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  كرــومعترفا بالعجز عن واجب الش                         را ـول إال مقصـــــالق نت بعدــلما آ

خليفة  القدير الدآتور غازي جمال أستاذي إلىبخالص الشكر ووافر االمتنان أتقدم         

 أبداهعلى ما بذله من جهد متواصل ودءوب ، وما قدمه من توجيهات وإرشادات سديدة ، وما 

دف من هذا العمل ، فله مني عظيم الشكر من صبر وتفهم آبيرين في سبيل تحقيق اله

  .والتقدير واالمتنان 

 أعضاء الهيئة التدريسية في قسم المناهج وطرق أساتذتي إلى شكري وتقديري         وأوجه

جهود الكبيرة التي آان لها عظيم  للدراسات العليا على الاألوسطالتدريس في جامعة الشرق 

تور جودت ، وأخص بالذآر األستاذ الدآا الصحيحة اج هذه الرسالة بصورتهخر في إاألثر

 الحديدي ، آما وأتقدم بوافر الشكر والعرفان  عبد الرحمنأحمد سعادة ، والدآتور محمود

كون لمالحظاته األثر الكبير في وضع هذه  الذي سيريدعدنان حسين الجالألستاذ الدآتور 

  .الرسالة في مسارها الصحيح 

لي من أجل إنجاز عملي هذا ، لعون والمساعدة  آل من مد يد اإلىقدير أتقدم بالشكر والت      
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  .العمل دون دعمه ومساعدته الكبيرة لي 

  .أن يجزي الجميع عني خير الجزاء سائًال المولى عز وجل 
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سطلمحمد األ  
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ستراتيجيتين  للتعلم النشط في تحصيل طالب الصف التاسع في مادة اأثر تطبيق "
 "تفكيرهم الناقدفي تنمية التاريخ و

  

  إعداد

  محمد زياد األسطل

  

  إشراف

  غازي جمال خليفة الدآتور 

  ملخصال
 تحصيل طالب الصف في تقصي اثر تطبيق إستراتيجيتين للتعلم النشط إلى هذه الدراسة         هدفت

  : ، وتمثلت أسئلة الدراسة في اآلتي  في األردن وفي تنمية تفكيرهم الناقد في مادة التاريخاألساسيالتاسع 

مقارنة بالطريقة ) المناقشة النشطة والمحاضرة المعّدلة (ستراتيجيتين  للتعلم النشط اثر تطبيق أما  -1

  االعتيادية  في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مادة التاريخ؟

مقارنة بالطريقة ) المناقشة النشطة والمحاضرة المعّدلة( ستراتيجيتين للتعلم النشط اثر تطبيق أما  -2

  ؟االعتيادية في تنمية التفكير الناقد في مادة التاريخ لدى طالب الصف التاسع األساسي

حساب معامل ل و.ختبار آاليفورنيا للتفكير الناقداتبني و م الباحث بتطوير اختبار تحصيلي ، وقد قا     

على عينة استطالعية من غير عينة واختبار التفكير الناقد فقد تم تطبيقهما ثبات االختبار التحصيلي 

 وبلغ معامل )KR-20( ندسورريتشا -آودربطريقة ب معامل ثبات االختبار التحصيلي الدراسة وحس

-test االختبار وإعادة، وقد تم التأآد من ثبات اختبار التفكير الناقد بطريقة االختبار  ) 0.85( ثباته

retest ،  0.79 ( ت قيمتهبلغومعامل ارتباط بيرسون وقد(  .  



 ز 

 ساسياألشعب صفية من طالب الصف التاسع و ثالث   مدارس عينة الدراسة على ثالثواقتصرت        

، وتم توزيعها على ثالث مجموعات بالطريقة العشوائية ، العنقودية تم اختيارها بالطريقة العشوائية 

 ًاطالب ) 38 (فرادهاأستراتيجية المناقشة النشطة وبلغ عدد  والتي تم تدريسها بااألولىالمجموعة التجريبية 

وبلغ عدد ) الموجهة ( ية المحاضرة المعدلة ستراتيجيبية الثانية والتي تم تدريسها با، والمجموعة التجر

) 35 (فرادهاأ والمجموعة الضابطة والتي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد  طالبًا)36 (فرادهاأ

   .ًاطالب

 ، والتي األساسي التاريخ للصف التاسع بحث        وتمثلت المادة الدراسية في دروس الوحدة الثانية من م

 ،  ، المناقشة النشطة ، والمحاضرة المعدلة لكل منفي ثماني حصص من خالل خطط تدريسية تم تدريسها 

  و الوسائل التدريسية المستخدمة ، األهداف على تكافؤ صيغها بتوحيد وعمل بإعدادهاوالتي قام الباحث 

ريسية بتدريس  والخبرة التدمن حيث المؤهل العلمين ئو متكافون قام معلم ،وحرصًا على ضبط المتغيرات

  .هذه الخطط 

 تفوق وآشفت النتائج عن ANCOVA        وقد تم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين المصاحب 

في والطريقة االعتيادية ) الموجهة (  ستراتيجية المحاضرة المعدلة اعلى المناقشة النشطة ستراتيجيةا

 على الطريقة االعتيادية في )الموجهة (  اضرة المعدلةستراتيجية المحاتفوق ، والتحصيل والتفكير الناقد 

، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من لدى طالب الصف التاسع األساسي  التحصيل والتفكير الناقد 

ستراتيجيات التعلم النشط وتفعيلها في خططهم دريب معلمي التاريخ على استخدام ا ت:التوصيات أهمها 

  .التدريسية 
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ABSTRACT  

        This study aimed at investigating the impact of applying two active 

learning strategies on achievement and critical thinking of the 9th grade 

students in the history course in Jordan  . 

        The questions of the study are as follows : 

1- What is the impact of applying two active learning strategies( active 

discussion & modified lecture ) compared with traditional method, on the 

achievement of the 9th grade students in the history course ?    

2- What is the impact of applying two active learning strategies( active 

discussion & modified lecture ) compared with traditional method, on the 

critical thinking of the 9th grade students in the history course ? 

        The researcher developed an achievement test and adapted the 

California critical thinking test , and applying them on a pilot sample and 



 ش 

calculating their reliability using (KR-20) formula , and test – retest method 

gradually. Their reliability values were (0.85) and (0.79) also gradually . 

        The Study Sample was consisted of three Schools and three 9th 

grade sections as cluster Sample , distributed into three groups selected 

randomly . 

        The first experimental group was taught by using active discussion 

strategy , consisted of (38) male students . The second experimental 

group was taught by using the modified lecture ( the Guided one ) that 

consisted of (36) male students . The control group was taught by using 

traditional method , which consisted of (35) male students . 

        The lessons of the second unit in the history course were chosen and 

taught for 9th grade students by using (8) lesson plans prepared by the 

researcher for each of active discussion strategy and modified lecture 

strategy . The researcher took into consideration the equivalence of the 

qualifications and experiences of teachers who taught these lessons . 

        Using ANCOVA revealed a better achievement and critical thinking 

level of 9th grade male students who were taught history by using active 

discussion than who were taught the same subject using either modified 

lecture or traditional method . 

        The results also showed a better achievement and critical thinking of 

9th grade male students who were taught history by using modified lecture 

than who were taught the same subject by using traditional method . 

        The study presented many recommendations among it : Conducting 

training courses for history teachers to use active learning strategies in 

their lesson plans . 
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  األولالفصل 

   الدراسة قدمةم

   :تمهيد

 التربية أخذت ، ، ولكن في العصر الحديث اإلنساني عملية التعليم والتعلم مستمرة منذ فجر التاريخ إن     

بحوث العلمية  من المكتشفات الحديثة التي تقدمها الغاياتهاية  مستوح ،اهات حديثة تسير بخطى مسرعةاتج

 ، المتعلم والعناية به وبميوله واهتماماته أهميةالتي تؤآد و ، علم النفس  و التربية  ميدان  والتجريبية في 

 فبعد  . طبيعة عملية التعليمىتنوع طرق التدريس الحديثة تبعًا لتغير النظرة إلواتصال المدرسة بالمجتمع، و

 مما يتطلب،   العلياعت لتشمل المستويات اإلدراآية المعرفية اتس ،فظ والتسميعحآانت تعتمد على ال أن

األساليب التقليدية في   ولم تعد . بهدف إظهار قدرات الطلبة الكامنة واالرتقاء بها ،إيجابية المتعلم في التعليم

عديدة تساعد على اآتساب العديد من  التدريس تالئم الحياة المعاصرة ، ولذلك ظهرت نظريات تربوية

مهمة المعلم الحديث وفقًا للطرق الحالية في إتاحة   وتتمثل ، والحرآية ، واالجتماعية ،مهارات العقليةال

بأنفسهم ، والمشارآة بفاعلية في آافة أنشطة التعليم ، واإلقبال على ذلك  الفرصة للمتعلمين لتحصيل المعرفة

  . د على الذاتحتى يعتادوا االستقالل في الفكر والعمل واالعتما برغبة ونشاط

والمهتمون  ، النفس بعامة اء فقد تنافس علماء التربية وعلم،المرجوة التربوية هداف تتحقق األوحتى      

 والتي تجعل ،  والتقنيات التعليمية التعلمية المتنوعةاألساليب على طرح ، بخاصةمنهم بطرق التعليم والتعلم 

 وآان  ،للمعلومات والناقل للمعارف والحقائق الشخص المتلقي  ل  يمث  آانأن بعد ، ناقدًا من المتعلم مفكرًا

   رفاقه   سعادة و. حداثة ما يسمى بالتعلم القائم على التجربة والتعلم النشط وأآثرها األساليب أخرمن بين 

 )2003( .   

الفرد للمسؤولية نه عبارة عن تحمل أ النشط على التعلممفهوم  األمريكيةهامبشير جامعة نيو فت عّرلقد     

 لتحقيق وأساليبتمثل في نهاية المطاف وسائل واستراتيجيات دراسية  ، ويطور عادات عقلية نفسهآي يعلم 

ن يأخذ أاألمر آله ، حيث تتوقع المدرسة بوهنا تعتبر المسؤولية الجزء األصعب في  . الخاصة به األهداف

الت  حا على أن ، وتأديته للواجبات المطلوبة لحصص الدراسيةه االمتعلم دوره في التعلم ، مثل حضور

ن الفرص األخرى للمحاولة من للعديد م  سبيًالتعتبر  األسئلة المطروحة عنالغموض واإلجابات الخاطئة 

توجد مجاالت متنوعة للمساعدة على تخطي هذه الصعاب تتمثل في المعلمين والمديرين  وهنا .جديد
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لمهمة تقع على عاتق المتعلم ن الخطوة األولى واإ، ومع ذلك ف نفسيينوالمشرفين التربويين والمرشدين ال

  .)2006 ( رفاقهو سعادة . نفسه

هو تعليم الطلبة مهارات التفكير ، وتشترك الموضوعات :      إن من أهم أهداف العملية التعليمية التعلمية 

مواآبة التفجر المعرفي  األفراد من نن تعليم التفكير ُيمّكإ إذ ،الهدف المدرسية المختلفة في تحقيق هذا 

  ) .Padilla,1990 ( .يرعات في البقاء في عالم سريع التغالسائد ، مما يعزز من فرص األفراد والمجتم

ن التدريس إ والمجتمع ف ، بحاجات آل من المتعلمويًاق وبما أن الدراسات االجتماعية مرتبطة ارتباطًا     

 وهذا يعمل على تنمية شخصيته من جميع ، يا على تنمية تفكير المتعلماألفضل لهذه المباحث يكون مبن

     .  ومواجهة التحديات التي تواجهه في حياته اليومية، بحيث يكون قادرا على حل المشكالت جوانبها ،

  ).1985(   . حلوأبو 

  وأحداثه،   حاضر في الماضي والالتي تبحثحد مصادر الدراسات االجتماعية أخ ويعد مبحث التاري     

وماضيه وحاضره واستشراف ف الفرد بمجتمعه  ، ويعّرنجازاتهإ وممارسات المجتمع و ، والمكانيةالزمانية 

  ).1981 (  .)قلاحاطوم وع. (مستقبله 

بل   التي تسهم في تكوين شخصية الفرد ، المهمة المباحث الدراسيةبين من ًاولهذا يحتل التاريخ واحد     

 لتوقظ  ،لنابض الذي تتدفق عبر جوانبه التجارب والخبرات البشرية التي تراآمت منذ األزلنه القلب اإ

يخ ال تقل أهمية عن لذا فدراسة التار.  ويعيد إليها أهميتها وقدرتها على العمل والعطاء  ،النفس من غفوتها

 ، الفكربتنشيط حيث يقوم وللتاريخ أهمية آبيرة بالنسبة لإلنسان. ) 1998  ( الخريشةخر دراسة إي علم آ

  ، باإلضافة إلى معرفة الفرد بنفسه، إيجابيًا  السلوكتعديلفي   تفيد  ويزود الفرد بنصائح،وشحذ الذهن

  .)1990  (  .محمودوعالقته باألشياء األخرى 

وال   ، في التدريس جيدآأسلوبا أهميته وأآدوا  المناقشة ،بأسلوبلقد اهتم التربويون منذ القدم و      

 التفاعل والحوار بين المعلم من جهة نأذلك  ،  في غرفة الصفالمناقشةع المعلم الجديد االستغناء عن ييستط

 ، محددةأسئلة وفيه يلقي المعلم ، في عمليتي التعليم والتعلم ما عنهال غنى ، أخرىوبين المتعلمين من جهة 

 ويدون ذلك على ،  الصحيحةاإلجاباتم  ويستخلص معه،  والمناقشةللتساؤلويعطي التالميذ المجال 

 مع طالبه في موضوع إليها التي توصل األفكار وهكذا حتى يستكمل عناصر الموضوع ثم يربط ، السبورة

  .)1990  (وزارة التربية والتعليم. الدرس 
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جل أ من   جهدا مناسبًا أن يبذل المعلم علىن ، فإنشطةة آي تكون صالح إستراتيجية المناقشإومن اجل      

 بمناقشة قصيرة مع تالميذه  تكون مقدمة لمناقشة طويلة ،وقد فقد يبدأ . جعل المناقشة أآثر فاعلية ونشاطًا 

آي تساعد في تنشيط الطلبة في ،   االنترنت    مواقع من شبكة أو  ،يجلب المعلم بعض المراجع والوسائل

   ).2006( رفاقهوسعادة   .نطالق المناقشة الفاعلة الواجب البيتي آقاعدة الاستخدام أو ،المناقشة الناجحة

سبق إلعداد الدرس إلى  ضرورة التخطيط الم  أن ينتبه المعلم منستراتيجية البدالاعند استعمال هذه و     

 أثناء تنفيذ  فيومراعاة المرونة  وتحديد الدور الذي سيقوم به آل من المعلم والمتعلم ، بهذه الطريقة ،

  . مسبقا النشاط المخطط

ومبنية على المكونات   أن  تكون هادفة ، من البدنه فإولكي تكون المناقشة فاعلة تنمي التفكير الناقد    

وتوفر حرية التعبير عن رأي المتعلم  ، وتحفز الطلبة جميعا للمشارآة الواعية ، األساسية للمادة التعليمية

  ).1984( ريان  .ها المتعلمي إلى نتائج يستفيد منوأن تؤد ، واحترام ذلك الرأي

فهو الشخص المصغي لرفاقه .  قد يفوق المعلم في المناقشة النشطة  محوريًا عنصرًا الطالبيُعدو     

وهو المقدر  ،  موافقًاأو معترضًا ما يقال ويعقب على يسمعها التي واآلراء األفكار وهو الذي يحلل ، ومعلمه

   .)2006 (  رفاقه وسعادة  .وح للنقاش  الحلول للموضوع المطر ومقترح ،لألمور

 آانت هناك جهود آبيرة من قبل الباحثين التربويين من قد التدريس فأساليب     وألهمية المحاضرة آأحد 

لهائل من المعلومات وإشراك الطالب في التفاعل  وجعلها مناسبة لتدريس وتغطية الكم اإصالحهاأجل 

 عددًا من الخطوات من أجل تفعيل .)(2007مرعي والحيلة ر ، ولهذا يذآر  التي تثير التفكيباألنشطةوالقيام 

  .وتحسين المحاضرة منها 

  .  وتنظيم المحاضرة ،لمحاضرة وجمع المعلوماتا عدادإل الوقت الكافي توفير -

 والوقوف في المواقف  ، والنطق السليم للحروف ، ليسمع منه الجميع ، مع ارتفاع الصوتاإللقاءحسن  -

 . صحيحةال

 . منطقيًاأو  نفسيًا معينًاات ترتيبًا والمعلوماألفكارترتيب  - 

  . لمزيد من البحث والدراسة  تكون المحاضرة دافعًاألنالسعي  -

 أو أسئلة المعلم ، فعن طريق توجيه عدة أسئلة عن وبإجابتهم لألسئلة الطلبة بالمحاضرة بتوجيههم إشراك -

 . الراجعة للمحاضرة التغذيةويضمن  ، شارآة الطلبةيزيد المعلم من م عنها،اإلجابة
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     وقد هاجم الكثير من المربين طريقة المحاضرة في التدريس على أنها تجعل من المعلم في الغالب هو    

مرآز العملية التعليمية التعلمية وتضع الطالب في موقف المتلقي ، وأن المهم فيها أعطاء أآبر آمية ممكنة 

  . ت في أقصر وقٍت ممكن من المعلوما

، ستراتيجية جديدة تسمى بالمحاضرة المعدلة آي تعالج عيوب المحاضرة التقليدية         ومن هنا ظهرت ا

، ومحاضرة االستجابة ية الراجعة آالمحاضرة الموجهة ، ومحاضرة التغذلها وطرح المربون ثالثة أنماط 

  . ) 2006  (سعادة ورفاقه

ستراتيجية او، ستراتيجية المحاضرة المعّدلةاما تقدم من أهمية تدريس التاريخ باستخدام تأسيسًا على    و    

 في مستويات تحصيل الطلبة في وجود ضعف واضححظ لوفقد ،  المناقشة النشطة ومن خالل علم الباحث

اليب ولربما يعزى ذلك إلى عدم التنويع في طرق وأس، آذلك عزوفهم عن مبحث التاريخ،  مبحث التاريخ

لتنمي االتجاه نحو مبحث ، التدريس لمبحث التاريخ واستخدام األساليب التي تشجع على التفكير والتحليل

   .التاريخ 

 على األدب التربوي والدراسات والبحوث   على المستويين – وفي حدود علم واطالع الباحث –    هذا 

 على األمروآذلك ،   في البيئة األردنيةوجد أن مثل هذه الدراسات ال تزال نادرة،  المحلي والعربي

 في مجال تدريس  الفاعلة الحاجة ملحة الستخدام طرائق التدريس الحديثةأصبحت ولهذا .المستوى العربي 

  . الطالب مهارات التفكير وزيادة تحصيلهم الدراسي إلآسابالتاريخ ، 

ستوى البيئة األردنية على م،  لمجال    لذا جاءت هذه الدراسة إلثراء ميدان البحث التربوي في هذا ا

ستراتيجيتي المناقشة النشطة والمحاضرة المعدلة وأثرهما في تحصيل الطالب بأن تبحث في ا. والعربية 

  .وتنمية تفكيرهم الناقد من خالل تدريسها لمادة التاريخ 

   : ومبرراتها مشكلة الدراسة

  ، في بداية الثمانينات من القرن العشرينأوليرها بشكل ن فكرة التعلم النشط قد ظهرت بوادأل نظرًا        

 لذلك ًا ،ن تطبيقه في ميادين التربية بقي محدودإ ف ،آبر خالل التسعينيات منهأورآز المربون عليه بدرجة 

 عند طالب الصف  ردة الفعل الطبيعية لهذه المشكلة تتمثل في ضعف التحصيل في مادة التاريخنأنجد 

  . على وجه الخصوص  التاسع األساسي

داد ، وزيادة في أعدادهم داخل الصفوف ، ويصعب تقليل األع جد فروق فردية بين الطلبةوتوبما أنه      

 المستخدمة بالتعلم النشط في تدريس الطرائق تحسين إلىووجود حاجة ماسة   مادية واقتصادية ،العتبارات
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المناقشة التقليديتين، لرفع مستوى تحصيل الطالب وطريقة  المحاضرة طريقةمادة التاريخ ، ومن بينها 

النشط في تدريس مادة  تدريسيتين في التعلم ستراتيجيتيناومستوى تفكيرهم ، فقد جاءت هذه الدراسة لتطبيق 

لتاسع  في تحصيل طالب الصف اثرهماأ والكشف عن  ،المحاضرة المعّدلة والمناقشة النشطة: التاريخ هما 

تمشيًا مع ما أآدت عليه المؤتمرات التربوية التي عقدت في عمان وأوصت  ، لناقد وتفكيرهم ااألساسي

   .ر المختلفة ومنها التفكير الناقدبضرورة تحديث استراتيجيات التدريس التي تنمي أنواع التفكي

 التي ) Koh,1998(ليه بعض الدراسات الوصفية إ    وقد يكون من دوافع هذه الدراسة هو ما أشارت 

 إلى المناقشة النشطة والعرض الشفوي إضافة أن إلىمن نصف المستجيبين أشاروا ت نتائجها أن أآثر أظهر

  . المستويات العليا في المجال المعرفي اآتسابمفيدة في مساعدة الطلبة على تظل  أخرىاستراتيجيات 

 المجال أمام إفساح وعليه البد من قيام المعلمين ومخططي المناهج من وضع نصوص تعمل على     

وينتقل من التلقين إلى ، وذلك ليبقى مبحث التاريخ أآثر حيوية، الطلبة للتفكير والمناقشة وإبداء الرأي

  . الطلبة وتطلعاتهمكالتألنه يحاآي مش، وهذه الطرق تعمل على جذب الطلبة نحو مبحث التاريخ، اإلبداع

   :أهداف الدراسة وأسئلتها 

ستراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالب الصف التاسع في ا أثر تطبيق  هدفت هذه الدراسة إلى تقصي

  : عن السؤالين اآلتيين اإلجابةمادة التاريخ وفي تنمية تفكيرهم الناقد ، وذلك من خالل 

مقارنة بالطريقة ) المناقشة النشطة والمحاضرة المعّدلة (ستراتيجيتين  للتعلم النشط اثر تطبيق أ ما -1   

  ؟  الصف التاسع األساسي في مادة التاريخبدية  في تحصيل طالاالعتيا

مقارنة بالطريقة ) المناقشة النشطة والمحاضرة المعّدلة( ستراتيجيتين للتعلم النشط اثر تطبيق أ  ما -2   

 ؟ االعتيادية في تنمية التفكير الناقد في مادة التاريخ لدى طالب الصف التاسع األساسي

  :فرضيات الدراسة 

  :لإلجابة عن السؤالين السابقين قام الباحث باختبار الفرضيات الصفرية اآلتية 

 الب بين متوسطات تحصيل ط)α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -1   

المناقشة النشطة ، المحاضرة (ستراتيجية التدريس اساسي في مادة التاريخ تعزى إلى  الصف التاسع األ

  ).المعّدلة ، الطريقة االعتيادية
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بين متوسطات التفكير الناقد ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -2   

المناقشة (ستراتيجية التدريس ان يدرسون مادة التاريخ تعزى إلى لدى طلبة الصف التاسع األساسي الذي

  ).العتياديةالنشطة ، المحاضرة المعّدلة ، الطريقة ا

   : الدراسةأهمية

  :اآلتي في بعد تطبيقها وبيان نتائجها  تغيرهأن الدراسة فيما هو متوقع هذه أهميةتكمن      

 المحاضرة أسلوب بصورة عامة ، ومعلمي التاريخ بشكل خاص الذين يستخدمون المعلمين تشجيع   

 في المواقف التعليمية التعلمية التي يخططون لها استخدام التعلم النشط ب  تحسينها علىوالمناقشة التقليديتين

 التي تقوم عليها الممارسات التدريسية واألسس المبادئ إلىوينفذونها في الحجرة الدراسية وذلك باالستناد 

  .السليمة وتدعم التعلم النشط

  ،مشرفين التربويينوال، المعلمين  للتدريس بالتعلم النشط تَم تحضيرهاقد تفيد الخطط الدراسية التي و     

  . المعلمينأدلة بإعدادين يوالمعن

 األردنية والبحوث التربوية ،  البحوث التربوية العربية بصورة عامةأولقد تكون الدراسة الحالية من و     

 في تدريس المواد لةالتي تقارن بين المناقشة النشطة والمحاضرة المعّد  ،خاصة على حد علم الباحثب

 أخرى بحوث مامأ مما قد يفتح المجال  ، وفي تدريس مادة التاريخ بصورة خاصة، ة عامة بصورالدراسية

   .أخرىويات تعليمية ومواد دراسية تلقي الضوء على فاعلية التعلم النشط في مست

  : الدراسة ومحدداتها حدود 

  :يمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء الحدود والمحددات اآلتية 

 .م 2010   /2009  للعام الدراسياألول الفصل جراء هذه الدراسة فيإتم :  الحد الزماني -1   

 في مديرية عمان الرابعة األساسيسع على الصف التاالمدارس الحكومية التي تشمل  : الحد المكاني -2   

  .للتربية والتعليم

 بن ثابت  هذه الدراسة على طالب الصف التاسع األساسي في مدرسة حساناقتصرت : الجنس -3   

األساسية ، ومدرسة جالل الدين السيوطي األساسية ، ومدرسة النصر المهنية ، في مديرية عمان الرابعة 

  .للتربية والتعليم 
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اقتصر المحتوى على دروس الوحدة الثانية من آتاب التاريخ للصف التاسع األساسي  : المحتوى -4   

  .عة والحرف، التجارة، واردات الدولة المالية ونفقاتها ، الزراعة ، الصناملكية األرض : والتي تتناول 

قتصر التحضير بطريقة المحاضرة المعدلة على نمط المحاضرة الموجهة من ا: المحاضرة المعدلة  -5

 .بين أنماط ثالثة لها 

  .من إعداد الباحث وتطويره ، وترتبط نتائج الدراسة بدالالت صدقها وثباتها  : أدوات الدراسة -6   

  :مصطلحات الدراسة

إستراتيجية في التدريس يشارك فيها الطالب بفاعلية داخل الحجرة الدراسية  : شة النشطةإستراتيجية المناق

، وذلك من خالل تفاعل لفظي أو شفوي بين الطلبة أنفسهم ، أو بين المعلم وأحد الطلبة، أو بين المعلم 

سعادة  .ات  ، واالتجاهات المرغوب فيها والمهارجل اآتساب المعلومات ، أوجميع الطلبة ، وذلك من 

  ).2006  (وآخرون

 ، ستراتيجية وفق هذه اال وطورها بإعدادها الباحثقام الخطط التدريسية التي  تمثل  وهي في هذه الدراسة

  .  تنفيذها على طالب الصف التاسع خالل تدريس مادة التاريخ تَمو

عدادها لمساعدة الطالب على يتم إستراتيجية اهي  : )ة منها الموجه ( لةإستراتيجية المحاضرة المعّد

    تحليل المادة الدراسية وتطوير مهارات تدوين المالحظات  لديهم ، بشرط أن  يتم عرض أهداف  المحاضرة

   ) .2006 (سعادة وآخرون .  قبل البدء بعرض المعلومات 

 ، ستراتيجيةالوفق هذه ا  وطورهابإعدادهاالباحث  قام الخطط التدريسية التي  تمثل  وهي في هذه الدراسة

  .  تنفيذها على طالب الصف التاسع خالل تدريس مادة التاريخ تَمو

 القدرات العقلية التي تضمنها اختبار آاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد  عبارة عن هو:  التفكير الناقد

) 34(يئة األردنية ، ويتكون هذا االختبار من ليناسب الب) 2004 (بضيه الرتالذي طرح) 2000 ، نموذج(

التحليل، االستقصاء ، : فقرة تقيس خمس مهارات للتفكير الناقد من خالل االختبارات الفرعية اآلتية

  .م الباحث بالتأآد من صدق االختبار وثباته بصورته المعدلةقااج ، االستدالل ، التعميم ، واالستنت

 التي سيحصل عليها الطالب في االختبار الذي سيعّده الباحث ويطّوره لهذا  العالمة عبارة عنهو: التحصيل

  .الغرض حسب محتوى الوحدة الثانية من آتاب التاريخ المقرر لطلبة الصف التاسع األساسي 
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 على التوضيح والتفسير  في الغالب تعتمد والتي في التدريس الشائعةطريقةالهي  : الطريقة االعتيادية

يكون فيها المعلم مرآز الفاعلية ، حيث يقوم بإعداد مذآرة دروس يومية تتبع التسلسل الزمني وغالبًا ما 

  .والمنطقي للكتاب وتسجل فيها األهداف واألنشطة والوسائل التي تساعد على نقل المحتوى
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  الفصل الثاني

  األدب النظري 

  والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

   النظري والدراسات السابقةدباأل

يتضمن هذا الفصل األدب النظري للدراسة ، الذي قام الباحث باستخالصه من األدب التربوي ذي        

ستراتيجية استراتيجية المناقشة النشطة ، وا، فقد تم تناول التعلم النشط ، والصلة بموضوع الدراسة 

  .المحاضرة المعّدلة 

اسات السابقة التي اطلع عليها الباحث ، والتعليق على هذه الدراسات بما تتضمنه ويتضمن آذلك الدر       

  .من تشابه واختالف فيما بينها وبين الدراسة الحالية من متغيرات عديدة 

   النظرياألدب

 في  ، ودور المعلملقد تناول الباحث في هذا الجانب مفهوم التعلم النشط ، ومبادئه ، وأهميته ، وفوائده       

       يجية المحاضرة المعّدلة وفيما يأتيسترات ثم تناول استراتيجية المناقشة النشطة ، واالتعلم النشط ،

  : منها  لكٍل  توضيح

  :مفهوم التعلم النشط 

بينت نتائج األبحاث مؤخرا أن طريقة المحاضرة التقليدية التي يقدم فيها المعلم المعارف و ينصت        

. ة ال تسهم في خلق تعلم حقيقيآما تبين أن هذه الطريق. ها إلى ما يقوله المعلم هي السائدة المتعلمون خالل

  . ظهرت دعوات متكررة إلى تطوير طرق تدريس تشرك المتعلم في تعلمه و

ب ال يشكل بأي حال من األحوال وإن إنصات المتعلمين في غرفة الصف سواء لمحاضرة أو لعرض بالحاس

 لكي يكون التعلم نشطًا ينبغي أن ينهمك المتعلمون في قراءة أو آتابة أو ؟ا التعلم النشط فم. تعلما نشطًا 

مناقشة أو حل مشكلة تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي ، و بصورة أعمق فالتعلم النشط هو الذي يتطلب 

بنـــاء و. تعلق بما يتعلمونهمن المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا آالتحليل و الترآيب و التقويم فيما ي

طريقة تدريس تشرك المتعلمين في عمل أشيــــاء تجبـــرهم على :" على ما سبق فإن التعلم النشط هـــو 

  http://www.al3ez.net/vb/archive/index.php/t-79.html   )عبد الرزاق ("التفكير فيما يتعلمونه 

تسمح لهم بالمشارآة في و هو وسيلة لتثقيف الطلبة نهبأ)  ,Lorenzen 2001( ويعرفه لورنزن        

 بعض التوجيه والمبادرة خالل تطبيق  الطالبيأخذل  السلبياالستماع ، بحيث يتجاوزون دورهم في الصف
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 الطالب في هوجوي دور المعلم في المحاضرة وهو ذلك التعلم الذي يقلل من.  في الغرفة الصفية األنشطة

. عمل مع الطالب اآلخرين على فهم المناهج الدراسية ي آما أنه، لهم باالآتشافاتجاهات من شأنها أن تسمح 

 المناقشة  : مثل صغيرةات التي تشمل مجموعساليبتضمن مجموعة متنوعة من األيالتعلم النشط يمكن أن و

مون  يعّل هو جعل الطالب في عملية تعليمهمها من والهدف، األسئلةطرح ع ، و، ولعب دور ، وعمل المشاري

  www.libraryinstruction.com/active.html&prev  2003  . . من معلمهمبإشراف بأنفسهم أنفسهم

بأن التعلم النشط هو عبارة عن طريقة للتعليم والتعلم في وقًت واحد ، ) 2006 ( ورفاقهيذآر سعادةو       

 متنوعة وبفاعلية آبيرة ، من خالل بيئة تعليمية غنية متنوعة تسمح لهم بأنشطة ونشترك فيها المتعلمي

يجابي، والمناقشة الثرية ، والتفكير الواعي ، والتحليل السليم ، والتأمل العميق لكل ما تم طرحه إل اباإلصغاء

 الدقيق إشرافه تحت بأنفسهم أنفسهم تعليم من مادة دراسية بين المتعلمين ، بوجود المعلم الذي يشجعهم على

  .أهداف التعلم المرغوبة مما يدفعهم نحو تحقيق 

 التعلم الذي يشجع على ذلك بأنه ) (Chickering & Zelda 1987  لدا تشكرينك و زيويعرفه       

 األنشطة في القراءة ، والكتابة ، والمناقشة والمشارآة في حل المشكالت ، واالهم من ذلك هو المشارآة

  .الترآيب ، والتقييم والتي تثير مهارات التفكير العليا مثل ، التحليل ، 

 هو أي شيء يقوم به الطالب في بأنه : ) Donald & Jennifer 2008,( جينيفرو ويعرفه دونالد       

ستماع  من آونه مجرد مستمع سلبي لمحاضرة المعلم ، وهذا يتضمن آل شيء من ممارسات االأآثرالصف 

 بمحتوى بالتأمل تمارين آتابية يقوم الطالب من خاللها وأيوالتي تساعد الطالب على استيعاب ما يسمعونه 

 التي يقوم من خاللها الطالب بتطبيق محتوى المقرر األنشطة تعقيدًا من أآثر مجموعة إلىالمحاضرة ، 

  www.calstatela.edu/dept/chem/chem2/Active  . على مشكالت جديدة أوعلى مواقف الحياة الحقيقية 

ن التعلم النشط هو الذي يشارك بأ: ) 2003(قاني والجمل في معجم المصطلحات التربوية لويشير ال       

 األنشطة مشارآة فاعلة في عملية التعلم من خالل القراءة والبحث والمطالعة ومشارآته في ونفيه المتعلم

  .موجهًا ومرشدًا لعملية التعلم صفية ويكون فيه المعلم الصفية والال

 التعلم النشط هو عبارة عن عملية نأ)   Sharon &Martha, 2001 (اويذآر شارون ومارث       

للمتعلمين في المواقف التعليمية ، والتي تتطلب منهم الحرآة والمشارآة الفاعلة في جميع احتواء ديناميكي 

  . من المعلم وإشراف بتوجيه األنشطة
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 طريقة تجعل الطالب  يبذل آل  عنن التعلم النشط هو عبارةأب ) Mathews,2006 (زوتذآر ماثيو       

 التعلم النشط نأ ، حيث  يكون فردا سلبيًا يتلقى المعلومات من غيرهنأ الصفية بدًال من األنشطةجهده في 

 المتنوعة ، ألسئلةايشجع الطالب على التفاعل والمشارآة ضمن العمل في مجموعات ، وطرح العديد من 

دام مهارات واالشتراك في اآتشاف المفاهيم والتدريبات القائمة على حل المشكالت ، مما يسمح لهم باستخ

 يكسبهم المفاهيم ومهارات األنشطة ومشارآتهم في عماللألن تحليل الطلبة العميق أالتفكير المتنوعة ، و

   .م على صنع القرار  واالستقصاء وحل المشكالت ويشجعهاإلبداعيالتفكير 

 والتي توفر  ، التعلم المختلفةأنشطة من للعديدعبارة عن ممارسة الطالب  بأنه إجرائياويعرفه الباحث        

  . في بيئة تعليمية تشجعهم على استخدام مصادر التعلم األنشطةلهم الفرص للتعلم من خالل القيام بالعديد من 

  :مبادئ التعلم النشط 

ومنها ما عدد من المبادئ التي ينبغي االستناد عليها عند تنفيذ التعلم النشط في الغرفة الصفية هناك        

  :من أن التعلم النشط ينبغي أن يعمل على ) 2008(بدير ذآرته 

عامال  يشكل  - داخل الصف أو خارجه أآان  سواء-هذا التفاعل. تشجيع التفاعل بين المعلم والمتعلمين  -

  وخططهم المستقبلية  المتعلمين وتحفيزهم ، بل يجعلهم يفكرون في قيمهم مهما في إشراك

والتدريس  جماعي ، فالتعلم يتعزز بصورة أآبر عندما يكون على شكل . تشجيع التعاون بين المتعلمين  -

  .الجيد آالعمل الجيد الذي يتطلب التشارك والتعاون وليس التنافس واالنعزال 

وربطه بخبراتهم  يتعلمونه  بشكل أفضل من خالل التحدث والكتابة عمالتعلمالمتعلمين على اتشجيع  -

  .السابقة ، وتطبيقه في حياتهم اليومية 

على فهم  حيث أن معرفة المتعلمين بما يعرفونه و ما ال يعرفونه تساعدهم .  تقديم تغذية راجعة سريعة -

  .ا ما تعلموه يتأملو طبيعة معارفهم وتقييمها، فالمتعلمون بحاجة إلى أن

المتعلمون و فالتعلم بحاجة إلى وقت آاٍف ،) . تعلم = طاقة + زمن ( ضرورة توفير الوقت الكافي للتعلم  -

  .هام في التعلم  إدارة الوقت ، وهي مهارة لها أثربحاجة إلى تعلم مهارة 

  . على تحقيقها والعملالمتعلمين  وضع توقعات عالية ألداء -
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أساليبهم  أن للطلبة متعدد وإذ طالما أن الذآاء .نواع وأن للمتعلمين أساليب تعلم مختلفة إدراك أن الذآاء أ -

  .واالختالف  السليمة هي التي تراعي ذلك التعدد  فإن الممارسات التدريسيةالمختلفة للتعلم ،

  :ي طرح عشرة مبادئ للتعلم النشط ه)  , 2003Bonk(أن بونك ) 2006 ( ورفاقهويذآر سعادة       

 ، واألمور واألشياء واألشخاصتوفير بيانات خام وحقيقية آثيرة عن العديد من الموضوعات والحوادث  - 

  . والمشاريع البحثية باألنشطة للتعلم وللقيام إليهالطلبة يعودون ل متاحةبحيث تكون 

ل عملية التعلم ال الطالب خإلى ، فالنظر أخرىاعتبار المتعلم شخصا مستقال من جهة ومستقصيا من جهة  -

نه شخص مستقل ، وينفرد عن غيره في القدرات واالهتمامات والحاجات والميول يحتم على المعلم أعلى 

  . واآتشافها من جهة ثانية األمور، وتقصي لمواد والمصادر التعليمية من جهةوالمنهج المدرسي التنويع في ا

عاة اهتمامات الطلبة المتنوعة في ا مرنأحيث : ة الترآيز على اهتمامات الطلبة المفيدة وذات العالق -

 التجارب المخبرية وإجراءالقراءات والمشاريع البحثية والتقارير الشفوية والكتابية وصنع الوسائل التعليمية 

  .يمثل حجر الزاوية لمبادئ التعلم النشط 

 لألنشطةلم الناجح عند توفيره وهذا يتطلب من المع:  ربط مواقف التعلم النشط بالمعارف السابقة للطلبة -

  .لتيسير عملية التعلم  تكون فيها مواقف وفعاليات يتم ربطها فعال بما تعلمه سابقا نأالتعليمية المختلفة ، 

 يختار ما يناسب قدراته وحاجاته أن الفرصة للطالب فإتاحة:  توفر عنصر االختيار وعنصر التحدي -

وفي نفس الوقت يمثل التحدي في .  نجاح عملية التعلم النشط  فيوميوله من القراءات والفعاليات يساهم

  . يشجع المتعلم على تحمل المسؤولية ألنه وهذا ما يرآز عليه التعلم النشط  ،مواجهة الصعوبات والعقبات

ر  االنفجار المعرفي يحتم على المعلم تيسيأنحيث :  للمتعلم  لعملية التعلم ومشارآًا اعتبار المعلم ميسرًا-

 التي تثير مهارات التفكير األسئلةعملية تعلم المتعلم من خالل توفير المصادر والموارد التعليمية وطرح 

قدراتهم وميولهم من  الكشف عن المصادر والمراجع والوثائق المختلفة التي تراعي إلىالعليا وتوجيههم 

  . التي يرغبون في تحقيقها من ناحية ثانية األهدافق ناحية ، وتحق

فالتعلم النشط ال يكتفي بما يقوم به الطلبة داخل الحجرة  : ز على التفاعل االجتماعي والحوار الترآي-

 وفعاليات بل البد من التدريب على الحياة اليومية وذلك عن طريق أنشطة في المدرسة من أوالدراسية 

طبيق مبادئ التعلم النشط لطالبه  المجتمع وهذا يكون بتشجيع المعلم الناجح في تأبناءالتفاعل الحقيقي مع 

  .كالت تواجههم في حياتهم اليومية التغلب على مشأونجاز بحوث إل الحوارات والمقابالت إجراءعن طريق 
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 في ضوء الفوائد التي يكتسبها يأتيوهذا :  االهتمام بالتعلم القائم على تعامل الطالب مع المشكالت -

 أوعدهم عن االرتجالية والعشوائية عند مواجهة مشكالت دراسية الطالب من هذا النوع من التعلم حيث يب

  . االستقصاء والبحث العلمي في حل مشاآلهم أسلوبواالعتماد على  القرارات بسرعة إصدارحياتية وعدم 

 من وجهة أآثر إلى التعلم الذي يصل فيه الطالب أننه من المعرف إحيث : ماد وجهات النظر المتعددة  اعت-

 القضية أو لديه ويلم جيدا بالموضوع المدروس األفق فائدة ، ويزيد من سعة أآثرمالئه يكون نظر مع ز

  .المطروحة للنقاش 

بحيث ال يمكن أن تنجح :  االعتماد على آل من التعاون و التفاوض والتأمل آأسس مهمة للتعلم النشط -

ين المتعلمين أنفسهم ، أما التفاوض فهو عملية التعلم النشط بدون تعاون حقيقي بين المعلم والمتعلمين وب

  منضروري في التعلم النشط حيث آلما زاد االختالف في وجهات النظر يصعب الوصول إلى نتيجة فال بد

جل إيجاد الحلول ، أما التأمل فهو من مطالب التعلم النشط األساسية ألنه يقوم على أأن يحدث التفاوض من 

  .م في آل ما يمر به التفكير العميق من جانب المتعل

  : التعلم النشط أهمية

 يهتم التربويون بالتشجيع على أنن استخدامه ذو فائدة عظيمة والبد إ آبيرة وأهمية للتعلم النشط نإ  

  )2000 ( عويس: استخدامه لقدرته على تحقيق ما يلي 

  .ه فيها ونطبقوياليومية ما يتعلمونه ، يكتبون عنه ، ويربطونه بحياتهم  يمكن المتعلمين من التحدث ع-

  . يساهم في تعلم المتعلمين للمفاهيم والمعلومات التي تثير اهتماماتهم ، وتذآر المعلومات التي يفهمونها -

  .معرفة عن طريق ممارسة ما تعلموه وتوظيف ال ، في التعلم النشط عن طريق العمل ون يتعلم المتعلم-

 التي يستخدمونها األنماطين المتعلمين ويعطي صورة واضحة عن يعزز التعلم النشط التعاون والمشارآة ب -

  .آاالستماع والفهم وتحليل وتفسير المعلومات 

  : آبيرة حيث يساهم في أهمية للتعلم النشط أن) 2002(ويذآر جبران    

  . زيادة التفاعل بين المتعلمين داخل الحجرة الدراسية -

  .لمين  زيادة نسبة استبقاء المعرفة عند المتع-
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  . وزمالئهم ومعلميهم أنفسهم تنمية االتجاهات االيجابية نحو المادة التعليمية ، ونحو -

  . زيادة تحصيل المتعلمين -

  . تنمية مهارات التفكير العليا المختلفة -

   : آبيرة حيث يساهم بشكل آبير فيأهمية   ويرى الباحث أن التعلم النشط ذو 

  .لصفية والالصفية تفاعل الطالب في األنشطة ا - 

 .م ومعلميهم  مع زمالئه الطالب التفاعل - 

 .التقويم  التحليل ، الترآيب ، :مثل عند الطالب ، تنمية مهارات التفكير العليا  - 

  .كالتين الطالب في حل القضايا والمشتعزيز التعاون ب - 

  .زيادة التحصيل العلمي عند الطالب  - 

  :النشط في تحقيقه لعدد من الفوائد قد يكون من أهمها        وتظهر أهمية التعلم 

تثارة اس ذلك أن ، تعلم المعارف الجديدةلأساسا تشكل  معارف المتعلمين السابقة في التعلم النشط أن     

يتوصل المتعلمون خالل التعلم النشط إلى حلول  ذات معنى  للمشكالت ، والمعارف شرط ضروري للتعلم 

ليس باستخدام حلول أشخاص  الحلول بأفكار وإجراءات مألوفة عندهم و  عارف السابقة أوألنهم يربطون الم

  .يحصل المتعلمون خالل التعلم النشط على تعزيزات آافية حول فهمهم للمعارف الجديدة ، آما آخرين 

متعلمين على  إلى التوصل لناتج معين أو التعبير عن فكرة ما تجبر ال–في التعلم النشط  –إن الحاجة      

يبّين التعلم النشط للمتعلمين  و. أآثر من موضوع ثم ربطها ببعضها فيترجاع معلومات من الذاآرة ربما اس

، جعلهم أآثر  نشاطا خالل التعلم   ويبدواتهمقدرتهم على التعلم دون مساعدة سلطة ما ، مما يعزز ثقتهم 

ذات  قيمة   أو يشترك فيها مع اآلخرين تكون–نشط  خالل التعلم ال–المهمة التي ينجزها المتعلم بنفسه و

نه لنشط على تغيير صورة المعلم على أ، ويساعد التعلم ا المهمة التي ينجزها له شخص آخر أآبر من

بل  –على الجانب المعرفي فحسب المصدر الوحيد للمعرفة ، وال يقتصر المتعلمون في التعلم النشط 

الصديقي ، ( .، إضافة إلى تعلمهم آيف يعملون مع آخرين يختلفون عنهم  العليا  التفكير يتعلمون  مهارات

  http://www.adez.ae/portal/sitebuilder/sites/adez/documents/downloads/seddiqi . )ت. ب 



 

 17

  :دور المعلم في التعلم النشط 

 ًاليمه ، إال أن للمعلم دور     على الرغم من أن المتعلم في التعلم النشط يتحمل العبء األآبر في عملية تع

  : يتمثل في ًامهم

  .لفروق الفردية بين التالميذ ل تهمراعا -

 .لقيم واالتجاهات والميول واالهتمامات لدى التالميذ ل مراعاته -

  .مساعدة التالميذ على اآتشاف المعارف والمعلومات بأنفسهم -

 .مراعاة التكامل بين المواد الدراسية المختلفة  -

 . الطالب المهارات المختلفة سابإآ -

  ) 2008( بدير .  الحديثة واألساليبعلم بالوسائل  بيئة التثراءإ -

  .ستراتيجيات التعلم التي تتماشى وأهداف التعلم الموجودة داخل المنهج  تصميم ا-

  .شراك جميع الطالب في أنشطة التعلم  إ-

  .واستخدام المعارف  طرح األسئلة التي تشجع على التأمل ، والتفكير ، -

  . تزويد الطالب بالتقويم التكويني والتغذية الراجعة -

  . تنظيم الفصل -

              . التي تستخدم في التعلم النشط ، والعمل على توفيرها واألدوات وضع الخطط بجميع الموارد -

  Active--Learning/  http://www.slideboom.com/presentations/64968. ) 2009  (إبراهيم 

  : المناقشة النشطة ستراتيجيةا 

 ما قاله المربون عن مفهومها ، إلىستراتيجية المناقشة النشطة ، ال بد من النظر آي تتضح معالم ا        

ستراتيجية المناقشة قشة النشطة ، وإجراءات التدريس باوشروطها ، ومزاياها ، ودور المتعلم في المنا

      :ل لذلك النشطة وفيما يلي تفصي
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  :مفهوم المناقشة النشطة 

 مفهوم المناقشة النشطة بالترآيز على خصائصها المميزة إلىلقد تطرق العديد من المربين والباحثين         

  المناقشة النشطة تتداخل مع معظم طرق التدريس التي تهتم أنالذي يرى ) 1994(، ومن هؤالء السامرائي 

 الذي يتم في غرفة الصف ، عن طريق الحديث الموجه من المعلم للطلبة وعن بالتفاعل واالتصال اللغوي

طريق اإلجابات التي يؤديها الطلبة في الصف ، أو عن طريق األسئلة واالستفسارات التي يوجهها الطلبة 

  .إلى زمالئهم أو إلى معلمهم 

 بتعمق أآثر أو طرفين بين راءواآل لألفكار تبادل ": بأنها 2003 ) (وعيد  الخوالدة ويعرفها        

  . "الحق إلى للوصول واستقصاء

 اللفظي التواصل على تقوم التعليمية النشاطات من مجموعة" : بأنها2004 )   (الجالد ويذآر        

 البحث في التعمق مع محددة مشكلة أو قضية أو موضوع حول والطلبة المعلم بين واآلراء األفكار وتبادل

  . فيها قرار إلى والوصول حلها في الجدية والرغبة والنظر

 من أآثر الطرق واالستراتيجيات التعليمية أن المناقشة النشطة  )Bruffee , 1992( بروفي ويرى        

   المرجوة ، وتحقيق األهداف التعليمية يتم تفعيلها وحتى . المستخدمة على نحو واسع في قاعات التدريس 

ان المعلومات بشكل سريع ، لذا لتخلص من عدم مشارآة الطالب ، وبالتالي نسي، وذلك لها بد من تطويرال

آمالءمـة المناقشة :  إلى نوع من التكامل والفعالية بالمناقشةبد من القيام ببعض التوصيات للوصول ال

لمستـوى الطالب ، والترآيـز على موضـوع واحـد ، واختيار األمثلة الموضحة لمحتوى المناقشة ، 

  . حظة ردود فعل الطالب ، وإدخال األجواء المريحة للطالب ومال

 التعلم النشط الذي يشجع التالميذ على أساليبحد أن المناقشة النشطة هي أآذلك يمكن القول ب        

 أو ، أنفسهم شفوي بين الطلبة أوالمشارآة بفاعلية داخل الحجرة الدراسية ، وذلك من خالل تفاعل لفظي 

جل اآتساب مجموعة من المعلومات أين المعلم وجميع الطلبة وذلك من  بأوحد الطلبة أوبين المعلم 

   .)2006  (سعادة. ارات واالتجاهات المرغوب فيها والمه

تعتبر طريقـة المناقشة من الطرق الفاعلة في التدريـس وتستخدم هذه الطريقة في آافة المراحل         

 يخرج المناقش عن أّالن أ بد من التقيد بوحدة الموضوع أي  ، ولكن الخاصة المراحل الُعليابالدراسية و

وتستخدم المناقشة في المناسبات االجتماعيـة والتعليمية وهي تطور المهارات . األهداف العامة للمناقشة 

الية وتعززها من خالل االشتراك بهذه المناقشات ، وتعتمد على المشارآة والتحفيز، والديمقراطية ، واالرتج

   .) Gage & Berliner , 1979. ( وهي تفيد في التواصل بين المتعلمين فيما بينهم ومع مدرسيهم . 
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ومن هنا نالحظ أن عملية التفاعل اللفظي وتبادل المواقف بين الطلبة ومعلمهم ، تسمح بإشاعة جو         

ي اآلخر  مما يجعل عملية التعليم من الحرية والمشارآة الفاعلة والحوار الدائم ، واحترام الرأي والرأ

  .والتعلم أآثر متعة وأبعد أثرًا في تحقيق األهداف التربوية المنشودة منها

وفي المناقشة يشترك المدرس مع المتعلمين في فهم وتحليل وتفسير وتقويم موضوع أو فكرة أو حل         

وصول إلى قرار ،أو هي  فعالية تتميز مشكلة ما ، وبيان مواطن االختالف ، واالتفاق بينهم من أجل ال

ة في حلها والوصول إلى قرار بااللتزام موضوع قضية أو مشكلة يرغب المساهمون في المناقشة رغبة جدي

  ) . 1994(  السامرائي . فيها

 إلى ذلك ما تقتضيه الحياة الحديثة من اهتمام بالمناقشة واإلقناع ، وجدنا أنها يجب أن وإذا أضفنا         

تحظى بمكانة آبيرة في المدرسة ، فحياتنا بما فيها من تخطيط ومشاورات وانتخابات ومجالس محلية أو 

إقليمية ونقابات وما إلى ذلك ، تقتضي أن يكون آل فرد قادرًا على المناقشة آي يستطيع أن يؤدي واجبه 

  . جتماعيةاالالعدالة آإنسان في مجتمع آبير أو صغير على أساس من الحرية و

 الطلبة على ّفزويمكن أن تكون المناقشة فّعالة ؛ إذا آانت هادفة ومبنية على المعلومات  وتح        

 وأن تكون ذات عالقة بمشكلة ، أو ،واحترام ذلك الرأي ، المشارآة ، وتوفر حرية التعبير عن رأي الطالب 

،  في قيادة المناقشات وإثرائها  النشطةالمناقشةدور المعلم في يتجلى و( . بموضوع يهم الطالب أو المجتمع 

، وتوجيه المناقشات نحو الهدف ، وتقييم وجهات النظر في أثناء المناقشة . بما لديه من معلومات وخبرات 

وبيان مدى ارتباطها بالموضوع ، وإثارة اهتمام الطلبة وحفزهم على التفكير باإلضافة إلى تحديد الخالصة 

  ) .1984 (ت  جرادا. ) واالستنتاجات النهائية 

والمناقش النشط يفكر ويتأمل في الموضوع المعروض للمناقشة،وهذا دليل على وجود الفكر النقدي         

ويمحصها مثلما يتفحص آراء أقرانه ويمحصها،تراه يبحث  ، وآل فرد في المناقشة يتفحص أفكاره ، لديه

هو مستعد لتبديل آرائه وتعديلها إذا قوبلت بدليل ويتحرى ويتساءل عن مدى انسجام أفكاره، مع أفكارهم و

  . )1983 ( بشارة . برر ذلك وال يخضع لتأثير العواطفموضوعي ي

 إشراك التعلم النشط التي تساهم بشكل آبير في أساليبويرى الباحث أن المناقشة النشطة هي أحد         

ة نميصفية مما يزيد ذلك من تحصيلهم العلمي وت في الغرف الاألنشطةالطالب وتفاعلهم فيما بينهم في تنفيذ 

 لبعض النقاط التي يصعب على ًا وموضحًا ، ويكون دور المعلم فيها فقط موجهلديهممهارات التفكير 

  . فهمها إلىالطالب التوصل 
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   :نشطةال المناقشة شروط

من هذه الشرو ط ما من اجل جعل المناقشة نشطة وفاعلة ، وتوفيرها    هناك عدد من الشروط التي يجب 

  ) .2000(ذآره الحيلة 

  . التي يجب تحقيقها من المناقشة باألهدافالوعي  -   

 . ال يتجاوز عدد طالب الصف في المناقشة عن عشرين طالبًا أنيجب  -   

 . مهيأة الستخدام المناقشة في الغرفة الصفية واألمور تكون الفرصة متاحة أنيجب  -   

 .د الطالب علم حول الموضوع الذي سيتم مناقشته  يكون عنأنيجب  -   

يجب أن ُيعد المعلم األسئلة المناسبة أعدادًا متقنا حول موضوع المناقشة بحيث تكون هادفة ومبسطة  -   

 .ومتتابعة ، ومن النوع الذي يدفع إلى التفكير ، واالستفسار وحب االستطالع 

 ومسايرة  ، العالقاتإدراك تنمية قدرات الطالب على ىإل من النوع الذي يؤدي األسئلة تكون أن -   

  .الدرس 

 :  إلى االنتباه يجب التدريس ستراتيجيات إمن إستراتيجيةي أل المناقشة استخدام عند    و

 التعليمي والمحتوى التعليمية األهداف تحديد يتم حيث ، اإلستراتيجية بهذه الدرس إلعداد المسبق  التخطيط 

 تقويم أساليب ،وآذلك والمتعلمين المعلم بها يقوم التي والعمليات الوسائل تتضمن التي ءاتواإلجرا ، بدقة

  .)2003   ( الزعبي . بعينها أهداف تحقيق إلى يقود لن الحدود هذه خارج يرسم نقاش أي ألن . األهداف

  : إلى ما يلي  معند استعمال هذه الطريقة البد أن ينتبه المعل) 2009(يذآر جابر وآخرون        و 

 ضرورة التخطيط المسبق إلعداد الدرس بهذه الطريقة ، حيث يتم تحديد األهداف التعليمية والمحتوى -

التعليمي بدقة ، واإلجراءات التي تتضمن الوسائل والعمليات التي يقوم بها المعلم والمتعلمين ، وآذلك 

إلى تحقيق أهداف بعينها ، ويكون  دود ، لن يقودألن أي نقاش يرسم خارج هذه الح. أساليب تقويم األهداف 

  . إلى الجد إلى العبث منه  أقرب

الدور الذي سيقوم به المتعلم أو مجموعة الطلبة المشارآة ، والدور أو األدوار التي سيقوم :  تحديد األدوار -

  . بها المعلم إضافة إلى تحديد الوسائل واإلجراءات المالئمة لتنفيذ النقاش 
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 المرونة أثناء تنفيذ النشاط المخطط مسبقًا ، بحيث يظل الطلبة منشغلين بما هو هادف من عمل  فيعاة مرا-

دون أن يتسمروا بال حراك في الصف ، حفاظًا على ما .  في تساؤالتهم ومالحظاتهم ًاأو ممارسة  وأحرار

 يمكن أن يسمى بالفوضى ، أو فاالنشغال بالعمل مهما أحدث أحيانًا من جلبة ، ال. يسمى بالنظام الصارم 

  .اختراق النظام طالما أن مردوده التربوي ينعكس مشارآة وتنفيذًا ألهداف تربوية مخططة 

 ستراتيجيةا استخدام د بالحسبان عنأخذها التي يجب األمورعددًا من ) 2004  (  إبراهيمويذآر         

 :المناقشة النشطة في عملية التدريس ومنها 

  . المناقشة أثناء  فيالنظام بحفظ الكفيلة  الضمانات-

 . والزمن الطالب ومستوى لألهداف مناسبة األسئلة تكون  أن-

  . والعلمية اللغوية األخطاء من وخالية ، واضحة طريقةب األسئلة  صياغة-

 . التالميذ لمستوى ومناسبة ، للتفكير مثيرة األسئلة تكون  أن-

 . عوبةالص في متدرجة األسئلة تكون  أن-

  .بعضا بعضهم لمناقشة الفرصة التالميذ يعطى وأن،بالمناقشة لالشتراك التالميذ جميع أمام الفرصة  إتاحة-

 . وتنظيمها المناقشة وضبط مناسب بشكل الطلبة  توزيع-

  . التالميذ يطرحها التي األسئلة جميع عن  اإلجابة-

  :دور المعلم في المناقشة النشطة 

  )1988( هوفر  : ر المعلم في المناقشة النشطة بأن يطلب من المتعلمينيكاد ينحصر دو     

  .  التحضير حول الموضوع المراد مناقشته- 

، ويتيح لهم الفرصة  ، حيث يبث الحيوية في أذهان المتعلمين  القيام بدور القائد في المناقشة وإدارتها-

  .باقتراح األهداف  وتدوينها على السبورة

ن الموضوع،حيث يسأل بين الحين واآلخر عن جوهر المشكلة المطروحة، مما يعين على  عدم الخروج ع-

ويدون العناصر  ، الترآيز على المشكلة،ويلخص ما تم التوصل إليه وهذا يعين على التقدم نحو تحقق الهدف
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،ويساعدهم في ويساعد جميع المتعلمين في المشارآة في المناقشة الواعية ، األساسية للمناقشة على السبورة

  .تقويم تقدمهم مما يعينهم على المتابعة والترآيز

  . بحث جميع الحقائق المتعلقة بالمشكلة قبل االنتهاء إلى اآلراء والتوصيات-

  . إشراك جميع الطلبة في المناقشة، لتشجيع الطالب الخجولين ومنع احتكار المناقشة على بعضهم-

 الموجه للمعلومات والنقاش،م في طريقة المناقشة تنحصر بالمرشد و        ومما تقدم يتبين أن دور المعل

 على أساليب  التفكير وطرق طرح اآلراء المعلقة لموضوعها خوفا من التشتت،و لتوجيه المناقشالمراعي

أما المتعلم فهو الذي يناقش ،ويقدم  ، والتوصل إلى القناعات ، ليستفيد جميع المتعلمين من عملية النقاش

  .   ويساعد في الوصول إلى النتيجة ، ل ليدعم نقدهالدلي

: ستراتيجيات التاليةاال عليه اإلآثار من  ،ولكي ينمي المعلم عملية التفكير الناقد عن طريق المناقشة        

؟ وإعطاء الفرصة ألآثر من  ما رأيك في إجابة زميلك ؟ هل هي صحيحة:  طرح عدد من األسئلة مثل

 حيث يفضل أن يبقى المعلم صامتا مدة  ،"الصمت بعد سماع الجواب "يدعى ذلك  و ،هطالب في إعطاء رأي

، ومن شأن لجوء المعلم للصمت تشجيع   بعد سماع جواب المتعلم عن السؤالثواٍن ) 5 – 3( تتراوح بين 

مطروح طالب آخر على المشارآة في المناقشة ،أما طرح سؤال آخر فور االنتهاء من اإلجابة عن السؤال ال

هادفة  آما ينبغي أن تكون المناقشة النشطة .حاليا ،فإنه يؤدي إلى قطع حبال التفكير عند من يعطي الجواب

وتوفر حرية  ، ومبنية على المكونات األساسية للمادة التعليمية،وتحفز الطلبة جميعا للمشارآة الواعية ،

 حتى تكون فاعلة في " نتائج يستفيد منها المتعلموأن تؤدي إلى ، التعبير عن رأي المتعلم واحترام ذلك الرأي

  ).1984 ( ريان. تنمية التفكير الناقد 

  : المناقشة النشطة أهمية

 )2006 ( ورفاقه سعادةهذآر     إن للمناقشة النشطة أهمية واضحة تتمثل في فوائدها ومن هذه الفوائد ما 

   :يأتيالعملية التعليمية في وقت واحد منها ما لمناقشة النشطة التي تفيد المعلم والمتعلم وامن فوائد 

  . حالة المشارآة والتفاعل إلى والتلقين اإلصغاءتنقل المتعلم من حالة  -

 . المادة العلمية إلى ميول الطالب أثارةتساعد المعلم على  -

 .يجابية المرغوب فيها إلا الطالب نحو االتجاهات أنشطةتوجه  -
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 . الموضوع المطروح للنقاش ثراءإجل أالتقصي من جع الطالب على البحث وتش -

 ، وعدم الخجل المسؤولية ، وتحمل اآلراءاحترام : تزود عند التالميذ الصفات والقيم المرغوب فيها مثل  -

 .، والتعاون وغيرها 

 .تزيد من فهم التالميذ للموضوع المطروح للنقاش  -

 .تساهم في تنظيم التفكير لدى التالميذ  -

   .األمثل الحل إلىجل التوصل أ المتعارضة من اآلراءي عند التالميذ مهارة التوفيق بين تنم -

ة     ة التعليمي ي العملي دوره ف ؤمن ب ردُه وت تعلم وتف ة الم سلم بإيجابي شطة ُت شة الن ة المناق د أن طريق ،      ونج

ة    شارآة الفاعل شة والم الل المناق ن خ تعَلم م ى ال ه عل ة التعليمي. وقدرت ى  فالعملي د عل صال تعتم ة ات ة عملي

رام          االتصال والمشارآة ، وطريقة المناقشة تقتضي أن تكون عالقة المدرس بالتالميذ عالقة قائمة على االحت

شاطه                       ، المتبادل   ذلك زاد ن تعلم إذا أحس ب إن الم الطبع ف ة وب شارآة اإليجابي ى الم وإيمانه بقدرة الدارسين عل

ستويات            وزادت فاعليته ، باإلضافة إلى أن طر       يم ، واالتجاهات ، والم ة الق يقة المناقشة أآثر جدوى في تنمي

ا في الجانب المعرف         سهم           العقلية العلي ة ، وت ة اإللقائي ساب          اي من الطريق شطة في اآت شة الن ستراتيجية المناق

ارات االستماع والكالم وإدارة الحوار            بمهارات االتصال ،      اليب         ، خاصة مه ين أس ا تكسب المتعلم ا أنه  آم

تعدادات                        ين من ذوي االس يح الفرصة للمتعلم رام آراء اآلخرين ، وتت وآداب النقاش القائمة على النظام واحت

شاآل              ة وم القيادية تنمية هذه االستعدادات وصقلها ، وتتيح للمتعلم آذلك فرصة التحدث في موضوعات مهم

وتفاعله مع األنشطة التعليمية ، وتساهم في        فيشعر بقيمة التعليم وأهميته في حياته فيزداد إقباله عليه          ، تشغله  

شة         ى المناق ة عل ائج المترتب ا ، واستخالص النت ل المشكالت والتعامل معه ي    ، تحلي ضًا ف ساعد أي ا ت ا أنه آم

شته            م مناق ذي ت وع ال ًا للموض ر إدراآ تعلم أآث ل الم ه ، وتجع ب عمل ا يج و م رارات نح اذ الق                    .اتخ

  ) .1984 .(مدآور 

 مستعينًا –يرى آثير من المربين أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق التي يمكن أن يخطط  المعلم و      

 لتنفيذ بعض المواقف التعليمية بتناول بعض األهداف المحددة ، ويهيئ اإلجراءات واألنشطة –بالمتعلمين 

  : د لألسباب التالية والوسائل وأساليب التقويم المالئمة للتحقق من حدوث التعلم ، وذلك عائ

تسهم هذه الطريقة في إظهار الدور اإليجابي للمتعلم ، وعدم اقتصار دوره على التلقي ، بل تجعل منه   -

  . مسهمًا حقيقيًا في عملية التعليم والتعّلم 
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سه ، وهذا ُتَعّوُد آال من المعلم والمتعلم على احترام أحدهما لآلخر ، مما يقود إلى تعزيز ثقة المتعلم بنف  -

  .يسهم في إشعاره بأن له دورًا في عملية التعلم ، ويقود إلى رفع وتيرة حماسه لما يتعلم 

 تتيح هذه الطريقة مجاال عمليًا إلبراز بعض االتجاهات ، والمهارات والمعارف وممارستها ممارسة -

للطف في التعامل مع اآلخرين ففي مجال االتجاهات يمكن أن تظهر فوائد احترام آراء اآلخرين ، وا. حقيقية 

وفي مجال المهارات تكشف عن قدرات المتعلمين في دقة . باستعمال ألفاظ المجاملة المهذبة وغيرها 

استعمالهم لقواعد اللغة التي تعلموها ، وعن مدى وضوح أفكارهم وترتيبها من خالل األسئلة التي 

  . فاوتة التي يظهرها الطالب أثناء النقاش يستخدمونها ، وآذلك تكشف عن المعارف والمعلومات المت

  تساعد طريقة المناقشة أآثر من غيرها في اآتساب مهارات االتصال ، وبخاصة مهارات االستماع -

  . والكالم وإدارة الحوار ، آما أنها تكسب المتعلم طرق النقاش القائمة على النظام  

ومشاآل تشغله ، وبذلك فهو يشعر بقيمة التعلم  تتيح للمتعلم الفرصة آي يتحدث في موضوعات تهمه -

  .وأهميته في حياته فيزداد إقباله عليه وتفاعله مع األنشطة التعليمية 

 تجعل المعلم أآثر إدراآًا لمدى انتباه المتعلمين وتقبلهم أو عدم تقبلهم لموضوع المناقشة ، فيعمل على -

وقد يساعد المعلم المتعلمين على تقويم ما يرونه ،  . تعديله أو العدول عنه أو التعامل معه بكيفية أخرى

  ). 1991 (محمد . آخذين في االعتبار موضوع المناقشة األساسي

ن  المعلمين الذين إ إذ  ، إن مناقشة المتعلمين تؤآد على االتجاهات السليمة والقيم الفاضلة في نفوسهم-

 والقدرة على  ،ماعية المناسبة يعلمونهم حرية التعبيريناقشون طالبهم في المشكالت والقضايا الفكرية واالجت

 والقدرة على االستخدام األمثل للمعرفة في إنتاج  ، والقدرة على التنظيم الفكري والمعرفي ،االختيار السليم

ويدرب الطالب على حسن مهارة االستماع وآدابه ، وعلى الطالقة وحسن اإللقاء في  األفكار الجديدة ،

حدث ، وآل هذا ينعكس إيجابيًا على جودة القراءة والكتابة ومهارة الحوار والمناقشة وتبادل الكالم والت

 والكشف عن االستعدادات القيادية وصقلها  ، مهارات ضرورية لنمو الشخصيةآما أنهااآلراء وغيرها، 

  .وإعالئها 

هم واتخاذ القرارات المالئمة لها ،  المتعلمين آثيرًا في التعامل مع مشكالت المناقشة النشطةتساعد        و

الهم على العلم والتعلم وبذلك يشعر المتعلمون بقيمة التعلم وأهميته في حل مشكالت الحياة ويزداد إقب

تجسد عملية الديمقراطية ، فكل متعلم يقول ما يتوفر لديه من  ، آما أنها )1993 ( الخطيب. المستمر 

ُتعدل وجهات النظر الُمتحيزة ،واآلراء الُمتحزِّبة ،وتصححها و . هامعلومات نحو القضية التي تمت مناقشت
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ارك في الجماعة أقدر من التفكير النتقادي المتشان التفكير أ آما .إذا تعرضت النتقاد الزمالء في الصف

  ).1988 (هوفر . النتقادي الفردي على تصحيح عيوب األدلة والمحاآمة الفكريةا

 التدريس بطريقة المناقشة النشطة تجعل المتعلم يفكر بالقول قبل ا سبق بأنيستخلص الباحث مم       و

، ولذلك  إرسال المعلومة ، والتفكير بما قد يعترض عليه،وما يجب إعداده من جواب للرد على االعتراض

  .  يتطلب تشغيل الذهن بالتفكير الناقد عند التعليم بطريقة المناقشة

   :إجراءات المناقشة النشطة 

 ثالث خطوات) 2007(مرعي والحيلة اهتم العديد من المربين بإجراءات المناقشة النشطة ، فقد ذآر      

   : النشطةمناقشةللقيام بال

، وتحديد   خلفية عامة عن موضوع المناقشةوإعطاءمثل اختيار موضوع المناقشة ،  : ما قبل المناقشة -   

  .ة وترتيبها ، وتحديد بينة االتصال  المناقشة بدقة ، وتنظيم جلسة المناقشأهداف

 الطلبة أن من والتأآد.  الطالب في تقرير نوعية المشكالت التي ستطرح إشراك : ةالمناقش ثناءأفي  -   

 الرأي إبداء يطلب منهم أن وجد من لم يشارك في القرار فعليه أن حدث وإذاجميعهم قد شارآوا في القرار ، 

 بعض الطالب مناقشة جوانب المشكلة ، ومحاولة تحليل وتنظير ما يدور  ، والطلب منبأخرى أوبطريقة 

 مستوى بأي المناقشة إثراءبالجميل لمن يساهم في في اجتماع المناقشة ، وتعويد الطالب على تقديم العرفان 

عليه أن يتدخل عند الصمت واالستطراد ووجود الخطأ وعدم .  يتدخل المعلم أنآان ، ومتى ينبغي 

 .ء بعض الجوانب بشكل واف استقصا

 يعمل على تكوين المالحظات التي تتعلق بموضوع أنعلى المعلم بعد المناقشة  : ما بعد المناقشة -   

  . المرجوةاألهداف عملية تقييم لما تم عمله في سبيل تحقيق إجراءومن ثم المناقشة ،وتوثيق تلك المالحظات،

 : يأتي ما أهمها من المناقشة النشطة إلستراتيجيةعدة  ات إجراء إلى )2009   (  فرجر شيوي        

 المناقشة، ستراتيجيةبا أداؤها يصلح الموضوعات فبعض ، تدريسه المراد الموضوع نوعية  تحديد-

  . المناقشة ستراتيجيةا تناسبها ال وبعضها

 عنه خلفية لديهم ونليك ، المناقشة ستراتيجيةا باستخدام تدريسه المراد بالموضوع المتعلمين إخبار -

 . حوله قراءاتهم خالل من
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 . لتحقيقها يسعى التي واألهداف ، ةالرئيس واألفكار ، للمتعلمين المناقشة موضوع  توضيح-

 . للمناقشة المناسب المناخ  تهيئة-

 . بالمناقشة المتعلمين جميع ةرآ مشا-

 الطلبة خروج عدم على والحرص ، المؤقت والزمن الموضوع حدود ضمن المناقشة مسار  ضبط-

 . المناقشة موضوع عن

 . بكتابتها المتعلمين أحد يكلف أو ، للمناقشة األساسية العناصر تابةآ المعلم على  ينبغي-

 . عليها المتفق األهداف نحو المناقشة سير على المحافظة  -

 . المتناقشون إليها توصل التي النتائج أهم تلخيص  -

  .اببعضه عناصرها وربط المناقشة خالصة تقديم  -

 :  اآلتية الخطوات في تتلخص إجراءات للمناقشة النشطة أن ) 2004  (الجالد ىريو

   :التمهيد   /أوال

 .محددة مشكلة إثارة أو قصة سرد أو األسئلة من مجموعة طرح خالل من للموضوع المعلم يمهد       

 : خالل من الدرس إجراءات تنظيم / ثانيا

 وتدوينها ، حولها النقاش سيتم التي المشكلة أو بالموضوع وربطها ، المتوخاة التدريسية دافاأله  تحديد-

  . السبورة على

 :  اآلتية الصور وتتخذ المناقشة سير في والطالب المعلم دور  تحديد-

   .  فيها ويشارك المعلم يديرها مناقشة -

 . فيها يشارك وال المعلم يديرها مناقشة -

  . مجموعات إلى الصف تقسيم خالل نم المناقشة -

 . السبورة على وتدوينها المناقشة عنها تمخضت التي النتائج أهم  استعراض-
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 ربطها ثم ، النتائج تلك حول وأفكارهم الطلبة آلراء واالستماع ، األسئلة طرح خالل من النتائج  مناقشة-

 . متكاملة آلية صورة في الموضوع بعناصر

 :  االستنتاج / ثالثا

 ، الدرس بموضوع المتعلقة واألفكار والعبر واألحكام والقضايا الدالالت أهم استنتاج يتم وفيها        

 . الشرعية والنصوص باألدلة وربطها

 :  واإلغالق التقويم / رابعا

 ييناتالتع وإعطاء ، إليها التوصل تم التي الكلية والقضايا الرئيسة األفكار يدآتأ خاللها من ويتم        

  . الموضوع لعناصر الطلبة فهم تعمق التي والواجبات

حث عددًا من قترح البافي المناقشة النشطة ا) 2006 ( ورفاقه       وتأسيسًا على ما ذآره سعادة 

  :ستراتيجية المناقشة النشطة حتى تكون ذات جدوى وهذه اإلجراءات هي اإلجراءات للتدريس با

  . ديد من قبل المعلم تحليل محتوى مادة الدرس الج-

  . ستراتيجية المناقشة النشطة ، والمنوي تحقيقها من التدريس با تحديد أهداف الدرس من قبل المعلم-

  . اختيار األنشطة والمواد والوسائل التعليمية المالئمة لتحقيق األهداف -

  . د التي تم تحديدها قيام المعلم بالتنسيق مع الطالب في ترتيب غرفة الصف في ضوء األنشطة والموا-

جل استخالص  دقيقة بين المعلم والطالب من أ)15- 10( إجراء مناقشة في بداية الحصة تستغرق -

  .المعلومات من األنشطة والوسائل التعليمية التي تم تحديدها مما يشكل أساسا لالستمرار في المناقشة 

وضوع الدرس تستغرق بقية الحصة على  إجراء مناقشة حول ما استخلصه الطالب من معلومات تتصل بم-

  :أن يعمل المعلم باالتي 

  . تقليل مقدار مشارآته بالنقاش ، وتجنب االستئثار في الحديث -

  . عدم التدخل إال للضرورة -

  . تشجيع غير المشارآين بالمناقشة من الطالب للقيام بدور معين -
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مالئهم ، ويمكن للمعلم اإلجابة عن جزء من  تشجيع الطلبة على طرح األسئلة  وتوجيهها للمعلم ولز-

  .السؤال وترك اإلجابة الكاملة للطالب ، أو يعيد طرح السؤال مرة أخرى على الطالب 

  . إجراء التقويم المناسب في نهاية الدرس بما يتفق مع األهداف -

  :لة  المحاضرة المعّدستراتيجيةا

ربون عن مفهومها ،  ما قاله المإلىّدلة ، ال بد من النظر ستراتيجية المحاضرة المعآي تتضح معالم ا        

     : وفيما يلي تفصيل لذلك المعّدلة المحاضرةستراتيجية  ، وإجراءات التدريس باوشروطها 

   :مفهوم المحاضرة المعّدلة 

من  أو اإللقاء من طرق التدريس الفعالة لتقديم آمية آبيرة  التقليديةيعتبر أسلوب المحاضرة       

 ومع ذلك . غير متوفرة في أية طريقة من طرق التدريس األخرى ، المعلومات للطلبة في أقصر وقت ممكن

ن هذا األسلوب ال يشجع الطلبة على االنتقال من مستوى التذآر إلى مستويات التحليل والترآيب والتقويم إف ،

 ورفاقه سعادة .   في مواقف تعليمية جديدةفيما بعدجل توظيفها بشكل سليم أمن  ، للمعلومات التي تم تقديمها

)2006(.  

والمحاضرة هي عبارة عن سرد المعلومات في عبارات متسلسلة يسردها المعلم مرتبة ومبوبة         

 يرغبون أسئلة أي أو يدونوا المعلومات التي يريدونها أن شائق جذاب ، ويستطيع الطالب خاللها بأسلوب

 .) 2009  ( فرج . ينتهي من المحاضرة أن  المعلم بعدإلىتوجيهها في 

 إللقاء يخطط أن من للمعلم بد ال أنه إلى ( 2002 ) محمود يشير       وحتى ينجح أسلوب المحاضرة  

 : اآلتية األسس وفق الدرس

 . الدراسية للمادة ورئيسة عامة ونقاط خطوط وضع  -

 . ةالعام والمعارف والقواعد المفاهيم على المدرس ترآيز  -

 . الدراسية للحصة المخصص الوقت مع تتوافق آي الدراسية المادة  تقسيم-

 . واالستيعاب االنتباه على الطلبة قدرة مع تستجيب معينة سرعة وفق  اإللقاء-

 وربطها منها االنتهاء بعد الدراسية المادة فقرات من فقرة لكل الرئيسة األفكار بتلخيص المدرس  يقوم-

 . الالحقة بالفقرة
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 . ومتدرج منسق بشكل الدراسية المادة يظهر بشكل السبورة استعمال تنظيم -

 . الدراسية المادة عرض أثناء  فيصوته وآذلك ، الدرس قاعة في حرآاته بتغيير المدرس يقوم -

 . الدراسية والمادة المدرس إلى الطلبة انتباه لشد ألخرى مجموعة من ذلك في واالنتقال الطلبة إلى  النظر-

   . اإللقاء سير في ذلك يؤثر ال أن على الدراسية للمادة مناسبة تعليمية وسائل  استعمال-

  :خطوات تفعيل المحاضرة 

 مرعي من الخطوات لتفعيل طريقة المحاضرة ، ومن هؤالء ًا        لقد أقترح العديد من المربين عدد

   :لمحاضرة فاعلة تكون اا إلى الخطوات اآلتية حتىوشارالذين ا) 1993 (وآخرون

  . استخدام وسائل االتصال التعليمية المساعدة -   

  . تنمية الثقة بالنفس وعدم الخوف -   

 األفكار للمحاضرة ، وجمع المعلومات ، وتنظيم المحاضرة ، وتنظيم لإلعداد توفير الوقت الكافي -   

   .باألمثلة الحوافز ، واالستشهاد وإيجادوتتابعها ، 

 مع ارتفاع الصوت ليسمع الجميع ، والنطق السليم للحروف ، والوقوف في المواقف لقاء حسن اإل-   

  . ، وتمثيل المعاني ، واستخدام العبارات الواضحة المفهومةاإللقاءالصحيحة ، والتأني في 

  . منطقيا أو والمعلومات ترتيبا معينا نفسيا األفكار ترتيب -   

   . آان طويًالذاإ تقسيم الموضوع -   

  . اختبار الطالب مشافهة فيما عرض عليهم في نهاية المحاضرة -   

   .األسباب البحث في أو ،  ذلك في عملية استنباط النتائج من المقدماتأمكن الطالب ما شراكإ -   

  . الحكايات والنوادر إلقاء أو النهاية عند وصف بعض المناظر ، إلىالسير  -   

  .السابقة  مراعاة معلومات الطالب -   

  : التالية األغراض استثمار مقدمة المحاضرة لتحقيق -   
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  . العالقات بين المعلم والطالب قامةإ -   أ

  . التي سيقومون بها اإلجراءات توجيه اهتمام وانتباه الطالب بتوجيه -   ب

  . عرض جوهر المحاضرة -   ج

  . المحاضرة أجزاء عرض -   د

  .ب السابقة  التعرف على خبرات الطال-   هـ

  . استغالل متن المحاضرة في تغطية المحتوى بالحقائق والمفاهيم والمبادئ -  

  . السعي الن تكون المحاضرة دافعا لمزيد من البحث والدراسة -  

 المفاهيم والتعميمات والمبادئ المرتبطة إلى عدم الترآيز على التفصيالت الدقيقة ، وتوجيه االنتباه -  

  .بالموضوع 

 المعلم ، حيث من خالل ذلك يزيد أسئلة عن وبإجاباتهم لألسئلة الطالب في المحاضرة بتوجيههم شراكإ -

  .المعلم من مشارآة الطالب وتفاعلهم ويضمن التغذية الراجعة للمحاضرة 

  :خطوات اإلعداد للمحاضرة الفاعلة 

جل أن تكون فاعلة أقسام من سم المحاضرة إلى ثالثة أانه يجب أن تق) 2006 (رفاقه    وذآر سعادة و

  :وهي آاألتي

اصة تبدأ المحاضرة في العادة بمقدمة ، تكون عبارة عن تلخيص سريع للنقاط الرئيسة الخ: المقدمة / أوال 

ن آان لدى الطالب أسئلة قليلة عنها ، أما عن تقديم موضوع المحاضرة إبموضوع المحاضرة السابقة ، و

 المحاضر بتوضيح أهمية هذا الموضوع وربطه بمواقف حياتية حقيقية أو الحالية ، فمن الضروري أن يقوم

بمحاضرات وتجارب سابقة أذا أمكن ، مع تجنب تقديم االعتذارات عن ضيق الوقت أو مقدار المعلومات 

 .التي يجب تغطيتها ، الن مثل هذه التصريحات تدل على عدم جاهزية المحاضر لتقديم المحاضرة 

مفاهيم أو نقاط أو أفكار رئيسة في آل محاضرة ، على ) 3-2(ن األفضل مناقشة ما بين م: العرض/ ثانيا 

أن يقرر المحاضر نفسه أية أفكار أو مفاهيم أخرى مفيدة يمكن إن يضيفها إذا ما توفر الوقت الكافي  لها ، 

اضرة واتساعها أو مثل هذه القيود الزمنية تتطلب أن يكون هناك توازن بين عمق المادة المقدمة في آل مح
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لذا من . شمولها ، فالتفاصيل المتالحقة تفقد الطالب القدرة على وضع تصور للمفاهيم والمبادئ المهمة 

الضروري تقديمها بشكل منطقي ، وتوضيح أهمها من خالل استخدام عدة أمثلة حياتية حقيقية ، مع األخذ 

مخصص للمحاضرة ، وذلك إلعطاء الطالب بالحسبان أن تكون هناك مرونة في التقديم ضمن الوقت ال

نه إ االنتهاء من تقديم أي مفهوم ، فوعند. فرصة لطرح األسئلة والتعليق على المادة الدراسية المعروضة 

يجب تلخيصه واالنتقال لتقديم المفهوم التالي ، مما يتيح الفرصة لمراجعة المفهوم الرئيس وإظهار عالقته 

عمل على ما لغرض طرح األسئلة أو القيام بأي نشاط يإلطالب استراحة قصيرة بالمفهوم الالحق ، مع منح ا

 نه يمكن تقسيم المحاضرة إلى عدة حلقات دراسية تدوم آل واحدةإال من ذلك فدوب. تغيير دورهم السلبي 

قة ، ى الترآيز ال تستمر في الغالب أآثر من عشرين دقين قدرة الطالب علأدقيقة ، السيما و) 15(منها نحو 

ثارة جديدة أو تفاعل جديد ، وعلى المحاضر أن يكون على دراية جيدة بحرآات الطالب واإلشارات إدون 

واإليماءات التي تدل على ضعف قدرتهم على متابعة شرح المحاضر ، حيث في هذه الحاالت يجب أن يعيد 

ر التفكير أو الطلب منهم الطالب إلى جوهر التفاعل والنشاط من جديد عن طريق طرح األسئلة التي تثي

  .االستفسار عن نقاط المحاضرة أو أمور متعلقة بها 

ينبغي على المحاضر في نهاية المحاضرة تخصيص الوقت الكافي لتلخيص ما ورد فيها من :  الخاتمة/ ثالثا 

نقاط أو أفكار رئيسة ،وربطها بالسياق الكلي للموضوع الدراسي ،وتخصيص وقت لتوضيح بعض 

حيث يعتبر حث الطالب على تلخيص المحاضرة طريقة .ت التي تم طرحها خالل المحاضرةالمعلوما

ممتازة إلنهاء المحاضرة ذاتها ، آما أنها تشجع الطلبة ليس على المشارآة فحسب ، بل وتعمل آذلك على 

  .تزويد المحاضر بالتغذية الراجعة عن مدى نجاحه في تحقيق أهداف المحاضرة 

  :عدة شروط للمحاضرة الجيدة الفاعلة منها ) 2009(يذآر فرج و

  .االستعداد والتحضير الجيد للمحاضرة  -

  .أذهانهم تفكير التالميذ وتهيئة ثارةإجل أدخل المناسب لموضوع المحاضرة من الم -

 .ن يكون صوت المحاضر مسموعًا ولهجته متناسبة مع المعاني أسالمة اللغة ، و -

  .مستوى الطالب اللغوي ، والعلمي ، والعقلي مراعاة الفروق الفردية ، و -
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   :أنماط المحاضرة المعّدلة

  :أنه يمكن تعديل المحاضرة بثالثة أنماط ، وهي ) 2006 ( رفاقهسعادة وى ر        وي

والتي يتم تصميمها لكي تساعد الطلبة على تحليل المادة الدراسية وتطوير مهارات  : المحاضرة الموجهة -

وهنا يستمع  .بشرط أن يتم عرض أهداف المحاضرة قبل البدء بطرح المعلومات ، حظات لديهمتدوين المال

وفي نهايتهاُ يعطى  ، ها المالحظاتئ إثنا فييدونون ، دقيقة )30-20( الطلبة للمحاضرة مدًة تتراوح ما بين

ثنائي  ينتقلون للعمل بشكل ثم ، دقائق لتدوين آل ما يتذآرونه من المعلومات التيُ قدمْت لهم )5( الطلبة مدة

 ،  فاتهم تدوينها من قبل التيجل مناقشة ما دار في المحاضرة وإآمال آتابة بعض المالحظاتأأو ثالثي من 

آل  . في الوقت الذي يقوم فيه المحاضر بتوضيح أية قضية أو أي سؤال قد ُيطرح من جانب المجموعات

دلة الدراسة التي تمثل في الواقع مجموعة من األسئلة التي هذه العملية يمكن تسهيلها من خالل ما يسمى بأ

  . باإلضافة إلى اختبارات قبلية وبعدية قصيرة يتم تقديمها للطلبة،  تمت صياغتها بدقة

والتي يتم تصميمها حول دليل دراسي إضافي يزود الطلبة بكل من األهداف  : محاضرة التغذية الراجعة -

بل ويزودهم في بعض األحيان إضافة إلى ،  واالختبارات القبلية والبعدية ، ةوالقراءات اإلضافي،التعليمية

ويطلق عدد من المربين على هذا النوع من .بمخطط مالحظات حول المحاضرة ذاتها ، آل ما ذآر

 والتي تتألف من محاضرتين مصغرتين مدة آل منها ، المحاضرات أحيانا بمحاضرات أو حلقات االتصال

ل بينهما حلقةً  دراسيةً  يعمل الطلبة فيها ضمن ثنائيات أو ثالثيات حتى يناقشوا األسئلة صت ، دقيقة )20(

وقد أظهر نتائج إحدى الدراسات  . أو الموجودة في الدليل الدراسي سابق الذآر ، التي زودهم بها المحاضر

 ، النوع من المحاضراتمن الطلبة الذين تَم االستفسار منهم حول رأيهم في هذا  %)88(الميدانية َأن 

فإن الجانب السلبي لهذا النوع من المحاضرات  ، ومع ذلك . اظهروا تفصيًال له على المحاضرة التقليدية

 .المعدلة يتمثل في أنه يتطلب جهدًا آبيرًا من جانب المعلم لإلعداد والتخطيط قبل عملية التنفيذ أو التطبيق

ع الملتقى الطبيعي للطلبة ، يطرحون فيه أسئلة ذات نهايات وهي تمثل في الواق : محاضرة االستجابة -

مفتوحة ، يوجهونها للمحاضر حول موضوع المحاضرة ، ويتم تطبيق مثل هذا النوع من المحاضرات آلما 

 ذات النهايات  في بداية محاضرة االستجابة بطرح األسئلةونضت الضرورة ذلك ، ويقوم المتعلماقت

 أثناء ذلك بتدوين هذه  في وراء طرح آل منها وأهميته ، على أن يقوم المعلمموضحين السبب ، المفتوحة

حسب أهميتها من وجهة بن يطلب منهم أن يرتبوها أرة أو على جهاز العرض العلوي ، واألسئلة على السبو

  .نظرهم بحيث تشكل اإلطار الدراسي لباقي المحاضرة 
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  ّ:ة ستراتيجية المحاضرة المعدلإجراءات التدريس با

  :جل تطوير المحاضرة الفاعلة أ عدة مقترحات من )2006 ( ورفاقهيذآر سعادة

  .التخطيط لمقدمة المحاضرة بشكل يجذب اهتمام التالميذ  -

 . الرئيسة حولها األفكارتقديم ملخص عام للمحاضرة بطرح عدد من  -

 . سيشارآون في المحاضرة بأنهمأبالغ الطالب  -

 .ية غير المألوفة توضيح المفردات اللغو -

 .تنظيم مادة المحاضرة الفاعلة بطريقة منطقية  -

 .التنسيق الزمني لمادة المحاضرة  -

  . خاتمة ناجحة ومحققة لألهداف إلىالوصول  -

قترح الباحث  ا)الموجهة(  المعّدلةفي المحاضرة) 2006 ( ورفاقه        وتأسيسًا على ما ذآره سعادة

  :طة ،وهذه اإلجراءات هيس بالمحاضرة الموجهة حتى تكون المحاضرة فاعلة ونشاإلجراءات اآلتية للتدري

  . تطعيم المحاضرة بطرح عدد من األسئلة ومناقشتها مع الطالب -

  :تحفيز ذهني وذلك بـ ( التمهيد للدرس -

  . طرح قضية حول الدرس السابق أو الدرس الحالي ومطالبة الطالب بطرح أسئلة حولها -ا

  .ية حول الدرس السابق أو الدرس الحالي ومطالبة الطالب بكيفية اختبارها  طرح فرض-ب

  . المنجزة ت طرح أسئلة من قبل الطالب حول القرارا-ج

  . أثناء تغطية مادة الدرس الجديد في الرد على مالحظات الطالب-

  . إعالم الطالب مسبقًا أنهم سيشارآون في بداية المحاضرة -

وذلك لزيادة ( مادة الدرس  لم وصياغة أسئلة حونية لمدة دقيقتين لتدوين مالحظاته إعطاء الطالب مدة زم-

  ). مشارآتهم في مجريات المحاضرة 
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ثناء المحاضرة ، لمساعدتهم على تحديد الفجوات في مالحظاتهم  في ا إعطاء الطالب استراحة قصيرة-

  .المكتوبة ، أو تدوين أسئلة تدور في أذهانهم حول مادة الدرس 

حاضرة  الطلب من التالميذ العمل في أزواج لتنظيم مالحظاتهم ومناقشة النقاط الرئيسة الواردة في الم-

  .نه غير واضح وطرح أسئلة حول ما يشعرون أ

 إغالق أوراق مالحظاتهم لدقائق قليلة قبل نهاية المحاضرة والطلب منهم إعادة ما يمكن تذآره من -

تمرين االستدعاء ( ضاء مستخدمين مخططًا تمهيديًا أو رسمًا بيانيًا المحاضرة من جديد على أوراق بي

  .الفوري للمادة المقدمة في المحاضرة

 مهمة المحاضرة تتمثل في تعليم الطالب آيف يستخدمون المفاهيم والتعميمات التي تم تقديمها من اجل -

  .التفكير بها

  .معناه  تطوير النص بإآماله أو اإلضافة إليه دون اإلخالل ب-

  :الدراسات السابقة: ثانيا 

 بعض الدراسات التي أجريت في هذا يلي من بعض الباحثين وفيما النشط باهتمامحظي موضوع التعلم      

  : محورين هما إلى المجال والتي تم تقسيمها

  .رة والمناقشة في التفكير الناقد ثر طريقتي المحاضأالدراسات التي تناولت : اوال 

إلى اختبار العالقة بين القدرة   التي هدفت)Hoehn,1985(  دراسة هونن بين هذه الدراساتوم        

 ضبط متغيري جنس الطلبة وأعمارهم  مع ،على التفكير الناقد واألخذ بزمام المبادرة في المناقشة الجماعية

وآل  ، جماعيمجموعة نقاش ) 69( مع تكوين  ،موضوعا) 345(  تم استخدام ،وألغراض هذه الدراسة. 

 .لقياس القدرة على التفكير الناقد )  جليسر–واطسن (وطبق اختبار ، مجموعة تحتوي على خمسة  مناقشين

واألخذ بزمام المبادرة في  وآشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين القدرة على التفكير الناقد ،

  .المناقشة الجماعية

أثر طريقة المناقشة في القدرة على التفكير )  Tarkington,1989( تونجواستقصت دراسة تارآين        

طالبا وطالبة في ) 25(و ، طالبا وطالبة في المجموعة التجريبية )24(، وتكونت عينة الدراسة من  الناقد

وتعرضت المجموعة التجريبية  ، تجريبية وضابطة:حيث تم اختيار مجموعتين  ، المجموعة الضابطة

بينما  ، لم األدب للصف السابع منظما في محاضرات ومناقشات في مجموعات طالبية تعاونيةلبرنامج في تع
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وقد أعطي أفراد المجموعتين قبل وبعد  ، درست المجموعة الضابطة البرنامج نفسه بالطريقة التقليدية

ة التجريبية على ظهر تحليل البيانات أن أداء الطلبة في المجموعأللتفكير الناقد، و"آورنل" اختبارالتجربة

آما أظهرت المقابالت  ،  أداء طلبة المجموعة الضابطةلىقد زاد بشكل دال إحصائيا  عاختبار التفكير النا

وتحسين في  ، التي أجريت مع طلبة المجموعة التجريبية أن هذا األسلوب ساعدهم على تفهم المعلومات

  .خرينوزادت من ميولهم لقبول وجهات نظر الطالب اآل ، درجاتهم

 إلى تنمية التفكير الناقد باستخدام طريقتي االآتشاف هدفت  دراسة)1991( عليانأجرىو        

 خالل الفصل الدراسي ،  في محافظة عجلونوالمحاضرة في تدريس الجغرافية لدى طلبة الصف السابع

أفرادها عدد غ حيث بل واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية ، ، 1990-1991 األول

  بطريقة االآتشاف الموجهخطة التدريسيةال:هما ، وقد استخدم عليان في بحثه أداتين ،  طالبا وطالبة)256(

 فيواختبار التفكير الناقد، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعات  ،

  .عل بين طريقة التدريس والجنسوللتفا ، اختبار التفكير الناقد تعزى لجنس الطلبة

إلى معرفة دور المناقشة  ) Louise & Lynn , 1995 (لويز ولينن أشارت نتائج دراسة آل من         

في التربية الطبية ، وتوصل الباحثان إلى فعالية المناقشة في معالجة المشكالت التي تواجه الطلبة من 

وقد أجريت هذه الدراسة . ها معلم متدرب على هذه التقنية منظور تعليمي ، وخاصة المناقشة التي يقوم ب

طالبًا وأشارت النتائج اإلحصائية إلى تغير سلوك الطلبة بشكل إيجابي من خالل ) 79(على عينة مكونة من 

وأوصى الباحثان بضرورة تعليم وتدريب المعلمين على مهارات المناقشة الطبية . النقاش السريري للطالب 

  .   تها وتعلم تقنيا

هدفت إلى المقارنة بين  ) Robert & Allan , 1997 (  وآالنلروبرتوفي دراسة أخرى         

 بالتطبيق على الطلبة ، ينمحتوى دراسي ، وبعد قيام الباحثطريقتي المحاضرة والمناقشة من خالل تدريس 

ك إلى وجود إيجابيات وسلبيات  الباحثان ذلالة إحصائية بين المجموعات ، وعزتبين أنه ال توجد فروق دال

وأوصى الباحثان بالترآيز على التعزيز وتحفيز الطلبة على .  من طريقتي المحاضرة والمناقشة لكٍل

  .  المشارآة ، وتفاعلهم مع المعلومات 

 طريقتي االستقصاء تأثير تعرف إلى هدفت دراسة أجرى السالمي أن ( 1997 ) اهللا عبد وذآر        

 الثانوي األول طالب الصف لدى اإلسالمية التربية لمادة المؤجل والتحصيل الفوري التحصيل يف والمناقشة

 األول / مسقط محافظة في الصف  طلبة من الدراسة عينة وتكونت ، مسقط محافظة مدارس إحدى في

 وقد . طالبا ( 88 ) عددهم  وبلغ1994/1995 الدراسي للعام للبنين الثانوية الخوض مدرسة في الثانوي

 درست ، طالبا ( 30 ) عددها وبلغ التجريبية األولى المجموعة ، مجموعات ثالث إلى عشوائيا توزيعهم تم
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 أما ، المناقشة بطريقة درست طالبا ( 30 ) عددها وبلغ الثانية التجريبية والمجموعة ، االستقصاء بطريقة

 الدراسة نتائج وأظهرت ، التقليدية لطريقةبا درست ، طالبا28 ) (عددها وبلغ الضابطة الثالثة المجموعة

 بطريقة درسوا الذين الطالب أداء بين والمؤجل الفوري في التحصيل إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ، االستقصاء طريقة لصالح ، التقليدية والطريقة المناقشة بطريقة الذين درسوا الطالب وأداء ، االستقصاء

 أداء بين والمؤجل الفوري التحصيل في إحصائية داللة ذات فروق جودو الدراسة عدم نتائج أظهرت آما

  .درسوا بطريقة المحاضرة  الذين الطالب وأداء ، المناقشة درسوا بطريقة الذين الطالب

 أثر آل من طريقة االآتشاف والمناقشة والمحاضرة في تنمية  )(1998 دراسة الخزاموتقصت         

 عينة تألفت قصبة المفرق ، في،  لصف العاشر األساسي في مادة الرياضياتالتفكير الناقد لدى طلبة ا

)  جليسر–واطسن (، واستخدم الخزام اختبار الدراسة من ثالث شعب دراسية تم تدريس آل شعبة بطريقة 

  : أظهرت النتائج ما يلي ، في التفكير الناقد

ختبار التفكير الناقد قبل التدريس بطريقة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة على ا -

  .المناقشة وبعدها في مادة الرياضيات

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة على اختبار التفكير الناقد قبل التدريس بطريقة  -

  .االآتشاف وبعدها في مادة الرياضيات

عة المناقشة على  ، و تفوق مجموضرةتفوق مجموعة االآتشاف  على مجموعتي المناقشة والمحا -

  . في تنمية التفكير الناقد مجموعة المحاضرة

فقد هدفت إلى معرفة دور المناقشة في تعليم  ) . Theodore , 2002(   ثيودورأما دراسة        

وتوصل الباحث إلى فاعلية طريقة المناقشة في توسيع معرفة الطالب من خالل الكشف عن . الكيمياء 

اهر الموجودة ، باإلضافة لهذا ففي طريقة المناقشة يتم الترآيز على الطالب بدًال من الترآيز على المظ

  .   المادة ، واهتمام المناقشة بالكشـف عن اإلجابة ال باإلجابة نفسها ، والتقييم فيها مستمر 

ي تدريس المجموعات طريقـة المحاضرة ف( بدراسـة بعنوان  ) . Colleen , 2002  ( آولينقام         

. هدفـت إلى معرفة أثـر طريقتي المناقشـة والمحاضرة وذلك للمقارنة بينهما في عملية التدريس ) . الكبيرة 

وعند مقارنة النتائج بين . وقام الباحث بالتطبيق على مجموعتين إحداهما تجريبية ، واألخرى ضابطة 

روقًا ذات دالله إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية الضابطة والتجريبية ، وجد الباحث ف: المجموعتين 

  .التي درست بطريقة المناقشة 
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والمناقشة  الموجه االآتشاف طرائق من آل أثر معرفة إلى هدفت بدراسة ( 2003 ) الزعبي وقام        

 المرحلة لبةط لدى اإلسالمية التربية مادة في والتحصيل الناقد التفكير مهارات تنمية في الذهني والعصف

 في األساسي الثامن وطالبات الصف طالب جميع من الدراسة مجتمع وتكون . األردن في العليا األساسية

 ، وطالبة طالبا ( 2397 ) عددهم  وبلغ 2002/2003  الدراسي للعام الكورة للواء التابعة المدارس

 طالبا ( 199 ) عددهم لغوب األساسي الثامن الصف شعب من شعب ثماني من الدراسة عينة وتكونت

 بطريقة درست األولى التجريبية المجموعةو ، مجموعات أربع إلى عشوائيا توزيعهم وتم ، وطالبة

 الثالثة التجريبية والمجموعة ، المناقشة درست بطريقة الثانية التجريبية المجموعة ، الموجه االآتشاف

 أما ، وطالبة طالبا ( 147 ) التجريبية وعاتالمجم أفراد عدد بلغ وقد ، الذهني العصف بطريقة درست

 عدم النتائج وأظهرت . التقليدية بالطريقة درسوا ، وطالبة طالبا ( 52 ) عددها فبلغ الضابطة المجموعة

 المباشر  البعدي التحصيلي االختبار من في آل والطريقة الجنس بين للتفاعل إحصائية داللة ذي أثر وجود

 االآتشاف طرائق استخدام أن النتائج أظهرت آما ، العينة ألفراد ) المباشر البعدي قدالنا التفكير واختبار (

 لدى الناقد التفكير وتنمية التحصيل في زيادة إلى يؤدي التعلم في الذهني والعصف ، والمناقشة ، الموجه

 بغض األذهان يف راسخة المعلومة تصبح بحيث ، الزمن من طويلة لفترة بالمعلومات واالحتفاظ ، الطلبة

  .جنسهم عن النظر

 واالستقصاء االآتشاف :ثالث طرق للتدريس  بين المقارنة إلى هدفت بدراسة ( 2003 ) أسليم وقام        

 تنمية في فاعلية ثرآأ الطرق هذه من أي لمعرفة تقليدية طريقة آ)اإللقاء( المحاضرة و ، حديثتين آطريقتين

 ، وأصوله الفقه وحدة في اإلسالمية التربية مادة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى اإلبداعي التفكير

 النزهة ورآذ مدرسة في األساسي العاشر الصف طالب من طالبا ( 122 ) من الدراسة عينة وتكونت

 بالطريقة المدرسة اختيار  ، وتم 2002/2003  الدراسي للعام عمان شمال منطقة في األولى اإلعدادية

 من لكل واضحا أثرا هناك أن النتائج شفتآو ، العشوائية بالطريقة اختيارها تم فقد الشعب أما ، القصدية

 ما آ، األساسي العاشر الصف طالب لدى اإلبداعي التفكير تنمية في واالستقصاء تشافآاال طريقتي

 طريقة لصالح ، اإلبداعي التفكير تنمية في الطريقتين بين إحصائيا دالة فروق وجود النتائج أظهرت

 العاشر الصف طلبة أداء متوسط بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت ماآ ، تشافآاال

 مادة في وبعده )اإللقاء ( المحاضرة بطريقة التدريس قبل الكلي اإلبداعي التفكير اختبار على األساسي

  . اإلسالمية التربية
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في ) المحاضرة المعدلة ،والمناقشة النشطة ( التعلم النشط ثر استراتيجيات أالدراسات التي تناولت / ثانيا 
   .التحصيل

بين طريقتين لتدريس مساق  التي قارن فيها  )Weekes,1993 (من بين هذه الدراسات دراسةو        

 أثناء الخدمة  من خلفيات معرفية و خبرات تدريسية متنوعة في والية آارولينا  فيالجيولوجيا للمعلمين

ن صيفيين لمساق الذي تم تصميمه ليدرس فصليحيت تم تقديم ا، ة من الواليات المتحدة األمريكية الجنوبي

معلما ، درسوا ) 15( شارك في تدريس المساق 1991متتاليين ، آان الفصل الصيفي األول في عام 

، في حين  المساق المصمم بطريقة المحاضرة المعدلة مع المناقشة وبمصاحبة شرائح مأخوذة من الميدان

معلما درسوا المساق المصمم لتدريسه بطريقة ) 11( شارك فيه 1992آان الفصل الصيفي الثاني في عام 

وأشارت نتائج   ) .   (Background Lecturesميدانية وبمصاحبة محاضرات مفسرة الدراسة ال

  :تي آل اإلىالدراسة 

ار القبلي الذي تم تقديمه في بداية المساق سواء ال يوجد فرق دال إحصائيا بين المجموعتين في االختب     

 .في الجانب المعرفي أو الجانب االنفعالي 

مجموعة الدراسة المبدائية ، ومجموعة المحاضرة المعدلة (ال يوجد فرق دال إحصائيا بين المجموعتين      

الحاصلة في المتوسط على االختبار البعدي في الجانب المعرفي على الرغم من الزيادة ) مع المناقشة 

 .الحسابي لكل مجموعة

يوجد فرق دال بين المجموعتين على االختبار البعدي في الجانب االنفعالي و لصالح الطريقة المستندة       

 . على الدراسة الميدانية 

والمساق آكل في  بين تلك الموضوعات الفردية ، في الجانب المعرفي عدم وجود فرق دال إحصائيا      

  دال إحصائيا بينهما في الجانب االنفعالي ين آان هناك فرقح

 للمجموعتين  يشير إلى انخفاض معتقدات  ن الفرق الوحيد و الدال إحصائيا في الدرجات البعديةإ     

لميدانية آما اظهر التحليل التساوي بين المحاضرة المعدلة و الدراسة ا. الصف الذي درس بالطريقة التقليدية 

آبر في قدرة المشارآين اإلدراآية لتعليم أو زيادة ، نفعالي آبر في الجانب االأ ًاثرأو ، انب المعرفي في الج

  . علوم األرض 

همية الحوارات والمناقشات التي تتم داخل أعلى  ) Cohen,1994(واآدت دراسة آوهن         

م ، وتنمي مهارات التحاور بين المجموعات الصغيرة حيث تساعد الطالب على تنمية بعض المفاهيم لديه
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آلما نه وض والمناقشات دخل المجموعات ، وإالمتعلمين ، وتزداد هذه المهارات آلما زادت معايير التفا

فكار المتعلم الخاطئة ، لذلك تؤآد هذه الدراسة على نوع أنه يسهل تغيير آانت هذه المناقشات منظمة فإ

  .ة والتخطيط لها المشارآين في المناقشة ونمط هذه المناقش

 أسلوب المحاضرة ،(بين أسلوبين من أساليب التدريس : (Mears,1995)  دراسة ميرزوقارنت         

التعلم التعاوني  في إثرهما على التحصيل واالتجاه   )Techniques( وأسلوب المحاضرة المعّدلة بتقنيات 

غير مَعدل لفاعلية أسلوبي التدريس المحاضرة نحو الرياضيات ، آما اختبرت الدراسة أيضًا أثر الجنس آمت

شعبة دراسية )  14(اشتملت عينة الدراسة على طلبة موزعين في .لة  بالتعلم التعاوني ، والمحاضرة المعّد

                                 .آلية مجتمع   في ة  الجبرتدرس أساسيات ماد

م توزيع الطلبة عشوائيا على المعالجات في سبع فترات أتبعت الدراسة التصميم التجريبي حيث ث        

وتم تدريس الشعب التجريبية التي درست مادة الجبر بأسلوب المحاضرة المعّدله   زمنية مختلفة لكل معالجة ،

 ، في حين Johnson&Johnsonباستراتيجيات التعلم التعاوني المقترحة  من قبل جونسون وجونسون 

  .ة باألسلوب التقليدي الذي يمزج بين المحاضرة والنقاش تم تدريس الشعب الضابط

التجاه نحو االتجريبية والضابطة الختبار قبلي وبعدي يقيس التحصيل و: ن اتعرضت المجموعت     

الرياضيات حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكليهما حسب آل  أسلوب تدريسي ولكل 

أشارت نتائج الدراسة .تحليل التباين الختبار الفروق في  التحصيل واالتجاه  شعبة دراسية ، آما استخدم 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين المحاضرة المعدلة باستراتجيات التعلم التعاوني وبين 

،   ياتاألسلوب التقليدي في حين أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو الرياض

  .وآذلك عدم وجود فروق في التحصيل واالتجاه تعزى للجنس

درست تفاعل الطالب في المجموعات الصغيرة ) Shepardson, 1996(ما دراسة شيبردسون         أ

، وآذلك تفاعلهم مع معلمهم ، حيث تكون عينة الدراسة من مجموعتين من طالب الصف الرابع االبتدائي 

ظهرت نتائج أيومًا ، وقد ) 15(دائهم لمدة أطفال مع معلميهم وتم مالحظة أ) 4 (شملت آل مجموعة صغيرة

ن إيجابي في تحسين تعلم الطالب ، وأفراد المجموعات آان له اثر أن االندماج والتفاعل بين أالدراسة 

  .عطاء واالبتكارفراد المجموعة الواحدة يكسبهم ثقة بذاتهم وبالتالي ينمي قدراتهم على العمل والأالتفاعل بين 

 على إحراز التفوق العقلي في فقد رآزت ) : Koh,1998 ( آوهالتي أجراها أما الدراسة الوصفية        

فقد آان الغرض من هذه . ي في جنوب شرق آسيا لالهوتم الثانوي ايالدراسات األآاديمية في معهد للتعل
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 مقاسا باآتساب المستويات العليا من تصنيف يالدراسة هو تقصي دور التعلم النشط في بلوغ التفوق العقل

  . في التربية الدينيةبلوم في المجال المعرفي

التفوق : ر المستجيبين وهيظ نة إلى وجود خمسة أوجه للتفوق  العقلي من وجهراسة لدئج ا نتاأشارت      

والتفوق   .)اء الجسمي مع الشخصية ومع البناتساق العقل(والتفوق التكاملي  لتفوق العملي ،وا ، العقلي

 نظر ة التكرارات من وجهىعلأفوق العملي على والت ،عقلي وحصل التفوق ال . ، والتفوق الروحي الديني

و  ، وربط المستجيبون بين التفوق العقلي والقدرة على ممارسة مهارات التفكير العليا آالتطبيق  ،المستجيبين

  .و التقويم  ،والترآيب  ،التحليل 

والمحاضرة المعّدلة  .ن مناقشة المجموعات الصغيرة ألطرق التعليم ، ذآر المستجيبون ببالنسبة        و

ما بالنسبة لطرق  أ .والعروض الشفوية تساعد على بلوغ التفوق العقلي ، )التي تدمج بين السؤال والجواب(

 والدراسة النقدية التأملية  بحثية ،الورقة ال : التعّلم التي ينشأ عنها التفوق العقلي هي آما أشار المستجيبون

Reflection Paper، والتعلم التجريبي.  

نتائج الدراسة التي آشفت عنها أداة القياس الكمية تمثلت بأن أآثر من نصف المستجيبين أشاروا   أما     

والتعلم   ،والتعلم التعاوني ، والعرض الشفوي المناقشة بين المجموعة الصغيرة ، ودراسة الحالة ،إلى أن 

تعّلميه مفيدة في التعّلم النشط وفي مساعدة الطلبة على اآتساب ولعب الدور تشكل استراتيجيات  الفردي ،

  .المستويات العليا من تصنيف بلوم في المجال المعرفي

 Christianason & Fisher(وآشفت نتائج الدراسة التي قام بها آل من آريستيانسون وفيشر         

 طبق عليها التعلم النشط باستخدام مجموعات األولىي قارنت بين مجموعتين من الطالب الت) 1999

المناقشة الصغيرة ، والثانية اعتمدت على التدريس المعتاد ، عن فاعلية مجموعة التعلم النشط وذلك في 

 في مقرر الفهم الصحيح والدقيق للمفاهيم المتضمنة في موضوعات االنتشار واالمتصاص المتضمنة بوحدة

 مزيد من الدراسات حول التعلم النشط بالمراحل التعليمية المختلفة بإجراء هذه الدراسة وأوصتالفيزياء ، 

  .في مختلف المجاالت 

 آان الغرض منها تحديد فاعلية  فقدMc Comick,2000 ) (  ميك آوميكأجراها الدراسة التي أما        

 على طلبة البكالوريوس لتناسب المعايير الموصوفة في وثائق نسخة منقحة من مساق البيولوجيا المقرر

لقد تم تنقيح هذا المساق بمساهمة فريق معهد صغير خاص بالدراسات .  التربية العلمية الحالية صالحإ

سبانية ، ومعظم إ أصولتكساس غالبية طالبه من جنوب الدينية والفنون الحرة في منطقة من ضواحي 

  .على وجه التقريب % 70سبة  وبناإلناثطالبه من 
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 المساق بصورة توافقية لصف دراسي تم أقسام لقد تم استخدام المحاضرة والمختبر لتدرس        

 وخالل ثالث ساعات لكل يوم واستخدم نموذج التدريس أسبوعياتخصيصه لهذا الغرض ولمدة يومين 

  .  الدورات التعليمية تباعابالمتمرآز حول المتعلم 

ن قسمين من أقسام المساق الضابطة استخدما بعض أ إلى ت نتائج مسح البيئة التعليمية الصفيةأشار     

 واعتبرا على أنهما استخدما المحاضرة المعدلة ، في ،أوجه التعلم النشط ضمن سياق المحاضرة التقليدية 

لة ، أما أقسام  استخدم المحاضرة المعدمساق الثالث من األقسام الضابطة على أساس قسم ال صنفحين

المساق التجريبية الثالثة والتي آانت تمثل األقسام التكاملية ، فقد حصل الطلبة الذين درسوا األقسام  

 المحاضرة  استخدمواللطلبة الذينالتحصيلية  أعلى من الدرجات هالتقليدية على درجات تحصيلالتكاملية و

 آما هو األسلوب التقليدي في اآتساب المحتوى ن المساق التكاملي آان فعاًالأالمعدلة ، وهذا يوحي ب

  .المعرفي 

 درجات عليأ أعطىلة  مساق المحاضرة المعّدوأجزاءكاملي اق الت المسأجزاء نأ أيضا النتائج وأشارت     

 البيئات التعليمية إن، وهذا يعني   التقليدياألسلوب مساق أجزاءعلى مقياس االتجاه نحو العلوم من درجات 

 األآثر المساق التكاملية آانت أجزاءوان  يجابية نحو العلوم ، في تحديد االتجاهات اإلأهميةذات الصفية 

  .يجابي نحو العلومواالتجاه اإل) ل صيحالت(فاعلية في اآتساب المحتوى 

ثر استراتيجيات التعلم النشط في  أ)2008 ( التي ذآرتها مداح )2001( دراسة المهدي وأظهرت        

 الثانوي في األول واالستيعاب المفاهيمي واالتجاه نحو تعلم الفيزياء لدى عينة من طالب الصف التحصيل

 الدراسة التي تكونت من أدواتثالث مجموعات تجريبية تم اختيارها بطريقة عشوائية ، وطبقت عليهم 

توصل الباحث فيها اختباري التحصيل واالستيعاب المفاهيمي ومقياس االتجاهات نحو تعلم الفيزياء ، حيث 

 المجموعة ألفرادلصالح النتائج البعدية ) 0.001(قل من  عند مستوى أإحصائيًا وجود فروق دالة إلى

 في آل من التحصيل واالستيعاب المفاهيمي ، األزواج التي تعلمت في مجموعات من األولىالتجريبية 

 لصالح نتائج إحصائيًا دالة ًاهناك فروق أن نتائج الدراسة أظهرتآما . واتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء 

 ًا الخاصة بالمناقشة في مجموعات ، وان هناك فروقستراتيجيةاالالمجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت 

 ستراتيجياتاوقد أثبتت الدراسة فاعلية .  لصالح المجموعة التجريبية الثالثة في التطبيق البعدي إحصائيادالة 

آل من تحصيل الطالب للمحتوى التعليمي ، واستيعابهم المفاهيمي ، واتجاههم نحو تعلم التعلم النشط في 

 التعلم النشط تعمل دائما على خلق حث عنهاب مجموعات المناقشة التي أن إلى الدراسة أشارتالفيزياء ، آما 

 االستيعاب ىإلحالة من الحوار البناء والتنافس الذي يخلق نوعا من االختالف المعرفي الذي يؤدي 

ن البناء المعرفي عملية  المجموعة الواحدة ، ألأفرادالمفاهيمي وتشكيل المعنى العام في ضوء التواصل بين 
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اجتماعية ترتكز على التفاعل بين المتعلمين ولغتهم الدارجة فيما بينهم ، آما يساعد النقاش والتحاور على 

  .وين البناء المعرفي الصحيح بناء طرق جديدة للفهم ، وتساعد المفاوضات على تك

 األدوار لعب طريقتي استخدام أثر إلى التعرف إلى هدفت دراسة ( 2003 ) عيدالمسا أجرى آما        

 وتكون ، نحوها واتجاهاتهم العبادات دروس في األساسي الخامس الصف طلبة تحصيل في والمناقشة

 البادية للواء التابعة المدارس في ساسياأل الخامس الصف وطالبات طالب جميع من الدراسة مجتمع

 ، وطالبة طالبا ( 1968 ) عددهم   البالغ2002/2003 الدراسي للعام المفرق محافظة في الغربية الشمالية

 طالبا ( 219 ) عددهم وبلغ األساسي الخامس الصف شعب من شعب ست من الدراسة عينة وتكونت

 وتم . العشوائية بالطريقة تقسيمها تم فقد الشعب أما صديةالق بالطريقة المدارس اختيار وتم . وطالبة

 المجموعة ، وطالبة طالبا ( 140 ) عددها وبلغ تجريبيتين مجموعتين ، مجموعات ثالث إلى توزيعهم

 أما . المناقشة بطريق درست الثانية التجريبية المجموعة ، األدوار لعب بطريقة ودرست األولى التجريبية

 الدراسة نتائج وآشفت ، التقليدية بالطريقة درست وطالبة  طالبا70 ) (عددها  بلغ فقد ةالضابط المجموعة

 المباشر التحصيلي االختبار في الطريقة أو الجنس إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عن

  . لمالمتع مجال في والطريقة للجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت ،آما

إلى معرفة أثر استخدام طرائق تدريس المحاضرة والتعلم التعاوني ) 2004(هدفت دراسة القليقلي و        
واالستقصاء في تحصيل طلبة المرحلة األساسية العليا واتجاهاتهم نحوها في مبحث التربية اإلسالمية ، 

طالبة موزعين في أربعة ) 249 (طالبًا و) 265(طالبًا وطالبة منهم ) 514(تكونت عينة الدراسة من 
وأظهرت . ومثلها لإلناث ، شعب للذآور ) 6(موزعين في ،  لإلناث ماللذآور ومثلهمدرستين ، مدارس 

  : نتائج الدراسة اآلتي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيل المباشر والمؤجل تعزى للطريقة ولصالح  -
  .وطريقة االستقصاء مقارنة بطريقة المحاضرة ، علم التعاوني المجموعات التي درست بطريقة الت

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيل المباشر والمؤجل تعزى للجنس ولصالح اإلناث  -

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيل المباشر والمؤجل تعزى للتفاعل بين الطريقة  -
 . والجنس 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الطلبة على مقياس االتجاهات  نحو طرائق التدريس عدم -
     .   تعزى إلى جنس المتعلم 
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  -:التعليق على الدراسات السابقة

) (Koh,1998راسة الحالية باستثناء دراسة آوه  استخدمت الدراسات السابقة المنهج التجريبي وآذلك الد-

، ودراسة آوهن  ) Shapardson, 1996(، ودراسة شيبردسون ت المنهج الوصفي التي استخدم

)Cohen,1994 (اتبعتا الدراسة النوعية  اللتين .  

 المحاضرة إستراتيجيتي(  تناولت بعض الدراسات السابقة المقارنة بين بعض استراتيجيات التعلم النشط -

  (آما ورد في دراسة والرياضيات والبيولوجيا  في تدريس الجيولوجيا  لة والمناقشة النشطةالمعّد

Weekes,1993  ( ،)Mears,1995 ( ،)Mc Comick,2000 ( وآذلك الدراسة الحالية ولكنها ،

  .ستقارن بينهما في تدريس مادة التاريخ 

   دراسة :  تناولت بعض الدراسات السابقة فاعلية استراتيجيات التعلم في تنمية التفكير الناقد مثل-

 الدراسة أما ، ) (1998 والخزام ،) 1991(، ودراسة عليان ) Tarkington,1989(تون جرآينتا

  .كير الناقد معًا  في التحصيل والتفوأثرهماللتعلم النشط  ستراتيجيتينا تطبيق إلىالحالية فقد هدفت 

لسابع  استخدمت الدراسات السابقة عينات دراسية من مستويات تعليمية مختلفة متمثلة بالصف ا-

)Tarkington,1989 ( ،)، وآلية مجتمع ) 1993الخزام ،(، والصف العاشر ) 1991عليان ،

)Mears,1995 (البكالوريوس طلبة، و )Mc Comick,2000 (،  في حين عينة الدراسة الحالية

   .األساسيستكون من طلبة الصف التاسع 

ستراتيجية المحاضرة المعّدلة ، وهنا  اع دراسات سابقة محدودة باستخدام انفردت الدراسة الحالية م-

 ومع ذلك فإنها تميزت ) Weekes,1993(و  ) Mears,1995(و  ) koh,1998(تشابهت مع دراسة 

  .عنها بأنها آانت الوحيدة التي تناولت المحاضرة المعّدلة من نوع المحاضرة المعّدلة الموجهة 

ستراتيجية المحاضرة المعّدلة ، اعلى أهمية سات السابقة بتأآيدها  استفاد الباحث من بعض الدرا-

ستراتيجية المناقشة النشطة من استراتيجيات التعلم النشط التي تستخدم في التدريس ، وآما استفاد الباحث او

    .منها عند تحديد خطوات هذه الدراسة وإجراءات تطبيقها
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  واإلجراءاتلطريقة ا

ستراتيجيتين  للتعلم النشط في تحصيل طالب الصف اأثر تطبيق قامت هذه الدراسة بهدف تقصي         

   .تفكيرهم الناقدفي تنمية التاسع في مادة التاريخ و

 ولقد تم مراجعة األبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة في الفصل السابق ،        

أما في هذا الفصل فقد تم وصف منهجية الدراسة ، ومجتمع الدراسة ، ثم وصف اإلجراءات التي جرى بها 

اختيار العينة ، وخطوات بناء أدوات الدراسة وهي االختبار التحصيلي ، واختبار التفكير الناقد ، وآذلك 

تصميم الدراسة ، والمعالجة الخطوات الالزمة للتأآد من صدق وثبات هذه األدوات ، آما تضمن وصفًا ل

  . اإلحصائية 

  : منهجية الدراسة

 ، وتم األولىالمجموعة التجريبية :  التجريبي لثالث مجموعات وهي  شبه المنهجتباعباقام الباحث         

ستراتيجية المحاضرة تجريبية الثانية ، وتم تدريسها باستراتيجية المناقشة النشطة ، والمجموعة التدريسها با

، والمجموعة الثالثة  وهي المجموعة الضابطة ، وتم تدريسها بالطريقة التقليدية ، ) الموجهة منها ( لمعّدلة ا

 بغرض اختبار تكافؤ  . ، واختبار التفكير الناقدوتعرضت المجموعات الثالث الختبار تحصيلي قبلي

سبقًا ، تم اختبار الطالب بنفس تحصيلهم ، وبعد االنتهاء من تدريس الدروس المحددة من مبحث التاريخ م

  .ثر المعالجة التجريبية على المجموعات الثالث ياس أ الدراسة لقأدوات

  :مجتمع الدراسة 

 اشتملترية عمان الرابعة للتربية والتعليم والتي ي   تكون مجتمع الدراسة من المدارس الحكومية التابعة لمد

مدرسة التحق ) 23( الدراسة إجراء أثناءفي ذه المدارس ذآور ، وبلغ عدد هللعلى الصف التاسع األساسي 

  .أفراد مجتمع الدراسة على المدارس   توزيعيبين) 1(والجدول رقم .طالب ) (4204بها 
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  ) 1(جدول 

  *في المدارس الحكومية التابعة لمديرية عمان الرابعة للتربية والتعليمع طالب الصف التاسع األساسي يتوز

  عدد الشعب  األساسيعدد الطالب في الصف التاسع   ــــــــــــــــم المدرســــــــــــــــــــــــــةاســــــ  الرقم
  6   270  طارق بن زياد الثانوية  1
  5  176  األساسيةعبد اللطيف عابدين   2
  1  7  األساسيةابن البيطار   3
  10  393  األولى األساسيةبالل بن رباح   4
  1  41   الثانويةاألردن  5
  6  245  األساسيةالمعتصم   6
  8  351  األساسية عبيدة أبو  7
  3  119  عبد الملك بن مروان الثانوية  8
  4  150   مالك الثانويةاإلمام  9

  4  126  اليوبيل الذهبي الثانوية  10
  2  76  األساسية اإلنسيمحمد   11
  9  360  األساسيةطلحة بن عبيد اهللا   12
  3  102   الثانويةاإلدريسي  13
  4  176  األساسيةندي الك  14
  7  311  الشهيد منصور آريشان الثانوية  15
  3  92  األولىصالحية العابد الثانوية   16
  2  75  المرقب الثانوية  17
  7  318   الهدى الثانويةأبوتوفيق   18
  4  151  األساسيةحسان بن ثابت   19
  4  151  النصر الثانوية المهنية  20
  8  324  األساسيةجالل الدين السيوطي   21
  5  165  العز بن عبد السالم الثانوية  22
  1  25  األساسيةالبيضاء الجنوبي   23

  107  4204  ..............................................المجموع 

  :عينة الدراسة 

حيث  ، الختيار عينة الدراسة) Cluster Sampling (الطريقة العشوائية التجميعية   لقد تم استخدام  

مدرسة حسان بن ثابت : ع االختيار على ثالث مدارس من مدارس مجتمع الدراسة ، وهذه المدارس هي وق

 المهنية ، وتم اختيار شعبة  الثانوية ، ومدرسة النصراألساسية ، ومدرسة جالل الدين السيوطي األساسية

 من شعبة واحدة أآثر  تضمآل مدرسةأن  حيث  بالطريقة العشوائيةواحدة من آل مدرسة من هذه المدارس

  . ، وتم توزيعها على مجموعات الدراسة الثالث عشوائيًا األساسيلطالب الصف التاسع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ية المعدة من قبل الباحث على المدارس عينة الدراسة ، والشعب    وبعد ذلك تم توزيع الخطط الدراس

المناقشة  ( األولىالمختارة بالطريقة العشوائية التجميعية ، ونتيجة لهذا التوزيع مثلث المجموعة التجريبية 

 ، )38( والتي بلغ عدد طالبها األساسية مدرسة جالل الدين السيوطي من طالب) ح( شعبة )النشطة 

 من مدرسة النصر) أ(شعبة ) المحاضرة المعدلة ، الموجهة منها (  الثانية التجريبيةمجموعة ومثلث ال

        بالطريقةوالتي درست في حين مثلت المجموعة الثالثة ،)36( والتي بلغ عدد طالبها  المهنية الثانوية

  ) . 34( بلغ عدد طالبها والتي  األساسية من مدرسة حسان بن ثابت) أ(شعبة ) االعتيادية التقليدية ( 

  أدوات الدراسة 

  :لقد تم تطوير أدوات الدراسة اآلتية         

  :االختبار التحصيلي : أوًال 

 اختبار يقيس مدى التحصيل في مقرر التاريخ عند طالب عينة الدراسة ، وذلك بإعدادقام الباحث         

   .األول الوحدة الثانية آاملة في الفصل الدراسي بعد تحديد المحتوى الذي سيقوم بتدريسه والممثل بدروس

فقرة تقيس مدى التحصيل عند الطالب حسب المستويات الثالثة ) 50(قتصر هذا االختبار على       وا  

  ) .تذآر ، فهم ، تطبيق ( لألهداف التربوية في المجال المعرفي  Bloom من تصنيف بلوم األولى

  : االختبار إعداد عند اآلتيةطوات         وقد استعان الباحث بالخ

 تحديد الموضوعات التعليمية المراد قياسها وهي دروس الوحدة الثانية آاملة من مقرر التاريخ  على -

 ، الزراعة ، الصناعة والحرف ، التجارة  ، واردات الدولة األرضملكية  : األساسيطالب الصف التاسع 

  .المالية ونفقاتها 

  . التي تتفق مع محتوى الوحدة األهداف واختيارعامة للموضوعات ،  الاألهداف تحديد -

  .المراد قياسها بصورة محددة ) األهداف السلوآية (  آتابة نتاجات التعلم -

  ) .2(آما في الملحق  تكوين الئحة مواصفات لالختبار -

  .ددة بصورة سلوآية  صياغة فقرات االختبار اعتمادًا على الئحة المواصفات ، ونتاجات التعلم المح-
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  :بناء االختبار التحصيلي 

، قام الباحث بوضع ا الدراسة عليه        وبالتعاون مع معلمي التاريخ في المنطقة التعليمية التي طبقت 

 بدائل ، تم بأربعةفقرة من نوع االختيار من متعدد ، ) 50(اختبار تحصيلي بصورته األولية ، وتالف من 

 بفقرة من فقرات االختبار ، ما عدا الهدف الخامس  التي تم صياغتها التدريسيةهدافاألقياس آل هدف من 

 التطبيق والذي من مستوىالهدف السادس اختباريه ، و التطبيق والذي خصص له سبع فقرات من مستوى

   .اختباريهخصص له خمس فقرات 

   : التحصيليصدق االختبار

 السلوآية على األهداف مع قائمة األوليةتم عرضه بصورته  من صدق محتوى االختبار ، للتأآد        

يهم في أ رإلبداء) 6(ملحق ال في همأسماؤمجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة ، والمبينة 

 السلوآية الموضوعة لألهدافمة فقرات االختبار ، ومدى مالء السلوآية للمادة التعليمية األهدافمدى تمثيل 

  .ة الصياغة اللغوية لفقرات االختبار ، ومدى مناسب

 الحكم على مستوى التحصيل الذي تقيسه آل فقرة من فقرات االختبار ، وذلك إلى        آما هدف التحكيم 

وبناء على اقتراحاتهم تم .  من تصنيف بلوم الستة في المجال المعرفي األولىحسب المستويات الثالثة 

عض فقرات االختبار ، ووضع االختبار بصورته النهائية آما في الملحق إجراءات التعديالت الالزمة على ب

 الخاصة به ، أما تصنيف فقرات االختبار التحصيلي اإلجابةمع الئحة المواصفات ، مرفقًا بنموذج ) 2(

فقرة لمستوى ) 17: (حسب المستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم في المجال المعرفي فهي آاآلتي 

فقرة لمستوى التطبيق ، ويتفق هذا التصنيف مع ) 18(فقرة لمستوى الفهم واالستيعاب ، و ) 15( والتذآر ،

  .التي تم تحديدها ) األهداف السلوآية ( نتاجات التعلم 

  :ثبات االختبار التحصيلي 

ع         تم تطبيق االختبار التحصيلي ، بصورته النهائية على عينة استطالعية من طالب الصف التاس

 ، وذلك الثانوية الهدى أبو في مدرسة توفيق ًاطالب) 36(  من خارج عينة الدراسة مكونة من األساسي

، وتقيس هذه ) 20( ريتشاردسون –آودر  االختبار ، والذي تم حسابه باستخدام معادلة ثباتبهدف حساب 

) 50(ن من كوبار التحصيلي المالمعادلة مدى االتساق الداخلي لفقرات االختبار ، وآان معامل الثبات لالخت

  . الدراسة غراضألواعتبرت هذه القيمة آافية ) 0.85(فقرة يساوي 
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 أعطيت الصحيحة على آل فقرة من فقرات االختبار عالمة واحدة ، في حين اإلجابة أعطيت        ولقد 

جة على االختبار تساوي وبهذا آانت النهاية العظمى للدر . اإلجابة لعدم أو الخاطئة ، لإلجابةعالمة صفر 

  .  لفقرات االختباراإلجابة ومفتاح نموذج) 2(، وفي الملحق ) 50(

  اختبار التفكير الناقد:  ثانيًا 

 التفكير الناقد الذي أعدته في صورته لقياس مهارات) 2000(باختيار اختبار آاليفورنيا قام الباحث         

 و يتكون هذا االختبار  .األردنيةليناسب البيئة ) . 2004 (ضي العربية ، وطورته للبيئة العربية مريم الرب

التحليل ، ( :ة اآلتية تقيس خمس مهارات للتفكير الناقد من خالل االختبارات الفرعيفقرة ) 34(من 

 بدائل بديل واحد فقط ةأو خمس ةأربع وآان لكل فقرة  .)االستنتاج ، االستدالل ، التعميماالستقصاء ، 

  ) .2007الحوري ،  ( :دت من صدق االختبار آاآلتي صحيح ، وتأآ

  صدق االختبار 

من ذوي االختصاص والخبرة ،  على مجموعة من المحكمين هللتأآد من صدق االختبار تم عرض       

بداء آرائهم في السالمة اللغوية لصياغة فقرات االختبار ومدى لك للتحقق من صدقه ، وطلب إليهم إوذ

 أعادة من المحكمين ، وتم أآثر أو بالمالحظات عندما آان يتفق اثنان األخذاألردنية ، وقد تم مالءمتها للبيئة 

فقرة ) 34( من ًا أي فقرة ، وبذلك  بقي االختبار مكونإضافة وأصياغة ثالث فقرات ، ولم يتم حذف 

  .توزعت على مهارات التفكير الناقد الخمس 

  ثبات االختبار 

) 35(ت االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة تكونت من تم التأآد من ثبا       

 ، وتم حساب معامل االرتباط لالختبارين أسبوعينمعلمًا ومعلمة ، ثم أعيد تطبيقه على العينة نفسها بعد 

  ) .0.758(آكل والذي بلغ 

  :ن صدق االختبار وثباته آاآلتي         وتأآيدًا على صدق االختبار وثباته ، قام الباحث بالتأآد م

  :بصورته المعدلة صدق اختبار التفكير الناقد 

) 6( في الملحق  هو مبينللتأآد من صدق االختبار ، ثم عرضه على مجموعة من المحكمين ، آما        

 ، مدى في السالمة اللغوية لصياغة فقرات االختبارطلب منهم االطالع على فقرات االختبار وإبداء آرائهم 

تعديل صياغة فقرتين من فقرات  ، وفي ضوء اقتراحات المحكمين وآرائهم تم مالءمتها للبيئة األردنية 
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فقرة توزعت على ) 34(و لم يتم حذف أو إضافة أي فقرة ، وبذلك بقي االختبار مكونًا من  ، االختبار

  ) . 2 (المهارات الخمس للتفكير الناقد ، آما هو مبين في ملحق

  :بصورته المعدلة اختبار التفكير الناقد ثبات 

  test-retest االختبار وإعادة        ولغرض حساب معامل ثبات اختبار التفكير الناقد بطريقة االختبار 

 الهدى أبو في مدرسة توفيق األساسيتم عرض االختبار على عينة استطالعية من طالب الصف التاسع 

 ، األول من االختبار أسبوعين ، وهي من غير أفراد عينة الدراسة ، وبعد  ًاطالب) 36( وبلغ عددها لثانويةا

   .) 0.79 (ين األول والثاني ، والذي بلغ معامل االرتباط بين االختبارتم تطبيق االختبار الثاني ، وحسب 

 ، في حين  الصحيحة على آل فقرة من فقرات اختبار التفكير الناقد عالمة واحدةاإلجابة أعطيت        ولقد 

وبهذا فقد آانت النهاية العظمى للدرجة على .  عالمة صفر اإلجابة لعدم أو الخاطئة ، لإلجابة أعطيت

  . لفقرات االختبار اإلجابةنموذج ومفتاح ) 2(، وفي الملحق ) 34(االختبار تساوى 

  :إعداد الخطط التدريسية 

 ، ومحتوى الوحدة الثانية األساسيف التاسع  العامة لتدريس مقرر التاريخ للصاألهداففي ضوء         

 خطط تدريسية لدروس الوحدة آاملة آما في بإعدادقام الباحث  ) اإلسالميةالحياة االقتصادية في الدولة (

 خطط تدريسية  وهو عبارة عناألولالنوع :  نوعين من الخطط التدريسية عدادإ، حيث تم ) 5(الملحق 

 تدريسية متفقة ًا خطط ، والنوع الثاني يمثلاألولى للمجموعة التجريبية لنشطة ستراتيجية المناقشة اقة وامتف

 إعدادوقد حرص الباحث على . للمجموعة التجريبية الثانية ) الموجهة ( لة ستراتيجية المحاضرة المعّدوا

   ، وقد تم عرض هذه الخطط على مجموعة من المحكمين آما في الملحق خطط تدريسية بصيغ متكافئة 

  . التعديالت الالزمة لها في ضوء اقتراحاتهم وآرائهم وأجريت، ) 3-4(

  :يم الدراسة ومتغيراتها تصم

  :تتمثل متغيرات الدراسة باالتي     

 :ستراتيجية التدريس ولها ثالثة مستويات ا:   المتغير المستقل– 1

 . المحاضرة المعّدلة -                        

 . المناقشة النشطة -                        
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  .االعتيادية الطريقة -                        

  :           المتغيرات التابعة -2

    . التحصيل -                        

  .  التفكير الناقد -                        

  :إجراءات الدراسة 

   :اآلتية باإلجراءاتقام الباحث         

  .لدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية واى األدب النظري  االطالع عل-

  . االطالع على منهاج التاريخ المقرر على طالب الصف التاسع األساسي والتعرف على وحداته -

المناقشة ستراتيجية  واستراتيجية المحاضرة المعّدلة،اة التدريسية التي سيتم تدريسها ب اختيار الوحد-

  .النشطة

المناقشة ستراتيجية او ، ستراتيجية المحاضرة المعدلةا التدريسية للوحدة المختارة حسب  الخطط وضع-

  .النشطة 

  . تطوير أدوات الدراسة -

  .لتطبيق الدراسة على عينتها  الحصول على آتاب رسمي -

مدارس التابعة رية عمان الرابعة للتربية والتعليم ، لتطبيق الدراسة في الي الحصول على أذن رسمي من مد-

  .لها 

 التنسيق مع معلمي التاريخ للشعب الصفية التي وقع عليها االختيار ، لتدريس الموضوعات المحددة وفق -

عدادها ، بعد التأآد من التكافؤ فيما بينهم من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخبرة إالخطط التدريسية التي تم 

  .التدريسية 

التجريبية األولى ، : ( تحصيل والتفكير الناقد على مجموعات الدراسة الثالث التطبيق القبلي الختبار ال-

  . ، قبل البدء بالتدريس ) الثانية ، والضابطة والتجريبية
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  .بعد االنتهاء من التدريس اقد على مجموعات الدراسة  التطبيق البعدي الختبار التحصيل والتفكير الن-

  . رصد النتائج في جداول خاصة -

  . النتائج ومناقشتها وإصدار التوصيات في ضوئها  عرض-

   :المعالجة اإلحصائية

  :أستخدم في هذه الدراسة المعالجات اإلحصائية اآلتية 

  . التحصيلي لحساب معامل ثبات االختبار )KR-20( دسونرريتشا -آودر معادلة - 

  .معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات اختبار التفكير الناقد  -

  .الختبار فرضيات الدراسة  ) ANCOVA(حليل التباين المشترك أسلوب ت -

  . أسلوب شافيَة للمقارنات البعدية -
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

 للتعلم النشط في تحصيل طالب الصف ستراتيجيتين اثر تطبيق أ هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي    

التاسع في مادة التاريخ وفي تنمية تفكيرهم الناقد ، وتضمنت إجراءات الدراسة تطبيق أدوات الدراسة وهي 

االختبار التحصيلي ، واختبار التفكير الناقد ، وذلك للحصول على البيانات الضرورية التي تمكن الباحث : 

ائية التي تم جمعها باستخدام  هذه وفي هذا الفصل ، سيتم عرض البيانات اإلحص. من اختبار الفرضيات 

 عينة الدراسة قبليًا أفراد ، حيث قام الباحث بتطبيق االختبار التحصيلي ، واختبار التفكير الناقد على األدوات

جل قياس التحصيل في مادة التاريخ ، وقياس مدى أ العينة ، وبعديًا من أفرادمن اجل اختبار التكافؤ بين 

  .التفكير الناقد في مادة التاريخ تطبيق الطالب لمهارات 

اقشة النشطة، المن(   للتعلم النشط ستراتيجيتيناما أثر تطبيق  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
مقارنة بالطريقة االعتيادية في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مادة  )والمحاضرة المعدلة

  التاريخ ؟

ال توجد فروق ذات داللة : "  صياغة الفرضية الصفرية اآلتية ت تمسؤال         لإلجابة عن هذا ال

ساسي في مادة  بين متوسطات تحصيل طلبة الصف التاسع األ)α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللة إحصائية

" ).المناقشة النشطة ، المحاضرة المعّدلة ، الطريقة االعتيادية(ستراتيجية التدريس االتاريخ تعزى إلى  

 الصف بتحصيل طال ل المعياريةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافاتتبار الفرضية السابقة والخ

ستراتيجية اباختالف على اختبار التحصيل القبلي والبعدي التاسع األساسي في مادة التاريخ 

   :لكيبين ذ)  2( الجدول ) المناقشة النشطة، والمحاضرة المعدلة، والطريقة االعتيادية (التدريس

  ) 2 (الجدول 

 الصف التاسع األساسي في  مادة التاريخ  البتحصيل ط ل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية
 ستراتيجية التدريسالتحصيلي القبلي والبعدي باختالف على االختبار ا

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المتوسط  العدد  إستراتيجية التدريس
  الحسابي

  فاالنحرا
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  االعتيادية
35 14.57 5.66 25.31 4.55 

  المناقشة النشطة 
38 15.26 4.48 31.39 4.39 

  المحاضرة المعدلة
36 17.78 4.99 28.39 3.96 
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ي صيلأن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على االختبار التح ) 2(  يالحظ من الجدول         

يليه المتوسط الحسابي ألداء  ،) 31.39(ستراتيجية المناقشة النشطة قد بلغ االبعدي، الذين درسوا باستخدام 

يرًا جاء المتوسط وأخ) 28.39(ستراتيجية المحاضرة المعدلة إذ بلغ اد الدراسة الذين درسوا باستخدام فراأ

ولمعرفة ما إذا ). 25.31(يقة االعتيادية إذ بلغ فراد الدراسة الذين درسوا باستخدام الطرأالحسابي ألداء 

 تم إجراء تحليل )α ≥ 0.05 (الداللة  المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى ق بين هذهو الفرآانت

  .يبين نتائج التحليل)  3( ، والجدول  )ANCOVA( التباين المصاحب 

   )3 (الجدول 

 الصف التاسع بوق بين متوسطات تحصيل طالللفر) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب 
  حسب ثالث استراتيجيات للتدريساألساسي في مادة التاريخ على االختبار التحصيلي البعدي 

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة

  المحسوبة) ف(

  قيمة

  المجدولة) ف(
 مستوى الداللة  

  االختبار القبلي
109.388 1 109.388 6.182 0.014 

  اإلستراتيجية
653.427 2 326.714 18.465 0.001 

  الخطأ
1857.789 105 17.693   

  المجموع
2620.604 108   

3.94 

 

     

، و ) 18.465(  التدريس بلغت ستراتيجيةالبالنسبـة ) ف ( يظهر من الجـدول السابـق أن قيمة         

) ف( ألنها أآبر من قيمة) α ≥ 0.05(ذه القيمة دالة عند مستوى ، وه)0.001(بمستوى داللة يساوي 

، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء  )3.94(المجدولة التي بلغت 

، وهذا يعني رفض ستراتيجية التدريس  تعزى المجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي

      داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتق ذووجد فرتال  :  اآلتي علىنصتتي الفرضية الصفرية األولى وال

)0.05 ≤ α (مادة التاريخ تعزى  إلى في الصف التاسع األساسي ب تحصيل طالاتبين متوسط 

وتم استخراج ). المناقشة النشطة، والمحاضرة المعدلة، والطريقة االعتيادية (ستراتيجية التدريس ا

  :اآلتي) 4( وتظهر النتائج في الجدول ستراتيجية التدريس  بحسب احسابية المعدلةالمتوسطات ال
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  ) 4 (الجدول 

 الصف التاسع األساسي في مادة بتحصيل طالالمتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ل
 ستراتيجية التدريساختبار التحصيلي البعدي باختالف التاريخ  على اال

  العدد  تدريسإستراتيجية ال
  المتوسط

   المعّدلالحسابي  
  الخطأ
  المعياري

  االعتيادية
35 

25.58 0.72 

  المناقشة النشطة 
38 

31.52 0.68 

  المحاضرة المعدلة
36 

28.01 0.72 

  

ستراتيجية ادل للطلبة الذين درسوا باستخدام يالحظ من الجدول السابق أّن المتوسط الحسابي المع        

د الدراسة الذين درسوا باستخدام فراأ،يليه المتوسط الحسابي ألداء ) 31.52(ة قد بلغ المناقشة النشط

فراد الدراسة الذين أيرًا جاء المتوسط الحسابي ألداء وأخ) 28.01(ستراتيجية المحاضرة المعدلة إذ بلغ ا

قد تم استخدام ومن أجل معرفة عائدية الفروق ف). 25.58(درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية إذ بلغ 

  : اآلتي)5 (، وتظهر النتائج في الجدول اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

 )5(   

 في  المعّدلة الصف التاسع األساسيب بين متوسطات تحصيل طالمقارنات البعديةللنتائج اختبار شيفيه 
  مادة التاريخ على االختبار التحصيلي البعدي 

  االعتيادية  ةالمحاضرة المعدل  المناقشة النشطة    

  المتوسط  إستراتيجية التدريس
 25.58 28.01 31.52  الحسابي

  المناقشة النشطة
31.52 - 3.51* 5.94* 

 -  28.01  المحاضرة المعدلة
2.43* 

  االعتيادية
25.58   - 

  لها داللة إحصائية              *  

 في )α ≥ 0.05 (مستوى الداللة  عند نه يوجد فرق دال إحصائيًا        يتبين من الجدول السابق أ

تيجية التدريس حيث بينت سترا يعزى ال التاريخادةالتحصيل البعدي لطالب الصف التاسع األساسي وفي م

ستراتيجية استراتيجية المناقشة النشطة و بين انه يوجد فرق دال إحصائيًا في التحصيل البعديالنتائج أ

اقشة النشطة ، آما آان هناك فرق دال إحصائيًا في التحصيل ستراتيجية المنولصالح االمحاضرة المعّدلة 
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شطة والطريقة ستراتيجية المناقشة النابالبعدي لطالب الصف التاسع األساسي الذين درسوا مادة التاريخ 

  البعديتحصيلال آان هناك فرق دال إحصائيًا في آذلكستراتيجية المناقشة النشطة ، االعتيادية ولصالح ا

لة والطريقة ستراتيجية المحاضرة المعّد با نفسها الذين درسوا المادة التاسع األساسيلطالب الصف

   .ستراتيجية المحاضرة المعّدلةاالعتيادية ولصالح ا

المناقشة النشطة، ( ستراتيجيتين للتعلم النشط ا ما أثر تطبيق :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيا
طلبة الصف على الطريقة االعتيادية في تنمية التفكير الناقد في مادة التاريخ مقارنة ب) لةوالمحاضرة المعّد
  التاسع األساسي ؟

ة إحصائية          " الفرضية الصفرية اآلتية    ت صياغة            لإلجابة عن هذا السؤال تم     ال توجد فروق ذات دالل

)α ≥ 0.05 (               ة الصف التاسع األساسي دى طلب ذي بين متوسطات التفكير الناقد ل اريخ       ال ادة الت ن يدرسون م

 حساب   ، وتم )."المناقشة النشطة ، المحاضرة المعّدلة ، الطريقة االعتيادية (ستراتيجية التدريس   اتعزى إلى   

ات  سابية واالنحراف طات الح ةالمتوس دتل ل المعياري ر الناق البفكي ار   لط ى اختب ي عل ع األساس صف التاس   ال

اختالف      ل آاليفورنيا د  ب ر الناق دريس   ا لتفكي ة         ( ستراتيجية الت ة، والطريق شطة، والمحاضرة المعدل شة الن المناق

   .يبين ذلك)  6( الجدول ) االعتيادية 

  ) 6 (الجدول 

 لدى طالب الصف  القبلي والبعديالختبار التفكير الناقد  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية
 راتيجيات مختلفة ستاالتاسع األساسي الذين درسوا مادة التاريخ بثالث 
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المتوسط  العدد  إستراتيجية التدريس
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  االعتيادية
35 8.71 3.62 18.69 3.60 

  المناقشة النشطة 
38 11.26 3.92 28.11 6.75 

  المحاضرة المعدلة
36 8.92 3.07 24.92 4.03 

  

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على اختبار التفكير الناقد  ) 6(           يالحظ من الجدول 

) 28.11(ستراتيجية المناقشة النشطة قد بلغ ا الذين درسوا باستخدام األساسي لطالب الصف التاسع البعدي

ستراتيجية المحاضرة ا باستخدام  مادة التاريخسوافراد الدراسة الذين درأيليه المتوسط الحسابي ألداء  ،

فراد الدراسة الذين درسوا باستخدام الطريقة أيرًا جاء المتوسط الحسابي ألداء وأخ) 24.92(المعدلة إذ بلغ 

ذات للتفكير الناقد  المتوسطات الحسابية  هذه الفروق بينولمعرفة ما إذا آانت). 18.69(االعتيادية إذ بلغ 
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،  )ANCOVA(  تم إجراء تحليل التباين المصاحب )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ئية إحصاداللة 

  .يبين نتائج التحليل ) 7 (والجدول 

  ) 7( الجدول 

 ب طالاختبار التفكير الناقد لدىللفروق بين متوسطات ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب 
   التفكير الناقد البعدي الصف التاسع األساسي في مادة التاريخ على اختبار

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة

  المحسوبة) ف(

        قيمة

 المجدولة) ف (
  مستوى الداللة 

  اختبار التفكير الناقد القبلي
53.372 1 53.372 2.121 0.014 

  ستراتيجيةاال
1412.071 2 706.036 28.054 0.001 

  الخطأ
2642.500 105 25.167   

  المجموع
4107.943 108   

3.94 

 

     

، و ) 28.054( التدريس بلغت ستراتيجيةالبالنسبـة ) ف ( يظهر من الجـدول السابـق أن قيمة         

) ف( آبر من قيمةأألنها ) α ≥ 0.05(الة عند مستوى ، وهذه القيمة د)0.001(بمستوى داللة يساوي 

، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء  )3.94(التي بلغت المجدولة 

، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية والتي  مجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد البعدي

ات متوسطبين ) α ≥ 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتق ذووجد فرتال :   اآلتي علىنصت

ستراتيجية التدريس ا إلى  مادة التاريخ تعزىا الصف التاسع األساسي الذين درسوبالتفكير الناقد لدى  طال

وتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ). ، والطريقة االعتيادية  ، والمحاضرة المعدلة المناقشة النشطة(

  :  اآلتي)8 (وتظهر النتائج في الجدول
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  ) 8 (الجدول 

 الصف التاسع األساسي في ب طاللتفكير الناقد لدىالمتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ل
  البعدي باختالف إستراتيجية التدريس الناقدمادة التاريخ  على اختبار التفكير

  العدد  ستراتيجية التدريسا
  المتوسط

   المعّدلالحسابي
  الخطأ
  المعياري

  االعتيادية
35 

18.88 0.86 

  المناقشة النشطة 
38 

27.79 0.84 

  المحاضرة المعدلة
36 

25.07 0.84 

  

  الذين درسواب الصف التاسع األساسيلطالابق أّن المتوسط الحسابي المعدل  من الجدول السيتبين        

د فراأ اءيليه المتوسط الحسابي ألد ،) 27.79(ستراتيجية المناقشة النشطة قد بلغ ا باستخدام  التاريخمادة

 وأخيرًا جاء المتوسط  ،)25.07(ستراتيجية المحاضرة المعدلة إذ بلغ االدراسة الذين درسوا باستخدام 

ومن أجل معرفة ). 18.88(فراد الدراسة الذين درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية إذ بلغ أ ألداءالحسابي 

، وتظهر النتائج في  يه للمقارنات البعدية فقد تم استخدام اختبار شيف بين هذه المتوسطاتعائدية الفروق

  :اآلتي) 9(الجدول 

   )9( الجدول 

 الصف ب طال المعّدلة لدىالتفكير الناقد بين متوسطات مقارنات البعديةللنتائج تحليل اختبار شيفيه 
   البعدي  الناقدالتاسع األساسي في مادة التاريخ على اختبار التفكير

  االعتيادية  المعدلةالمحاضرة   المناقشة النشطة    

  ستراتيجية التدريسا
  المتوسط
  الحسابي
   المعّدل

27.79 25.07 18.88 

  المناقشة النشطة
27.79 - 2.72* 8,91* 

 -  25.07  المحاضرة المعدلة
6.19* 

  االعتيادية
18.88   - 

  لها داللة إحصائية             *  

 في التفكير )α = 0.05 (عند مستوى الداللة  احصائيًا ه يوجد فرق دال من الجدول السابق أن يتبين       

 إحصائيًا ةق دالونه يوجد فر أ)9 ( يعزى إلستراتيجية التدريس حيث بينت النتائج في الجدول السابقالناقد

ستراتيجية المناقشة  الطالب الصف التاسع األساسي الذين درسوا مادة التاريخ باستخدامفي التحصيل البعدي 
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 ستراتيجيةالصالح المجموعة التي درست باستخدام ت النتائج آان، وستراتيجية المحاضرة المعّدلة واالنشطة 

 التي درست مادة التاريخ   المجموعة ، آما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بينالمناقشة النشطة

، وآانت  الطريقة االعتيادية مباستخداستراتيجية المناقشة النشطة وبين المجموعة التي درست مادة التاريخ با

 ، وأيضًا أظهرت النتائج تفوق   المناقشة النشطةستراتيجيةالصالح المجموعة التي درست باستخدام النتائج 

ستراتيجية المحاضرة المعّدلة على المجموعة التي درست لتي درست مادة التاريخ باستخدام االمجموعة ا

  . اديةباستخدام الطريقة االعتيالمادة نفسها 
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات 
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات 

ستراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالب  التعرف على أثر تطبيق اإلىهدفت هذه الدراسة         

م الناقد في مديرية عمان الرابعة لذا سيتم مناقشة  في مادة التاريخ وفي تنمية تفكيرهاألساسيالصف التاسع 

 تقديم التوصيات المنبثقة إلى باإلضافة الدراسة في ضوء نتائجها المتعلقة بأسئلتها إليهاالنتائج التي توصلت 

  :عن النتائج وفيما يلي تفصيل لذلك 

المناقشة (  يتين  للتعلم النشطستراتيجاما أثر تطبيق  :  المتعلقة بالسؤال األولمناقشة النتائج:    أوال 
مقارنة بالطريقة االعتيادية في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في  )النشطة، والمحاضرة المعدلة

  مادة التاريخ ؟

ستراتيجيات التعلم النشط في التدريس على تحصيل أفراد عينة ظهرت النتائج وجود أثر الستخدام اأ        

  . والمجموعة التجريبية الثانية  ولصالح طالب المجموعة التجريبية األولىالدراسة في مقرر التاريخ

        حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل البعدي في مادة 

 تفوق هذه باحث الويعزوستراتيجية المناقشة النشطة الب الصف التاسع األساسي ولصالح االتاريخ لط

على المجموعتين التجريبية الثانية ستراتيجية المناقشة النشطة  التي درست باستخدام اعةالمجمو

والمجموعة التي درست بالطريقة االعتيادية إلى الخطط التدريسية المطورة بالطريقة المقترحة من قبل 

ت تناقش  إلى مجموعام الطالبييرة داخل الغرفة الصفية وتقسث آأنشطةالباحث ، وما اشتملت عليه من 

 في النقاش والتعلم ، ويتيح لهم الفرصة في يهتم التعلم النشط بهذه الطريقة لمشارآة الطالب حيث ،بعضها 

جودة في و األمر الذي يساهم في تخزين المعلومات الم، حول النقاط التي لم يستطيعوا فهمها األسئلةطرح 

 حيث قدمت  ، المادة التي قدمت إلى الطالبدروس التاريخ في الذاآرة إلى فترة طويلة ، آذلك إلى شمول

لهم بشكل متسلسل وسلس سهل عليهم عملية التعلم ، أيضًا األهمية التي تم أخذها باالعتبار في توجيه 

  . التدريس الحديثة التي تحث على التعلم النشط أنظار الطالب إلى أساليب

ستراتيجية نية والتي درست باستخدام اثا        آذلك أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية ال

 ويعزو الباحث ذلك . التي درست بالطريقة االعتيادية  على المجموعة)الموجهة منها  ( المحاضرة المعّدلة

لة التي تدور في  وتدوين األسئ ،مكانية قيام الطالب خالل المحاضرة من تدوين مالحظاتهمالتفوق إلى إ

الحل مما يسهل عليهم فهم المادة ، آذلك جل التوصل إلى علمهم من أوممام زمالئهم أذهانهم وطرحها أ
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سة ما هدفت إليه الدرا وهذا .تشجيع الطالب على البحث والتقصي وآتابة التقارير التي تزيد من معارفهم 

ستراتيجيات التعلم النشط على تحصيل طالب الصف التاسع الحالية حين قصدت إلى اآتشاف أثر ا

  .ة التاريخ األساسي في ماد

 التربوي النظري من فاعلية في تحقيق األدب الدراسة الحالية يتفق مع ما ورد في أظهرتهن ما إ      

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج فقد .هدافه بكفاءة طالب ، ومساعدة المعلم في تحقيق أالتعلم لدى ال

 Shapardson, 1996  ،Christianason & Fisher 1999 (العديد من الدراسات السابقة ومنها 

 ستراتيجية المناقشة النشطة وأثبتت فاعليتها في تعلم الطالب وازديادالتي تناولت ا)  2001، المهدي 

بعض الدراسات من  أظهرته أيضًا اتفقت الدراسة مع ما .تحصيلهم ، وخلق حالة من الحوار التنافس البناء 

 ، Weekes,1993( ى الطريقة االعتيادية ومنها ستراتيجية المحاضرة المعدلة علتفوق ا

Mears,1995 ، Mc Comick, 2000 ،  ( فاعلية المحاضرة المعدلة وتفوقها على أثبتتوالتي 

  .2004 ،والقليقلي 2003 المساعيد ،وتعارضت مع دراسةوازدياد تحصيلهم ونشاطهمالطريقة االعتيادية 

المناقشة ( ستراتيجيتين للتعلم النشط ا ما أثر تطبيق :ل الثاني  المتعلقة بالسؤامناقشة النتائج : ثانيًا 
على مقارنة بالطريقة االعتيادية في تنمية التفكير الناقد في مادة التاريخ ) لةالنشطة، والمحاضرة المعّد

  طلبة الصف التاسع األساسي ؟

لتدريس على تنمية التفكير الناقد ستراتيجيات التعلم النشط في اظهرت النتائج وجود أثر الستخدام اأ        

 ، وعند إجراء التحليالت باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم عند أفراد عينة الدراسة في مقرر التاريخ

وآانت  )α = 0.05 ( برزت فروق آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة SPSSالتربوية 

  .لمجموعة التجريبية الثانية لصالح طالب المجموعة التجريبية األولى واالفروق 

ستراتيجية المناقشة النشطة ة التجريبية األولى والتي درست با        حيث بينت النتائج تفوق المجموع

ستراتيجية المحاضرة المعّدلة وعلى المجموعة التي  التجريبية الثانية والتي درست باعلى المجموعة

شمول المادة النظرية التي قدمت للطالب والتي التفوق إلى   الباحث هذا ودرست بالطريقة االعتيادية ويعز

، وإشاعة جو من التعاون والمشارآة داخل الغرفة الصفية ، رآزت على التفكير الناقد ومهاراته وأهدافه 

 ساعد على يمما يعزز عند الطالب تقبل النقد من معلمهم ومن زمالئهم ، وهذا أسهم في خلق جو دراس

 وبينهم وبين معلمهم  ، آذلك ازدياد اهتمام المتعلمين للطريقة التي يتم أنفسهمن المتعلمين تنمية العالقة بي

ثر متعلمين بمزيد من النشاطات مما أال وقيامبها التدريس ، دون شعورهم بالملل مع مرور الوقت ، بل 

  .إيجابًا في تنمية مهارات التفكير الناقد عندهم 
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ستراتيجية التي درست باستخدام او  التجريبية الثانيةفوق المجموعة        أيضًا أظهرت النتائج ت

الخطط  الباحث هذا التفوق إلى  ي درست بالطريقة االعتيادية ويعزوعلى المجموعة التالمحاضرة المعّدلة 

 التدريسية التي أعدت بإحكام وآان لها الدور الكبير في الخروج عن النمط التقليدي الذي يقوم على التلقين

يجابي بين الطالب في المواقف التعليمية التي لمسوا عتيادية مما أدى إلى التفاعل اإلوالحفظ في الطريقة اال

 ورفع مستوى الدافعية للتعلم عند الطالب ، وهذا  ،بعاد الملل مما أسهم ذلك في إ ،فيها نوعًا من التجديد

  . التعلم وتحقيق النمو في مهارات تفكيرهم ولد عند المتعلمين الشعور باالرتياح عند مالحظة تقدمهم في

التي  الدراسة الحالية اتفقت مع العديد من الدراسات إليهان هذه النتائج التي توصلت         ويمكن القول بأ

                   مثلعند استخدام إستراتيجية المناقشة النشطة تنمية التفكير الناقد عند الطالب إلى أشارت

 )Hoehn,1985 ، Tarkingtion 1989 ، Louise & Lynn,1995 1998 ، الخزام ، 

Theodora,2002  ، Colleen,2002 والتي تؤآد أن التفكير الناقد متنبئ جديد )  2003 ، الزعبي

ساعد الطالب في الحصول على عالمات عالية في التحصيل يل ، حيث أن القدرة على التفكير تللتحص

ونرى بأنه آان هناك تعارض بينها  .يجابية قوية بين التفكير والتحصيل قة إالالدراسي ، أي أن هناك ع

 ، 1997و السالمي ،  ) (Robert & Allan,1997وبين عدد من الدراسات السابقة ومنها ، دراسة 

ستراتيجية المناقشة في عملية التدريس بشكل آبير آما ظهر في والتي لم تثبت أهمية ال . 2003يم واسل

  . في تنمية التفكير الناقد أهميةالحالية ، آما أنها لم تظهر لها الدراسة 

  :التوصيـــــــــــــات 

  :        في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج في الدراسة الحالية يوصي الباحث باآلتي 

 المباشر ، والتي يسود فيها التلقين ، والعرض التقليدية في تدريس مادة التاريخ  األساليبالتقليل من  -1

لمعلومات في الذاآرة لفترة  الترآيز على الفهم والتطبيق لألنشطة التي تسمح للطالب تخزين او، 

 .، عوضًا عن الترآيز على تذآر الحقائق والمعلومات أطول

توفير بيئة صفية تسهم في تفاعل الطالب وإشراآهم جميعًا في األنشطة التي تزيد من تحصيلهم  -2

 . الناقد لديهم وتنمي مهارات التفكير

 ستراتيجيات التعلم النشط ، وتزويدهم بما تخلصريبية لمعلمي التاريخ لتزويدهم باعقد دورات تد -3

تناول  تاألخرىإجراء دراسات مماثلة على طلبة الصفوف  الدراسات حول هذا الموضوع ، و إليه

دراسية لجميع المراحل د الإجراء دراسات مماثلة على بقية الموا ، و متغير التحصيل والتفكير الناقد

 . للتعلم النشط أخرى ستراتيجياتتقارن بين االتعليمية 
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  .تعّرف الحياة االقتصادية في الدولة اإلسالمية : الهدف العام 
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--  
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  واردات الدولة المالية
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  ) .18 (األسئلةأهداف ، لكن عدد فقرات ) 8(عدد أهداف مستوى التطبيق : حظة مال



 

 75

  :األهداف السلوآية * 

  :بعد دراسة الوحدة والقيام باألنشطة المطلوبة سوف يكون الطالب قادرًا على أن     

  -:التذآر / اوًال 

  .يعّرف األراضي الخراجية  -1

 .ميةيحدد أنواع األراضي في الدولة اإلسال -2

 . أثناء النقل  فييذآر أسلوب الري الذي أتبع في الدولة اإلسالمية للحيلولة دون تبخر المياه -3

 .يعدد  طرق استثمار األراضي في الدولة اإلسالمية -4

 .يتعّرف على وظيفة المحتسب آوظيفة َحرفية في الدولة اإلسالمية  -5

 .اعة المنسوجات يذآر  ما اشتهرت به األقطار اإلسالمية في صن -6

 . إليها صناعة الورق من الصين انتقلت المدينة اإلسالمية التي ييسم -7

 .يحدد استخدامات اإلصطرالب  -8

 . المنطقة التي اشتهرت بزراعة نبات النيلة يسّم -9

  .ستخرج منها الصناع العرب اللون األزرق السماوي يذآر المادة التي ا -10

  .ة التي أنشأ فيها أول مصنع للورق  المدينة اإلسالميييسم -11

  .يحدد  وظيفة التاجر الرآاض  -12

  .يحدد وظيفة التاجر المجهز  -13

  . صفة التاجر الخزان ييسم -14

  .يعّرف المقايضة  -15

   .يعدد واردات الدولة اإلسالمية  -16

 .يذآر أنواع صناعة المنسوجات في الدولة اإلسالمية 17

  -:الفهم / ثانيًا 

  . المقصود بري األنهار  ماوضحي -1

 . يعلل صرف الخليفة عمر بن الخطاب عن امتالك األراضي  -2

 . يميز بين أنواع اإلقطاع في الدولة اإلسالمية  -3

 .يستنتج نوع الحصة التي يمكن الحصول عليها من طرق استثمار األرض  -4



 

 76

 .يفسر ازدهار الزراعة في الدولة اإلسالمية  -5

 .فرق  بين التبوير والتناوب آأسلوبين من أساليب الزراعة يستنبط ال -6

 .حمام الزاجل يعلل اهتمام المسلمين ب -7

 .أن يعلل نهي الخليفة عمر بن عبد العزيز عن ذبح األبقار  -8

 .يفسر استخدام أسلوب السيح في ري األراضي الزراعية  -9

 .من النباتات في الدولة اإلسالمية  اإلآثاريستنتج مفهومًا للترقيد آوسيلة من وسائل  -10

 .يستخلص أهم عامل ساعد على ظهور نظام الحرف واألصناف في الدولة اإلسالمية  -11

 .يعلل استخدام نظام األسيجة في الزراعة في الدولة اإلسالمية  -12

 .يفسر ما آان للسكة أو ضرب النقود من أهمية في الدولة اإلسالمية  -13

 .دولة اإلسالمية إلى فرض العشور على التجارة يعلل لجوء ال -14

  .يستنتج مكان دور المكوس في الدولة اإلسالمية  -15

  -:التطبيق / ثالثًا

   .اإلسالميةضي في الدولة ايوظف معرفته  الستثمار األر -1

 .يعّين األسلوب الزراعي األمثل لزيادة اإلنتاج الزراعي في ضوء نوعية األرض  -2

 .دوات الزراعة القديمة والحديثة من بين صور معطاه يميز بين أ -3

 .ستخدم معرفته في تشبيه نظام الحرف بالدولة اإلسالمية بالنقابات المهنية في الوقت الحاضر ي -4

 ) .سبع فقرات ( يعين على خريطة العالم مناطق تواجد المعادن  -5

 ) .خمس فقرات ( طة لها يعين طرق التجارة الرئيسة في الدولة اإلسالمية على خري -6

 .يحسب عدد الصاعات الموجودة في عدد من الجرائب  -7

 .يحسب عدد الصاعات الموجودة في عدد من القفائز  -8

  



 

 77

   تعليمـــــــــــــــات االختبـــــــــــــــار * 

  -:عزيزي الطالب 
، ولكل فقرة أربعة بدائل ، بديل فقرة من نوع االختيار من متعدد ) 50(يتكون هذا االختبار من          

في ورقة اإلجابة المرفقة أمام رقم الفقرة وتحت  ) x( واحد فقط منها صحيح ، فما عليك إال وضع أشارة 

  .الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة 

  :وفيما يلي مثال على ذلك 

  :أول الخلفاء الراشدين هو 

  . عثمان بن عفان –أ 

  . طالب أبي علي بن -ب

  .بو بكر الصديق  أ-ج

  . عمر بن الخطاب -د

 اإلجابةفي ورقة  ) x( فالمطلوب وضع أشارة ) . ج ( فاإلجابة الصحيحة لهذه الفقرة هي ذات الحرف 

 من هذه إليهاعلم أن الحقيقة التي توصلت وا.  الفقرة إلىأمام الرقم الذي يشير ) ج ( المرفقة تحت الحرف 

  .شدين هو أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه الفقرة هي ، أن أول الخلفاء الرا

  

  .وشكرًا على تعاونك واهتمامك 

  

  

  ،،،الباحث 

   محمد األسطل 

    2010        



 

 78

  :فقــــــــرات االختبـــــــــــار 

 :يقصد بري األنهار  -1
  . دملها بالطمي جزئيًا -أ

  . دملها بالطمي آليًا -ب

  . جّر المياه إليها -ج

  .اعة  توزيع مياهها للزر-د

  : األراضي الخراجية هي األراضي -2

  . التي دخل أهلها في اإلسالم دون قتال -    أ

  . التي فتحت عنوة دون دخول أهلها باإلسالم-   ب

  . التي لم يعرف لها صاحب -   ج

  . البور التي ال يملكها أحد -   د

   : صرف الخليفة عمر بن الخطاب الجند عن امتالك األراضي حتى ال يعود-3

  . تعيقهم عن الفتوحات -   أ

  . عن العبادة شغلهم ت-   ب

  . تصبح ملكيتهم لألرض آبيرة -   ج

  . يحرم منها السكان األصليين -   د

  : تمليك االستغالل أقطاع -4

  .  دائم -   أ

  . للدولة -   ب

  . يورث ويباع -   ج

  .مؤقت -   د
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   :ًان تعتبر أرضي التي صالح أهلها المسلمي األرض-5

  . عشرية -   أ

  . خراجية -   ب

  . موات -   ج

  . عامر -   د

   :ستثمارهاال لو آنت مالكًا لقطعة من األرض  فالطريقة المثلى -6

  . المساقاة -   أ

  . اإليجار -   ب

  . عمار  اإل-  ج

  . الزراعة -   د

  : األرض هي الستثمار الحصة التي ستحصل عليها من المساقاة آطريقة -7

  .الثمار  -   أ

  . الحبوب -   ب

  . األشجار -   ج

  . المال -   د

   :ما عدا ظهرت الزراعة في الدولة اإلسالمية نتيجة العوامل التالية ، -8

  . اتساع مساحتها -   أ

  . اعتبار األرض ملكًا لألمة آلها -   ب

   .واستثمارهاعمار األرض إ الحرص على -   ج

  .المتوسط  توزع األرض في إقليم البحر -   د



 

 80

  :أرض   التبوير   الفرق بين التبوير والتناوب لألراضي على أناستنباط يمكن -9

  . مروية والتناوب أرض بعلية -أ   

  .رض وفيرة المياه أ من مرة في السنة ، والتناوب بأآثر مزروعة -   ب

  .رض تزرع بأآثر من محصول في العام أ تترك دون زراعة ، والتناوب -  ج 

  .رض خصبة أ ، والتناوب استخدامها يمكن  ال-   د

  :نك ستستخدم أسلوبإك الزراعي فنتاجإسوها غابات برية ورغبت في زيادة  لو آنت مالكًا ألرض تك-10

  . التجفيف -   أ

  . التحويل -   ب

  . التناوب -   ج

  . التبوير -   د

 أثناء  فيالتبخر ب المياه فين تسر من أساليب الري التي استخدمتها الدولة اإلسالمية للحيلولة دو-11
   :نقلها

  . النواعير -   أ

  . الشادوف -   ب

  . القنوات المسقوفة -   ج

  . الزرنوف -   د

  :حمام الزاجل ألهميتها في  اهتم المسلمون بتربية -12

  . نقل الرسائل -   أ

  . الحروب والمعارك -   ب

  . األعمال الزراعية -   ج

  . الغذاء والسفر -   د
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  : نهى الخليفة عمر بن عبد العزيز عن ذبح األبقار ألهميتها في -13

  . المعارك -   أ

  . الري -   ب

  . السفر -   ج

  . الزراعة -   د

  : أستخدم أسلوب السيح في ري األراضي الزراعية في العراق بحيث -14

  . يرفع الماء من خالل النواعير -   أ

  .ى حجرات  يسيل الماء من منبعه ويدخل إل-   ب

  . يترك الماء يغمر األراضي الزراعية -   ج

  . يحمل الماء إلى األعلى ليسكب في جداول خاصة -   د

 طريقة  يعتبر المالك بستانًا إلى مزارع يرويه ويسمده ويحميه مقابل حصة من الثمار ،عطاءإن إ -15
   :وتسمى هذه الطريقة بـمن طرق استثمار األرض في الدولة اإلسالمية ، 

  . إيجار -   أ

  . مغارسة -   ب

  . مزارعة -   ج

  . مساقاة -   د

إلى  تنقل ، وبعد نموها تغطيتها فروعها في الحفر ، ثم  حول أصل الشجرة ، ومّدزارعحفر الم" -16
  :هذه العملية تعني " أماآن غرسها 

   .ًا ترقيد-   أ

  . وقاية -   ب

  . مكافحة -   ج

   .ًا تطعيم-   د
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  : الموجودة على يسار السؤال ثم أجب عن السؤال التالي الحظ الصور

  : الصورة التي تشير إلى أداة زراعية حديثة هي ذات الرقم -17

  ) .1 (-أ   

  ) .2 (-   ب

  ) .3 (-   ج

  4                 3                          2                                 1                ) .4 (-   د

  :ن أهم عامل ساعد على ظهور نظام الحرف في الدولة اإلسالمية إ -18

  . الحرية الواسعة لممارسة العمل -   أ

  . المستوى اليدوي في الصناعة -   ب

  . وجود أسواق خاصة بالحرفيين -   ج

  . المهارة واإلتقان بالصناعة -   د

  :ا الحاضر بـ ه في وقتنيشب وجد نظام الحرف في الدولة اإلسالمية وهو -19

  . النوادي المهنية -   أ

  . النقابات المهنية -   ب

  . الغرف التجارية -   ج

  . المدن الصناعية -   د

  : تتلخص وظيفة المحتسب آوظيفة حرفية في الدولة اإلسالمية بـ-20

  . مسؤوليته عن حرفته أمام ممثل الحكومة في السوق -   أ

  .عار السلع ة في تحديد األجور وأست مشارآ-   ب

  . تعليم الصبيان أسرار المهنة -   ج

  . فض الخالفات التي تنشأ بين أفراد الحرفة الواحدة -   د
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  : ظهرت صناعة المنسوجات في معظم المدن اإلسالمية ، ونسبت الدماسك إلى مدينة -21

  . الكوفة -   أ

  . الفسطاط -   ب

  . الموصل -   ج

  . دمشق -   د

  :عة فت مصر بصناِر ع-22

  . األنسجة الكتانية -   أ

  . األقمشة القطنية -   ب

  . الحرير -   ج

  . الكوفيات -   د

  : نقل العرب صناعة الورق عن الصين إلى -23

  . الفسطاط -   أ

  . البصرة -   ب

  . سمرقند -   ج

  . دمشق -   د
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  ) :30 – 24( األسئلة من وأجب عن)1(المرفقة شكل اإلسالمي تأمل خريطة توزيع المعادن في العالم * 

  : يوجد الذهب في -24

   مصر -   أ

  . األندلس -   ب

  . سمرقند -   ج

  . اليمن -   د

   خريطة توزيع المعادن في العالم اإلسالمي)  1(شكل                            : يوجد الكبريت في -25

                       . شرق الخليج العربي -   أ

  .فريقيا  شمال أ-   ب

  . جنوب بالد الشام -   ج

  . جنوب السودان -   د

  : يترآز اللؤلؤ في منطقة -26

  . األندلس -أ   

  .  الخليج العربي -   ب

  . مصر -   ج

  . فارس -   د

  : يوجد العقيق في -27

  .    غرب األندلس -   أ

  .     شرق بالد الشام -  ب

  .          شمال العراق -  ج

  .جزيرة العربية  جنوب ال-  د
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  : آان المغرب العربي معنيًا باستخدام معدن -28

  .          الفضة -   أ

  .              الحديد -   ب

  .                   الذهب -   ج

  . اللؤلؤ - د  

  :نطرون فقط في ال دوجي  -29

  .     وادي النيل - أ 

  .         حوض الفرات -  ب

   .    أرض المغرب العربي-  ج

  . جنوب الجزيرة العربية -   د

   : هي أآثر المناطق غنى بالمعادن حسب الخريطة-30

  .            الشام -   أ

  .                     فارس -  ب

  .           الجزيرة العربية -  ج

  . مصر -   د

  : أستخدم األصطرالب لقياس -31

  . مستوى المياه -   أ

  . ارتفاع النجوم -   ب

  . درجة الحرارة -   ج

  . منسوب األمطار -   د
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  : جاء استخدام نظام األسيجة في الزراعة في الدولة اإلسالمية -32

  . لجني المحصول -   أ

  . لتسميد المحصول -   ب

  . لحماية المحصول -   ج

  . لري المحصول -   د

  : تمت زراعة نبات النيلة بجانب البحر -33

  . األحمر -أ   

  .توسط  الم-   ب

  . العربي -   ج

  . الميت -   د

  : أستخرج العرب اللون األزرق السماوي من -34

  . حجر الالزورد -   أ

  . دودة القز -   ب

  . الزعفران -   ج

  . العصفر -   د

  : أنِشئ أول مصنع للورق في العالم اإلسالمي في مدينة -35

  .ان ّم َع-   أ

  . القاهرة -   ب

  . بغداد -   ج

  .اإلسكندرية  -   د
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  ) .40-36(وأجب عن األسئلة من ) 2(تأمل خريطة طرق التجارة في العالم اإلسالمي المرفقة شكل 

  : الرقم الذي يشير إلى طريق الحرير -36

  ) .1 (-   أ

  ) .2 (-   ب

  ) .3 (-   ج

  ) .4 (-   د

  ين طرق التجارة في العالم اإلسالمي تبخريطة)  2(شكل           : الرقم الذي يشير إلى طريق الحج الشامي -37

  ) .1 (-   أ

  ) .2 (-   ب

  ) .3 (-   ج

  ) .4 (-   د

  : الرقم الذي يشير إلى مرآز الطرق البحرية في الدولة اإلسالمية هو -38

  ) .5 (-أ   

  ) .6 (-   ب

  ) .7 (-   ج

  ) .8 (-   د

  : الرقم الذي يشير إلى طريق بحري في الدولة اإلسالمية هو -39

  ) .6 (-   أ

  ) .7 (-   ب

  ) .8 (-   ج

  ) .9 (-   د
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  :رآزت تجارة الدولة اإلسالمية البحرية في جميع األرقام التالية الواردة في الخريطة ما عدا الرقم ت -40

  ) .10 (-   أ

  ) .11 (-   ب

  ) .12 (-   ج

  ) .13 (-   د

   : يسمى التاجر الذي له وآالؤه  يبيعون ويشترون لصالحه بـ-41

  . المجهز -   أ

  . المحتكر -   ب

  . الخزان -   ج

  . الرآاض -   د

   : ملمًا بأسعار البضائع يعتبر يكون تاجر يتعامل مع بلدان مختلفة-42

  .جملة تاجر  -   أ

   .ًارآاضتاجرًا  -   ب

   .ًامحتكرتاجرًا  -   ج

   .ًاخزانتاجرًا  -   د

  : التاجر الخزان هو التاجر -43

  .ن  األمي-   أ

  . المحتكر -   ب

  . القنوع -   ج

  . المجهز -   د
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  : المقايضة هي -44

  . الشراء مقابل ثمن -   أ

  . تبادل تجاري بدون وسيط -   ب

  . تبادل تجاري بوجود وسيط -   ج

  . معاملة ربوية -   د

  : من واردات الدولة اإلسالمية -45

  . رواتب الموظفين -أ   

  . رواتب الجند -   ب

  . الزآاة -   ج

  . منح األدباء -   د

  : أنشئت دور المكوس قرب -46

  . مرآز الخالفة -   أ

  . خارج المدن -   ب

  . وسط السكان -   ج

  . الموانئ -   د

ن الناتج إجريبًا ف ) 20( في ًا لو آنت تعيش في ظل الدولة اإلسالمية وطلب منك أن تحسب آم صاع-47
  :يساوي 

  . قفيزًا 920 -   أ

  . قفيزًا 880 -   ب

  . قفيزًا 840 -   ج

  . قفيزًا 800 -   د
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ن إقفيزًا ف) 13(سب عدد الصاعات في  أيام الدولة اإلسالمية وطلب منك أن تحًا لو آنت موجود-48
  :الناتج يساوي 

  . صاعًا156 -   أ

  . صاعًا 144 -   ب

  . صاعًا 132 -   ج

  . صاعًا 120 -   د

  :مية خاصة في الدولة اإلسالمية ، وذلك آوسيلة  للسكة أو ضرب النقود أهإن -49

  . إلنعاش الحرآة التجارية -   أ

  . إلظهار نفوذ الحاآم -   ب

  . تمهيد لظهور نظام الصيرفة -   ج

  . للتداول -   د

  :مقداره و لجأت الدولة اإلسالمية إلى فرض العشور على التجارة للحصول على المال -50

  .لكتاب  ربع العشر من أهل ا-أ   

  . نصف العشر من التجار خارج ديار اإلسالم -   ب

  . ربع العشر من التجار المسلمين -   ج

  . نصف العشر من التجار المسلمين -   د

  

  تمت وبحمد اهللا
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  نمـــــــوذج و مفتاح اإلجابــــــــة

  ....................................... .: .............................................................اسم الطالب 

  :أمام الفقرة وتحت الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة في نموذج اإلجابة المرفق  ) x(ضع أشارة 

  اإلجابةرمز  أ ب ج د

  م الفقرة 

  X      1 
    X    2 
      X  3 
X        4 
    x    5 
  X      6 
      X  7 
X        8 
  X      9 
    X    10 
  X      11 
      X  12 
X        13 
  X      14 
X        15 
      X  16 
      X  17 
  X      18 
    X    19 
      X  20 
X        21 
      X  22 
  X      23 
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      X  24 
  X      25 
    X    26 
X        27 
    X    28 
      X  29 
      X  30 
      X  31 
  X      32 
X        33 
      X  34 
  X      35 
  X      36 
    X    37 
    X    38 
X        39 
X        40 
      X  41 
    X    42 
    X    43 
    X    44 
  X      45 
  X      46 
X        47 
      X  48 
    X    49 
  X      50 
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   )2( ملحـــــق ال

   التفكير الناقد اختبار
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  اختبار آاليفورنيا

  2000لقياس مهارات التفكير الناقد 

  2003 التي عربت سنة األردنيةالصورة 

 للتعلم النشط في تحصيل إستراتيجيتيناثر تطبيق " دراسة بعنوان بإجراءالباحث يقوم         

وذلك استكماًال لمتطلبات " طالب الصف التاسع في مادة التاريخ وفي تنمية تفكيرهم الناقد

  .الحصول على درجة الماجستير في تخصص مناهج وطرق التدريس 

فقرة ) 34 (ت االختبار الذي يتكون من فقران عاإلجابة  منك عزيزي الطالبطلبأو       

 واحدة منها صحيحة ، وآل فقرة تدل على مهارة من مهارات  ، بدائل) 5( أو)  4( لكل فقرة 

 فأرجوالتحليل ، االستقراء ، االستنتاج ، االستدالل ، التقييم ، : التفكير الناقد الخمسة وهي 

 المهارة المناسبة على ورقة أمام)  x ( شارةإ الصحيحة بوضع اإلجابة إلى اإلشارةمنكم 

  . المرفقة مع االختبار اإلجابة

 عن جميع اإلجابة منكم وأتمنى ستؤخذ وتستخدم للبحث العلمي فقط اإلجاباتن هذه أعلما ب

  .فقرات االختبار 

  

  

  

  مع خالص تمنياتي لكم بالنجاح

  

  

  

    ،،،الباحث

  سطلألمحمد ا

2010          
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  2000ت التفكير الناقد نموذج اختبار آاليفورنيا لمهار

 نادي مدينتكم الرياضي يعقد مباريات تنافسية في آرة  القدم بين الفرق الرياضية ،وان أن افترض -1

 فريق الرمثا أن أيضابرنامجًا للمباريات قد تم تنظيمه بحيث تكون فرصة لكل فريق في اللقاء ، وافترض 

ا النتيجة التي تتوقعها يوم السبت المقبل حيث سيلتقي الرمثا غلب فريق الفيصلي يوم السبت قبل الماضي ، م

   ؟باألهلي

  .  بالتأآيد سيفوز فريق الرمثا -   ا

 . قد يخسرون بالتأآيد يفوز فريق الرمثا ، ولكنهم أن من المحتمل -  ب

 . يخسر فريق الرمثا ، ولكنهم قد يفوزون أن من المحتمل -  ج

 .   ستنتهي اللعبة بالتعادل -  د

 استخدام المراوغة في اللغة ذات مرة إلىعمد ) من رجال السياسة ( حتى زيد :" االدعاء التالي إليك -2

 يكسب رضى جمهوره من المؤيدين ، وحتى أنعلى آل رجل سياسة "  التالية باألسبابوهذا االدعاء يتعلق 

 يكسب رضى الجمهور ، من أن حدأ وليس بمقدور أيضانه يظل رجل سياسة إ ، فًالو آان رجل دولة عظيم

 األسبابمفترضًا صحة "  في بعض المناسبات األقل يستخدم المراوغة في اللغة ، على أنالمؤيدين دون 

 :ن االدعاء إالمذآورة آلها ف

 . يكون خاطئًا أن ال يمكن -   ا

 . يكون صحيحًا ، ولكنه قد يكون خاطئًاأن من المحتمل -   ب

 .ن خاطئًا ، ولكنه قد يكون صحيحًا  يكوأن من المحتمل -   ج

 . يكون صحيحًا أن ال يمكن -   د

التحدي والمغامرة هم فقط من يتوجب عليهم االلتحاق حبون  الذين يأولئك:" افترض صحة ما يلي -3

 أي من العبارات التالية تتفق مع هذا االفتراض ؟" بالجيش 

 .عليك االلتحاق بالجيش نه يتوجب إ آنت تحب التحدي والمغامرة ، فذاإ -   ا

 . تبحث عن التحدي والمغامرة أن التحقت بالجيش ، عليك ذاإ -   ب
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  . عن طريق االلتحاق بالجيش إال تبحث عن التحدي والمغامرة أن ال يتوجب عليك -   ج

  . ال يتوجب عليك االلتحاق بالجيش ما لم تكن تبحث عن التحدي والمغامرة -  د 

  : بالمخطط التالي نعابع اسَت السؤال الر عنلإلجابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4- TAY‐SCAHS  باءاألهو مرض ناتج عن اختالف جيني ، وتنتقل جينات هذا المرض من تاي ساآس 

 فإذا باءاأل نمط توريث هذا المرض من إلى أعاله حاملين لهذا المرض  ويشير المخطط آانوا ذاإ أبنائهم إلى

% 75 يكونوا حاملين له هي أن أو بالمرض أبنائهما إصابةن احتمالية رض ، فإ حامال للماألبوينحد آان أ

  % .50ن يكونوا حاملين له هي وأ% 25 يكونوا مصابين بالمرض هي أن احتمالية نإتقريبًا حيث 

وعندما خضعا لفحص مرض تاي  طفل ، إنجابفي غبان ًا وهنادي ير الزوجين آريمأن اآلنولنفرض 

نه من  المعلومات السابقة الذآر فإإلى حامالن لهذا المرض ، وبالرجوع أنهماة  مرألولساآس عرفا 

   :أنالمتوقع 

  . مصابا به أو طفلهما سيكون حامال للمرض -    ا

   .ًا يكون طفلهما سليمأن انه من الممكن إال نسبة الخطورة عالية ، أن بالرغم من -    ب

   .اإلنجابويقرران عدم  سيفكر آريم ، وهنادي بخطورة الموقف - ج   

 واعتبار لألطفال لذلك سيقرران فتح روضة أبوين يكونا أن آريم وهنادي الرغبة في لدىل ظ ست-د    

   .اإلنجاب لهما في حالة زواجهما وعدم الرغبة في أبناء فيها األطفالجميع 

  

ولد مصابًا

  ت معافاةولد

  للمرض حاملة 

 حامل للمرض

ماألب                        األ

 األم حاملة للمرضاألب حامل للمرض
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  :تحمل ذات المعنى الذي تحمله "  المنافقون يكذبون -5

  .افقًا فهو آاذب  آان فالن مناإذ -   ا

  . أي آاذب هو منافق -   ب

  . الكذب إلى منافق واحد يعمد األقل هنالك على -   ج

  . ال يكذب الناس ما لم يكونوا منافقين -   د

  . واحد معنًىإلى جميع ما ذآر يفضي -   هـ 

   :"تحمل ذات الفكرة التي تحملها" هًال للقيام بمهام المنصب ليس آل المرشحين أ " -6

  . للقيام بمهام المنصب أهل  ال احد من المرشحين -   ا

  . للقيام بمهام المنصب هًالأ بعض المرشحين ليس -   ب

  . للقيام بمهام المنصب ولكنه ليس مرشحًا أهل هناك -   ج

  . للقيام بمهام المنصب هًالأ وا آل المرشحين ليس-   د

نحن . كاثر في الماء الذي تفوق حرارته درجة التجميد فقط  الدقيقة في هذه البرآة تتاألحياء أن: "  فقرة -7

 دقيقة في هذه البرآة من أحياء آان هناك ذاإنه  فإ جليد صلب ؟ وعليهاآلن في فصل الشتاء ؟ والبرآة اآلن

ن النتيجة  صحة آل الجمل بالفكرة السابقة فإافترض" أحيانًا  ال تقوم بالتكاثر نهافإنفس النوع قيد البحث 

  : هذه الفقرة إليها تخرج التي

  . تكون خاطئة أن ال يمكن -   ا

  .ولكن قد تكون خاطئة ،  تكون صحيحة أن من المحتمل -   ب

  . تكون خاطئة ولكن قد تكون صحيحة أن من المحتمل -   ج

  . تكون صحيحة أن ال يمكن -   د

عمد آل .  قبل الميالد األوللقرن امبروطور روما با) نيرو ( آان :"  هذه المجموعة من العبارات إليك -8

 أي نإ . ًاتحديد) البيوتر (  من معدن حًاا وقدأباريق روماني شرب الخمر مستخدما في ذلك إمبراطور
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ومن عالمات ذلك دائما االختالل . شخص يستخدم هذا المعدن ولو لمرة واحدة يتعرض للتسمم بالرصاص 

    أي من الجمل التالية صحيحة بالضرورة ؟أعاله ةالوارد  الجملةمفترضا صحة" العقلي الذي يمس صاحبه 

   .األقل استخدام هذا المعدن ولو لمرة واحدة على إلى الذين يعانون من اختالل عقلي عمدوا أولئك نإ - أ  

  .آان مختال عقليا ) نيرو  (اإلمبراطور نإ من المؤآد -   ب

  . روما ةأباطر آان استعمال هذا المعدن حقا مقصورا على -   ج

  . الرومانية اإلمبراطورية شائعا بين رعايا أمرا آان التسمم بالرصاص -   د
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  : استخدم المخطط التالي 10 -9 السؤالين التاليين  عنلإلجابة* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحسست حرارة الباب 

  ًاوجدته ساخن  ًاوجدته طبيعي

 مستيقظ   نائم 

سمعت أو 
شاهدت الحريق

افتح الباب ابحث عن 
مخرج يؤدي إلى الدرج 

 فتح البابال ت

أغلق الباب ابق في 
 غرفتك

 إذ آان المخرج مفتوحًا

 الدرج إلىافتح الباب ابحث عن مخرج يؤدي 

 ابق في غرفتك 

احكم قاعدة الباب 
بمنشفة مبلولة وحافظ 
على هدوئك انتظر 

 المساعدة 
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ذا آنت بغرفتك في الطابق الرابع من فندق مؤلف من عشرة طوابق  المخطط أعاله ، إ اعتمادًا على-9

  :نكفإنه من المحتمل إتشاهد التلفاز وسمعت منبه الحريق ، 

  . ستخرج مستخدما الدرج -   ا

  . ستخلد إلى النوم -   ب

  . ستغادر مستخدما المصعد -   ج

  . ستبقى بغرفتك -   د

  .باب  ستتحسس حرارة ال-   هــ

نك قد استيقظت على صوت منبه الحريق ، وتفقدت حرارة الباب فوجدت أنها طبيعية  ثم  افترض أ– 10

ة وملقاة أمام األبواب  الممر ، فوجدت أمام آل باب من أبواب الغرف في الطابق جرائد الصباح مطويتتفقد

 تصطف على طبق التقديم  وصحون عشاء وسخةحد األبواب رأيت بعض الزجاجات ، وأآوابًا، وبجانب أ

فراد يحملون حقائب سفرهم ويدخلون بهدوء إلى المصعد ص بخدمة الغرف ، آما رأيت بعض األالخا

  :قرب إلى غرفتك من الدرج فانه من المحتمل  األسفل ، وافترض أن المصعد آان أقاصدين النزول إلى

  .نك ستخرج مستخدما الدرج  أ-   ا

  .نك ستبقى في غرفتك  أ-   ب

  .نك ستحزم حقيبتك  أ-   ج

  .نك ستغادر مستخدما المصعد  أ-    د

  .نك ستتصل بالدائرة طالبا نصيحتهم  أ-   هـ

تصاص داخل الشرآة مما تم مؤخرا استخدام العديد من األقسام الجديدة ذات المستوى الرفيع من االخ" -11

ن أفضل وصف إ" لوصول إلى السوق يب المتطورة لن الشرآة تولي اهتماما شديدا باألساليبرهن على أ

  :لهذه الفقرة هي أنها تفتقر إلى 

  "آبر في الوصول إلى السوق ستحرز إدارة الشرآة تقدما أ"  النتيجة ،-   ا

  .دارة الشرآة ، الخروج بأساليب جديدة للوصول إلى السوق أرادت إ"  النتيجة ،-   ب
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  .لوصول إلى السوق قبل استحداث هذه األقسام الجديدةآانت الشرآة ال تفلح با"  المنطقية ة المقدم-   ج

  "تعمل هذه األقسام الجديدة وفقا ألساليب متطورة حديثة للوصول إلى السوق"  المقدمة المنطقية،-   د

ن لم يكن هذا هو هدفها على صالح أصحابها في المقام األول ، إتقوم الشرآات لخدمة م"  النتيجة ،-   هـ

  .سبيل الحصر 

في ) رياض األطفال ( أظهرت دراسة أجريت على األطفال في المرحلة التمهيدية لما قبل المدارس  -12

سن الرابعة أن أولئك األطفال الذين التحقوا بالبرنامج التمهيدي للمدرسة النموذجية التابعة لجامعة اليرموك 

عداده  نقطة في اختبار تم إ)58( ما معدله أحرزوا ولمدة تسعة أشهر قد طيلة اليوموالذين انتظموا فيه 

خصيصا لقياس مدى جاهزية األطفال لمرحلة ما قبل المدارس ، آما أظهرت الدراسة أن هؤالء األطفال 

 52 ولمدة تسعة أشهر قد أحرزوا ما معدله للفترة الصباحية فقطالذين التحقوا بنفس البرنامج التمهيدي هذا 

  .نقطة 

ى األطفال في المرحلة التمهيدية في مدرسة أخرى ، تبين أن أولئك وفي دراسة ثانية أجريت عل        

 نقطة في نفس الفحص 54 ولمدة تسعة أشهر قد أحرزوا ما معدله طيلة اليوماألطفال الذين التحقوا بالبرنامج 

الذي خضع له أطفال الدراسة األولى ، فيما أظهرت دراسة ثالثة أجريت على أطفال لم يلتحقوا بأي برنامج 

 نقطة في 32للمرحلة التمهيدية وهم من فئة ذوي الدخل المتدني ، أن هؤالء األطفال قد أحرزوا ما معدله 

 درجة من الثقة ص ال يستهان به إحصائيا  عندالفحص ذاته ، ولقد وجد أن هذا التباين في نتائج الفح

ثر معقولية فيما يخص البيانات وعليه فان إحدى الفروض التالية هي الفرضية العلمية األآ) 0.05(مقدارها 

  .الواردة أعاله 

  . نقطة أو أآثر هو طفل ذو جاهزية لرياض األطفال )50 ( الطفل الذي يحرز-   ا

  . يجب إجراء المزيد من االختبارات قبل أن يكون بإمكاننا تكوين فرضية معقولة -   ب

  .مدى جاهزية الطفل لرياض األطفال  ال عالقة تربط بين االلتحاق ببرامج المرحلة التمهيدية و-   ج

  . يجب أن تكون هناك ميزانية تدعم التحاق األطفال في سن الرابعة ببرامج تمهيدية لما قبل البرنامج -   د

  . االلتحاق بالبرامج التمهيدية ذو عالقة بمدى جاهزية الطفل لرياض األطفال -   هـ

  : إليك الفقرة التالية -13

  .1926ندا ملكية في العام لم تكن حكومة بول) 1(
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 من علماء التاريخ األوروبيين ينظرون إلى الحرب العالمية على أنها إشارة إلى انتهاء ًان آثيرإ) 2(

  .الحكومات الملكية األوروبية 

ه في أوروبا أو يبعد جيل واحد ، عندما بدأت الحرب العالمية الثانية ، لم يكن هناك أي حكومة ملك) 3(

  . ، إال تلك الحكومات الملكية ذات الطابع الشكلي العالم الغربي

  .ظر جديا إلى منطقة الشرق األوسطنه من الخطأ االعتقاد بزوال الحكومات الملكية دون النبرغم ذلك فإ) 4(

  : ن أفضل وصف للفقرة السابقة هو أنها إ

  )1( محاولة إلثبات صحة الجملة -   ا

  ) .2( محاولة إلثبات صحة الجملة -   ب

  ) .3( محاولة إلثبات صحة الجملة -   ج

  ) .4( محاولة إلثبات صحة الجملة -   د

  .إذ ال محاولة إلثبات أي شيء قد ورد في الفقرة ،  ال شيء مما ذآر أعاله -   هـ

  : على الوضع االفتراضي التالي 15 و 14  يعتمد السؤاالن-

 عمادة الكلية أن تختار خمسة أعضاء فقط من وعلى) ،1،2،3،4،5،6،7(ة نواد طالبية تحوي آلية سبع  " 

يتم اختيارها ستفي بالغرض شريطة ن أي خماسية  شان ، بحيث إ مختلفة ليقوموا بمهام لجنة ذاتخمسة نواٍد

، وإذا تم وضع شخص ) 5(ال يجوز اختيار شخص من النادي ) 1(ذا تم اختيار شخص من النادي إ: أنه 

  ".فيها أيضا ) 6(وضع شخص من النادي في اللجنة يتوجب ) 2(من النادي 

 التالية هي خمس بدائل ممكنة للخماسيات المطلوبة لتكوين اللجنة ، أي واحدة فقط من هذه الخماسيات -14

  يحقق الشروط آافة ؟

   .2،3،4،5،6 - ب                                              .1،2،4،5،6   -    ا

   .1،4،5،6،7 - د                                                .1،3،4،6،7 - ج  

   .1،2،3،4،7 - هـ 
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فما هو النادي الثاني الذي يتوجب عدم ) 7( افترض أن العمادة ال تريد اختيار شخص من النادي -15

  تواجده في اللجنة ؟

   .3- هـ            . 2 -  د         . 5 -ج             .6 -ب              .4 -   ا

 1989في العام ) أالسكا ( في ) اليكسون ( تزايد وقود الطائرات بشكل آبير منذ حادثة ناقلة النفط  " -16

في ذات الوقت ، تزايدت أثمان عدد مشتقات البترول على نحو .  في منطقة الشرق األوسط 1991وحرب 

ستدالل ن خير تقييم لهذا االإ" ت البترول طائرات هو احد مشتقاآبير ، ونتج عن هاتين الحقيقتين أن وقود ال

  :نه الذي قام بت المتكلم هو أ

  .حد مشتقات البترول جيد ، إذ آان وقود الطائرات هو أ تقدير -   ا

  . تفكير جيد ، لكن ليست آل الحقائق الواردة قد تم صياغتها على نحو دقيق -   ب

ية في نفس الوقت ، لكن هذا ال يثبت أن وقود الطائرات  ، فقد تزايدت أثمان المواد الغذائقيمس تقدير -   ج

  .هو من المواد الغذائية 

 ، إذ ال يمكننا الخروج بأي نتيجة تتعلق بوقود الطائرات لمجرد أن لديها حقائق تتعلق قيم تفكير س-  د

  .بمشتقات البترول 

أنفه على زجاج النافذة البارد  في عتمة ما قبل الفجر ، جلس الصغير معن قبالة غرفة نومه وقد ضغط ب-17

وجل أمانيه أن يطلع الصباح آي يلعب آرة القدم بالخارج وآان االهتمام أن تشرق الشمس ، وفيما هو 

مستغرق بالتفكير سطعت الشمس ، فواصل أمانيه ، من دون ريب أخذت الشمس تلوح باألفق وتتربع في 

ثم توصل إلى أن في مقدوره أن يحيل الليالي الباردة السماء ، وقد آان فخورا بنفسه ، وتأمل الذي جرى ، 

  ".ذا ما أراد ذلك الموحشة إلى نهارات صيفية سعيدة إ

  .نه قد وقع ألنه تمناه قوع الشيء بعد ما تمناه ال يعني أ ، فويء س-   ا

  . ، فالشمس تدور حول األرض سواء تمنى معن ذلك أم لم يفعل يء س-   ب

  .ر ليس إال  جيد ، فمعن طفل صغي-  ح

  . جيد ، أي لديه دليل يثبت أن ما وقع لم يكن ليقع لو لم يتمناه -  د
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 أي من" تبدي الوردة ألوانا عدة :" افرض أن عالم نبات قال في محاضرته عن نبات الحدائق -18

  : التالية يمكن اعتباره أفضل تفسير لهذا االدعاء التفسيرات

  .حد  هنالك وردة لها أآثر من لون وا-   ا

  . هنالك ما هو ذو أآثر من لون وهو الوردة -   ب

  . آل الورود ذات ألوان متعددة -   ج

  . ليست آل الورود من لون واحد -   د

  . جميع التفسيرات مقبولة بالدرجة نفسها -   هـ

أن  : يبدو أن هناك روايتين شائعتين تؤيدان ضرورة وجود عقوبة الحكم باإلعدام قانونًا ، األولى " -19

الرهبة من الموت ستعمل على ردع اآلخرين من اقتراف الجرائم البشعة ، أما الثانية فهي أن الحكم بالموت 

لكن آافة الدراسات العلمية .  من البديل اآلخر ؟ وهو السجن المؤبد اعلى شخص ما سيكون أآثر اقتصاد

لسجن المؤبد على اإلعدام ، وإذا آان التي أجريت حتى اآلن أظهرت أن الحقائق االقتصادية تؤيد عقوبة ا

ائق عامة الناس سيعتقدون أن الحكم باإلعدام اقتصاديا أآثر من الحكم بالسجن المؤبد فهذا لن يغير في الحق

تقييم لهذا االستدالل الذي قام به ن أفضل إ" يجب إلغاء حكم اإلعدام قانونا نه وعليه ، فإ! االقتصادية شيئا 

  :نه أالمتكلم هو 

  . ، فهو لم يبين عالقة الرأي العام باألمر واهن - ا  

  . ، فهو لم يحلل الرؤية األولى المتعلقة بردع اآلخرين من اقتراف الجرائم البشعة واهن -   ب

   . جيد ، فهو يبين لنا انه لربما يتوجب إلغاء عقوبة اإلعدام قانونًا-   ج

  .بإلغاء عقوبة اإلعدام  جيد ، لكنه في الواقع غير صحيح فيما يتعلق -   د

يحا ؟ وآل ال عليك يا مهند ، سوف تتخرج يوما ما ، أنت طالب في الكلية ، أليس هذا صح"  فقرة -20

مفترضا صحة آل الجمل المساندة فان النتيجة التي أفضت إليها  .  أم أجًالن عاجًالطلبة الكليات يتخرجون إ

  الفقرة ؟

  . ال يمكن أن تكون خاطئة -   ا

  . من المحتمل أن تكون صحيحة ، ولكن قد تكون خاطئة -   ب
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  . من المحتمل أن تكون خاطئة ، ولكن قد تكون صحيحة -   ج

  . ال يمكن أن تكون صحيحة -   د

  : يعتمد على المخطط التالي 21السؤال 

1                                             2                                               3  

  

  

 هناك ثالث بطاقات مثلثيه على الطاولة تحمل آل واحدة منها حرفا هجائيا على آل من وجهيها، أي -21

ذا حمل احد الوجوه الحرف ك فان إ: أن االدعاء التالي صحيح دائما بطاقات يتوجب عليك أن تقبلها لتثبت 

  الوجه اآلخر يحمل الحرف ب؟ 

  .فقط ) 1( البطاقة رقم -  ا 

  .فقط ) 2( البطاقة رقم -   ب

  ) .3(و ) 2(و ) 1( البطاقات رقم -   ج

  ) .3(ولكن ليس البطاقة رقم ) 2(و ) 1( البطاقتان -   د

  .) 4(ولكن ليس البطاقة رقم ) 3(و ) 2( البطاقتان -   هـ

من  % 75، وجد أن  واإلناث في دراسة أجريت على طالب مدرسة ثانوية بجنسيها الذآور " -22

التي تعرض مثل ) الليزر ( الذآور واإلناث يشاهدون أفالم العنف ويقتنون أشرطة الفيديو وأسطوانات 

ضح في ضبط انفعاالتهم والسيطرة عليها ، قامت الدراسة ع من األفالم ، يعانون من قصور واهذا النو

مفترضًا صحة  .  وفقًا لمستويات عالية من الثقةباستبعاد إمكانية أن يكون هذا القصور هو محض صدفة

  :ن هذه المعلومات تؤآد الوارد أعاله ، فإ

 زك ب
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 ثمة عالقة إحصائية تربط بين مشاهدة أفالم العنف والعجز عن ضبط النفس والسيطرة على -    ا

  .االنفعاالت لدى المراهقين 

  جز عن ضبط النفس لدى المراهقين  مشاهدة أفالم العنف باإلصابة باضطرابات عصبية وعتتسبب -   ب

  .رابات الجهاز العصبي طض العنف وا ال يعتبر الجنس عامًال مؤثرًا في العالقة بين متابعة أفالم-   ج

  . لدى الباحث سبب شخصي يدفعه إلثبات ضرورة منع المراهقين من متابعة أفالم العنف -   د

لطابع العنيف والمخل بأصول التربية والتنشئة غدت إن قوانين بيع وحيازة أشرطة األفالم ذات ا -   هـ

       .قديمة تعوزها بعض التعديالت 

قصر من معن ، وعليه ًا أقصر من زيد ، ولكن سعدزيد أقصر من عمر ، ومعن أ" القضية  إليك هذه -23

ائج التالية مفترضا صحة آل المقدمات المنطقية مع النتيجة الخاطئة من آل النت" قصر من سيف ًا أفان معن

  يتوجب تصحيحها ؟

  . زيد أطول من سيف -   ا

  . عمر أطول من سيف -   ب

  . سيف أطول من زيد -   ج

  . سيف أطول من سعد -   د

 ورقة أربع أوراق تحمل اسم الملك ، وأربعة )52(وهي مكونة من ) الشدة ( تحوي أوراق اللعب   " -24

للشدة ، " وجوهًا " "ةعشرنتي سنسمي هذه األوراق االث" ، ميرتحمل رسم الملكة ، وأربعة تحمل رسم األ

أوراق األرقام " فيما تحمل بقية األوراق من الواحد وحتى العشرة ، ولغرض التبسيط سنسمي هذه األوراق 

ننا أن ن بإمكا وقد تم خلطها على نحو جيد ،فإ52لا) الشدة ( تصور اآلن أن لديك مجموعة أوراق اللعب " 

ن إ"  أوراق من آل األمير والملكة   تحوي وتحديدا أربع52 أوراق اللعب ال عرفناه اآلن أننستنتج مما 

  :ها المتكلم هذه النتيجة هو أنهاأفضل وصف للطريقة للتي عرض ب

  ".ن السماء زرقاء إن السماء زرقاء أل"  تثبت شيئا جيدا تماما آقولنا  ، فهي القيمة س-   ا

  .بة إعادة صياغة للحقائق المعطاة ولكن على نحو دقيق  جيدة ، فالنتيجة بمثا-   ب

  . إلى آل ورقة من أوراق الشدة دة ،فاالستدالل قد تطرق بشكٍل واٍف جي-   ج
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  "الوجوه " نها لم تتطرق إلى إمكانية سحب ورقة من أوراق  ، إذ إيمة سق-   د

آذى محقق هو  أشخاص بريئين من السرية جزء مهم في العالقة بين الطبيب والمريض ، لكن حماية " -25

 ذو أهمية أآبر من  أي من هذين األمرين ،حد يستطيع أن يجرم على وجه اليقينأمر مهم أيضا ، وال أ

أن مريضًا لديه سيعمد إلى طبيب ما ات طابع مؤلم ، فمثال ، قد يعلم ضي هذا إلى معضالت ذاآلخر ، وقد يف

 تماما آما يحدث في حاالت العنف ضد األطفال ، فمثل هذه الحالة حدهم سيعمد إلى إيذائه ،إيذاء أحدهم أو أ

المعنية عن هذا الخطر المتوقع بالغ الجهات  السرية أو إتجعل الطبيب في وضع صعب ما بين الحفاظ على

  :نهستدالل الذي قام بت المتكلم هو أن أفضل وصف لهذا االإ" 

  .ذاعته وفضحه  يمكن إ تفكير جيد ، إذ إن السرية والخصوصية أمر ال-   ا

  .جماالين القيمتين في حالة من التعارض إن هات تفكير جيد ، إذ إ-   ب

  .رض الواقع إلى تغليب إحدى القيمتين على الثانية  ، إذ يعمد األطباء على أقيم تفكير س-   ج

  . ، فالقانون ينص بوضوح على أن حماية الطفل هي القيمة األهم قيم تفكير س-   د

   : مترابطان27 و26االن رقم  السؤ

 ال تتسع الحافلة التي تنقل الرآاب من وآالة التأجير إلى المطار ومن المطار إلى وآالة التأجير ألآثر -26

 شخصا 14 شخصا في وآالة التأجير ينتظرون الذهاب إلى المطار و36من عشرة رآاب فإذا آان هناك 

أت الحافلة سيرها من المطار ولم تحصل أي زيادة على ينتظرون الذهاب إلى وآالة التأجير ، وإذا بد

         األصليين ، فما هو عدد الرحالت التي يتوجب على الحافلة القيام بها ما بين المطارًاالخمسين شخص

   التي يقصدونها ؟ةوآالة التأجير آي توصل الخمسين شخصا إلى الوجهو

   .8 -      د .    7 -ج .          6 -ب .          5 -   ا

 شخصا إلى موقف الحافلة 25 بعد مغادرة الحافلة للمرة الثانية حاملة الرآاب إلى وآالة التأجير انضم -27

جب على الحافلة القيام في المطار يقصدون الذهاب إلى وآالة التأجير ، فكم عدد الرحالت اإلضافية التي يتو

  عشرين اإلضافيين ؟ال الوجهتين آي توصل الرآاب الخمسة وبتا في آلتا

   . 3 -د .          2 - ج  .         1 -ب.           صفر -   ا
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" على مخططي تمثيل رسمي ، قطاع في دائرة أدناه الخاصين ،   ) 30 – 29 – 28(تعتمد األسئلة رقم 

  ".ببرنامج وسائل النقل المستخدمة من قبل الموظفين في شرآة مصرية 

  % .65 تكسي -1

  % .15 سرفيس -2  

  % .12 مترو -3 

  % .8 مشيًا -4 

  

  وبعد مرور عام

  

  

  % .58 تكسي -1

  % .20 سرفيس -2

  % .17 مترو -3

  % .5 مشيًا -4

آوسيلة " تاآسي ال" من الدراسة األولى وحتى مرور عام ، تناقصت نسبة الموظفين الذين يستخدمون -28

  :للنقل 

  .من حجمها األصلي % 89 إلى -   ا

  .من حجمها األصلي % 92 إلى -   ب

  ) .مترو األنفاق و السرفيسات (  بما يتناسب مع الزيادة في إعداد مستخدمي -   ج

  . بما يتناسب مع التناقص في أعداد الذين يأتون وظائفهم سيرا على األقدام -   د

1             2  
                          3  

        4  

1    2    3 

 

                4 
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  :لزيادة في أعداد مستخدمي السرفيسات هي أنها ن أفضل وصف ل إ-29

  ) .السرفيسات ( في استخدام % 33 زيادة بمقدار -   ا

  ) .السرفيسات ( في استخدام % 25 زيادة بمقدار -  ب

  ) .السرفيسات( من استخدام التاآسي إلى استخدام % 5 إزاحة بمقدار -   ج

  . على نحو متناسب آبر من التزايد في استخدام مترو األنفاق أ-   د

 بعد أسبوع واحد من جمع البيانات للدراسة األولى ، وضعت الشرآة برنامجا لتشجيع استخدام -30

بديلين عن استخدام التاآسي أي من التالية تعتبر األقل انسجاما مع ) مترو األنفاق ( و ) السرفيسات (

  البيانات المعطاة ؟

  . تناقص استخدام التاآسي فعليًا -   ا

  .خذ بالعمل قد أ) مترو األنفاق (و) لسرفيسات ا(  يبدو أن برنامج تشجيع استخدام -   ب

  . تزايدت نسبة إجمالي الموظفين الذين يستخدمون المترو -   ج

   . )مترو األنفاق(  تحول تقريبا نصف الموظفين الذين آانوا يأتون وظائفهم مشيا إلى استخدام -   د

 أي من اآلتي الشوارع واألرصفة مبلولة زلقة في آل مرة يتساقط فيها الثلج ، افترض اآلتي ، تصبح -31

  صحيح بالضرورة أيضا ؟

  .ن هذا يعني أن الثلج يتساقط  مبلولة ، فإأوذا آانت األرصفة والشوارع زلقة  إ-  ا

  .ذا آان الثلج ال يتساقط تكون الشوارع واألرصفة غير زلقة  إ-   ب

  .ن هذا يعني أن الثلج يتساقط  مبلولة أو الشوارع زلقة فإألرصفةذا آانت ا إ-   ج

  .ن هذا يعني أن الثلج ال يتساقط نت األرصفة زلقة والشوارع جافة فإ إذا آا-   د

  .نها تثلج ، واألرصفة مبلولة والشوارع زلقة  إ-   هـ
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  .دهم من الخدمة حعلى الحوار التالي الذي يطلب إليك فيه أن تصرف أ) 34-33-32(تعتمد األسئلة 

نه لم  يفعل ولما تناهى إليه ل طردا ذا أهمية إلى جهة معينة فإنك طلبت إلي معاونك أن يرس   بالرغم من أ

نه قد عن الطرد ، فأنكر وغضب وأصر على أالطرد لم يصل إلى الجهة المطلوبة ، واجهت معاونك وسألته 

ك ال تصدقه فقال بأنه قد أضاع الطرد محتجا بأنه آان نئ األمر ، لكنه أدرك في النهاية أبعث الطرد في باد

نه قد وجد الطرد تحت إ" د إليك قليًال ،وبعد ساعتين ، عا. نجازها كا بأمور أخرى آنت قد طلبت إليه إمنهم

نت مترددا فيما يتوجب عليك فعله ، طلبت في طريقه إلى وجهته اآلن ، ولما آآومة من الملفات وبأنه 

  .نصيحة رئيسك 

ال اعتقد أن فقدان الطرد :" لكنك لم توافقه الرأي وقلت " اصرف معاونك من الخدمة " فقال لك      

ننا ال نستطيع صرفه قبل أن نرفع إليه تنبيهًا خطيًا وفقًا التفاقيتنا مع نقابة العمال ا أيستدعي أن تصرفه ، آم

ليك أن تخبره بأنك أنت من أصر على لك عذاصرفه بكل األحوال ، وعندما تقوم ب" فرد رئيسك قائًال " 

  .طرده 

قية في حال قمت بطرد مكانية خرق شروط االتفاإذا آانت هناك مشكلة تترتب على إ:  إليك التالي -32

يست فكرته ، في ن الفكرة آانت فكرتك ولأن يكون لديه ما يخوله أن يقول بأن رئيسك يود معاونك ، فإ

  :ن هذه الفقرة ضوء هذا الحوار فإ

                         . هي واقع الحال بالتأآيد -  ا 

  . معقولة ، لكنها قد ال تكون هي واقع الحال -  ب 

  .  غير معقولة ، لكنها قد تكون هي واقع الحال -  ج

  . ليست واقع الحال بالتأآيد - د  

برهة ، ودعني أخبرك أن لندع موضوع النقابة جانبًا ل"  قال لك صديقك الذي ال يعمل معك في الشرآة -33

ن معاونك تعوزه القدرة على  ، فقد آذب عليك ، أضف إلى ذلك فإالسبب الذي يجعلك تصرف معاونك قوي

جده ، بل نه لم ينسق أمر إرسال الطرد معك بعد أن واء الهامة وحفظها من الضياع حتى أترتيب األشي

  : ن استدالل صديقك ، إ"تصرف من تلقاء نفسه 

  .ن صديقك ال يعرف ظروف العمل في مكتبك ، أل قيم س-   ا

  .ن صديقك لم يعط المساعد الفرصة للدفاع عن نفسه  ، ألقيم س-   ب
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  .ن إهمال معاونك في عمله قد آذى  مصالحك وسمعتك يد ، أل ج-   ج

  .ن معاونك تصرف تمامًا على النحو غير الالئق الذي وصفه صديقك  جيد ، أل-   د

يعني إذا صرفت معاونك ، ستقع في مشاآل مع النقابة وإذا لم " ت األحد عشر عامًا  تقول ابنتك ذا-34

ن استدالل  ، إوأخيرا أوالتصرفه ستقع في مشاآل مع رئيسك ، ففي آل األحوال أنت واقع في المشاآل 

  :ابنتك 

  . من غير الواقع أن تفهم الوضع طفلة في الحادية عشر  ، إذ إنهقيم س-   ا

  .نك لست متأآدا مما تقوم بت النقابة  إذ إ ،قيم س-  ب

  . ال خيارات أخرى تطرح نفسها اآلن  جيد ، إذ-  ج

  .ن في إمكانك دائما أن تستعف في عملك  جيد إذ إ- د

  

  

  

  

  تمت وبحمد اهللا
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  نمـــــــوذج و مفتاح اإلجابــــــــة الختبار التفكير الناقد 

  ................................................................................. .: ...................اسم الطالب 

  :أمام الفقرة وتحت الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة في نموذج اإلجابة المرفق  ) x(ضع أشارة 

  

 الرقم أ ب ج د هـ
   x  1 
   X  2 
 X    3 
    X 4 
X     5 
   X  6 
    X 7 
  X   8 
    X 9 
X     10 
    X 11 
X     12 
X     13 
   X  14 
  X   15 
    X 16 
   X  17 
 X    18 
  X   19 
   X  20 
 X    21 
    X 22 
   X  23 
    X 24 
    X 25 
   X  26 
 X    27 
  X   28 
  X   29 
 X    30 
X     31 
   X  32 
    X 33 
    x 34 
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   )3( الملحــــــــق 

  الخطط التدريسية 

  ستراتيجية المناقشة النشطة با
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ستراتيجية با) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال(خطة تدريسية للدرس األول من الوحدة الثانية
  :المناقشة النشطة 

        .       التاسع        :، الصف            ملكية األرض  :، الموضوع       التاريخ       :المادة 

        .                          :  ، التاريخ                            : ، اليوم                   :الحصة 

  -:النتاجات الخاصة *

  . يرسم جدوًال يبين آيفية تقسيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألراضي المفتوحة -

  .بين األراضي الخراجية واألراضي العشرية من حيث نظام االستغالل  يقارن -

  .ثر نظام اإلقطاع الحربي في الدولة اإلسالمية  يوضح أ-

  . يبدي رأيه في موقف الخليفة عمر بن الخطاب في صرف الجند عن امتالك األراضي الزراعية -

  : األنشطة والمواد والوسائل التعليمية *

  .توزيع األراضي في الدولة اإلسالمية ) 2-2( مالحظة الشكل -

  .بعنوان اإلقطاع في الدولة اإلسالمية ) 178(  نص مقتبس من آتاب الماوردي صفحة -

حول تقسيم األراضي زمن ) 85( صفحة ) 2ج( نص مقتبس من مؤسسة آل البيت ، الحضارة اإلسالمية -

  . عنهم الخليفة أبي بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا

  .من دليل المعلم والنصوص المقتبسة سالفًا ) أ/ 10(وملحق ) أ/ 9(وملحق ) أ/ 8( أوراق عمل ، شكل -

  -:إجراءات التدريس * 

  . عرض نتاجات الدرس الخاصة على الطالب وإبداء الرأي فيها -

ثر ما أ: لسؤال األتي ذهني ،بتوجيه ا ربط التعلم السابق بالتعلم الحالي من خالل جلسة قصيرة للعصف ال-

  .التسامح في الدولة اإلسالمية ؟ تكتب إجابات الطالب وتناقش 

 تقسيم طالب الصف إلى أربع مجموعات وتعيين منسق لكل مجموعة وتوزيع أوراق عمل على هذه -
  :المجموعات آاألتي 

  :مية اآلتية والخريطة المفاهي) 2-2(تأمل الشكل ) 2(من المجموعة ) 1( تطلب المجموعة -أوًال 



 

 115

  ) . 2(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 1( تقوم المجموعة -

  ) .1(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 2( تقوم المجموعة -

  .بما تراه مناسبًا ) أ/8( أمآل الخريطة المفاهيمية ملحق -

  :  من المحتمل أن تكون -   

  

  

  

  

  صلح ؟رض ال ما الفرق بين أرض العنوة وأ-2

رض الصلح هي التي قبل أهلها  أن يكون الفرق بين أرض العنوة وأرض الصلح بأن أ من المحتمل-   

رض العنوة هي يزرعونها ويؤدون الخراج ، بينما أبالصلح ولم يقاتلوا المسلمين ، حيث ترآت بأيديهم 

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

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

   لخص بأسلوبك الخاص مفهوم األراضي الخراجية ؟-3

  تي فتحت عنوة وبقي أهلها عليها دون دخول في اإلسالم  من المحتمل أن تكون األراضي الخراجية هي ال-

  ............................................................................................................  . ، و 

   ماذا تتوقع شكل الخريطة المفاهيمية السابقة لو لم تقم حرآة الفتوحات اإلسالمية ؟-4

  . من قبل على األراضي التي يملكها المسلمون المحتمل أن تقتصر أراضي الدولة اإلسالمية  من-   

   -. .............................................................................................................  

  ) .2(على إجابات المجموعة ) 1( تعليق المجموعة -

أنواع األراضي

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

.  

 الخراجية

أراضي فتحت عنوة 
وبقي أهلها عليها دون 

.اإلسالم دخول في 
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 السؤال الرابع نم على اإلجابات الصحيحة في مجملها ولكن لدينا وجهة نظر في اإلجابة ع نشكرآ-   

والذي نرى انه يمكن إضافة ، بأنه لوال الفتوحات اإلسالمية لما استمرت الدولة اإلسالمية في البقاء 

  .والنهارت مبكرًا 

  ) .1(على تعليقات المجموعة ) 2( تعقيب المجموعة -

 هذه اإلضافة الرائعة ولكن من المحتمل أن تستمر الدولة اإلسالمية في البقاء دون حرآة  نشكرآم على-   

  .الفتوحات 

  :والخريطة المفاهيمية اآلتية ) 2-2(بتأمل الشكل ) 1(من المجموعة ) 2( تطلب المجموعة -ثانيًا 

  ) .1(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 2( تقوم المجموعة -   

  ) .2(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 1(وم المجموعة  تق-  

  .بما تراه مناسبا) أ/9( أمال الخريطة المفاهمية ملحق -1

  : من المحتمل أن تكون األراضي العشرية هي -   

   عشرية ؟تحويل األراضي الخراجية إلى أراضٍ ثر  ما أ-2

  ىثر تحول األراضي الخراجية إل من المحتمل أن يكون أ- 

   عشرية بأنها أصبحت بحوزة المسلمين مما ساهم أراضٍ 

  ..................................................................... ............................................ في 

   الخاص مفهوم األراضي العشرية ؟ م  بأسلوبكوا لخّص-3

  : من المحتمل أن تكون هي 

  .راضي التي أصبحت بحوزة المسلمين دون قتال وحرب  األ-   أ

   ...................................................................... .-   ب

   ما الفرق بين الجزية والخراج ؟-4

 أنواع األراضي

 العشرية

2-  ........... 
  ................

 أراضي دخل -1
أهلها في اإلسالم 
 .دون قتال 

3-.   .........
...............
............... 
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   من المحتمل أن يكون الفرق بين الجزية والخراج ، بأن الجزية هي ضريبة يدفعها غير المسلمين وتسقط 

.............................................................................. هم بإسالمهم ، بينما الخراج هو عن

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

  مالية في الدولة اإلسالمية؟ آيف عالج الحجاج المشكلة ال-5

  :   من المحتمل أن يكون عالج الحجاج المشكلة المالية في الدولة اإلسالمية عن طريق 

  . فرض الجزية على المسلمين الجدد -   أ

   .......................................... . -  ب

  ) .1(على إجابات المجموعة ) 2( تعليق المجموعة -

 إجاباتكم الرائعة في مجملها ولكن نرى بأنه يمكن اإلضافة إلى إجابة السؤال الخامس بان    نشكرآم على

بتحويل األراضي العشرية إلى  والتي تسمح ي اقرها الخلفاء األمويونالحجاج عمل على إلغاء القواعد الت

  . خراجية والتي آانت من أآثر األسباب في التقليل من واردات الدولة المالية أراضٍ 

  ) .2(على تعليق المجموعة ) 1( تعقيب المجموعة -

  .   نشكرآم على هذه اإلضافة الرائعة 

بالعودة إلى النصوص المقتبسة حول اإلقطاع من آتاب ) 3(من المجموعة ) 4( تطلب المجموعة -ثالثًا 

  :يمية اآلتية بعنوان اإلقطاع في الدولة اإلسالمية والعودة أيضا إلى الخريطة المفاه) 178(الماوردي ص

  ) .3(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 4( تقوم المجموعة -

  ) .4(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 3( تقوم المجموعة -

  بما تراه ) أ/ 10( أمآل الخريطة المفاهيمية -

  .مناسبًا 

                                                                :                                           من المحتمل أن يكون -1  

  

  

اإلقطاع في الدولة 
  اإلسالمية

...........  ........... 

 إقطاع تمليك -2
 إقطاع -1 وينقسم إلى

.............
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   ما الهدف من ظهور النظام اإلقطاعي في الدولة اإلسالمية ؟ -2

  .حياء األرض الموات  العمل على إ-أ: المحتمل أن يكون    من 

  .. . ......................................-                               ب

  . تعريفا مناسبا لإلقطاع العسكري في الدولة اإلسالمية وا استخلص-3

......... تنازل الدولة لفائدة المقطع ليجمع الخراج من منطقة إقطاعه ، بينما  :   من المحتمل أن يكون هو 

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

   ما الفرق بين إقطاع االستغالل وإقطاع التمليك في الدولة اإلسالمية ؟-4

  من المحتمل أن يكون الفرق بينهما هو أن إقطاع االستغالل شبيه بنظام المزارعة ويدفع صاحبه الخراج 

...................................................... ...................................بينما إقطاع التمليك فهو 

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

  ) .3(على إجابات المجموعة ) 4( تعليق المجموعة -

ا ولكن يمكننا اإلضافة إلى إجابة السؤال بأنه المقطع يعطى نشكرآم على اإلجابات الصحيحة في مجمله

  . بعنوان أرزاق الجند إقطاعهجزءًا من منطقة 

  ) .4(على تعليق المجموعة ) 3( تعقيب المجموعة -

  .نشكرآم على هذه اإلضافة الرائعة والتي أسهمت في توضح إجابة السؤال 

الطالع على النصوص القرائية المقتبسة من آتاب با) 4(من المجموعة ) 3( تطلب المجموعة -رابعًا 

، حول تقسيم األراضي في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعهدي الخليفة )85ص(الحضارة اإلسالمية 

  .أبي بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب 

  ) .4(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 3( تقوم المجموعة -

  ) .3(اإلجابة عن أسئلة المجموعة ب) 4( تقوم المجموعة -

  . عنوانا مناسبا للنص وا ضع-1

  : من المحتمل أن يكون عنوان النص -   
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  . فتح الرسول صلى اهللا عليه وسلم لخيبر -    أ

   ................................................ .-    ب

   بن الخطاب في تقسيم األراضي ؟ على ماذا تدل سياسة آل من الخليفة أبي بكر الصديق وعمر-2

  : من المحتمل أن تدل سياستهما على -   

  . العدل والمساواة في تقسيم األراضي -   أ

   .......................................... .-   ب

   هل تعتبر سياسة تقسيم األراضي مناسبة ، ولماذا ؟-3

.......................................... ن اسبة وذلك ال من المحتمل أن تكون سياسة تقسيم األراضي من-   

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

  ) .4(على إجابات المجموعة ) 3( تعليق المجموعة -

ن سياسة تقسيم ضافة إلى إجابة السؤال الثالث بأعة ولكن يمكن اإل نشكرآم على هذه اإلجابات الرائ-  

  .األراضي مناسبة ألنها تسير وفق القواعد التي اتبعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  ) .3(على تعليق المجموعة ) 4( تعقيب المجموعة -

  . نشكرآم على هذه اإلضافة الرائعة -

تم فيها طرح أسئلة من جانب الطالب لم يتم التطرق لها من قبل  تجري مناقشة جماعية بين المجموعات ي-

  :مثل 

   ما دور الفتوحات اإلسالمية في نشر رسالة التسامح والعدالة ؟-1   

  .ن سياسة عمر بن عبد العزيز قد أثرت على موارد الدولة المالية ؟ ادعم رأيك  هل تعتقد أ-2   

   ما الفرق بين الوقوِف والفيِء ؟-3   

  .يطلب من الطالب االستجابة إلى أسئلة  زمالئهم  -

  . إجابة بعض األسئلة التي لم يستطع الطالب اإلجابة عنها ح يقوم المعلم بتوضي-
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  -:التقويم

  بين آيفية تقسيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألراضي المفتوحة ؟يارسم جدوًال  -

  يث أنواع األراضي التي تفرض عليها؟قارن بين األراضي الخراجية واألراضي العشرية من ح -

   اذآر األسباب التي أدت إلى ظهور النظام اإلقطاعي في الدولة اإلسالمية ؟-

   ما رأيك في موقف الخليفة عمر بن الخطاب من صرف الجند عن امتالك األراضي ؟-

بالوسائل المتاحة لديك  اعمل رسالة إخبارية تتضمن نبذة عن أنواع األراضي في الدولة اإلسالمية مستعينًا -

 .واعرض ما توصلت إليه على زمالئك في الدرس القادم 
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ستراتيجية با) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال(خطة تدريسية للدرس الثاني من الوحدة الثانية
  :المناقشة النشطة 

        .   التاسع                  :، الصف       الزراعة            :، الموضوع             التاريخ  :المادة 

        .                           :  ، التاريخ                                : ، اليوم                    :الحصة 

  :النتاجات الخاصة * 

  . يبين طرق استثمار األرض في الدولة اإلسالمية -

  .زراعة القديمة والزراعة الحديثة من حيث طرق استغالل األرض  يقارن بين أساليب آل من ال-

  . يجمع صورًا عن أدوات الزراعة القديمة -

  . أهمية تنوع المحاصيل الزراعية في تنمية الناحية االقتصادية في الدولة ستنتج ي-

   -:األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .49 طرق استثمار األرض ، وقراءة النص الملحق به ص والذي يدور حول)49(ص) 3-2( الشكل  تأمل-

  .50 والذي يدور حول أساليب الزراعة ، وقراءة النص الملحق به ص)50( ص )4-2( الشكل تأمل -

  .بعض أدوات الزراعة القديمة  حول  يدور والذي) 52( ص) 5-2( تأمل الشكل  -

 حول استثمار  ، والذي يدور)299(ص 2 ج نص مقتبس من مؤسسة آل البيت ، الحضارة اإلسالمية-

  .األراضي 

  -:إجراءات التدريس * 

  . عرض نتاجات الدرس الخاصة وإبداء رأي الطالب فيها -

طرح السؤال التالي للتوصل إلى عنوان ب تهيئة الطالب للتعلم من خالل ربط التعلم الحالي بالتعلم السابق -

  اعة في الدولة اإلسالمية ؟للدرس ، ما العوامل التي أدت إلى ازدهار الزر

  .ين منسق لكل مجموعة ي تقسيم طالب الصف إلى ست مجموعات وتع-

  :وتوجه لها األسئلة اآلتية ) 3-2(تأمل الشكل ) 1(من المجموعة ) 2(تطلب المجموعة  -
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  ) .2(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 1( تقوم المجموعة -

  ريقة المثلى التي تستثمر فيها أرضك ؟ لو آنت مالكا لقطعة من األرض ، ما الط-1

   ..............................................................  . من المحتمل أن تكون الطريقة المثلى هي -   

   لخص بأسلوبك الخاص مفهوم المزارعة ؟-2

 ........................ أن تبذر األرض من قبل صاحبها ثم:  من المحتمل أن يكون أسلوب المزارعة هو -  

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

   ما الفرق بين المساقاة والمغارسة ؟-3

............................  بـ أن يعطي المالك بستانا إلى مزارع يقوم:  من المحتمل أن تكون المساقاة هي - 

.  

أن يعطي صاحب األرض أرضه إلى الفالح يغرسها ويستفيد منها خالل سنوات : بينما المغارسة هي 

  ...................... ...................................................................................محددة لينال 

  .خرى الستثمار األرض غير الواردة في الشكل من خالل جلسة عصف ذهني  اقترح طرقًا أ-4

   ............................................. . من المحتمل أن يكون من طرق استثمار األرض التشارك و -  

  ) .1(على إجابات المجموعة ) 2( تعليق المجموعة -

لكن يمكننا اإلضافة إلى إجابة السؤال الرابع حيث أن هناك    نشكرآم على اإلجابات السليمة في مجملها و

  . أخرى الستثمار األرض مثل المضامنة ًاطرق

  ) .2(على تعليق المجموعة ) 1( تعقيب المجموعة -

  . لطريقة اإليجار ةنشكرآم على هذه اإلضافة ولكن يمكن أن تكون هذه الطريقة مشابه

  :وتوجه لها األسئلة اآلتية ) 4-2(أمل الشكل ت) 2(من المجموعة ) 1(تطلب المجموعة * 

  ) .1(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 2( تقوم المجموعة -  

   اذآر أساليب أخرى للزراعة غير الواردة في الشكل ؟-1
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  ...... ............................... .... من المحتمل أن يكون من أساليب الزراعة ، الزراعة المكثفة ، و-  

   هل تصلح هذه األساليب في وقتنا الحاضر ؟ ولماذا ؟-2

.........................  من المحتمل أن ال تصلح بعض هذه األساليب الزراعية في وقتنا الحاضر وذلك -  3

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

   ما الفرق بين التبوير والتناوب ؟-4

ن التبوير يعني ترك األرض دون زراعة في  الفرق بين التبوير والتناوب ، بأ من المحتمل أن يكون-   

  ....   ......................................................................................حين أن التناوب يعني 

  رض زراعية ؟ أدعم رأيك ؟ تجفيف المستنقعات وتحويلها إلى أ هل تؤيد-5

  ........................................... .،ن جفيف المستنقعات غير سليم وذلك أل من المحتمل أن يكون ت-  

  ) .2(على إجابات المجموعة ) 1(تعليق المجموعة 

ن تجفيف المستنقعات ذو فائدة آبيرة وذلك من اجل رى بأاإلجابات السليمة ولكن نحن ن نشكرآم على 

  .تحسين وزيادة اإلنتاج الزراعي 

  ) .1(على تعليق المجموعة ) 2(تعقيب المجموعة 

 الطبيعة آما هي دون  على أن نحافظ مننشكرآم على ذلك ولكن نحن لدينا وجهة نظر مخالفة حيث ال بد

  .إخالل في توازنها 

  :وتوجه لها األسئلة اآلتية ) 5-2(تأمل الشكل ) 3(من المجموعة ) 4(تطلب المجموعة * 

  ) .4(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 3( تقوم المجموعة -

   هل تتناسب هذه األدوات مع الزراعة الحديثة ؟ ولماذا ؟-1

  ............................................. من المحتمل أن تكون أدوات الزراعة هذه غير مناسبة وذلك الن -

   اذآر أدوات زراعية أخرى ؟-2

   .................................................... . من المحتمل أن يكون من أدوات الزراعة المنجل و -   
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   ماذا يقابل هذه األدوات في عصرنا الحالي ؟-3

... ........... .....مثل ، التراآتور ، و ة من المحتمل أن يقابلها في عصرنا الحالي أدوات زراعية حديث-  

  ...................................... .، و 

   ماذا تعني لك هذه األدوات، وما داللتها في عصرنا الحالي ؟-4

 من المحتمل أن تكون هذه األدوات قديمة ال تستخدم إال قليال في العصر الحالي حيث استبدلت بـ -  

........................... ......... ،.................. ..................... ،. ....................................  

  ؟صنوعة منها هذه المواد ؟ ولماذا ما المادة الم-5

  ...................................... .............من المحتمل أنها صنعت من الخشب والحديد وذلك بسبب    

  ) .3(على إجابات المجموعة ) 4(يق المجموعة  تعل

  نشكرآم على اإلجابات الصحيحة في مجملها ولكن نحن نرى بأنه يمكن اإلضافة إلى إجابة السؤال األول 

  .، حيث من المحتمل أن تستخدم هذه األدوات في العصر الحالي خاصة في المناطق الفقيرة 

  ) .4(على تعليق المجموعة ) 3(تعقيب المجموعة 

ذه األدوات في العصر الحالي حيث نشكرآم على اإلضافة الرائعة ولكن نحن نرى بأنه نادرًا ما تستخدم ه

  .ن التطور وصل إلى آل مكان في العالم إ

قراءة النص المقتبس من آتاب الحضارة اإلسالمية في القرن ) 4(من المجموعة ) 3( تطلب المجموعة -

  .جه لها األسئلة اآلتية وتو) 299(ص) 2ج(الرابع الهجري 

  ) .3(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 4( تقوم المجموعة -

  . اقترح عنوانا مناسبا للنص -1

  .............. ..............................لزراعية أو  من المحتمل أن يكون عنوان النص هو المحاصيل ا-  

  اإلسالمية ؟ عالم يدل تنوع المحاصيل الزراعية في الدولة -2

  ...................... ........ة يدل على خصوبة التربة و  من المحتمل أن يكون تنوع المحاصيل الزراعي-  
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  اذآر أشهر المحاصيل الزراعية التي زرعت في مصر ؟ -3

 من المحتمل أن يكون من أشهر المحاصيل الزراعية التي زرعت في مصر هي ، النخيل ، و -  

  ......................... .، .............................. ، .......... ...................،   و .....................

  ) .4(على إجابات المجموعة ) 3(تعليق المجموعة 

  نشكرآم على هذه اإلجابات الرائعة والسليمة ولكن يمكننا التنويه في إجابة السؤال الثالث بأنه من أشهر 

  .حاصيل في مصر هو قصب السكر والذي لم تتطرقوا له الم

  ) .3(على تعليق المجموعة ) 4(تعقيب المجموعة 

  .  هذه إضافة رائعة حقًا ونشكرآم آثيرًا على التنويه إليها 

 تتم المناقشة بين المجموعات األربع  لعرض األفكار أمام الجميع ، وطرح أسئلة لم يتم التطرق لها من -
  :قبل مثل 

  . من الترقيد ، والتطعيم  عرف آًال-1   

  . ساهم تنوع األقاليم المناخية في الدولة اإلسالمية إلى تنوع الزراعة فيها ، وضح ذلًك  -2   

   ما فائدة تنوع المحاصيل الزراعية في الدولة اإلسالمية ؟-3   

  . أسئلة زمالئهم  يطلب من الطالب اإلجابة عن-

  .ها بصورة دقيقة ب من اإلجابة عنجابات األسئلة التي لم يتمكن الطال ويقوم المعلم بتوضيح إ-

   -:التقويم * 

   قارن بين طرق استثمار األرض ؟-

   عين على خريطة للعالم اإلسالمي أماآن وجود المحاصيل الزراعية ؟-

   صمم جدوال بأساليب الزراعة في الدولة اإلسالمية  ؟-

  ة القديمة ؟ ارسم أشكال بعض األدوات الزراعي-

   قدر اهتمام الدولة اإلسالمية بالزراعة ؟-
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) الدولة اإلسالميةالحياة االقتصادية في (من الوحدة الثانية) تتمة الزراعة(خطة تدريسية للدرس الثاني 
  :ستراتيجية المناقشة النشطة با

        .    التاسع               :، الصف)أساليب الري ووسائله(تتمة الزراعة :، الموضوع          التاريخ :المادة 

        .                        :  ، التاريخ                                     : ، اليوم                    :الحصة 

  :النتاجات الخاصة 

  . يصف أساليب الري ووسائله في الدولة اإلسالمية -

  . الري الحديثة  يقارن بين أساليب الري القديمة وأساليب-

  . يفسر اهتمام المسلمين بتربية بعض الحيوانات على غيرها -

  . يقدم أدلة على اختالف فوائد الثروة الحيوانية في الوقت الحاضر عنها في السابق -

  :األنشطة والمواد والوسائل التعليمية 

ب الري في الدولة  يدوران حول أسالي واللذين)53( ص )7-2(الشكل و)52(ص) 6-2( تأمل الشكل -

  .اإلسالمية 

، والتي تدور حول أساليب الري في الدولة   )53 ،52(  قراءة النصوص الملحقة باإلشكال السابقة ص-

  .اإلسالمية 

  .والذي يدور حول الثروة الحيوانية ) 54(ص) 8-2( تأمل الشكل -

  ) .55 ،54( قراءة الفقرة األولى والثانية ص-

  :إجراءات التدريس 

  .ض نتاجات الدرس الخاصة على الطالب وإبداء الرأي فيها  عر-

ما أهمية الحيوانات في عصرنا الحالي مع توفر التكنولوجيا الحديثة : طرح السؤال التالي :  التمهيد -

  للزراعة ؟ قارن بين أهميتها عند الدول المتطورة وعند الدول غير المتطورة ؟

وتوجه ) 53(وص) 52(ص) 7-2(و ) 6-2(تتأمل الشكلين أن ) 5(من المجموعة ) 6(تطلب المجموعة

  :لها األسئلة اآلتية 
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  ) .6(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 5( تقوم المجموعة -  

  ؟) 6-2( ما الدالالت المستخلصة من الشكل -1

  ...........  .. :...........................................هوحد أساليب الري القديمة  من المحتمل أن تكون أ

   ما طرق الري المستخدمة في وقتنا الحاضر ؟-2

  . الري بالتنقيط -أ:   من المحتمل أن يستخدم 

   ............... .-                                 ب

   ...............  .-                                ج

  . لخص بأسلوبك الخاص معنى الشادوف -3

  :تمل أن يكون معنى الشادوف أداة تستخدم في ري المحاصيل الزراعية وهو عبارة عن  من المح

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

   ماذا يقابل هذه األساليب في عصرنا الحالي ؟-4

  . عربات النقل الكبيرة -أ:  يقابلها   من المحتمل أن

   ....................... .   -                                ب

   ما الفرق بين النواعير والزرنوف ؟-5

 في حين أن الزرنوف ن النواعير أداة تستخدم لنقل الماء المناطق المرتفعة  من المحتمل أن يكون الفرق بأ

  .........   .......................................................................................................هو 

   ما المقصود بالنواضح ؟-6

  ....................  .  من المحتمل أن تكون النواضح هي اإلبل ، و 

   هل تصلح هذه األساليب في وقتنا الحاضر ؟ ولماذا ؟-7

  ............. ................................ال تصلح هذه األساليب في الوقت الحاضر ألنه    من المحتمل أن 

   ما فائدة القنوات المسقوفة في الري ؟-8
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  .................... .........، و .................... ......فة المياه ، و   من المحتمل أنها ، تحافظ على نظا

  ) .5(على إجابات المجموعة ) 6(تعليق المجموعة 

نشكرآم على هذه اإلجابات الصحيحة في مجملها ولكن لدينا إضافة على إجابة السؤال السابع ، حيث نرى 

بأنه يمكن أن تستخدم بعض هذه األدوات في الوقت الحاضر في المناطق التي يصعب وصول األساليب 

  .الحديثة لها 

  ) .6(ة على تعليق المجموع) 5(تعقيب المجموعة 

  .  نظرآم هذه ولكن نحن نرى بأنها ال تصلح لري األراضي الواسعة ةنشكرآم على وجه

  .)55، 54(وقراءة الفقرة األولى والثانية ص)8-2(بتأمل الشكل ) 6( المجموعة من) 5( تطلب المجموعة -

  :األسئلة اآلتية ) 6(إلى المجموعة ) 5( توجه المجموعة -

 ) .5(جابة عن أسئلة المجموعة باإل) 6( تقوم المجموعة -

  . فسر اهتمام المسلمين الخاص بتربية الخيول األصيلة -

   لماذا لم يستخدم العرب المسلمون الخيول في الزراعة ؟-1

  .................. .....  من المحتمل أن المسلمين لم يفضلوا استخدام الخيول في الزراعة وذلك ألهميتها في 

  .رآن الكريم تدل على أهمية الخيل  هات آيات من الق-2

.................. " ................سورة األنفال والتي تقول الواردة في ) 60(  من المحتمل أن تكون اآلية 

" .....................................................................................................................  

  حمام الزاجل في عصرنا الحالي ؟ ماذا يقابل -3

  ............ ......................، و ..................... ..........دوق البريد ، و   من المحتمل أن يقابله صن

  . هل اختلفت فوائد الثروة الحيوانية في الوقت الحاضر عنها في السابق ؟ ادعم رأيك -4

................... ...ن فائدتها تقتصر على النقل ، و قد تختلف في بعض الجوانب حيث إها   من المحتمل أن

.  
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  ) .6(على إجابات المجموعة المجموعة ) 5(تعليق المجموعة 

 الثالث بان   نشكرآم على اإلجابات الرائعة والصحيحة في مجملها ولكن يمكن اإلضافة إلى إجابة السؤال

  .الزاجل في نقل الرسائل حمام وسائل النقل تقابل 

  ) .5(على تعليق المجموعة ) 6(تعقيب المجموعة 

  .  نشكرآم على هذه اإلضافة الرائعة 

وتطرح أسئلة لم يتم التطرق لها . وتعرض األفكار أمام الجميع ) 6(و ) 5( تتم المناقشة بين المجموعتين -

  :من قبل مثل 

   ؟ آيف آان يقاس ارتفاع ماء النهر قديمًا-1   

   لماذا نهى الخليفة عمر بن عبد العزيز عن ذبح األبقار ؟-2   

  . يطلب من الطالب اإلجابة عن أسئلة زمالئهم -

  .جابات الغامضة عن بعض األسئلة اإل يقوم المعلم بتوضيح بعض -

  :التقويم 

  . اختر احد أساليب الري في الدولة اإلسالمية وقدم وصفا له -

  القديمة وأساليب الري الحديثة ؟ قارن بين أساليب الري -

   فسر اهتمام المسلمين بتربية بعض الحيوانات دون غيرها ؟-

  .قدم األدلة على صحة هذه العبارة لقد اختلفت فوائد الثروة الحيوانية في الوقت الحاضر عنها في السابق ، -
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ستراتيجية با) لدولة اإلسالميةقتصادية في االحياة اال(خطة تدريسية للدرس الثالث من الوحدة الثانية
  :المناقشة النشطة

        .   التاسع                  :، الصف         الصناعة والحرف  :، الموضوع       التاريخ        :المادة 

        .                           :  ، التاريخ                                   : ، اليوم                    :الحصة 

   -:النتاجات الخاصة * 

  .إلسالميةا يفسر أسباب ازدهار صناعة المنسوجات في الدولة -

  . يستنبط أهمية صناعة الورق في الدولة اإلسالمية -

  . يعين على خريطة للعالم اإلسالمي أهم المعادن التي تتوفر في الدولة اإلسالمية -

  .مام بالصناعة  يقدر دور العرب والمسلمين في االهت-

   -:األنشطة والمواد و الوسائل التعليمية * 

  .والذي يدور حول أنواع الصناعة في الدولة اإلسالمية ) 57(ص) 9-2( مالحظة الشكل -

  .والذي يدور حول توزيع المعادن في الدولة اإلسالمية ) 58(ص) 10-2( تأمل الشكل -

  . توزيع أوراق العمل على المجموعات -

  -:ت التدريس إجراءا* 

  . عرض نتاجات الدرس الخاصة على الطالب وإبداء الرأي فيها -

ما العوامل التي تودي إلى ازدهار " التمهيد للتعلم بطرح السؤال التالي للتوصل إلى عنوان للدرس ، -

  الصناعة ؟

  .ين منسق لكل مجموعة يتقسيم الطالب عشوائيًا إلى أربع مجموعات وتع -

  ) .57(ص) 9-2(أن تقرأ الشكل ) 1(من المجموعة ) 2( تطلب المجموعة -

  ) .1(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 2( تقوم المجموعة -

  ) .2(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 1( تقوم المجموعة -
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   اقترح تقسيمًا آخر ألنواع الصناعة في الدولة اإلسالمية ؟-1

  ............ .، و ....................الصناعات الغذائية ، و :  من  آَال من المحتمل أن يكون التقسيم يشمل-   

   ما الفرق بين البدنة والثياب القبابية ؟-2

 من المحتمل أن يكون الفرق بينهما بان البدنة هي الثياب الفخمة التي تنسج بخيوط من الذهب ، بينما -  

   ..................................................................................................الثياب القبابيِة هي  

  ثر اختراع صناعة الورق في الدولة اإلسالمية ؟ ما أ-3

  ................................، و ..................... .يادة التأليف ، و  من المحتمل أن يكون ساهم في ز-   

  حسب أهميتها في رأيك ؟بذائية في الدولة اإلسالمية  صنف الصناعات الغ-4

،                 ...................... حسب أهميتها إلى طحن الحبوب، و ب من المحتمل أن تصنف الصناعات الغذائية -  

  ..................... ............ و ،................................... ، و ...................................... و 

   ما أهمية توفر الصناعات الغذائية في الدولة اإلسالمية ؟-5

  :نها تتمكن من  في الدولة اإلسالمية أهمية حيث إ من المحتمل أن يكون لتوفر الصناعات الغذائية-   

  .  االعتماد على نفسها في توفير الغذاء لسكانها -   أ

  ............................................. . ..........-  ب

   ......................................................  . -  ج 

   لماذا ازدهرت صناعة الحرير في األندلس ؟-6

   .......................................... يكون السبب في ذلك هو توفر أشجار التوت ، و أن من المحتمل -  

   لخص بأسلوبك مفهوم دار الطرز ؟-7

.... ........................ من المحتمل أن تكون دار الطرز هي التي تقوم بإنتاج المنسوجات الخاصة بـ -   

 ، ............................. ،......................... ،................... .........،......................... . .  

   عالم يدل استعمال األلوان في صناعة المنسوجات ؟-8
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 من المحتمل أن يدل ذلك على الرقي الذي توصلت إليه الدولة اإلسالمية حيث أنتجوا -  

  ....................................... .، و .................................... 

   أين انتشرت زراعة الزعفران والعصفر ؟-9

   ...........................  .، و..... .................. الشام ، و  من المحتمل أن تكون قد انتشرت في بالد-  

   لماذا لجأت الدولة اإلسالمية إلى أسلوب التجفيف في حفظ المواد الغذائية ؟-10

  ........  .................................................. من المحتمل أن يكون ذلك لحمايتها من الفساد ، و -  

  ) .1(على إجابات المجموعة ) 2( تعليق المجموعة -

فة إلى إجابة السؤال الخامس   نشكرآم على اإلجابات الصحيحة في مجملها ولكن نحن نرى بأنه يمكن اإلضا

فرص العمل والحد من ن توفر الصناعات الغذائية في الدولة اإلسالمية يساهم بشكل آبير في توفير حيث إ

ن الدولة اإلسالمية لجأت إلى أسلوب فة إلى إجابة السؤال العاشر حيث إالبطالة فيها ، وآذلك يمكننا اإلضا

  .جل استثمارها وبيعها بأسعار مرتفعة في المستقبل الغذائية من أتجفيف وحفظ المواد 

  ) .2(على تعليق المجموعة ) 1( تعقيب المجموعة -

لسؤال العاشر فهذا غير  هذه اإلضافات الرائعة حقًا ولكن فيما يتعلق باإلضافة على إجابة ا   نشكرآم على

  .آبر أجل بيعها بسعر أن اإلسالم يمنع االحتكار للسلع والمواد من وارد حيث إ

  ) .58(وقراءة النصوص الملحقة به ص) 10-2(تأمل الشكل ) 2(من المجموعة ) 1( تطلب المجموعة -

  ) .2(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 1(موعة  تقوم المج-

  ) .1(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 2( تقوم المجموعة -

   ما المعادن التي توفرت في األردن زمن الدولة اإلسالمية ؟-1

  ................................ . توفر فيها فقط ،  قد من المحتمل أن يكون-  

  من العقيق والنطرون؟ ما المقصود بكل -2

هو رت في بالد اليمن بينما النطرون حد األحجار الكريمة التي انتش من المحتمل أن يكون العقيق هو أ-  

.................................................................................................. . ...................  
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  ؟ الحديد ، والفوالذ ، والنفط في الدولة اإلسالمية:  من المعادن التالية  ما أهمية توفر آل-3

 من المحتمل أن يساهم توفر هذه المعادن في الدولة اإلسالمية على تنشيط الحرآة الصناعية حيث تستخدم -  

  ........................ ......، و ........................، و....... ....................هذه المعادن في صناعة ، 

  . اذآر معادن أخرى تعرفها أو لم تشاهدها في الشكل-4

  ........................ .، ......... ...........ى مثل ، النحاس ، و  من المحتمل أن يكون هناك معادن أخر-  

لذهب ، اللؤلؤ ، الحديد ، الكبريت ا:  اآتب اسم المنطقة التي توجد فيها المعادن اآلتية بعد نقلها إلى دفترك -5

  .، النطرون ، الفضة ، العقيق 

  :  من المحتمل أن توجد هذه المعادن في -  

  .بالد فارس ة العربية ، و الذهب يوجد في ، مصر ، والجزير-   أ

  .................................................... . اللؤلؤ يوجد في ، -  ب

  .................... .، و ..........................  في ،  الحديد يوجد-  ج

  .................... .، و .........................  الكبريت يوجد في ، - د

  .................... .، و .......................  النطرون يوجد في ، - هـ

  ................... .، و ...... .............، و ... ...............، و .................... الفضة توجد في ، - و

  ..................................................... . العقيق يوجد في ، - ز

  . صنف المعادن في الدولة اإلسالمية حسب أهميتها برأيك من خالل الخريطة -6

، ......... ....، و ............. هميتها آالتالي ، الذهب ،  من المحتمل أن يكون تصنيف المعادن حسب أ-  

................. ............ ،............ .............. ،........ .................. ،. ..........................  

   ما أآثر المناطق غنى بالمعادن حسب الخريطة ؟-7

، ...................... خريطة هي بالد فارس ، و اطق بالمعادن حسب ال من المحتمل أن تكون أغنى المن-  

  .................................... .و 
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   ما أهمية توفر الثروات المعدنية في المنطقة ؟-8

 من المحتمل أن يساهم توفر المعادن في المنطقة على زيادة اإلنتاج الصناعي ، و -   

  .................................... ......................، و ...... .................................................

   اذآر معادن تتوفر في األردن حاليًا ؟-9

  ....................... .، و ....................  من المحتمل أن يوجد في األردن معادن مثل ، الذهب ، و -  

  ) .2(على إجابات المجموعة ) 1(وعة  تعليق المجم-

نه فة إلى إجابة السؤال التاسع حيث إ  نشكرآم على هذه اإلجابات الرائعة في مجملها ولكن يمكننا اإلضا

  .توجد معادن أآثر في األردن مثل ، اللؤلؤ 

  ) .1(على تعليق المجموعة ) 2(تعقيب المجموعة 

  .  نشكرآم على هذه اإلضافة الممتازة 

 المناقشة بين المجموعات وتعرض األفكار أمام الجميع ، ويتم طرح أسئلة لم يتم التعرض لها من قبل تتم* 

  :مثل 

   ماذا استخدم العرب في تحلية األطعمة واألدوية ؟-1   

  ؟  بم اشتهرت مدينة حران السورية-2   

  .اإلجابة عن أسئلة زمالئهم  يطلب من الطالب -

  .اإلجابات الغامضة  يقوم المعلم بتوضيح بعض -

   -:التقويم * 

   ما أسباب ازدهار الصناعة في الدولة اإلسالمية ؟-1   

   أذآر عددا من الصناعات في الدولة اإلسالمية ؟-2   

   آيف آان يقيس المسلمون ارتفاع النجوم ؟-3   

   ما أهمية وجود الصناعة في الدولة اإلسالمية ؟-4   
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  .سالمية وما اشتهرت به من صناعات  أذآر عددا من المدن اإل-5   

  . ماذا تتوقع لو لم يكتشف معدن الحديد -6   

 اعمل عرضًا تقديميًا عن الصناعات المعدنية في الدولة اإلسالمية وتحاور مع زمالئك في جلسة -7   

  .عصف ذهني 
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قتصادية في الدولة الحياة اال(يةخطة تدريسية للدرس الثالث تتمة الصناعة والحرف من الوحدة الثان
  :ستراتيجية المناقشة النشطة با) اإلسالمية

     .      التاسع               :، الصف        تتمة الصناعة والحرف :، الموضوع           التاريخ :المادة 

        .                        : خ  ، التاري                                     : ، اليوم                  :الحصة 

  :النتاجات الخاصة * 

  .في الدولة اإلسالمية ) الحرف( يرسم جدوًال بوظائف األصناف -

  .تتبع دور الفرد في الحرفة زمن الدولة اإلسالمية ي -

  . يحدد النتائج التي ترتبت على صناعة الورق في الدولة اإلسالمية -

  .ن في ازدهار الصناعة في الدولة اإلسالمية  يثمّن دور العرب والمسلمي-

  :األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .، والذي يدور حول وظائف الحرف ) 60(ص) 11-2( قراءة الشكل -

  . قراءة الفقرات الواردة حول الشكل السابق -

   .، والذي يدور حول الحرف) 292(ص) 2ج( قراءة النص المقتبس من مقدمة ابن خلدون -

  :إجراءات التدريس * 

  .  عرض نتاجات الدرس الخاصة وإبداء رأي الطالب فيها -

بطرح السؤال التالي ، ما أشهر الحرف في األردن ؟ وماذا يطلق على تجمعاتها ؟ وماذا تسمى :  التمهيد -

  .عملية تنظيمها المؤسسي ؟ 

  ). 60(ص) 11-2(تأمل الشكل ) 3(من المجموعة ) 4( تطلب المجموعة -

  ) .3(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 4( تقوم المجموعة -

  ) .4(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 3( تقوم المجموعة -

   ما هي المهارات المطلوبة من العامل في العمل اليدوي ؟-1
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  ................ .، ....... .............، و .......... ........ تتوفر فيه ، الدقة ، و  أننه يجب من المحتمل أ-  

   لخص بأسلوبك مفهوم األصناف ؟-2

  ...................... .......سماء التي آانت تطلق على حد األمحتمل أن يكون مفهوم األصناف هو أ من ال-  

   أعِط أسماء أخرى لنظام األصناف ؟-3

  .................... ..... الصنايع ، و ى مثل ، أرباب من المحتمل أن يحمل نظام األصناف مسميات أخر-  

   ماذا يقابل نظام األصناف في وقتنا الحاضر ؟-4

  ....................  .................................. من المحتمل أن يقابله في وقتنا الحاضر ما يعرف بـ -  

   اذآر بعض الصناعات اليدوية التي تعرفها ؟-5

  ............ ...........، و ...... ................يوجد صناعات يدوية مثل ، الحدادة ، و نه  من المحتمل أ-  

   ماذا يشبه نظام الحرف في وقتنا الحاضر ؟-6

  .............................   ........................................... من المحتمل أن يشبهه ما يعرف بـ -   

  .حرف حسب أهميته برأيك  صنف نظام ال-7

، و ..... ......................لمستهلك ، حماية ا:  من المحتمل تصنيف نظام الحرف حسب أهميته آاألتي -  

  ..................................................  .......، و ........................................................

  المحتسب ؟ وماذا يمثل في وقتنا الحاضر ؟ ما وظيفة -8

 من المحتمل أن تكون وظيفة المحتسب هي المسؤولية عن حرفته أمام ممثل الحكومة ، ويمثل في وقتنا -  

   ......................  ......................................................................................الحاضر 

  اذا تتوقع لو لم يظهر نظام الحرف في الدولة اإلسالمية ؟ م-9

  : من المحتمل أن -  

  . عدم تعاون أصحاب الحرف مع بعضهم البعض -  أ

  .......................... . ..........................-  ب
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  ........................... . ..........................-  ج

   ........................................... ............-  د

   من الذي يقوم بدور الشهبندر حاليًا ؟-10

  .......................... ........................ من المحتمل أن يقوم بدور الشهبندر في وقتنا الحاضر هو -  

  ) .3(على إجابات المجموعة ) 4( تعليق المجموعة -  

فة إلى إجابة السؤال الثالث  اإلجابات الصحيحة في مجملها ولكن نحن نرى بأنه يمكن اإلضا    نشكرآم على

  .نه يوجد أسماء أخرى لنظام األصناف مثل ، أهل الحرف حيث إ

  ) .4(على تعليق المجموعة ) 3(تعقيب المجموعة 

  . أآثر من ذلك ن السؤال ال يحتاج إلى توضيحهذه اإلضافة الجيدة ولكننا نرى بأ   نشكرآم على 

  ) .60(ص) 11-2(تأمل الشكل ) 4(من المجموعة ) 3( تطلب المجموعة -

  ) .4(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 3( تقوم المجموعة -

  ) .3(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 4( تقوم المجموعة -

   ما الفرق بين دور آل من الشهبندر والمحتسب ؟-1

يكون دور الشهبندر هو الدفاع عن التجار ورفع الظلم عنهم والمشارآة في تحديد  من المحتمل أن -   

  ........................  ..........................................هو وأسعار السلع بينما دور المحتسب األجور 

   ما المبادئ األخالقية التي يجب أن يتحلى بها المعلم أو الرئيس ؟-2

المحتمل أن المبادئ التي البد أن يتحلى بها المعلم او الرئيس هي ، التواضع ،  من -   

 ...................................... ، ............................................... ،...... .......................  

   ما أهم وظيفة في الشكل ؟ ولماذا ؟-3

  ........................... .....................................وظيفة الشهبندر ألنه ،  من المحتمل أن تكون -   

   ما االنجازات التي حققها أصحاب الحرف ؟-4
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 من المحتمل أن يكون من أهم االنجازات التي حققها أصحاب الحرف هي إقرار مستوى الصناعة ، و -  

..................................... ............................ ،............................... ....................  

  . هل تعتقد أن هذه المبادئ يجب أن يتحلى بها أصحاب الصناعات في األردن ؟ ادعم رأيك -5

عة ،  من المحتمل أن تكون المبادئ التي البد أن يتحلى بها أصحاب الصناعات في األردن تشمل القنا-  

  ..................... .............................، ................................................................ و

  ) .4(على إجابات المجموعة ) 3( تعليق المجموعة - 

نه من أهم حيث إفة إلى إجابة السؤال الخامس  نشكرآم على اإلجابات السليمة في مجملها ولكن يمكننا اإلضا

  . التعاون فيما بينهم  بها أصحاب الصناعات في األردن هوالمبادئ التي يجب أن يتحلى

  ) .3(على تعليق المجموعة ) 4(تعقيب المجموعة 

  .نشكرآم على هذه اإلضافة المميزة والتي تسهم في تعزيز مبدأ التعاون 

  :يع ، وطرح أسئلة لم يتم التطرق لها من قبل مثل  تتم المناقشة بين المجموعات  لعرض األفكار أمام الجم-

   آيف آان يتدرج الفرد في امتهان الحرفة ؟ وآيف آان يتم ترقيته ؟-1

   ما هو دور شيخ الحرفة ؟-2

  . يطلب المعلم من الطالب االستجابة ألسئلة زمالئهم -

  .واضحة الغير وم المعلم بتوضيح بعض اإلجابات  يق-

  :التقويم * 

  جدوًال بوظائف األصناف في الدولة اإلسالمية ؟ ارسم -1

  . تتبع تدرج الفرد في الحرفة زمن الدولة اإلسالمية -2

   ما النتائج التي ترتبت على صناعة الورق في الدولة اإلسالمية ؟-3

  . قدم أدلة تدعم تقديرك لدور العرب والمسلمين في ازدهار الصناعة في الدولة اإلسالمية -4
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ستراتيجية با) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال( للدرس الربع من الوحدة الثانيةخطة تدريسية
  :المناقشة النشطة 

        .     التاسع          :، الصف            التجارة         :، الموضوع       التاريخ         :المادة 

        .                      :  ، التاريخ                                : ، اليوم                      :الحصة 

  -:النتاجات الخاصة * 

  .يوضح العوامل التي أدت إلى ازدهار آل من التجارة الداخلية والخارجية في الدولة اإلسالمية  -

  . يعين على خريطة العالم اإلسالمي الطرق التجارية البرية والبحرية -

  .رة في الدولة اإلسالمية  يبين أهمية التجا-

  . يقدر دور التجار المسلمين في نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية -

  -:األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .، والذي يدور حول الطرق التجارية في الدولة اإلسالمية ) 63(ص ) 12-2( مالحظة الشكل -

  .ة في الدولة اإلسالمية  طرق التجارة الرئيسلذي يدور حول، وا) 64(ص ) 13-2( مالحظة الشكل -

  .، والذي يدور حول أنواع  التعامل التجاري في الدولة اإلسالمية ) 65(ص ) 14-2( مالحظة الشكل -

  .من دليل المعلم ) أ/ 11( توزيع أوراق العمل على الطالب ، وملحق -

   -:إجراءات التدريس * 

  .اصة على الطلبة ومناقشتها  التمهيد لدرس بعرض نتاجات الدرس الخ-

  :  ربط التعلم السابق بالتعلم الحالي من خالل جلسة عصف ذهني إلجابة السؤال األتي -

  .ما العوامل التي أدت إلى ازدهار التجارة ؟ يتلقى المعلم اإلجابات وتكتب أمام الطلبة ، وتتم مناقشتها * 

مجموعة وتوزيع أوراق عمل على هذه  تقسيم الطالب إلى أربع مجموعات وتعيين منسق لكل -

   :المجموعات آاألتي

  :والخريطة المفاهيمية اآلتية ) 12-2(تأمل الشكل ) 1(من المجموعة ) 2( تطلب المجموعة -
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  ) .1(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 2( تقوم المجموعة -

  ) .2(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 1( تقوم المجموعة -

  .بما تراه مناسبًا ) أ/ 11(آل الخريطة المفاهيمية ملحق ام-1

  : من المحتمل أن تكون آاألتي -  

  

  

     

   آيف آانت تنقل البضائع في النقل البري ؟-2

  ...................................  . من المحتمل أنها تنقل بواسطة الجمال ، و -   

  تخدمها الدولة اإلسالمية ؟ عدد الطرق البرية التي آانت تس-3

  :  من المحتمل أنها آانت تستخدم الطرق اآلتية

  . طريق الحرير العظيم ، والذي يمر بحلب ، بغداد ، بالد فارس ، بالد ما وراء النهر ، الصين -  أ

  .... ............... .........................................................................................-  ب

  .  . ........................................................................................................-  ج

  .  . .........................................................................................................-  د

  أهمية وجود الطرق التجارية البرية في األردن ؟ ما -4

   .......................، و.......... ...........مسافرين ، و  من المحتمل أنها تساهم في تسهيل تنقل ال-  

  . وضح المقصود بطريق الحرير العظيم -5

  ...  ................................................................. يكون المقصود به هو  أن من المحتمل-  

  ) .1(على إجابات المجموعة ) 2( تعليق المجموعة -

 التجاريةالطرق 

 برية

طريق الحرير العظيم 
......... وهو يمر بـ 

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

طريق يمر من بغداد 
... ، الموصل ، إلى  

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

....... طريق يمر بالقاهرة إلى
.................................

الشامي يمر بـ طريق الحج 
.................................
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فة إلى إجابة السؤال   نشكرآم على هذه اإلجابات الرائعة في مجملها ولكن نحن نرى بأنه يمكن اإلضا

  .حية ن توفر الطرق البرية في األردن يساهم بشكل آبير في تنشيط الحرآة السياالرابع حيث إ

  ) .2(على تعليق المجموعة ) 1(تعقيب المجموعة 

  .  نشكرآم على هذه اإلضافة الرائعة 

  :والخريطة المفاهيمية اآلتية ) 12-2(تأمل الشكل ) 2(من المجموعة ) 1( تطلب المجموعة -

  ) .2(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 1( تقوم المجموعة -

  ) .1(ابة عن أسئلة المجموعة باإلج) 2( تقوم المجموعة -

  .بما تراه مناسبا ) أ/ 11( أمال الخريطة المفاهيمية ملحق -1

  : من المحتمل أن يكون - 

  

  

  

   أين ترآزت تجارة الدولة اإلسالمية البحرية ؟-2

  : من المحتمل أنها ترآزت في -  

  .................. .، و .... ...............، و .. ................، و ......... .........  بحر الصين ، و 

   اذآر أهم الطرق التجارية البحرية التي استخدمتها الدولة اإلسالمية ؟-3

  :  من المحتمل أن تكون أهم الطرق البحرية التي استخدمتها الدولة اإلسالمية هي 

  . من اإلسكندرية إلى ايطاليا ثم أوروبا -  أ

  ................................. . ............- ب

   ............................................. .- ج

 الطرق التجارية

...........

البحرية
البحر
المتوسط

...........
بحر 
 الصين

........... 
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   ما أهمية الطرق التجارية البحرية في تجارة الدولة اإلسالمية ؟-4

  : من المحتمل أنها أسهمت بشكل آبير في - 

  . تسهيل الفتح اإلسالمي للدول األوروبية - أ

  ........................... . ..................- ب

   .............................................. .- ج

   ما أآثر الدول تجارة مع الدولة اإلسالمية ؟ ولماذا ؟-5

  ........................ . من المحتمل أن تكون الهند ، و - 

  ) .2(على إجابات المجموعة ) 1( تعليق المجموعة -

ة إلى إجابة السؤال الرابع إلجابات الصحيحة في مجملها ولكننا نرى بأنه يمكن اإلضاف نشكرآم على ا

 أسهمت في نقل الثقافة العربية واإلسالمية إلى الدول  قد الطرق التجارية في الدولة اإلسالميةحيث أن

  .األوروبية 

  ) .1(على تعليق المجموعة ) 2( تعقيب المجموعة -

 الجميلة ولكننا نرى بان أجابتنا بأنها سهلت الفتح اإلسالمي تشير إلى ذلك   نشكرآم على هذه اإلضافة

  .بوضوح 

  ) .13-2(تأمل الشكل ) 3(من المجموعة ) 4( تطلب المجموعة -

  ) .3(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 4( تقوم المجموعة -

  ) .4(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 3( تقوم المجموعة -

  ائدة توفر الطرق التجارية للدولة اإلسالمية ؟ ما ف-1

  . تنشيط الحرآة التجارية فيها -أ:   من المحتمل أنها ساعدتها في - 

   ................................ .-                                          ب

  .......... . ......................-                                          ج
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   أذآر الدول التي يمر بها طريق الحرير العظيم ؟-2

، و ................................ ، و .......................... .نه يمر في الصين ، و  من المحتمل أ-  

  ..................... ................................، و .......................................................

   ماذا تتوقع شكل خريطة الطرق التجارية لو أهملت الدولة اإلسالمية نظام التجارة ؟-3

   عدد الدول التي يمر منها طريق الحج الشامي ؟-4

  .. .................................، و ...................... .......ي سوريا ، و نه يمر ف من المحتمل أ- 

  ) .3(على إجابات المجموعة ) 4( تعليق المجموعة - 

بع بان  نشكرآم على اإلجابات الرائعة في مجملها ولكن نرى بأنه يمكن اإلضافة إلى إجابة السؤال الرا

  .رض أولى القبلتين وثالث الحرمين طريق الحج الشامي يمر في أ

  ) .4(على تعليق المجموعة ) 3( تعقيب المجموعة -

  .لى هذه اإلضافة التي آان وال بد من اإلشارة لها   نشكرآم ع

، والخريطة المفاهيمية اآلتية ، وقراءة ) 14-2(تأمل الشكل ) 4(من المجموعة ) 3( تطلب المجموعة -

  ) .66(النص الموجود في الكتاب المقرر ص 

  ) :4(بتوجيه األسئلة اآلتية إلى المجموعة ) 3( تقوم المجموعة -

  ) .3(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 4( تقوم المجموعة -

  .في الملحق بما تراه مناسبًا ) أ/ 12( أمآل الخريطة المفاهيمية -1

  :  من المحتمل أن تكون - 

  

  

  

  

لتعامل أنواع ا
التجاري

التعامل 
 التجاري

...........

الصك 

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

تجار

المجهز

...........
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   لخص بأسلوبك الخاص مفهوم المجهز ؟-2

.......................  ......... يقومون بـ  التاجر المجهز هو الذي له وآالء من المحتمل أن يكون-  

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

   ما الفرق بين المقايضة والسفتجة من حيث أسلوب التعامل التجاري ؟-3

أخرى بدون وسيط ما في حين أن السفتجة  من المحتمل أن تكون المقايضة هي تبادل بضاعة ببضاعة - 

  .......................................................................................................  .....هي 

   ما أآثر وسائل التعامل التجاري انتشارًا في وقتنا الحالي ؟-4

 ،......... .....اري في الوقت الحاضر هي البنوك ، و  من المحتمل أن تكون أآثر وسائل التعامل التج-  

  ......... ......................و 

  ندونيسية ؟ ما المقصود بالجزر اإل-5

  .....................................  .......................................نه يقصد بها هو  من المحتمل أ-  

  مسلمين البحرية ؟ إلى أين امتدت تجارة ال-6

  ......  .......................................................من المحتمل أنها امتدت إلى شرق آسيا  ، و -  

   ما الفائدة التي عادت على المسلمين بعد اآتشاف البوصلة البحرية ؟-7

  ................... ......، و ...... ...............د االتجاهات ، و  من المحتمل أنها ساعدتهم في تحدي-  

  ) .4(على إجابات المجموعة ) 3( تعليق المجموعة -  

  .  نشكرآم على هذه اإلجابات الرائعة في مجملها 

  ) .3(على تعليق المجموعة ) 4( تعقيب المجموعة - 

  . نشكرآم على تعاونكم البناء 

فيها طرح أسئلة من جانب الطالب لم يتم التطرق  تجري مناقشة جماعية بين المجموعات األربع ليتم -

  :لها من قبل مثل 
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   لماذا رآزت الدولة اإلسالمية على عقد االتفاقيات وإنشاء السفارات مع الهند والصين ؟-1

   صنف صادرات وواردات الدولة اإلسالمية ؟-2

  . أسئلة زمالئهم  يطلب من الطالب اإلجابة عن-

  .إلجابات التي آانت صعبة على الطالب توضيحها  يقوم المعلم بتوضيح بعض ا-

   -:التقويم * 

   قارن بين الطرق التجارية البرية والطرق التجارية البحرية في الدولة اإلسالمية ؟-

   ما فائدة توفر الطرق التجارية للدولة اإلسالمية ؟-

   لخص بأسلوبك الخاص مفهوم السفتجة ؟-

    لدولة اإلسالمية ؟ اذآر المراآز التجارية الرئيسة ل-
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ستراتيجية اب) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال(خطة تدريسية للدرس الخامس من الوحدة الثانية
  :المناقشة النشطة 

        . التاسع           :، الصف واردات الدولة المالية ونفقاتها:، الموضوع              التاريخ:المادة 

        .                 :  ، التاريخ                                         : ، اليوم                   :الحصة 

  -:النتاجات الخاصة * 

  . يقارن بين واردات الدولة اإلسالمية ونفقاتها -

  . يميز بين الغنيمة والرآاز -

  .الية الحالية  يربط بين النظام المالي في الدولة اإلسالمية واألنظمة الم-

  -:األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .الذي يدور حول واردات الدولة اإلسالمية المالية ) 68(، ص ) 15-2( مالحظة الشكل -

  .الذي يدور حول نفقات الدولة اإلسالمية ) 69(، ص ) 16-2( مالحظة الشكل -

  .لمقرر  قراءة الفقرات الملحقة باألشكال السابقة في الكتاب ا-

   -:إجراءات التدريس * 

  . عرض نتاجات الدرس أمام الطلبة -

ومناقشتها . بيت المال ، الموارد الدورية ، الضرائب :  التمهيد للدرس عن طريق طرح المفاهيم اآلتية-

  .مع الطالب 

  : مجموعات وتعيين منسق لكل مجموعة آاألتي  تقسيم طالب الصف إلى ست-

  ) .15-2(تأمل  الشكل ) 1(ن المجموعة م) 2( تطلب المجموعة -

  ) .1( المجموعة إلى اآلتية األسئلةبتوجيه ) 2( تقوم المجموعة -

  ) .2( المجموعة أسئلة عن باإلجابة) 1( تقوم المجموعة -

   صنف واردات الدولة اإلسالمية حسب أهميتها ؟-1
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، ............ ...الزآاة ، و :  ألتيآا األهمية حسب اإلسالمية من المحتمل أن تصنف واردات الدولة -  

  ........ ........................، و ..................، و ........................ ، و .... ...................و 

   لخص بأسلوبك مفهوم العشور ، وماذا يقابلها في وقتنا الحاضر ؟-2

، ............................. .................يفرض على ل  من المحتمل أن العشور هو مقدار من الما-  

  ............................................................................ ...........في وقتنا الحاضر ويقابله 

   هل يحق للدولة أن تفرض مثل هذه الضرائب؟ ولماذا؟ -3

  ........ ...............................................................لـ  من المحتمل ، نعم يحق لها وذلك -  

  ) .1( المجموعة إجاباتعلى ) 2( تعليق المجموعة -

  . الرائعة حقًا اإلجابات  نشكرآم على هذه 

  ) .2(على تعليق المجموعة ) 1( تعقيب المجموعة -

  .نشكرآم على تعاونكم الهادف 

  ) .15-2(تأمل الشكل ) 2(من المجموعة ) 1( تطلب المجموعة -

  ) .2( المجموعة إلى اآلتية األسئلةبتوجيه ) 1( تقوم المجموعة -

  ) .1( المجموعة أسئلة عن باإلجابة) 2( تقوم المجموعة -

  خر للشكل ؟آ اقترح عنوانًا -1

   .................................................: ............ وهو أخر يكون هناك عنوان  أن من المحتمل-

   ماذا يشبه بيت المال الذي أنشأته الدولة اإلسالمية في وقتنا الحاضر ؟-2

  ........................ .نه يشبه وزارة أ من المحتمل -  

   ما الفرق بين الزآاة والجزية ؟-3

 المال يفرض على المسلمين  الزآاة هي عبارة عن مقدار منأن يكون الفرق بينهما أن من المحتمل -  

  ..............  .......................................... الجزية هي أن ليرد على فقرائهم ، في حين األغنياء
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   من المفاهيم الموجودة أمامك، أيهما يحقق إيرادًا أآثر للدولة اإلسالمية ؟ ولماذا ؟-4

  .... ....... .........................ألنها اإلسالميةادًا للدولة  إيرأآثر تكون الزآاة هي أن من المحتمل -  

  ) .2( المجموعة إجاباتعلى ) 1( تعليق المجموعة -  

 الشكل وهو إلى نقترح عنوانًا أخر أن الصحيحة في مجملها ولكننا يمكن اإلجابات  نشكرآم على هذه 

  .مصادر الدولة المالية 

  ) .1(عليق المجموعة على ت) 2( تعقيب المجموعة - 

  . نشكرآم على هذه االقتراح 

  )  .16-2(تأمل الشكل ) 3(من المجموعة ) 4( تطلب المجموعة -

  ) .3( المجموعة إلىبتوجبه األسئلة اآلتية ) 4( تقوم المجموعة -

  ) .4( المجموعة أسئلة عن باإلجابة) 3( تقوم المجموعة -

  . أقترح عنوانًا آخر للشكل -1

  .. ......................................................... أخر وهو  يكون هناك عنوانأنحتمل  من الم- 

  . هل تعتقد أن هناك نفقات أخرى للدولة اإلسالمية ؟ ادعم رأيك -2

    ..................و ، ............ ... مثل اإلسالمية يكون هناك نفقات أخرى للدولة أن من المحتمل -   

  . هل تتناسب واردات الدولة مع نفقاتها ؟ ادعم رأيك -3

....  .......................................ألنه تتناسب واردات الدولة مع نفقاتها وذلك أن من المحتمل -  

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

  ) .3( المجموعة إجاباتعلى ) 4( تعليق المجموعة -

 السؤال الثاني حيث من إجابة إلى اإلضافة الرائعة في مجملها ولكننا يمكننا اإلجابات  نشكرآم على هذه 

  . على الفقراء والمحتاجين األموال اإلسالمية تنفق الدولة أنالممكن 

  ) .4(يق المجموعة على تعل) 3( تعقيب المجموعة -
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  . الرائعة اإلضافة  نشكرآم على هذه 

  ) .16-2(تأمل الشكل ) 4(من المجموعة ) 3( تطلب المجموعة -

  ) :4( المجموعة إلى اآلتية األسئلةبتوجيه ) 3( تقوم المجموعة -

  ) .3( المجموعة أسئلة عن باإلجابة) 4( تقوم المجموعة -

   عريف مفهوم النفقات ؟-1

.......................... ................................................ تكون النفقات هي  أنمحتمل من ال-  

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

  نفاق في الدولة اإلسالميةجه اإليث من السنة النبوية تدل على أو استشهد بآيات من القرآن الكريم وأحاد-2

   والتي تقولاإلسالمية في الدولة اإلنفاق أوجهمن سورة التوبة على ) 60 (اآلية تدل أن من المحتمل -  

 "................................................................................................" ................  

 ماذا تتوقع أن يحدث لو أوقفت الدولة اإلسالمية أوجه اإلنفاق ؟ هات أمثلة في ضوء ما توفر لديك من -3

  .معرفة 

، ..................................، و............ ................. فيها ، و  يزداد الفقرأن من المحتمل -  

    ......................................................، و ............. .........................................و

  ) .4( المجموعة إجاباتعلى ) 3( تعليق المجموعة -

 السؤال الثاني حيث إجابة إلى اإلضافة الصحيحة في مجملها ولكن يمكننا اإلجابات  نشكرآم على هذه 

َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمِة  َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُآُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما ِلَيْشَهُدوا "ةاآلتي القرآنية اآليةنذآر 

  ) .28(الحج آية "  اْلَفِقيَر اَألْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس

  ) .3(على تعليق المجموعة ) 4( تعقيب المجموعة -

  آم على هذه اإلضافة الرائعة حقًا   نشكر

 تجري مناقشة جماعية بين المجموعات األربع ليتم فيها طرح أسئلة من جانب الطالب لم يتم التطرق -

  :لها من قبل مثل 
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  . ما هدف اإلسالم من فرض الزآاة ؟ أعِط دليًال يشير إلى سماحة اإلسالم مع أهل الكتاب -   

  س على الدولة اإلسالمية ؟ ما فائدة الوقف أو الحبو-   

  . يطلب من الطالب اإلجابة عن أسئلة زمالئهم -

  . يقوم المعلم بتوضيح بعض اإلجابات الغامضة -

  -:التقويم * 

   ماذا آان هدف اإلسالم من فرض الزآاة ؟-

   من نفقات الدولة اإلسالمية ؟ًا عرف مفهوم النفقات واذآر ثالث-

  ة اإلسالمية ؟ قارن بين واردات ونفقات الدول-

   هل يحق للدولة اإلسالمية أن تفرض الضرائب؟ ولماذا ؟-

  : فسر اآلتي -

  . لجوء الدولة اإلسالمية إلى فرض العشور على التجارة -   

  . قيام الدولة اإلسالمية بتعريب الدواوين -   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 152

) ي الدولة اإلسالميةقتصادية فالحياة اال(خطة تدريسية تتمة للدرس الخامس من الوحدة الثانية
  :ستراتيجية المناقشة النشطة اب

        .               التاسع:، الصفتتمة واردات الدولة المالية ونفقاتها :، الموضوع         التاريخ     :المادة 

        .                    :  ، التاريخ                                       : ، اليوم                   :الحصة 

  :النتاجات الخاصة * 

  . يستنبط أهمية تعريب النقود في الدولة اإلسالمية -

  . يجمع صورًا للموازين والمكاييل الموجودة في الدولة اإلسالمية -

  . يربط بين القفيز والصاع والجريب آمكاييل شرعية -

  .ازين والمكاييل  يقدر الضرر الذي يلحق باألمة أن لم يتحقق العدل في المو-

  :األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  . من الكتاب المقرر ، والتي تدور حول النقود )70( قراءة الفقرة األولى ص-

  .، والذي يدور حول النقود عنوان الحضارة العربية اإلسالميةبراءة نص مقتبس من آتاب الخربوطلي، ق-

  .دور حول النقود في العصر األموي  والذي ي)71 (ص) 17-8( مالحظة الشكل -

   .)71 ( قراءة النص القرآني المتعلق بالمقاييس والمكاييل من الكتاب المقرر ص-

  : إجراءات التدريس * 

  . عرض نتاجات الدرس على الطالب -

اذآر أسماء بعض النقود في عصرنا الحالي،واذآر أسماء المقاييس : وجه السؤال التالي ي:  تمهيد -

  اييل التي نستخدمها حاليًا؟والمك

   .)79(قراءة النص المقتبس ص) 5(من المجموعة ) 6( تطلب المجموعة -

  :) 5( المجموعة بتوجيه األسئلة اآلتية إلى) 6( المجموعة قوم ت-

  ) :6(باإلجابة عن أسئلة المجموعة ) 5( تقوم المجموعة -
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  بن مروان ؟ هل آان هناك محاوالت لسك النقود قبل عهد عبد الملك -1

  .... .............................. من المحتمل ، نعم آان هناك محاوالت حيث ضربت النقود في زمن -  

   أهمية تعريب النقود اإلسالمية ؟ ما-2

، ........... ...................... من المحتمل أن تعريب النقود أسهم في استقاللية الدولة اإلسالمية ، و -  

  ............................................ ....و 

   ما العالقة بين النقود والتكاليف الشرعية ؟-3

  ........... ..................................ن توفر النقود يسهم في من المحتمل أنها عالقة مهمة حيث إ -  

   ما المقصود بناظر السكة ؟ وبماذا نسميه في عصرنا الحالي ؟-4

 من المحتمل أن يكون ناظر السكة هو المشرف على دور ضرب النقود ، ونسميه في الوقت الحالي -  

   ..................................................................................................................بـ

   لماذا قام الخليفة بن مروان بتعريب النقود ؟-5

، ....... ................................من المحتمل انه أراد أن يقلل من حاالت الغش والفساد فيها ، و -  

  ........... ..........................................و 

   ما فائدة تعريب النقود على الدولة اإلسالمية ؟-6

قود األجنبية ، ية في التخلي عن الن من المحتمل أن تعريب النقود أفاد الدولة اإلسالم-   

  ................................ .......................، و .......................................................و

  ) .5(على إجابات المجموعة ) 6( تعليق المجموعة -

  .  نشكرآم على اإلجابات الصحيحة في مجملها 

  ) .6(على تعليق المجموعة ) 5 ( تعقيب المجموعة-

  . نشكرآم على تعاونكم البناء والهادف 

  .) 72 ،71(وقراءة النصوص القرائية ص)17-2(تأمل الشكل ) 6( المجموعة من)5( تطلب المجموعة -
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  ) : 6( المجموعة بتوجيه األسئلة اآلتية إلى) 5( المجموعة قوم ت-

  ) .5(مجموعة باإلجابة عن أسئلة ال) 6( تقوم المجموعة -

  . حلل مضمون الكتابة الواردة في الشكل السابق -1

" قل هو اهللا احد ، اهللا الصمد ، لم يلد ، ولم يولد "  من المحتمل أن يحمل الوجه األول اآليات القرآنية -  

  .................. ......................................................................بينما يحمل الوجه الثاني 

   ما الفرق بين النقود التي ضربت في الدولة اإلسالمية والنقود السابقة ؟-2

 من المحتمل أن الفرق بينهما أن النقود التي ضربت في الدولة اإلسالمية حملت اسم الجاللة ، وآيات -  

  .............................. ....................قرآنية ، وأسماء الخلفاء ، في حين أن النقود السابقة آانت 

   ما أهمية ضرب النقود باسم الخليفة ؟-3

  ..................................... ............................................. من المحتمل أن تدل على -  

   ؟ لماذا اعتمدت الدولة اإلسالمية الصاع وحدة أساسية في تقدير المكاييل-4

، ................. ............................ من المحتمل أنها تريد من ذلك إقامة الموازين بالقسط ، و -  

  ... ....................................................و 

   ماذا تعني لك هذه المقاييس والمكاييل وما دالالتها ؟-5

  ............ ........، و ................. ....لموازين منذ القدم ، و ا من المحتمل أنها تدل على معرفة -  

   تدل الكتابة على النقود في الدولة اإلسالمية ؟م عال-6

 من المحتمل أنها تدل على استقالل الدولة اإلسالمية في نقودها عن الدول األجنبية ، و -   

  ..................................... .، ................ ...................، و ........ .........................

  . استشهد بآية من القرآن الكريم تدل على االهتمام بالموازيين والمكاييل -7

على االهتمام بالموازين والتي ) 9( من المحتمل أن تدل اآلية القرآنية الواردة في سورة الرحمن آية -  

  "................................................................................................."...........تقول 
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  ) .6(على إجابات المجموعة ) 5( تعليق المجموعة - 

ن فة إلى إجابة السؤال السابع حيث إ نشكرآم على اإلجابات الصحيحة في مجملها ولكننا نريد اإلضا

الواردة في سورة األنعام ) 152(ى تدل على االهتمام بالموازين والمكاييل وهي آية هناك آية قرآنية أخر

  " وأوفوا الكيل والميزان بالقسط " وتقول 

  ) .5(على تعليق المجموعة ) 6( تعقيب المجموعة - 

  .  نشكرآم على هذه اإلضافة الرائعة حقًا 

 من جانب الطالب لم يتم التطرق لها من قبل  تتم مناقشة جماعية بين المجموعات يتم فيها طرح أسئلة-

  :مثل 

 ما النتائج المترتبة على عدم وجود مكيال أو مقياس موحد لجميع المناطق في الدولة اإلسالمية ؟ هل -   

  .لديك مثال على ذلك اذآره 

   احسب آم صاعًا في قفيزين ؟ -

  آم صاعًا في جريب واحد ؟  احسب -

  يزًا ؟ قف80آم جريبًا في  احسب -

  . يطلب من الطالب اإلجابة عن أسئلة زمالئهم -

  . يقوم المعلم بتوضيح اإلجابات الغامضة -

  :التقويم * 

   ما أهمية تعريب النقود في الدولة اإلسالمية ؟ -

 اجمع صورًا للموازيين والمكاييل التي وجدت في الدولة اإلسالمية واعرضها على زمالئك في الدرس -

  .القادم 

  : الفراغ في الجمل اآلتية  أآمل-

  ....................................   . يعد المد من المكاييل -   

  ...........................................   . تبلغ قيمة القفيز -   
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  .............................................  . تم تعريب الدواوين في عهد الخليفة -   

  ..........................................  .ان التعامل النقدي في مصر والشام بـ آ-   

  . لخص بأسلوبك الخاص مفهوم دار الضرب -

   ما الضرر الذي يلحق باألمة أن لم يتحقق العدل في الموازيين والمكاييل ؟-

   اذآر بعض المقاييس والمكاييل التي تستخدم في عصرنا الحالي ؟-

  .تقريرًا عن تطور النقود في الدولة اإلسالمية واعرضها على زمالئك في الدرس القادم  اآتب -
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   )4( الملحــــــــق 

  الخطط التدريسية 

  ستراتيجية المحاضرة المعّدلةبا
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ستراتيجية  با) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال(خطة تدريسية للدرس األول من الوحدة الثانية 
  :المحاضرة المعدلة  والسيما الموجهة منها 

     .      التاسع         : ، الصف         ملكية األرض          :، الموضوع       التاريخ      :المادة 

        .                   :  ، التاريخ                                       : ، اليوم                   :الحصة 

  :النتاجات الخاصة 

  :بعد االنتهاء من الدرس وعمل األنشطة المطلوبة  سيكون الطالب قادرًا على إن * 

  . يرسم جدوًال يبين آيفية تقسيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألراضي المفتوحة -

  . يقارن بين األراضي الخراجية واألراضي العشرية من حيث نظام االستغالل -

  .بدي رأيه في موقف الخليفة عمر بن الخطاب من صرف الجند عن امتالك األراضي الزراعية  ي-

  .ثر نظام اإلقطاع الحربي في الدولة اإلسالمية  يستنتج أ-

  :األنشطة والمواد والوسائل التعليمية 

  . اإلسالمية من الكتاب المقرر ، والذي يدور حول أنواع األراضي في الدولة) 45(ص ) 2-2( تأمل الشكل -

  .من الكتاب المقرر ، والذي يدور حول اإلقطاع في الدولة اإلسالمية ) 46( قراءة النص ص -

  . من الكتاب المقرر ، والذي يدور حول تمليك األراضي زمن الخلفاء الراشدين ) 47( قراءة النص ص -

ن يدوران حول خرائط اللذي، و) 68(ن دليل المعلم صفحة م) أ/ 9(وملحق ) أ/ 8( االطالع على ملحق -

  .مفاهيمية ألنواع األراضي في الدولة اإلسالمية 

  :إجراءات التدريس 

  . عرض النتاجات الخاصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض العلوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها-

  ) . بأتساع رقعة الدولة يزداد تعقد النظام اإلداري: (بطرح القضية اآلتية ) تحفيز ذهني ( التمهيد -

  : يقدم المعلم االختبار القبلي القصير األتي -

  . ما الفرق بين األراضي الخراجية واألراضي العشرية -1   
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   لماذا لم توزع األراضي على الجند المقاتلين ؟-2   

  سيم األرض ؟ على ماذا تدل سياسة الخليفة أبي بكر الصديق وسياسة الخليفة عمر بن الخطاب في تق-3   

ها ويتناول المعلم  في أثنائ بتدوين مالحظاتهمطالبدقيقة مطالبًا ال) 20( يقوم المعلم بعرض محاضرته لمدة -

  :في محاضرته األتي

  . أنواع األراضي في الدولة اإلسالمية من خراجية وعشرية -1

  . تعريف األراضي الخراجية واألراضي العشرية -2

ارض الصلح ،األرض التي فتحت عنوة ، : لة اإلسالمية حسب أنواعها  تصنيف األراضي في الدو-3

  .األرض التي دخل أهلها في اإلسالم بدون قتال أو حرب،األرض التي لم يعرف لها صاحب ، ارض الموات 

  .إقطاع االستغالل ، وإقطاع التمليك :  اإلقطاع في الدولة اإلسالمية وهو ضربان -4

  .اإلقطاع  تعريف آل نوع من أنواع -5

دقائق أن يدونوا آل ما يتذآرونه من معلومات ، وإآمال بعض ) 5( يطلب من الطالب بعد ذلك ولمدة -

ثر راضي ، معنى اإلقطاع العسكري ، أسياسة الخلفاء الراشدين في تقسيم األ: المالحظات التي لم تدون مثل 

  .نظام اإلقطاع على الدولة اإلسالمية 

  ) .46،47(وقراءة الصفحتين ) 2-2(تأمل الشكل : ألنشطة اآلتية  يطلب من الطالب عمل ا-

 تقسيم الطالب إلى مجموعات ثالثية لمناقشة ما دار في المحاضرة بينهم ، وإآمال آتابة بعض المالحظات -

  . .التي لم يدونوها

  : تزويد الطالب بدليل دراسي يتضمن األسئلة اآلتية -

  جية و األراضي العشرية ؟ ما الفرق بين األراضي الخرا-1   

   صنف األراضي في الدولة اإلسالمية حسب أنواعها ؟-2   

   هل تعتبر تقسيم األراضي في الدولة اإلسالمية مناسبًا ؟ ولماذا ؟-3   

  . هل توافق الحجاج في سياسته المالية ؟ ادعم رأيك -4   



 

 160

  .لدولة المالية ؟ ادعم رأيك على موارد اأثرت  هل تعتقد أن سياسة عمر بن عبد العزيز -5   

   لماذا لجأت الدولة اإلسالمية إلى نظام اإلقطاع ؟-6   

   هل يتوافق نظام األراضي الوقفية في األردن مع نظام األراضي الوقفية في الدولة اإلسالمية ؟ ولماذا؟-7   

   هل تعتبر سياسة تقسيم األراضي مناسبة ؟ ولماذا ؟-8   

   في الدليل ، ليقوم المعلم بتوضيحه ؟نهه السؤال الذي لم يتمكنوا من اإلجابة ع يطلب من الطالب توجي-

 يطلب من الطالب إضافة أسئلة أخرى إلى الدليل ، ومن ثم توجيهها إلى الطالب ليجيبوا عنها أو يقوم -

  .المعلم بتوضيحها 

  :تية أمال الفراغات في الخرائط المفاهيمية اآل: تي  يقدم االختبار البعدي اآل-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أنواع األراضي

 خراجية 

 أنواع األراضي

 عشرية

اإلقطاع في الدولة اإلسالمية
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  :التقويم 

   قارن بين األراضي الخراجية واألراضي العشرية حسب أنواع األراضي التي تفرض عليها ؟-

 لماذا صرف الخليفة عمر بن الخطاب الجند عن امتالك األراضي ؟ وهل تعتبر هذه السياسة ناجحة؟ دلل -

  على رأيك؟

  ن آيفية تقسيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألراضي المفتوحة ؟ ارسم جدوًال يبي-

 اعمل رسالة إخبارية تتضمن نبذة عن أنواع األراضي في الدولة اإلسالمية مستعينًا بالوسائل المتاحة لذلك -

  .واعرض ما توصلت إليه على زمالئك 
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ستراتيجية با)  قتصادية في الدولة اإلسالميةة االالحيا( خطة تدريسية للدرس الثاني من الوحدة الثانية 
  :المحاضرة المعدلة والسيما الموجهة منها 

     .     التاسع             : ، الصف              الزراعة              :، الموضوع       التاريخ      :المادة 

     .                         : ، التاريخ                                           : ، اليوم                   :الحصة 

   -:النتاجات الخاصة * 

  . يبين طرق استثمار األرض في الدولة اإلسالمية -

  . يقارن بين أساليب آل من الزراعة القديمة والزراعة الحديثة من حيث طرق استغالل األرض-

  . يجمع صورًا عن أدوات الزراعة القديمة -

  .ستنبط أهمية تنوع المحاصيل الزراعية في تنمية الناحية االقتصادية في الدولة  ي-

  -:األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .في الكتاب المقرر، والذي يدور حول طرق استثمار األرض ) 49(ص) 3-2( مالحظة الشكل -

  .أساليب الزراعة في الكتاب المقرر، والذي يدور حول  ) 50(ص) 4-2( مالحظة الشكل -

  .في الكتاب المقرر ، والذي يدور حول أدوات الزراعة القديمة ) 51(ص) 5-2( تأمل الشكل -

 الذي يدور حول أنواع 299ص2 نص مقتبس من مؤسسة آل البيت ، الحضارة العربية واإلسالمية ج-

  .المحاصيل في الدولة اإلسالمية  

   -:إجراءات التدريس *

  .اصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض العلوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها عرض النتاجات الخ-

  ) .ن اتساع األرض يسمح بتنوع المحاصيل الزراعية إ: ( بطرح القضية اآلتية )   ذهنيعصف: ( التمهيد -

  :  يقدم المعلم االختبار القبلي القصير األتي -

   ؟ ما الفرق بين اإليجار والمزارعة-1   

   لخص بأسلوبك الخاص مفهوم الترقيد ؟-2   



 

 163

   اذآر عددًا من األدوات الزراعية التي آانت تستخدم قديمًا ؟-3   

ها ويستعرض فيها  في أثنائدقيقة مطالبا التالميذ بتدوين مالحظاتهم) 20( يقوم المعلم بعرض محاضرته لمدة -

  : األتي 

  . طرق استثمار األرض في الدولة اإلسالمية -1

  ) .مساقاة ، مزارعة ، إيجار ، مغارسة (   تعريف آل طريقة من طرق استثمار األرض -2

  . أساليب الزراعة التي آانت سائدة في الدولة اإلسالمية -3

التناوب ، التسميد ، الزراعة العلية ، تجفيف المستنقعات ، (  توضيح معنى آل أسلوب من أساليب الزراعة -4

  .رة إلى مدرجات في األراضي الزراعية الجبلية تقسيم األراضي المنحد

  . أدوات الزراعة التي آانت تستخدم زمن الدولة اإلسالمية -5

  . أنواع المحاصيل الزراعية التي آانت سائدة في الدولة اإلسالمية -6

 دقائق أن يدونوا آل ما يتذآرونه من معلومات ، وإآمال بعض 5 يطلب من الطالب بعد ذلك ولمدة -

تطعيم النباتات ، نظام االسيجة ، فائدة تنوع المحاصيل الزراعية في الدولة : ( مالحظات التي لم تدون مثل ال

  ) .اإلسالمية 

وقراءة النص المقتبس ص ) 5-2(، ) 4-2(،) 3-2(تأمل اإلشكال :  يطلب من الطالب عمل األنشطة اآلتية -

)51. (   

ة ما ورد في المحاضرة بينهم ، وإآمال آتابة بعض المالحظات  تقسيم الطالب إلى مجموعات ثالثية لمناقش-

  .التي لم يدونوها 

  : تزويد الطالب بدليل دراسي يتضمن األسئلة اآلتية -

   ما الفرق بين المساقاة والمغارسة ؟-1   

   لو آنت مالكًا لقطعة من األرض ، ما هي أفضل طريقة تستثمر فيها أرضك ؟-2   

  . زراعية ؟ ادعم رأيك  المستنقعات وتحويلها إلي أراضٍ يف هل تؤيد تجف-3   

   ما الفرق بين التبوير والتناوب ؟-4   
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  . طبق أسلوب الترقيد في بيتك -5   

  . هل تتناسب أدوات الزراعة القديمة مع الزراعة الحديثة ؟ ادعم رأيك -6   

  . صنف المحاصيل الزراعية في الدولة اإلسالمية -7   

  همية تنوع المحاصيل الزراعية في الدولة اإلسالمية ؟ ما أ-8   

  . في الدليل ، ليقوم المعلم بتوضيحه نه يطلب من الطالب توجيه السؤال الذي لم يتمكنوا من اإلجابة ع-

 يطلب من الطالب إضافة أسئلة إلى الدليل ، ومن ثم توجيهها إلى الطالب ليجيبوا عنها ، أو يقوم المعلم -

  .بتوضيحها 

  :تي  يقدم االختبار البعدي اآل-

   اذآر طرقًا أخرى الستثمار األرض غير التي ذآرت في المحاضرة ؟-1   

  .سيجة والتطعيم آطرق من أساليب الزراعة  وضح معنى نظام األ-2   

   ماذا يعني تنوع األقاليم المناخية في الدولة اإلسالمية ؟-3   

   -:التقويم * 

   سم طرق استثمار األرض ؟-

   عين على خريطة للعالم اإلسالمي أماآن وجود المحاصيل الزراعية ؟-

   قارن بين أساليب الزراعة في الدولة اإلسالمية واألساليب الحديثة ؟-

   ما فائدة تنوع المحاصيل الزراعية في الدولة اإلسالمية ؟-
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ستراتيجية با) ة في الدولة اإلسالميةقتصاديالحياة اال( خطة تدريسية للدرس الثاني تتمة من الوحدة الثانية 
  :المحاضرة المعدلة والسيما الموجهة منها 

    .    التاسع             : ، الصف              تتمة الزراعة         :، الموضوع       التاريخ      :المادة 

   .                       :  ، التاريخ                                         : ، اليوم                     :الحصة 

  :النتاجات الخاصة 

  . يصف أساليب الري ووسائله في الدولة اإلسالمية .1

  .يقارن بين أساليب الري القديمة وأساليب الري الحديثة . 2

  ) .األبقار ، الخيل ، اإلبل ( يفسر اهتمام المسلمين بتربية بعض الحيوانات على غيرها . 3

  .قدم أدلة على اختالف فوائد الثروة الحيوانية في الوقت الحاضر عنها في السابق  ُي-4

  :األنشطة والمواد والوسائل التعليمية 

  .ن يدوران حول أساليب الري في الدولة اإلسالميةمن الكتاب المقرر ، واللذي) 7-2(،)6-2( مالحظة الشكلين -

  ) .53(وص) 52( القراءة من الكتاب المقرر ص-

  .من الكتاب المقرر ، والذي يدور حول الثروة الحيوانية ) 8-2( مالحظة الشكل -

  ) .54( القراءة من الكتاب المقرر ص -

  -:إجراءات التدريس 

  . عرض النتاجات الخاصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض العلوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها-

عملت الدولة اإلسالمية على تامين وصول المياه إلى األراضي : (ضية اآلتية بطرح الق) تحفيز ذهني (  تمهيد -

  ) .الزراعية

  :تي لمعلم االختبار القبلي القصير اآل يقدم ا-

   اذآر ثالثة أساليب من أساليب الري التي آانت تستخدم قديمًا ؟-1   

   ؟خاصة الخيول األصيلةب لماذا اهتم المسلمون بتربية الحيوانات و-2   
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  حمام الزاجل ؟ لَم اعتنى المسلمون بتربية -3   

ها ئ أثنا فيدقيقة ويطلب من الطالب تدوين المالحظات) 20( يقوم المعلم باستعراض محاضرته ولمدة -

  :ويتطرق المعلم في محاضرته إلى األتي 

  . أساليب ووسائل الري في الدولة اإلسالمية -1   

القنوات المسقوفة ، النواعير ، ( التي استخدمت زمن الدولة اإلسالمية ،  يوضح آل نوع من أساليب الري-2   

   ) .فالشادوف ، الزرنو

  . الثروة الحيوانية في الدولة اإلسالمية -3   

  . اهتمام المسلمين بشكل آبير بتربية الخيول العربية األصيلة -4   

رونه من معلومات وردت في المحاضرة ،  دقائق ليدونوا آل ما يتذآ5 يطلب من الطالب بعد ذلك ولمدة -

مفهوم السيح ، ديوان الماء ، نهي الخليفة عمر بن عبد العزيز : وإآمال بعض المالحظات التي لم تدون مثل 

  .من ذبح األبقار 

، والقراءة من ) 9-2(، ) 8-2(، ) 7-2: (تأمل اإلشكال اآلتية : عمل األنشطة اآلتية يطلب من الطالب -

  ) .54(، وص) 53(، وص) 52(رر صالكتاب المق

 تقسيم الطالب إلى مجموعات ثالثية لمناقشة ما ورد في المحاضرة بينهم ، وآتابة بعض المالحظات التي لم -

  .يدونوها 

  :  تزويد الطالب بدليل دراسي يتضمن األسئلة اآلتية -

   ماذا يقصد بري األنهار ؟-1   

  . وضح مفهوم آري األنهار -2   

  رن بين أساليب الزراعة في الدولة اإلسالمية واألساليب الحديثة ؟  قا-3   

   ما فائدة القنوات المسقوفة في الري ؟-4   

  ثر أساليب الري على ازدهار الزراعة في الدولة اإلسالمية ؟ ما أ-5   

   ما معنى التناوب ؟-6   
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   آيف آان يقاس الماء قديمًا ؟-7   

  : ي ت يقدم االختبار البعدي اآل-

   ما معنى الشادوف ؟-1   

   اذآر اسم الجهة التي آانت تشرف على الماء في الدولة اإلسالمية ؟-2   

  . هل اختلفت فوائد الثروة الحيوانية في الوقت الحاضر عنها في السابق ؟ ادعم رأيك -3   

  .ن آيات تدل على أهمية الخيل ع ابحث في القرآن الكريم -4   

  :التقويم 

  ثلة عن أساليب الري في الدولة اإلسالمية ؟أعِط أم .1

 قارن بين أساليب الري القديمة وأساليب الري الحديثة ؟ .2

  . هل اختلفت فوائد الثروة الحيوانية في الوقت الحاضر عنه في السابق ؟ ادعم رأيك .3

  لماذا نهى الخليفة عمر بن عبد العزيز عن ذبح األبقار ؟. 4

  . آيات تدل على أهمية الخيل  ابحث في القران الكريم عن-5
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ستراتيجية با) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال(  خطة تدريسية للدرس الثالث من الوحدة الثانية
  :المحاضرة المعدلة والسيما الموجهة منها 

  .    التاسع                : ، الصف      الصناعة والحرف        :، الموضوع       التاريخ        :المادة 

        .____________  :  ، التاريخ                                       : ، اليوم                     :الحصة 

   -:النتاجات الخاصة * 

  . يفسر ازدهار صناعة المنسوجات في الدولة اإلسالمية -

  . يستنبط أهمية صناعة الورق في الدولة اإلسالمية -

  .عين على خريطة العالم اإلسالمي أهم المعادن التي تتوفر في الدولة اإلسالمية  ي-

  . يقدر دور العرب والمسلمين في االهتمام  بالصناعة -

   -:األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .ية من الكتاب المقرر، والذي يدور حول أنواع الصناعة في الدولة اإلسالم) 57(ص) 9-2( تأمل الشكل -

من الكتاب المقرر، والذي يدور حول توزيع المعادن في العالم ) 58(ص) 10-2( قراءة الخريطة شكل -

  . اإلسالمي 

، والتي تدور حول الصناعة والحرف ) 59(، ص ) 58(، ص  )57(شكال ص قراءة النصوص الملحقة باأل-

  .، والصناعات المعدنية 

   -:إجراءات التدريس * 

  .لخاصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض العلوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها عرض النتاجات ا-

  ).ن اتساع رقعة الدولة يساهم في تعدد الصناعات فيهاإ(لك من خالل طرح القضية التالية  التمهيد للدرس وذ-

  : يقدم المعلم االختبار القبلي القصير األتي-

  غذائية في الدولة اإلسالمية ؟ ما أهمية توفر الصناعات ال-1   

   لماذا ازدهرت صناعة الحرير في األندلس ؟-2   
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   ماذا تتوقع لو لم يكتشف معدن الحديد ؟-3   

   اذآر عددًا من المعادن التي تتوفر في األردن ؟-4   

تعرض فيها ها ويسئ أثنا فيدقيقة مطالبًا الطالب تدوين مالحظاتهم) 20( يقوم المعلم بعرض محاضرته لمدة -

  : تي اآل

  ) .الغذائية ، المنسوجات ، الورق : (  أنواع الصناعات في الدولة اإلسالمية -1

  . يصنف الصناعات الغذائية حسب أهميتها -2

  . يتطرق إلى صناعة المنسوجات موضحًا أهميتها -3

  . يذآر المدن التي اشتهرت فيها آل نوع من الصناعات 4

الحديد ، الذهب ، اللؤلؤ ، الكبريت ، النطرون ، الفضة ، :( رت بالمعادن اآلتية  يوضح المناطق التي اشته-5

  ) .العقيق 

دقائق أن يدونوا آل ما يتذآرونه من معلومات ، وإآمال بعض ) 5(  يطلب من الطالب بعد ذلك ولمدة-

  ) . هو االصطرالبمعنى دار الطراز ، آيف استخرج المسلمون األلوان ،ما:( المالحظات التي لم تدون مثل 

  ) .59، 58، 57(وقراءة الصفحات ) 10-2(،)9-2(تأمل الشكلين :  يطلب من الطالب عمل األنشطة اآلتية -

 تقسيم الطالب إلى مجموعات ثالثية لمناقشة ما ورد في المحاضرة بينهم ، وإآمال آتابة بعض المالحظات -

  .التي لم يدونوها 

  :ن األسئلة اآلتية  تزويد الطالب بدليل دراسي يتضم-

  . قارن بين الصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات -1   

   آيف عرف العرب صناعة الورق ؟-2   

   ما النتائج التي ترتبت على صناعة الورق ؟-3   

   فسر ظهور صناعة األسلحة في الدولة اإلسالمية ؟-4   

  .ة  قارن بين أساليب الصناعة القديمة واألساليب الحديث-5   
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  . ارسم خريطة للعالم اإلسالمي موضحًا عليها توزيع المعادن -6   

   اذآر معادن تتوفر في األردن حاليًا ؟-7   

  . في الدليل ، ليقوم المعلم بتوضيحه نهتوجيه السؤال الذي لم يتمكنوا من اإلجابة ع يطلب من الطالب -

يهها إلى الطالب ليجيبوا عنها ، أو يقوم المعلم إضافة أسئلة إلى الدليل ، ومن ثم توج يطلب من الطالب -

  .بتوضيحها 

  : تي يقدم االختبار البعدي اآل-

   ما الصناعات التي اشتهرت بها مصر ؟-1   

  . ارسم خريطة للعالم اإلسالمي موضحًا عليها توزيع المعادن -2   

  . ما أآثر المناطق غنى بالمعادن حسب ما ورد في الدرس -3   

   - :التقويم* 

   لماذا ازدهرت صناعة الحرير في األندلس ؟-

   ارسم خريطة للعالم اإلسالمي موزعا عليها المعادن ؟-

   ما وظيفة المحتسب ؟ وماذا يمثل في وقتنا الحاضر ؟ -

   ما معنى االصطرالب؟-

  . اآتب تقريرًا عن الصناعات الغذائية في الدولة اإلسالمية واعرضه أمام زمالئك -
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قتصادية الحياة اال(من الوحدة الثانية ) التنظيم الحرفي(دريسية للدرس الثالث تتمة الصناعة والحرف خطة ت
  :ستراتيجية المحاضرة المعدلة والسيما الموجهة منها با) في الدولة اإلسالمية 

    . التاسع             :، الصف تتمة) التنظيم الحرفي (الصناعة والحرف :، الموضوع       التاريخ      :المادة 

    .                       :  ، التاريخ                                            : ، اليوم                  :الحصة 

  :النتاجات الخاصة 

  .في الدولة اإلسالمية ) الحرف (  يرسم جدوًال بوظائف األصناف -

  .حسب أهميته برأيه ب يصنف نظام الحرف -

  .ربط بين نظام الحرف في وقتنا الحاضر والتنظيم الحرفي في الدولة اإلسالمية  ي-

  . يقدر دور العرب والمسلمين في التنظيم الحرفي -

  :األنشطة والمواد والوسائل التعليمية 

  .في الكتاب المقرر ، والذي يدور حول وظائف الحرف ) 11-2( مالحظة الشكل -

  .في الكتاب المقرر ) 60(، ص ) 59(ص) 11-2( قراءة النص الملحق بالشكل -

  .، والذي يدور حول ظهور صناعة الورق ) 962(ص ) 2ج( قراءة نص مقتبس من مقدمة ابن خلدون -

  :إجراءات التدريس 

  . عرض النتاجات الخاصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض العلوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها-

 – الصناعات –الحرف ( تزويد المعلم للطالب ببعض المفردات مثل  ذلك من خالل التمهيد للدرس و-

  ) .الحوانيت 

  :تي م لهم االختبار القبلي القصير اآل يقد-

   ماذا يشبه نظام الحرف في وقتنا الحاضر ؟-1   

   ما وظيفة المحتسب ؟ وماذا يمثل في وقتنا الحاضر ؟-2   

   من هو الشهبندر ؟-3   
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 ها ويستعرض فيهائأثنافي  تدوين مالحظاتهم طالبدقيقة مطالبا ال) 20(المعلم بعرض محاضرته لمدة  يقوم - 

  :تياآل

  . التنظيم الحرفي -1

 توضيح نظام الوظائف والتي آانت تعرف بأسماء مثل األصناف ، أرباب الصنايع ، وأصحاب المهن ، -2

  .وأهل الحرف 

 أسرار المهنة ، فض الخالفات بين أفراد الحرفة الواحدة ، اعتبار تعليم الصبيان(  تصنيف وظائف الحرف -3

  ) . لمهنته أمام ممثل الحكومة ، حماية المستهلك ، الدفاع عن التجار العريف ممثًال

  ) .القناعة ، الصبر ، التواضع ، وغيرها (  المبادئ التي يجب أن يتحلى بها أصحاب الصناعات مثل -4

 دقائق أن يدونوا آل ما يتذآرونه من معلومات ، وإآمال بعض 5لك ولمدة  يطلب من الطالب بعد ذ-

  ) .الحوانيت ، الحدادين ، النجارين ( المالحظات التي لم تدون مثل 

  ) .60 ، 59(، وقراءة الصفحات  )11-2(تأمل الشكل :  يطلب من الطالب عمل األنشطة اآلتية -

 ما ورد في المحاضرة بينهم ، وإآمال آتابة بعض المالحظات  تقسيم الطالب إلى مجموعات ثالثية لمناقشة-

  .التي لم يدونوها 

  : تزويد الطالب بدليل دراسي يتضمن األسئلة اآلتية -

   ظهور نظام الحرف في العالم اإلسالمي ؟ ما هي العوامل التي ساهمت في-1   

  .رأيك بحسب حسب أهميته ب صنف نظام الحرف -2   

  لو لم يظهر نظام الحرف في الدولة اإلسالمية ؟ ماذا تتوقع -3   

   من الذي يقوم بدور الشهبندر حاليًا ؟-4   

   اذآر المبادئ التي يجب أن يتحلى بها الصانع في الدولة اإلسالمية ؟-5   

 هل تعتقد أن المبادئ التي آان يتحلى بها الصانع في الدولة اإلسالمية يجب أن يتحلى بها أصحاب -6   

  عات في األردن؟الصنا

  .ه في الدليل ، ليقوم المعلم بتوضيحه نتوجيه السؤال الذي لم يتمكنوا من اإلجابة ع يطلب من الطالب -
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إضافة أسئلة إلى الدليل ، ومن ثم توجيهها إلى الطالب ليجيبوا عنها ، أو يقوم المعلم  يطلب من الطالب -

  .بتوضيحها 

  :  يقدم االختبار البعدي األتي-

   قيم دور المحتسب في الدولة اإلسالمية ؟-1   

  . تتبع تدرج الفرد في الحرفة -2   

  :التقويم 

   لماذا ظهر التنظيم الحرفي في الدولة اإلسالمية ؟-1

   ماذا يشبه نظام الحرف في وقتنا الحاضر ؟-2

  رق ؟ لماذا ظهرت صناعة الورق في الدولة اإلسالمية ؟ وماذا تتوقع لو لم تكتشف صناعة الو-3

  ن في التنظيم الحرفي ؟ي ما دور العرب والمسلم-4
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ستراتيجية با) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال(خطة تدريسية للدرس الرابع من الوحدة الثانية 
  : المحاضرة المعدلة والسيما الموجهة منها

    .         التاسع            : ، الصف                       التجارة  :، الموضوع       التاريخ          :المادة 

    .                           :  ، التاريخ                                       : ، اليوم                      :الحصة 

  -:النتاجات الخاصة * 

  .ارجية في الدولة اإلسالمية يوضح العوامل التي أدت إلى ازدهار آل من التجارة الداخلية والخ -

  . يعين على خريطة العالم اإلسالمي الطرق التجارية البرية والبحرية -

  . يبين أهمية التجارة في الدولة اإلسالمية -

  . يقدر دور التجار المسلمين في نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية -

  -:األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .من الكتاب المقرر،والذي يدور حول الطرق التجارية في الدولة اإلسالمية) 63(ص )12-2( مالحظة الشكل -

ة في الدولة لذي يدور حول طرق التجارة الرئيسمن الكتاب المقرر، وا) 64(ص ) 13-2( مالحظة الشكل -

  .اإلسالمية 

تعامل التجاري في الدولة من الكتاب المقرر ، والذي يدور حول  أنواع  ال)65(ص ) 14-2( مالحظة الشكل -

  اإلسالمية

  .شكال السابقة من الكتاب المقرر  قراءة النصوص الملحقة باأل-

  .من الكتاب المقرر ، والتي تدور حول أهمية التجارة ) 66( قراءة النصوص المقتبسة ص -

   -:إجراءات التدريس * 

  .لوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها عرض النتاجات الخاصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض الع-

  ).بيت المال ، الموارد الدورية ، الضرائب : (  التمهيد للدرس وذلك من خالل طرح المفاهيم اآلتية -

  : يقدم المعلم االختبار القبلي القصير األتي -
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   صنف أنواع الطرق التجارية في الدولة اإلسالمية ؟-1   

  لتجارية في الدولة اإلسالمية ؟ ما فائدة توفر الطرق ا-2   

   من هو التاجر المحتكر ؟-3   

   ماذا تعني المقايضة التجارية ؟-4   

   ما فائدة اختراع البوصلة ؟-5   

ها ويستعرض فيها ئ أثنا فيدقيقة مطالبا الطالب تدوين مالحظاتهم) 20( يقوم المعلم بعرض محاضرته لمدة -

  :تي اآل

  .ولة اإلسالمية  الطرق التجارية في الد-1

  ) .برية ، وبحرية (  يصنف الطرق التجارية -2

  . يرسم خريطة للعالم اإلسالمي موضحًا عليها الطرق التجارية في الدولة اإلسالمية -3

  . األساليب التجارية -4

  ) .المقايضة ، السفتجة ، الصك ، الصيرفة (  أنواع التعامل التجاري -5

  ) . اض ، الخزان ، المجهز الرآ(  يذآر أنواع التجار -6

  . أهمية التجارة في الدولة اإلسالمية -7

دقائق أن يدونوا آل ما يتذآرونه من معلومات ، وإآمال بعض ) 5( يطلب من الطالب بعد ذلك ولمدة -

، اإلسالمية المراآز التجارية في الدولة اإلسالمية ، صادرات وواردات الدولة :( المالحظات التي لم تدون مثل 

  ) .نشاء السفارات في الدولة اإلسالمية دور الخلفاء العباسيين في التبادل التجاري ، إ

وقراءة النصوص الملحقة ) 14-2(،) 13-2(،)12-2(تأمل اإلشكال :  يطلب من الطالب عمل األنشطة اآلتية -

  ) .66( الصفحات بهذه األشكال، وقراءة النصوص المقتبسة من

وعات ثالثية لمناقشة ما ورد في المحاضرة بينهم ، وإآمال آتابة بعض المالحظات  تقسيم الطالب إلى مجم-

  .التي لم يدونوها 
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  : تزويد الطالب بدليل دراسي يتضمن األسئلة اآلتية -

   اذآر أشهر الطرق التجارية البرية في الدولة اإلسالمية ؟-1   

   أين ترآزت تجارة الدولة اإلسالمية البحرية ؟-2   

   ماذا تتوقع شكل خريطة الطرق التجارية لو أهملت الدولة اإلسالمية التجارة ؟-3   

   تتبع على خريطة العالم اإلسالمي الطرق التجارية البحرية ؟-4   

  الخزان ، الرآاض ، المجهز ؟:  ماذا يقصد بكل من -5   

   لخص بأسلوبك الخاص معنى السفتجة ؟-6   

  .رفة  من الصك ، والصي عرف آًال-7   

 وضح آيف ساهمت التجارة في الدولة اإلسالمية على نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية في آثير من دول -8   

  .العالم 

   اذآر أهم المراآز التجارية في الدولة اإلسالمية ؟-9   

   ما الفرق بين دور السفارات في الدولة اإلسالمية وفي وقتنا الحاضر ؟-10   

   مع الهند والصين ؟تت الدولة اإلسالمية بعقد االتفاقيات وإنشاء السفارا لماذا اهتم-11   

  .ه في الدليل ، ليقوم المعلم بتوضيحه نتوجيه السؤال الذي لم يتمكنوا من اإلجابة ع يطلب من الطالب -

المعلم إضافة أسئلة إلى الدليل ، ومن ثم توجيهها إلى الطالب ليجيبوا عنها ، أو يقوم  يطلب من الطالب -

  .بتوضيحها 
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  :تي لمعلم االختبار البعدي القصير اآل يقدم ا-

  :أمال الفراغات في الخرائط المفاهيمية اآلتية * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:التقويم 

   صنف أنواع الطرق التجارية في الدولة اإلسالمية ؟-

  سالمي طريق الحرير العظيم ؟ تتبع على خريطة العالم اإل-

   لو آنت تاجرا ما اللقب الذي تختاره لنفسك وما اللقب الذي ترفضه ؟ ولماذا؟-

   اذآر أهم المراآز التجارية في الدولة اإلسالمية ؟-

  

الطرق التجارية

برية
 بحرية

 التعامل التجاري جارت

أنواع التعامل 
 التجاري
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ستراتيجية با) قتصادية في الدولة اإلسالميةالحياة اال(خطة تدريسية للدرس الخامس من الوحدة الثانية
  :لمعدلة والسيما الموجهة منها المحاضرة ا

    .         التاسع             :، الصف  واردات الدولة المالية ونفقاتها     :، الموضوع       التاريخ       :المادة 

    .                             :  ، التاريخ                                    : ، اليوم                     :الحصة 

  -:النتاجات الخاصة * 

  . يقارن بين واردات الدولة اإلسالمية ونفقاتها -

  . يميز بين الغنيمة والرآاز -

  . يصنف واردات الدولة اإلسالمية حسب أهميتها برأيه -

  . يقدر دور الدولة اإلسالمية في تنظيم ماليتها -

  -:األنشطة والمواد والوسائل التعليمية * 

  .، والذي يدور حول  واردات الدولة اإلسالمية المالية ) 68(ص  )15-2 ( مالحظة الشكل-

  .، والذي يدور حول  نفقات الدولة اإلسالمية )69(ص ) 16-2( مالحظة الشكل -

  .، والتي تدور حول نفقات الدولة اإلسالمية ) 69(من سورة التوبة ص ) 60( اآلية -

  .السابقة في الكتاب المقرر شكال اءة النصوص القرائية الملحقة باأل قر-

  -:إجراءات التدريس * 

  . عرض النتاجات الخاصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض العلوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها-

  .بيت المال ، الموارد الدورية ، الضرائب :  التمهيد للدرس عن طريق طرح المفاهيم اآلتية -

  :تي قبلي القصير اآللمعلم االختبار ال يقدم ا-

  .حسب أهميتها بصنف واردات الدولة اإلسالمية -1   

  . عدد نفقات الدولة اإلسالمية -2   

   من الزآاة ، والجزية ؟ عرف آًال-3   
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ها ويستعرض فيها ئأثنافي دقيقة مطالبا الطالب تدوين مالحظاتهم ) 20( يقوم المعلم بعرض محاضرته لمدة -

  :تي اآل

  .لدولة اإلسالمية المالية  واردات ا-1

  ) .الزآاة ، الغنيمة ، الفيء ، الجزية ، العشور أو المكوس ، الرآاز (  يصنف واردات الدولة اإلسالمية -2

  . نفقات الدولة اإلسالمية -3

  . أوجه اإلنفاق في الدولة اإلسالمية  يبين -4

آرونه من معلومات ، وإآمال بعض  دقائق أن يدونوا آل ما يتذ5 يطلب من الطالب بعد ذلك ولمدة -

  ) .الوقف أو الحبوس ، أهل الكتاب :( المالحظات التي لم تدون مثل 

  .وقراءة النصوص الملحقة بهما ) 16-2(، ) 15-2(تأمل الشكلين :  يطلب من الطالب عمل األنشطة اآلتية -

، وإآمال آتابة بعض المالحظات  تقسيم الطالب إلى مجموعات ثالثية لمناقشة ما ورد في المحاضرة بينهم -

  .التي لم يدونوها 

  : تزويد الطالب بدليل دراسي يتضمن األسئلة اآلتية -

   ماذا يشبه بيت المال في الدولة اإلسالمية في وقتنا الحاضر ؟-1   

   عدد واردات الدولة اإلسالمية ؟-2   

  ).كوس ، الرآاز الزآاة ، الغنيمة ، الفيء ، الجزية ، الم(  من  عرف آًال-3   

   هل يحق للدولة اإلسالمية أن تفرض مثل هذه الضرائب ؟ ولماذا ؟-4   

   نفقات الدولة اإلسالمية ؟ ما-5   

   ما أوجه إنفاق الزآاة ؟-6   

  . هل تتناسب نفقات الدولة مع وارداتها ؟ ادعم رأيك -7   

  : يقدم المعلم االختبار البعدي القصير األتي -

  ين نفقات الدولة اإلسالمية ووارداتها ؟ قارن ب-1   
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  -:التقويم * 

   ما الفرق بين آل من الغنيمة والرآاز ؟-

   من أهم نفقات الدولة اإلسالمية ؟ة اذآر ثالث-

   قارن بين نفقات الدولة اإلسالمية ووارداتها ؟-

   ماذا تتوقع لو أن الدولة اإلسالمية لم توازن بين الواردات والنفقات ؟-
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من ) النقود والمقاييس والمكاييل ( خطة تدريسية للدرس الخامس تتمة واردات الدولة المالية ونفقاتها 
ستراتيجية المحاضرة المعدلة والسيما الموجهة با) قتصادية في الدولة اإلسالمية الحياة اال(الوحدة الثانية 

  :منها 

    .        التاسع             :، الصف )  النقود والمقاييس والمكاييل  (    تتمة:، الموضوع       التاريخ     :المادة 

    .                            :  ، التاريخ                                         : ، اليوم                  :الحصة 

  :النتاجات الخاصة 

  . يستنبط أهمية تعريب النقود في الدولة اإلسالمية -

  . يعلل اعتماد الصاع في الدولة اإلسالمية آوحدة أساسية في تقدير المكاييل -

  . يجمع  صورًا بالمكاييل والمقاييس الموجودة في الدولة اإلسالمية -

  . يقدر دور الدولة اإلسالمية في السكة وضرب النقود -

  :األنشطة والمواد والوسائل التعليمية 

  .ب المقرر ، والذي يدور حول النقود في الكتا) 70( قراءة النص ص -

  .والذي يدور حول النقود في العصر األموي ) 71(ص ) 17-2( تأمل الشكل -

  :إجراءات التدريس 

  . عرض النتاجات الخاصة والمدونة أعاله باستخدام جهاز العرض العلوي ومطالبة الطالب بتأملها وقراءتها-

  ) .أي دولة يوجد لها نقود تمثلها  (  التمهيد للدرس وذلك بطرح القضية اآلتية-

  :تي لمعلم االختبار القبلي القصير اآل يقدم ا-

   ما أهمية تعريب النقود في الدولة اإلسالمية ؟-1   

   ما أهمية ضرب النقود باسم الخليفة ؟-2   

   لماذا اعتمدت الدولة اإلسالمية الصاع وحدة أساسية في تقدير المكاييل ؟-3   
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ها ويستعرض فيها ئ أثنا فيدقيقة مطالبا الطالب تدوين مالحظاتهم) 20(علم بعرض محاضرته لمدة  يقوم الم-

  :تي اآل

  . النقود في الدولة اإلسالمية -1

  . توضيح أسباب اهتمام الدولة اإلسالمية بالنظام النقدي -2

  . العالقة بين النقود والتكاليف الشرعية -3

  .على الدينار الذهبي في العصر األموي  تحليل مضمون الكتابة الواردة -4

  . أهمية ضرب النقود في الدولة اإلسالمية -5

  . المقاييس والمكاييل التي استخدمتها الدولة اإلسالمية -6

 دقائق أن يدونوا آل ما يتذآرونه من معلومات ، وإآمال بعض 5 يطلب من الطالب بعد ذلك ولمدة -

  ) .ية ضرب النقود باسم الخليفة ، الجريب والقفيز والباع والفرسخأهم:( المالحظات التي لم تدون مثل 

  ) .17-2(وتأمل الشكل ) 70( يطلب من الطالب عمل األنشطة اآلتية قراءة النص المقتبس ص -

 تقسيم الطالب إلى مجموعات ثالثية لمناقشة ما ورد في المحاضرة بينهم ، وإآمال آتابة بعض المالحظات -

   .التي لم يدونوها

  : تزويد الطالب بدليل دراسي يتضمن األسئلة اآلتية -

   هل آانت هناك محاوالت لضرب النقود قبل عهد عبد الملك بن مروان ؟-1   

   لماذا لجأ الخلفاء المسلمون إلى ضرب النقود بأسمائهم ؟-2   

   ما المقصود بناظر السكة ؟ وماذا نسميه في وقتنا الحاضر ؟-3   

   التي آانت تتداول في الدولة اإلسالمية قبل سك النقود اإلسالمية ؟ ما النقود-4   

   في عهد الدولة اإلسالمية والنقود السابقة ؟ت قارن بين النقود التي ضرب-5   

  . اجمع صورًا عن النقود التي آانت تتداول في الدولة اإلسالمية -6   

   ؟ لماذا حددت الدولة اإلسالمية المقاييس والمكاييل-7   
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  .حد عشر قفيزًا  احسب آم صاعًا في أ-8   

   ماذا تعني لك هذه المقاييس والمكاييل وما دالالتها ؟-9   

  .ه في الدليل ، ليقوم المعلم بتوضيحه نتوجيه السؤال الذي لم يتمكنوا من اإلجابة ع يطلب من الطالب -

 الطالب ليجيبوا عنها ، أو يقوم المعلم إضافة أسئلة إلى الدليل ، ومن ثم توجيهها إلى يطلب من الطالب -

  .بتوضيحها 

  :تي  يقدم االختبار البعدي القصير اآل-

  .جريبًا ) 33(قفيزًا وآم قفيزًا في ) 80( احسب آم صاعًا في -1  

  :التقويم 

  :تي  فسر اآل-1

  . قيام الدولة اإلسالمية بتعريب النقود -   

  . في الدولة اإلسالمية  آان للسكة أو ضرب النقود أهمية خاصة-   

   ما أهمية ضرب النقود باسم الخليفة ؟-2

  . اآتب تقريرًا عن تطور النقود في الدولة اإلسالمية واعرضه على زمالئك -3
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  ) 5(الملحــــــــق 

  الخرائط التي استخدمت في الخطط 

  وفي االختبار التحصيلي التدريسية 
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   توزيع المعادن في العالم اإلسالميخريطة تبين
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  ة في الدولة اإلسالميةخريطة تبين طرق التجارة الرئيس
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  ) 6(الملحـــــق   

  قائمة محكمي 

  أدوات الدراسة 
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  ) 6(ملحق 

  قائمة محكمي أدوات الدراسة 

  

  
  

  

  التخصص  االسم   الرقم

  ريس الدراسات االجتماعية مناهج وطرق تد   الدآتور جودت احمد سعادةاألستاذ  1

   واإلحصاءمناهج البحث العلمي    الدآتور عبد الجبار البياتي األستاذ  2

  مناهج وطرق التدريس   الدآتور محمود الحديدي   3

  أستاذ تاريخ ، جامعة البترا    رباح إسحاقالدآتور   4

  مناهج وأساليب تدريس ، جامعة البترا  الدآتورة إيمان غيث   5

  مناهج وطرق تدريس ، جامعة عمان العربية   حلو أبوور يعقوب الدآت  6

  مناهج وطرق تدريس ، جامعة البلقاء   جميل المصري الدآتور   7

    ، جامعة البلقاء وطرق تدريسمناهج   الدآتورة رغدة عرنكي   8

  ) عام 11خبرة (مدرس تاريخ    الدآتور جوهر مهيدات   9

  )  عام 14رة خب( مدرس تاريخ   أنور مهيدات   10

  )  عام 12خبرة  ( اجتماعياتمدرس   خالد عبد الحافظ   11



 

 189

  

  

  

  

  

  )7(ملحــــــــق 

  الخطابات الرسمية 
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  خطاب وزارة التربية والتعليم العالي الى مديرية عمان الرابعة 

  



 

 191

  لى مدراء المدارسخطاب مديرية عمان الرابعة إ
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