
 

 

 

 

 –معٌ و "الذائرة ـلوبٌ الترقَم الجـأثــــر أس

المشاركت" فٌ أكتساب المفاهَم  –المساوجت 

الخامس االدبٌ الصف التأرٍخَت لذى طالباث  
 

 

 رسالت مقذمت الي

الغبهعخ الوضزٌصشَخ –هغلش كلُخ الزشثُخ    

 وهٍ عزء هي هزطلجبد ًُل دسعخ الوبعضزُش فٍ الزشثُخ

بعُبدعزوغشائق رذسَش اال  

 

 

 

 من قبل

وبى هحوذ خعُشـإَ  

 

 

 
رافــــإش  

الذكتوره االستار المساعذ  

 سعاد محمذ صبرً
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 الرسالة مستخلص
 –الوزاوعخ  –أصلىثٍ الزشقُن الغوعٍ و" الذائشح  َهذف الجحش الحبلٍ إلً هعشفخ اصش

 الخبهش االدثٍ ، ولزحقُق رلك الصف الوشبسكخ " فٍ أكزضبة الوفبهُن الزأسَخُخ لذي غبلجبد

 -وظعذ الجبحضخ الفشظُبد الصفشَخ االرُخ:

ثددُي هزىصددطٍ دسعددبد الوغوىعددخ  الزغشَجُددخ  ( 0.05* َىعددذ فددشل داص إحصددبئُب عٌددذ هضددزىي  

االولً الزٍ رذسس ثأصلىة  الزشقُن الغوعٍ ( والوغوىعخ العبثطخ الزٍ ردذسس ثبلطشَقدخ الزقلُذَدخ 

 فٍ إكزضبة الوفبهُن الزبسَخُخ

ثُي هزىصطٍ دسعبد الوغوىعخ الزغشَجُدخ االولدً  ( 0.05* َىعذ فشل داص إحصبئُب عٌذ هضزىي  

 - الزشقُن الغوعٍ ( والوغوىعخ الزغشَجُخ الضبًُخ الزٍ رذسس ثأصدلىة  الدذائشح  الزٍ رذسس ثأصلىة

 الوشبسكخ(  فٍ إكزضبة الوفبهُن الزبسَخُخ. -الوزاوعخ 

ثُي هزىصطٍ دسعدبد الوغوىعدخ الزغشَجُدخ الضدبًٍ ( 0.05* َىعذ فشل داص إحصبئُب عٌذ هضزىي  

خ(  والوغوىعخ العدبثطخ الزدٍ ردذسس ثبلطشَقدخ الوشبسك -الوزاوعخ  -الزٍ رذسس ثأصلىة  الذائشح 

 الزقلُذَخ فٍ إكزضبة الوفبهُن الزبسَخُخ.

ارجعذ الجبحضخ إعشاءاد الوٌهظ الزغشَجٍ الزٍ رعوٌذ أخزجبس الزصوُن را العجػ الغزئٍ  

هغوىعبد ، ُدسصذ الوغوىعخ االولً ثأصزعوبص اصلىة الزشقُن الغوعٍ ،  سالوكىى هي صال

الوشبسكخ " ، وُدسصذ الوغوىعخ  –الوزاوعخ  –الضبًُخ ثأصلىة " الذائشح ودسصذ الوغوىعخ 

 الضبلضخ ثبلطشَقخ الزقلُذَخ . 

الشصبفخ الضبًُخ قصذَبً   –فٍ ثغذاد    ثذس الكجشي ، الخٌضبء( أخزبسد الجبحضخ إعذادَخ

ىعخ هي ( غبلجخ فٍ كل هغو22( غبلجخ ثىاقع  87إلعشاء الزغشثخ فُهب ، وثلغ أفشاد العٌُخ  

د الجحش فٍ الوزغُشاد الزٍ أشبسد الذساصبد الضبثقخ بثُي هغوىع خالجبحض دكبفأ ،د بغوىعوال

لوبدح  الضبثقخ دسعبد الضٌخ واالدثُبد الوزخصصخ إلً احزوبص رأصُشهب فٍ ًزبئظ الزغشثخ وهٍ 

، شهش والعوش الزهٌٍ هحضىثبً ثبال ، واالههبد، ، وهضزىي الزحصُل الذساصٍ لّثبء  زأسَخال

 . (أخزجبس سافي للزكبء

، واشزولذ علً الوبدح الزعلُوُخ الوخصص  بد الجحش ثٌفضهبهغوىع خالجبحض ذدسص

الفصل االوص والضبًٍ هي هبدح الزأسَخ االوسثٍ ، وهٍ  االوصرذسَضهب ظوي الفصل الذساصٍ 

العشال ، وثعذ فٍ  2132-2133للعبم الذساصٍ  هش االدثٍبخالصف ال بدجلبلطالوقشس رذسَضه 

الخطػ الزذسَضُخ الوالئوخ لهب ،  دهذفبً صلىكُبً ، أعذ (31االهذاف الضلىكُخ ، وكبًذ   ذأى صبغ

 .إلً صالس وحذاد رذسَضُخ 

 - ز -

عشض فقشاره علً ثعذ ( فقشح 21  هكىًبً هي ثصُغزه الٌهبئُخ أخزجبس ثعذٌ خالجبحض دأعذ

لصعىثخ وقىح الزوُُز ، وفعبلُخ الجذائل الخبغئخ ، الخجشاء لوعشفخ صذقه وهي صن حضجذ هعبهالد ا

(  ثعذ أى Bearsonصزخشاط هعبهل الضجبد ثبصزخذام غشَقخ الزغزئخ الٌصفُخ وحضبثه ثوعبهل  أو

الىصبئل  خالجبحض ذصزخذهأو، خ( غبلج211غجق علً عٌُخ هوبصلخ لعٌُخ الجحش ركىًذ هي  

 االحصبئُخ اِرُخ : 

ُز الفقشح ، وهعبهل ُكبٌ ، وهعبهل صعىثخ الفقشاد ، وهعبهل روبئٍ ، وهشثع فاالخزجبس ال

ثعذ إكوبص الزغشثخ الزٍ ، ثشاوى( –اسرجبغ ثُشصىى ، وهعبهل الضجبد الوصحح ثوعبدلخ  صجُشهبى 

 ( أصبثُع أصفشد الذساصخ عي الٌزبئظ اِرُخ . 9اصزغشقذ  

 .  خالعبثطخ وىعً الوغ( علأصلىة الزشقُن الغوعٍ  االولً رفىل الوغوىعخ الزغشَجُخ  .3

الَىعذ فشل ثُي الوغوىعخ الزغشثُجخ االولً  أصلىة الزشقُن الغوعٍ ( والوغوىعخ  .2

 الوشبسكخ" (. –الوزاوعخ  –الزغشَجُخ الضبًُخ  أصلىة "الذائشح 



الوشبسكخ " ( علً  –الوزاوعخ  –رفىل الوغوىعخ الزغشَجُخ الضبًُخ  أصلىة " الذائشح  .1

  الوغوىعخ العبثطخ .

 ثعشوسح :  خالجبحض أوصذوفٍ ظىء ًزبئظ الجحش 

الوفبهُن الزأسَخُخ رذسَش  الوشبسكخ" فٍ -الوزاوعخ –الغوعٍ و"الذائشح ن شقُالز ٍصلىثأعزوبد أ.3

 .  فٍ هشاحل رعلُوُخ هخزلفخ

 –الزشقُن الغوعٍ و"الذائشح علً كُفُخ أصزخذام  الزأسَخوذسصٍ وهذسصبد قبهخ دوساد لأ. 2

 . لوشبسكخ"ا –الوزاوعخ 

صزخذام الطشائق واالصبلُت الحذَضخ وعذم االقزصبس علً أ. رىعُه الوذسصُي والوذسصبد علً 1

 االصبلُت والطشائق الزقلُذَخ . 

 اعشاء ثعط الذساصبد هٌهب :  ذاقزشح خه الجبحضرواصزكوبالً لوب ثذأ 

 . إعشاء دساصخ هشبثهخ للذساصخ الحبلُخ فٍ هىاد دساصُخ اخشي  .3

 شاء دساصخ هشبثهخ للذساصخ الحبلُخ فٍ هزغُشاد اخشي .إع .2
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