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 الملخص

ي يشذدد  عرذر ا الضا،ذرال ان ا  ذا  أضذ  انع وا ع ذا عمى الرغم من التقدم العممي والتطور المعرفي الذ 
التدريسي عمى  ضٍو عام وتدريس التاريخ عمى  ضٍو خاص ما يزال يعتمد طرائق التدريس التقميديةال التي تركذز 
عمى الجوا ب ال  رية وعمى الترديذد والتمقذين الذدنن مذن تركيزلذا عمذى الجوا ذب العمميذة وجعذل المذتعمم  الطالذب  

عممية التعميميةالوال اءن عمى  لك ارالح من ال،روري ايجاد طرائق واساليب تدريسية ضديثة من شأ دا مضور ال
انرتقاء الالوا ع التدريسيال وتدريس التاريخ عمى وجه الخروص لتضسين  ذوات  العمميذة التعميميذةم ومذن لذ ا 

كترو ذذي المالاشذذر  فذذي تذذدريس الم طمذذق  امذذت الالاضثذذة الاعتمذذاد اسذذاليب تدريسذذية ضديثذذة  اسذذموب التعمذذيم انل
اسذذموب التعمذذيم ارلكترو ذذي المالاشذذر فذذي اكتسذذاب الم ذذاليم  اثذذرالتذذاريخ ال و ذذد لذذدفت الدراسذذة الضاليذذة تعذذر   

التاريخية واسذتالقائدا المذادة التذاريخ ابورالذي لذدب طالالذات الرذ  الخذامس ابدالذي  م ولتضقيذق لذد  الدراسذة 
 ين اآلتيتين :                                       الضالية و،عت الالاضثة ال ر،يتين الر ريت

 الذين متوسذط درجذات طالالذات المجموعذة التجرياليذة التذي 5.م.يوجد فرق دال اضرائيا ع ذد مسذتوب   ن  
درست عمى وفق اسموب التعميم انلكترو ي المالاشر و متوسط درجذات المجموعذة ال،ذاالطة التذي درسذت عمذى 

 دي في اكتساب الم اليم التاريخية المادة التاريخ ابورالي في انختالار الالعديموفق اسموب التعميم التقمي

  الين متوسذط درجذات طالالذات المجموعذة التجرياليذة التذي 5.م.يوجد فرق دال اضرائيا ع د مستوب   ن  
درست عمى وفق اسموب التعميم انلكترو ي المالاشر و متوسط درجذات المجموعذة ال،ذاالطة التذي درسذت عمذى 

 ق اسموب التعميم التقميدي في استالقاء الم اليم التاريخية المادة التاريخ ابورالي في انختالار الالعديموف

اختذذارت الالاضثذذة الترذذميم التجريالذذي  و ال،ذذالط الجزئذذي  مجموعذذة تجرياليذذة ومجموعذذة ،ذذاالطة   ات 
ارت الالاضثذة عي ذة الدراسذة انختالار الالعدي ترميمان تجرياليان لد   الدراسةال وعمى ،وء الترذميم التجريالذي اختذ

من طالالات الر  الخامس اندالي من اعدادية الضريري لمال ات التاالعذة لممديريذة العامذة لتراليذة ال/دادصالررذافة 
 ال رل الدراسي ابول  الطريقة  ردية لتكون مجانن لت  ي  تجرالة  ال   م1.21ذ1.22انولىال لمعام الدراسي  

  طالالذةالاختارتدم الالاضثذة الطريقذة السذضب العشذوائي ا  مثمذت 56راسذة مذن الدراسة الضاليةال وتكو ت عي ة الد
  تمميذ ان والتذي سذتدرس عمذى وفذق اسذتراتيجية  المكعذب ال 12شعالة   ا   المجموعة التجريالية ويالمغ عذددلا  

  طالالذذذة والتذذذي سذذذتدرس عمذذذى وفذذذق الطريقذذذة 12ومثمذذذت شذذذعالة  ب  المجموعذذذة ال،ذذذاالطة ويالمذذذغ عذذذددلا 
 افأت الالاضثة الين مجموعتي الدراسة  التجريالية وال،االطة  في المت/يرات اآلتية   :  التقميدية مك

 العمر الزم ي مضسوالان   الانشدر م -2

 التضريل الدراسي الساالق في مادة التاريخم -1



 اختالار مستوب ال كاء م  -3

 التضريل الدراسي لألبم -4

 التضريل الدراسي لألم م -5

لدراسة ضددت الالاضثة الم ذاليم التاريخيذة عمذى وفذق عمميذات اكتسذاالدا  تعريذ  والدد  اجراء تجرالة ا  
  .1الم دذذومال تمييذذز الم دذذومال تطاليذذق الم دذذوم  و ذذد المذذغ العذذدد الكمذذي لمم ذذاليم التاريخيذذة المعذذدة لمتجرالذذة  

خامس اندالذي م دومان تاريخيَا في ال رول الثأثة انولى من كتاب التاريخ انورالي الم دجي المقرر لمر  ال
فذذي العذذراقال وتمذذت رذذياغة ابلذذدا  السذذموكية مذذن  الذذل الالاضثذذة لتمذذك الم ذذاليم عمذذى ،ذذوء العمميذذات الذذثأث 

  لذذدفان سذذموكيان .6المذذ كورة اعذذأ ال والمذذغ مجمذذو  ابلذذدا  السذذموكية الكمذذي لمضتذذوب ال رذذول الثأثذذة انولذذى 
لال وفذي اعذداد اختالذار الم ذاليم التاريخيذةم استخدمت في كتاالة الخطذط التدريسذية عمذى ،ذوء المت/يذر المسذتق

  امت الالاضثة الإعداد اختالار العدي 

  فقذذرة ُمعذذدة عمذذى ،ذذوء مضتذذوب .6لقيذذاس اكتسذذاب الم ذذاليم التاريخيذذةال المذذغ عذذدد فقذذرات انختالذذار 
 ال رول الثأثة انولى من كتاب التاريخ انوراليال وتأكدت الالاضثة من رذدق انختالذار وثالاتذهال و يذاس معامذل 
رعوالته والقوة التمييزية ل قراته وفعالية الالدائل الخاطئة والاستخدام المعادنت الخارة لكل م داال كمذا اوجذدت 
الالاضثذذة معامذذل ثالذذات انختالذذار الطريقذذة التجزئذذة ال رذذ ية والاسذذتخدام معامذذل ارتالذذاط  اليرسذذون ال وتذذمع ترذذضيضه 

الالاضثذذة اختالذذار اكتسذذاب الم ذذاليم التاريخيذذة  الذذراون  وفذذي  دايذذة التجرالذذة طالقذذت  الاسذذتخدام معادلذذة  سذذاليرمان
  يومذذان مذذن .1الالعذذديال واعيذذد تطاليذذق انختالذذار   سذذه عمذذى المجمذذوعتين  التجرياليذذة وال،ذذاالطة  العذذد مذذرور 

تطاليقه اول مرة و لك لقياس استالقاء الم اليم التاريخية لدب الطالالات في مذادة التذاريخ انورالذيم والعذد جمذع 
  لمعالجذذة اليا ذذات الدراسذذة t-testراسذذة وتضميمدذذا اسذذتخدمت الالاضثذذة انختالذذار التذذائي  الاليا ذذات المتعمقذذة الالد

 اضرائيان و د اس رت الدراسة الضالية عن ال تائ  اآلتية:    

  ت وق طالالات المجموعة التجريالية التي درست عمى وفق اسموب التعميم انلكترو ي المالاشر عمى طالالذات
 الالطريقة التقميدية مادة التاريخ انورالي في اكتساب الم اليم التاريخيةمالمجموعة ال،االطة التي درست 

  ت ذذوق طالالذذات المجموعذذة التجرياليذذة التذذي  درسذذت عمذذى وفذذق اسذذموب التعمذذيم انلكترو ذذي المالاشذذر عمذذى
طالالذذات المجموعذذة ال،ذذاالطة التذذي درسذذت الالطريقذذة التقميديذذة مذذادة التذذاريخ انورالذذي فذذي اسذذتالقاء الم ذذاليم 

 يخيةم                                                                                   التار 
وفي ،وء  تائ  الدراسة الضالية تورمت الالاضثة الى جممذة مذن انسذت تاجات ضذول التذدريس الاسذتعمال 

كذن ان يسذت يد م دذا اسموب التعميم انلكترو ي المالاشرال واورت المجموعة من التوريات والمقترضات التي يم
  ال  وطرائق تدريس انجتماعياتممدرسو ومدرسات التاريخال ك لك المع يون الالم


