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ذ

ذاملدتخلص

ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر التعمـ النشط في التحصيؿ كاالحتفاظ في مادة 
 كلتحقيؽ ىدؼ البحث كضع الباحث الفرضيتيف اآلتيتيف: .التاريخ لمصؼ الرابع األدبي

درجات ( بيف متكسط 0,2,ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -1
تحصيؿ مادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية بيف طالب المجمكعة التجريبية التي درست 

طة التي درست بالطريقة باستراتيجية التعمـ النشط )التعمـ التعاكني( كطالب المجمكعة الضاب
 .التقميدية

( بيف متكسط درجات 0,2,ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -5
بمادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية بيف طالب المجمكعة التجريبية التي درست  االحتفاظ

باستراتيجية التعمـ النشط )التعمـ التعاكني( كطالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 
 التقميدية.

اتبع الباحث إجراءات المنيج التجريبي ذم الضبط الجزئي في المجمكعتيف )التجريبية 
طة( كقد عمد الباحث الى اختيار مدرسة كاحدة مف المدارس الثانكية النيارية في كالضاب

محافظة االنبار بصكرة قصديو كىي )ثانكية الخمفاء لمبنيف( إلجراء التجربة فييا, كاختيرت 
بصكرة عشكائية شعبة )أ( لتمثؿ المجمكعة التجريبية كشعبة )ب( تمثؿ المجمكعة الضابطة اذ 

( طالب لكؿ مجمكعة كككفئت 11( طالبان بكاقع )25في المجمكعتيف )بمغ عدد الطالب 
, , التحصيؿ الدراسي لمكالديف, الذكاءائيان في متغيرات )العمر الزمنيالمجمكعتاف إحص
. كاعد الباحث خططان تدريسية لممكضكعات المحددة لمتجربة ثـ اعد اختباران المعمكمات السابقة(

( فقرة مكضكعية )اختبار مف متعدد( كحممت فقرات االختبار ,4تحصيميان بعديان مككنان مف )
( في حيف تراكحت قكة تميز 0,2,( ك)010,احصائيان اذ كاف مستكل صعكبة الفقرات بيف )

( كتأكد الباحث مف صدؽ االختبار بعرضو عمى مجمكعة مف 0,2,( ك ),04,الفقرات بيف )
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( 001,باط بيرسكف اذ بمغ معامؿ الثبات )الخبراء كحسب  ثباتو احصائية باستعماؿ معامؿ ارت
( كىك معامؿ ثبات جيد ,,0,بركاف اصبح معامؿ الثبات ) –كعند تطبيؽ معادلة  سبيرماف 

استغرقت التجربة فصالن دراسيان كامالن )الفصؿ الدراسي االكؿ( درس الباحث بنفسو طالب 
بؽ الباحث االختبار التحصيمي ( كبعد االنتياء مف التجربة طتجريبية كالضابطةالمجمكعتيف )ال

 .( يكمان لقياس االحتفاظ51د مركر)البعدم عمى المجمكعتيف كاعاد تطبيؽ االختبار بنفسو بع
حمؿ الباحث النتائج باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتحقؽ مف فرضيتا 

 البحث فكجد اآلتي:
متكسط درجات المجمكعة  ( بيف0,2,كجد فرؽ ذم داللة احصائية عند متكسط ) -1

التجريبية التي درست التاريخ عمى كفؽ التعمـ النشط كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة 
التي درست التاريخ عمى كفؽ الطريقة التقميدية في االختبار  التحصيمي كلصالح المجمكعة 

 التجريبية.
( بيف متكسط درجات 0,2,كجكد فرؽ ذم داللة احصائية عند متكسط ) -5

المجمكعة التجريبية التي درست التاريخ عمى كفؽ التعمـ النشط كمتكسط درجات المجمكعة 
الضابطة التي درست التاريخ عمى كفؽ الطريقة التقميدية في اختبار االحتفاظ كلصالح 

 المجمكعة التجريبية.
كفي ضكء نتائج البحث اكصى الباحث بضركرة استعماؿ التعمـ النشط في تدريس 

 ريخ باعتباره استراتيجية دلت نتائجيا في التحصيؿ كاالحتفاظ.مادة التا
 

The Effect of Active Learning on the Achievement and Retention 
in History of 4th Literary Students 

Abstract 
The aim of research is to investigate the effect of the active learning on 

the achievement and retention of 4th  literary students in history. To achieve the 
aim of the present research, it is hypothesized that:  
1. There is no significant difference at (a=0.05) level in the achievement of 4th  

literary students' mean scores between the experimental group that taught 
with active learning strategies (cooperative learning) and the control group 
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that taught according to traditional method in the history of Islamic Arabic 
civilization. 

2. There is no significant difference at (a=0.05) level in retention of 4th  literary 
students' mean scores between the experimental group that taught with active 
learning strategies (cooperative learning) and the control group that taught 
according to traditional method in history of Islamic Arabic civilization. 

The researcher has used the procedures of experimental research and 
chosen the two group design (experimental and control). To verify the above 
hypotheses, an intended sample of 62 4th literary students from Al-Khulfafa, 
preparatory school, during the first  term of the academic year 2012-2013. This 
sample has been distributed into two groups. The experimental group has 
consisted of (31 students) and the control group has consisted of (31 students). 
Both groups are equalized in terms of the age, parents' level of education, the 
level of students' intelligence and the level of students' achievement for the 
previous academic year. The researcher has constructed the suitable instructional 
plans for each group. After that, the researcher has constructed an achievement 
post-test consisted of (40) items from multiple choice kind .After ensuring its 
validity, difficulty level and discrimination power, the researcher has applied the 
post-test and then the 2nd posttest three weeks after for measuring retention. 

The data collected have been analyzed by using t-test formula under 0.05 
significance level. The findings reveal that there is a significant differences in the 
achievement and retention between the experimental group and the control group 
in favour of the experimental one.  

In the light of the findings above, the researcher has put certain 
recommendations:  
1- Encourage teachers to use modern teaching methods in which the student is 

the major pivot in the instructional process.  
2- Emphasize the significance of the active learning and its various strategies. 

ذ

ذ
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ذ:ذالتعروفذبالبحثالفصلذاالول

ذمشكلةذالبحث:

ا الحالي ثكرة عممية كبيرة اذ اصبحت النظـ التعميمية السائدة غير قادرة نشيد عصر 
عمى مكاكبة التطكرات العممية الكبيرة, فظالن عف ضعؼ قدرة االساليب كالطرائؽ التدريسية 

 عمى تطكير الميارات المعرفية كالخبرات العممية.التقميدية 
حديثة في  استراتيجياتكىذا ما اكدتو بعض الدراسات عمى ضركرة استعماؿ اساليب ك 

التدريس كجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية اال اف المالحظ في العممية التعميمية ما تزاؿ 
لممارسة نشاطاتيـ  طالبتقتصر عمى االستماع كالتمقيف كالتذكار, دكف اتاحة الفرصة اماـ ال

 (.1,2, ص 4,,1)زيتكف,  .مية كذلؾ سببو اىماؿ دكر المتعمـكخبراتيـ كمياراتيـ العم
فمينة التدريس عممية اساسية في تككيف االجياؿ كاعدادىا لتثقيؼ العقكؿ كتيذيب 
النفكس كصقؿ المكاىب كتنمية االستعدادات كتكجيو القدرات ثـ اجراء تعديالت في سمكؾ 

 (., ص ,1,02االفراد في االتجاه االجتماعي )سميماف, 
ـ كل تحصيؿ الطالب كعدكمادة التاريخ مف المكاد التي يشيد فييا انخفاض مست

 ,يد مف الدراسات كمنيا )الربيعي, كما أشارت اليو العدتمكنيـ مف االحتفاظ بالمعمكمات
5,,1.) 

كىذا ما الحظو الباحث مف خالؿ ممارستو لمينة التدريس كاالتصاؿ مع مدرسي مادة 
فضالن عف , س مادة التاريخ بانو درسان ممالن التاريخ عمى اف اغمب الطالب ينظركف الى در 

تدريسية حديثة تشكؽ المادة كتجعؿ التعميـ نشطان  استراتيجياتعدـ اتباع المدرسيف اساليب ك 
االحتفاظ عينيـ كالذم ينعكس ىذا عمى انخفاض في مستكل تحصيميـ كعدـ تمكنيـ مف أب

 .بالمعمكمات كلمدة طكيمة
تدريسية تنادم بيا مؤسسات  استراتيجيةكتأكيدان عمى ما تقدـ ارتأل الباحث تجريب 

التعميـ فعاالن كنشطان. عمو يسيـ في تقميؿ مف ىذه المشكمة, كيمكف اف تصاغ  تربكية لجعؿ
       مشكمة البحث في االجابة عف السؤاؿ االتي:

متعمم النشط في تحصيل واحتفاظ طالب الصف الرابع االدبي في مادة لهل هناك اثر 
 التاريخ ؟ 
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ذأهميةذالبحث:

بحيث ينمك متفاعالن مع بيئة الطبيعية  لإلنسافتعد التربية عممية نمك شامؿ كمتكامؿ 
, اال اف مف الصعب تحقيؽ ذلؾ يؽ التكازف مع البيئة المحيطة بوكاالجتماعية ىادفان الى تحق

بدكف تربية عصرية قادرة عمى مكاكبة ذلؾ التقدـ كتشارؾ في صنعو كقادرة عمى اف تجعؿ مف 
. لمنا اليكـعان كركادان مشاركيف بشكؿ فاعؿ في التقدـ التقني اليائؿ الذم يشيده عاالطمبة صنا

مكجكد في جيبنا نعكد اليو  ءف التربية ليست شيئان ناجزان كال شيإلى أ( 4,,5 كيشير )ظاىر,
عداد مكاطنيف يقكمكف أف ذلؾ بكثير كتيدؼ التربية الى كقت الحاجة بؿ انيا اكثر م

عية التي منيا االبقاء عمى الثقافة كاصالح عيكبيا كتنمية قدرة الفرد بالكظائؼ االجتما
 (11, ص4,,5 كاستعداداتو كمياراتو اليدكية كالعقمية في المجاالت كافة )ظاىر,

الطريقة  ان يزاؿ اسير  كبالرغـ مف ذلؾ اف تدريس المكاد االجتماعية في المدارس ال
ىتماـ , كعمى الحفظ كالتمقيف بدال مف االالنظريةكد عمى الجكانب الشكمية ك التقميدية التي تؤ 

 ص ,1,05 )الحسكف, .كميارتو العقمية في المجاالت كافة بتنمية جكانب شخصية الطالب
21 ) 

كانت  ف مادة التاريخ حظيت بأىمية كبيرة في العممية التربكية المعاصرة تفكؽ ماإ
االمة كبناء المكاطف الكاعي ي حياة فثر خطير أالعصكر القديمة لما ليا مف  عميو في

 ( 14 ص ,1,02 كالمستنير )جميكرية العراؽ,
 لإلفادةاف اختيار الطريقة التدريسية الجيدة تتيح الفرص الكثيرة كالمتنكعة اماـ الطمبة 

, كتبرز مف مالحظة كاستماع كحديث كمعالجةاالمثؿ لحكاسيـ  ستعماؿمنيا عف طريؽ اال
, , كتثير اىتماميـكتشجيعيـ  عمى التفكير ؿ الرامر كاستقالنشاطاتيـ كتمنحيـ حرية التعبي

, 0,,1 ,رس بأقؿ كقت كأيسر جيد )الطرشانيكالطريقة التدريسية الجيدة التي تحقؽ ىدؼ الد
مدرس كينفذىا ال ستعممياعة مف االنشطة كاالجراءات التي يف الطريقة  مجمك أ( كبما ,5 ص

مف اجؿ تكصيؿ المادة العممية كتحقيؽ االىداؼ المرجكة عمى احسف  داخؿ الصؼ اك خارجو
 ( 4 ص ,,,,5 كجو )محمد كحسكف,

في المراحؿ  لتعميمية كعصبيا االساسي كالرئيسفالمدرس الجيد يشكؿ محكر العممية ا
 كعميو يتكقؼ نجاح العممية التعميمية في تحقيؽ اىدافيا كغايتيا )عابد, ياالدراسية جميع

 ( 1,0 , ص,,,5
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باع بات يمكنيا اف تحقؽ اىداؼ مادة التاريخ اال كيرل الباحث اف االساليب التقميدية ال
لدرس كقدرتيـ عمى اكتساب عمى ايجابية الطمبة  كتفاعميـ مع ا االساليب الحديثة التي تعتمد

 .المعرفة
البحث عف األساليب بديمة كطرائؽ جديدة حاجة ممحة لمتربية تدعك لمبحث  الذا غد
ف أ, كيرل الباحث جديدة, مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة استراتيجياتعف األساليب ك 

تطبيؽ التعمـ النشط يزيد فرص التفاعؿ بيف الطمبة مف خالؿ عممية البحث كتكحيد األىداؼ 
 .الطمبة لمتعمـ التحصيؿ كدافعية كيسيـ في زيادة

, فاف النجاح اك عدمو مجرد تطبيؽ فكرة التعمـ التعاكنيكاف التعمـ التعاكني ال ينجح ب
( Webb,1989يعتمد عمى كيفية تطبيؽ التعمـ كمدل كعي مف يطبقو بأبعاده كقد رأل كيب )

فر اتتك  ف  أف نجاح التعمـ التعاكني يعتمد عمى مدل قناعة الطمبة بيذا االسمكب مف التعمـ ك أ
ف أام نجاح لممجمكعات يتطمب  ف  ا  ك  ,الحكافز عند الطمبة لتشجيعيـ عمى العمؿ مع بعض

مختمفة  استراتيجيات( كقد تـ تطكير Webb,1989,p40يشارؾ جميع أعضاؤىا في التعمـ )
ىا سالفيف عمى نظريات عمـ النفس التي طكر عمـ التعاكني في الحصة الدراسية لتطبيؽ الت

عمى االعتماد المتبادؿ كتحسيف العالقات االجتماعية كسمكؾ االفراد  ستراتيجيةتشجع ىذه االك 
كيعمؿ فييا الطمبة في مجمكعات تعاكنية تؤدم ميمات تعميمية ذات اىداؼ مشتركة 

 (.,,1 ص ,2,,1 )اليرمزم,
ذهدفاذالبحث:

 :حالي الى معرفة اثر التعمـ النشطييدؼ البحث ال
الرابع األدبي في مادة تاريخ الحضارة العربية في التحصيؿ لدل طالب الصؼ  -1

 كاإلسالمية .
في االحتفاظ بالمعمكمات لدل طالب الصؼ الرابع األدبي في مادة تاريخ الحضارة العربية -5

 كاإلسالمية.  
ذفرضيتاذالبحث:

 ف:    اف اآلتيتاؿ تحقيؽ ىدفي البحث صيغت الفرضيتمف اج
( بيف متكسط درجات تحصيؿ 0,2,د مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن-1

التعمـ النشط كمتكسط درجات تحصيؿ  استراتيجيةطالب المجمكعة التجريبية التي تدرس ب
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طالب المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في مادة تاريخ الحضارة العربية 
 اإلسالمية لمصؼ الرابع األدبي . 

( بيف متكسط درجات االحتفاظ 0,2,صائية عند مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إح -5
التعمـ النشط كمتكسط درجات االحتفاظ  استراتيجيةلطالب المجمكعة التجريبية التي تدرس ب

لطالب المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في مادة تاريخ الحضارة العربية 
 اإلسالمية لمصؼ الرابع األدبي.

ذحدودذالبحث:

 :تصر البحث الحالي عمىيق
طالب الصؼ الرابع األدبي في إحدل المدارس اإلعدادية اك الثانكية التابعة لممديرية  -1

 العامة لمتربية في محافظة االنبار لمعاـ الدراسي.
مكضكعات الفصؿ الدراسي األكؿ مف كتاب تاريخ الحضارة العربية كاإلسالمية المقرر -5

( في العراؽ المقرر مف 5,11-5,15ألدبي لمعاـ الدراسي )تدريسو لطالب الصؼ الرابع ا
( كاشتمؿ عمى  ,1ـ )ط5,11ىػ/1415قبؿ كزارة التربية الذم أعدتو لجنة في كزارة التربية 

 األبكاب األربعة األكلى مف ىذا الكتاب:
 الباب األكؿ )العرب قبؿ اإلسالـ( -
 (()الباب الثاني )الدكلة العربية اإلسالمية في عيد الرسكؿ محمد  -
 الباب الثالث )النظاـ اإلدارم في عيد الدكلة العربية اإلسالمية( -
  الباب الرابع )النظاـ القضائي في الدكلة العربية اإلسالمية( -

ذ:Definitions of Termsذحتدودذاملصطلحات

 بأنه: Effectاواًل: االثر 
ىذا  عمؿ, كيستةنتائج المرجك الالقدرة عمى بمكغ األىداؼ المقصكدة كالكصكؿ الى -1

 واستراتيجياتك  والتعممية كطرؽ التدريس كأساليب-المصطمح في مجاؿ المعالجات التعميمية
 (.,14 ص ,5,,5 )صبرم, و.كنماذج

 التعريف اإلجرائي لألثر بأنه :
تحصؿ مجمكعتي البحث )الدراسة(  ىك الفارؽ الداؿ إحصائيا بيف مستكل درجات

 التجريبية كالضابطة.
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 عرفه :  Active learningثانيًا: التعمم النشط 
يشارؾ الطالب في  إذ( بأنو: عبارة عف طريؽ تعمـ كتعميـ 2,,5)سعادة كاخركف ,-1

األنشطة كالتماريف بفعالية كبيرة مف خالؿ بيئة تعميمية غنية كمتنكعة مع كجكد معمـ يشجعيـ 
كيدفعيـ الى تحقيؽ األىداؼ المرغكبة لممنيج  وؿ مسؤكلية تعمـ انفسيـ تحت اشرافعمى تحم

 (.11 ص ,2,,5 )سعادة كاخركف,
5- ,(5,,2’Lorenzenب )مبة كتسمح ليـ بالمشاركة في الصؼ: كسيمة لتثقيؼ الطنوأ ,

كالمبادرة خالؿ بحيث يتجاكزكف دكرىـ في االستماع السمبي ليأخذ الطالب بعض التكجيو 
 (.Lorenzen,2006تطبيؽ االنشطة في الغرفة الصفية )

 

 :عريف اإلجرائي لمتعمم النشط بأنهالت
, التي ى تكفير البيئة الغنية بالمثيراتالتعمـ تيدؼ ال استراتيجياتمف  استراتيجية

كاالطالع تساعد الطالب عمى تعميـ نفسو بنفسو كالمشاركة بفاعمية مف خالؿ القراءة كالبحث 
 مف اجؿ الكصكؿ لممعمكمة المطمكبة.

 

 عرفه: Achievementثالثًا: التحصيل :
ت ػا( بانػو: انػجػاز مػػا اك احػػراز التفػػكؽ فػػي ميػػارة اك مجمكعػػػة مػػف المعمػػكمػ,1,2 ,)نجاد-1

 (12 ص ,,1,2 )نجاد,
التي يحصؿ عمييا الطالب في ( بانو: الكفايات العممية كالميارات السمككية ,,,5 )العبيد,-5

 ,,,,5 )العبيد, ةمادة دراسية بعد اجراء التجربة عميو كيتـ ذلؾ بكاسطة االختبارات البعدي
 (10 ص

 

 التعريف االجرائي لمتحصيل بأنه:
 لتحصيميامقدار ما يحصؿ عميو طالب عينة البحث مف درجات في االختيار 

 .اإلسالميةاريخ الحضارة العربية  في مادة تالبعدم 
 

 عرفه: Retention االحتفاظرابعا: 
: ممخص لمخصائص األساسية لمجمكعة مف الحقائؽ يتضمف ( بأنو2,,1) الخميمي , .1

, بيف مجمكعة مف الحقائؽ )الخميميك تجمع مشترؾ أ, الحقيقة هالمظاىر العامة ليذ
 (.,1 , ص2,,1
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5. (1998,webterبأنو ) لمتعمـ كالخبرة الذم يجعؿ  ةلبعديا: القدرة عمى االحتفاظ بالتأثيرات
 . p 1998 (Webster 999) مف التذكر كالتعرؼ عمى االشياء ممكف

 :التعريف االجرائي لالحتفاظ
)عينة البحث( التي تظير  طالبكمية المعمكمات الصحيحة المتبقية في ذاكرة  ىك

مف الزمف في مادة تاريخ الحضارة  مدةبعد اف يتعرض الطالب لمكقؼ تعميمي معيف بعد 
 .األدبيالمقرر لمصؼ الرابع   اإلسالميةالعربية 

 :عرفه  Historyخامسا : التاريخ
الماضي انما ىك طريؽ استقراء عمـ  ه: ليس عمـ الماضي كحد( بأنو1,02)ىيكؿ,  .1

 (.12 , ص1,02, كالحاضر كالمستقبؿ ) ىيكؿ
ف الميمة أكىذا يعني  الذاكرة عند االنسافيرتبط بممكة ( اف التاريخ ,,,5)المالح,  .5

, ,,,5الرئيسة لمتاريخ ىي استذكار تسجيال يصكر االحداث بحقيقتيا ككاقعيا )المالح, 
   (. 452 ص

 التعريف االجرائي لمتاريخ:
ىي مجمكعة الحقائؽ كالمفاىيـ كالمعمكمات التاريخية التي يتضمنيا كتاب تاريخ 

لمعاـ الدراسي  األدبيلمقرر تدريسو مف كزارة التربية لمصؼ الرابع ا االسالميةالحضارة العربية 
5,15-5,11 

 

 :Fourth classسادسًا: الرابع االدبي 
لدراسة الثالث كتمي مرحمة ا اإلعداديةىك الصؼ االكؿ مف صفكؼ المرحمة 

 (,0 ص ,,,,1 ,المتكسطة )جميكرية العراؽ
 

 

ذ:ذالتعلمذالنشطذخلفيةذنظروةذودراداتذدابقةذالفصلذالثاني

 خمفية نظرية  اوال:
كؾ الفرد نتيجة ( في معناه الحقيقي التغير الحادث في سمLeaningيقصد بالتعمـ )

كالتعمـ مف . ية التعمـ ىك المحدد لسمكؾ الفردثناء عممفي أتفاعمو مع البيئة, كما يكتسبو الفرد 
ثارىا كمف خالؿ النتائج المترتبة عمييا آعممية فرضية نستدؿ عمييا مف  دالناحية العممية يع

ىك قابؿ  داء الفرد المتعمـ كلذلؾ يمكف قياسو كتقيمو الف كؿ ماأكما يمكننا مالحظتو ىك 
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ات المكقؼ الذم تمت فيو لممالحظة يمكف قياسو مع االخذ في االعتبار شركط كمحدد
كالخبرة كتمثمو  ةير شبو دائـ في االداء نتيجة الممارس. كحيث اف التعمـ ىك التغالمالحظة

مجمكعة استجابات الفرد في مكقؼ معيف لذلؾ ندرؾ عالقة المتغيرات الخارجية عف المتعمـ 
 (.12 , ص0,,5بدرجة التغير في االداء  )بدير, 

 مفهوم التعمم النشط:
كمنيا )ىك طريقة  نشطال لقد تعددت التعريفات التي قدميا الباحثكف كالمؤسسات لمتعمـ

االيجابي  باإلصغاءمتنكعة تسمح ليـ  بأنشطةكاحد يشترؾ فييا الطمبة  آفتعميـ في تعمـ ك 
في االداء في كجكد  الطالبكالتفكير الكاعي كالتحميؿ السميـ لمادة الدراسة( حيث يشارؾ 

 ,2,,5, كاخركف المعمـ الميسر لعممية التعمـ مما يدفعيـ نحك تحقيؽ اىداؼ التعمـ )سعادة
 (.11 ص

عممو الطمبة داخؿ الصؼ تي ءبانو: شي (Paulson& Faust 1988كقد عرفو )
مف ذلؾ االصغاء  خالؿ المحاضرة بحيث يشمؿ بدالن  درسغير االصغاء السمبي لما يقكلو الم

ىـ االفكار الكاردة فيما يطرحو مف أككتابة  ويسمعكن االيجابي الذم يساعدىـ عمى فيـ ما
نشطتيا بشكؿ يتـ فيو تطبيؽ أك شرح كالتعقيب عميو كالتعاكف بيف المجمكعات ك أ آراءك أ أقكاؿ
  .تعممكه في مكاقؼ حياتيـ المختمفة اك حؿ المشكالت المتنكعة ما

 استراتيجيات التعمم النشط 
لذلؾ  ف التعمـ النشط في ضكء مفيكمو كمعناه يحتـر التنكع كالتعدد كالتفرد كالمشاركةإ
كبير مف االستراتيجيات  بكـ االساليب كطرؽ التدريس في التعمـ النشط لككنو يتمتعتتعدد 
شرط التعاكف الجاد بقؿ كقت كجيد كلكف أالى تحقيؽ االىداؼ المرجكة منو بالتي تؤدم الجيدة 
حسب المستكل العممي لمطالب ب ستراتيجياتىذه اال استعماؿكالطالب كيككف  مدرسبيف ال

 : يأتي ما ستراتيجيات( كمف ىذه اال01 ص ,0,,5 منو )بدير, كاالىداؼ المنشكدة
المتعمـ مشكمة حقيقة يسعى الى  و: ىك نشاط تعميمي يكاجو فيشكالتحؿ الم استراتيجية .1

 بإجراءك معمكمات جمعيا كذلؾ أما لديو مف معارؼ كميارات سابقة  عمالن حميا مست
خطكات مرتبة تماثؿ خطكات الطريقة العممية في التفكير ليصؿ في النياية الى االستنتاج 

 .نظرية كأكىك بمثابة حؿ المشكمة تـ التعميـ حتى يتحكؿ االستنتاج الى قاعدة عممية 
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بعممية بأنفسيـ دكرة التعميـ: ىي طريقة تعمـ/تعميـ يقكـ فييا الطالب  استراتيجية .5
حمة , مر مرحمة االستكشاؼ مراحؿ بأربعةم الى التعمـ كىي تمر االستقصاء التي تؤد
 .مرحمة التقكيـ ,التغير, مرحمة التكسع

كثر الصكر التطبيقية التي تيتـ في المرتبة االكلى أمف  د: تعاستراتيجية المشركعات .1
ذىا كىي تمر ـ تنفيثبميكؿ كنشاطات المتعمـ كفي المرتبة الثانية بالمعمكمات كالحقائؽ ك 

فيذ المشركع, تنفيذ المشركع, كتابة , كضع خطة لتناختيار المشركع: كفؽ المراحؿ التالية
 .تقرير المشركع

: كتعد احدل الطرؽ الشائعة التي تعزز التعمـ النشط كىي استراتيجية الحكار كالمناقشة .4
اطكؿ  مدةافضؿ طرؽ المحاضرات المعدلة اذا كاف الدرس ييدؼ الى تذكر المعمكمات ل

عمى مكاصمة التعمـ كتطبيؽ المعارؼ المتعممة في مكاقؼ جديدة كتنمية  طمبةالكحث 
 كىي مفيدة لممجاميع الصغيرة. طمبةميارات التفكير لدل ال

الحديثة كالمتطكرة التي  ستراتيجياتالا كا: تعد مف االساليب التعمـ التعاكني استراتيجية .2
بالقدرة عمى المشاركة االيجابية في  مبةتضيؼ كثيرا لعممية التعميـ حيث انيا تزكد الط

مف يتعاكف مع  ئقيقي كالحياة الحقيقية التي تكاف, كمف اجؿ العالـ الحـ المستقبميتعممي
بادؿ االساسية منيا. االعتماد المت المبادئاالخريف. كىي تعتمد عمى مجمكعة مف 

االشخاص  ة بيف, الميارات االجتماعيااليجابي التفاعؿ كجيا لكجو, المسؤكلية الفردية
 .داخؿ المجمكعات الصغيرة

 :اهداف التعمم النشط
 تحديد كيفية تعمـ الطمبة لممكاد الدراسية المختمفة. -1
 .ة اكتساب ميارات التفكير العديدةتشجيع الطمب -5
 .شجيع الطمبة عمى القراءة النافذةت -1
 المنشكدة.التنكيع في األنشطة التعميمة المالئمة لمطمبة لتحقيؽ األىداؼ التربكية  -4
 .نحك مياديف المعرفة المتنكعة طمبةدعـ الثقة بالنفس لدل ال -2
 .عمى اكتشاؼ القضايا الميمة طمبةمساعدة ال -2
 .الطمبة عمى طرح األسئمة المختمفةتشجيع  -,
 .تشجيع الطمبة عمى حؿ المشكالت -0
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 بخبرات عممية مرتبطة بمشكالت حقيقية. طمبةتسييؿ التعمـ مف خالؿ مركر ال -,
 .فكار الجيدة كتنظيمياالطمبة كتدريبيـ عمى بناء األقياس قدرة  -,1
 .  يعممكا أنفسيـ بأنفسيـ تشجيع الطمبة كتدريبيـ عمى أف   -11
 تمكيف الطمبة مف اكتساب ميارات التعاكف كالتفاعؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف. -15
 .معرفة كبناء معنى ليا كاستبقائيازيادة قدرة الطمبة عمى فيـ ال -11
 ركة في كضع أىداؼ تعمميـ كالسعي نحك تحقيقيا.تشجيع الطمبة عمى المشا -14
 , ص2,,5, كآخركف )سعادة .ية لدل الطمبة لحفزىـ عمى التعمـتطكير دافعية داخم -12

 ( ,1 , ص5,,5( ك)جبراف, 11
 معوقات التعمم النشط:

 قصر زمف الحصة. -1
 في بعض الصفكؼ. الطمبةزيادة أعداد  -5
 .الخكؼ مف تجريب أم جديد -1
 .المطمكبة لمتغيرقمة الحكافز  -4
 نقص بعض األدكات كاألجيزة. -2
 عدـ االرتياح كالقمؽ الناتج عف التغيير المطمكب. -2
 يـ ميارات التفكير العميا.استعمالكعدـ  الطمبة الخكؼ مف عدـ مشاركة -,
 .عدـ تعمـ محتكل كاؼ -0
 .الطمبةالخكؼ مف فقد السيطرة عمى  -,

 الخكؼ مف اآلخريف لكسر المألكؼ في التعميـ. -,1
 (.,1 , ص2,,5ـ, ال)عبد الس لميارات إدارة المناقشات. درسيفميارات المقمة  -11

 

 : دراسات سابقة:ثانياً 
 :(Wilke- 2001دراسات ويمكي ) -1

التعمـ النشط عمى التحصيؿ  استراتيجيات استعماؿىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر 
كالدافعية كالفعالية الذاتية في مقرر عمـ كظائؼ أعضاء جسـ اإلنساف لدل طالب جامعة 

( طالبان كطالبة مف طالب ,11كالية تكساس األمريكية, كقد تككنت عينة الدراسة مف )
التعمـ  استراتيجيات استعماؿالجامعة كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية درست ب
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احث اختبار تحصيمي الب استعمؿالنشط كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية. كقد 
 . التعمـ النشط استراتيجياتحكؿ االتجاىات مف أجؿ تقدير أثر  ةكاستبان

كقد تكصمت الدراسة إلى اف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية مف المجمكعتيف في 
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كلصالح المجمكعة التجريبية التحصيؿ

شارات نتائج االتجاىات إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل لدافعيةالمجمكعتيف في ا , كا 
 المجمكعتيف نحك التعمـ النشط معتقديف أنو سكؼ يساعدىـ في تعمـ المكاد الدراسية األخرل.

 (:2005دراسة عبد الوهاب ) -2
التعمـ في تنمية ميارات  استراتيجياتىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية لعض 

الباحث  استعمؿ إذالتفكير التاريخي لدل طالب المرحمة الثانكية كاتجاىاتيـ نحك مادة التاريخ, 
 .العصؼ الذىني استراتيجيةشارؾ .. ك  فكر .. زكاج .. استراتيجيةالتساؤؿ ك  استراتيجية

البحث مف مجمكعة مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم بإدارة بنيا بمصر كتألفت عينة 
الباحث أدكات عبارة مف بطاقة مالحظة التقكيـ ميارات  استعماؿ( طالبان ك 20) كالبالغ عددىـ

كمقياس اتجاه نحك دراسة التاريخ كطبؽ استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس التفكير التاريخي 
ريقة التقميدية لممجمكعة قديـ لممجمكعة التجريبية كالطبعض مكضكعات تاريخ مصر ال

 :اآلتية, كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج الضابطة
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  -1

 بطاقة مالحظة ميارات التفكير لصالح المجمكعة التجريبية.
بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -5

 مقياس االتجاه نحك مادة التاريخ لصالح المجمكعة التجريبية.
 (:2007دراسة احمد ) -3

التعمـ النشط  استراتيجياتبعض  استعماؿىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية تنكع 
الباحث  استعمؿ إذ ,صيؿ كاالتجاه نحك دراسة االقتصادفي تدريس االقتصاد عمى التح

( كتككنت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ , المناقشةعاكني, االكتشاؼ)التعمـ الت استراتيجية
( طالبة كقسمت إلى 40) الثاني الثانكم بكالية مسقط في سمطنة ُعماف كالبالغ عددىـ

جاىات مجمكعتيف تجريبية كضابطة كتككنت أدكات البحث مف اختيار تحصيمي كمقياس ات
التعمـ النشط  استراتيجيات استعماؿ. كأظيرت نتائج الدراسة أف لطالب نحك دراسة االقتصادا
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كتنكعيا في تدريس االقتصاد لطالب الصؼ الحادم عشر بسمطنة ُعماف ساىـ في زيادة 
ست كفؽ تحصيؿ االتجاه نحك دراسة االقتصاد كلصالح المجمكعة التجريبية التي در 

  .استراتيجية التعمـ النشط
ذ::ذإجراءاتذالبحثالفصلذالثالث

 : Experimental Design: التصميم التجريبي أوالً 
اختار الباحث تصميمان تجريبيان مف تصاميـ الضبط الجزئي العتقاده أنو أكثر مالئمة 

 ( يكضح ذلؾ. 1لظركؼ البحث الحالي كالجدكؿ )
 ( ) التصميـ التجريبي (1جدكؿ )

 

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 التعلم النشط التجريبية اختبار بعدي
 واالحتفاظ التحصيل

 ـــــــــــ الضابطة
 

 

 : Research population its Sample: مجتمع البحث وعينته ثانياً 
يتككف مجتمع البحث مف جميع طالب الصؼ الرابع األدبي  تحديد مجتمع البحث: -أ 

في المدارس اإلعدادية كالثانكية النيارية التابعة إلى المديرية العامة لمتربية في 
 (.5,11-5,15محافظة االنبار لمسنة الدراسية )

 اختبار عينة البحث: -ب 
كف ميدانان إلجراء اختار الباحث ثانكية )الخمفاء لمبنيف( قصديان لكي تك عينة المدارس: -1

 تجربة البحث 
ب( كعف  )آ, يكجد في المدرسة شعبتيف لمصؼ الرابع األدبي ىما شعبة عينة الطالب: -5

)ب(  كشعبة)آ( لتمثؿ المجمكعة التجريبية  طريؽ السحب العشكائي البسيط اختار شعبة
استبعاد ( طالبان كبعد 22, إذ بمغ عدد طالب المجمكعتيف )لتمثؿ المجمكعة الضابطة

( طالب لغرض ضماف التكافؤ في البحث, إذ أصبح 4) الطالب الراسبيف كالبالغ عددىـ
 ( طالبان في شعبة11( طالبان في شعبة )آ( ك)11) ( طالبان, منيـ25عدد أفراد العينة )
اإلحصائي في المتغيرات اآلتية )العمر الزمني, التحصيؿ الدراسي  )ب( كأجرم التكافؤ

 : , كما تبينيا الجداكؿ اآلتيةء, المعمكمات السابقة(, الذكالمكالديف
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( المحسكبة كالجدكلية T( القيـ لممتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )5جدكؿ )
 لممتغيرات الثالث

 القيمة التائبة ( طالباً 31الضباطة ) طالباً  (31) التجريبية المجموعة
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

المتوسط  المتغيرات (0005)
 الحسابي

االنحراف  التباين
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  التباين
 المعياري

 المحسوبة الجدولية

العمر 
الزمني 
 )باألشهر(

204438 834174 9412 202496 474197 6487 

2 

0469 

60 
ليس 
بذي 
 داللة

 1444 2479 748 31464 3432 1140 32477 الذكاء
المعرفة 
السابقة 
 لمتاريخ

35464 34 5485 35425 27 5421 0427 

 
( المحسكبة 5)كا ( تكرارات التحصيؿ الدراسي آلباء طالب مجمكعتي البحث كقيمة1جدكؿ )

 كالجدكلية 
 

حجم  المجموعة
 العينة

 التحصيل الدراسي
درجة 
 الحرية

 (2قيمة )كا
 مستوى
الداللة 

(0405) 
ابتدائية 
 إعدادية ومتوسطة

بكالوريوس 
 وشهادات
 عميا

 الجدولية المحسوبة

 11 8 12 31 التجريبية
2 0410 5499 

 بذي ليس
 10 9 12 31 الضابطة داللة

 
دمجت الخميتاف )ابتدائية كمتكسطة( ك) بكالكريكس كشيادات عميا( مع بعضيا لككف 

 (2التكرار المتكقع فييا أقؿ مف )
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( 5( تكرارات التحصيؿ الدراسي ألميات طالب مجمكعتي البحث كقيمة )كا4جدكؿ )
 المحسكبة كالجدكلية 

حجم  المجموعة
 العينة

 التحصيل الدراسي
درجة 
 الحرية

مستوى  (2قيمة )كا
الداللة 

(0405) 
أمي 
 وابتدائي

متوسطة 
عدادية  وا 

مهد 
 الجدولية المحسوبة وبكالوريوس

 4 6 21 31 التجريبية
2 0451 5499 

 ليس
 بذي
 6 5 20 31 الضابطة داللة

 
مع  بكالكريكس(–ك)معيد إعدادية(-ك)متكسطة ابتدائية(–دمجت الخميتاف )أمي

 (.2) بعضيا ككف التكرار المتكقع فييا أقؿ مف
 :ثالثًا: صياغة األهداف السموكية

في ضكء األىداؼ العامة التي أعدتيا كزارة التربية لمادة التاريخ لممرحمة اإلعدادية 
أشتؽ الباحث أىدافان سمككية لتدريس مكضكعات البحث كذلؾ ألف األىداؼ العامة يصعب 

تككف عمى مستكل المرحمة عمكمان كقد تضمنت األىداؼ  ألنياالتأكد مف تحقيقيا أك قياسيا 
 األكلى )المعرفة, الفيـ, التطبيؽ( مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمكـ المستكيات الثالثة

(Bloom الذم يعد مف اكثر التصنيفات شيكعان كفائدة في مجاؿ التعرؼ عمى األىداؼ )
 (.,4 , ص0,,5 )الكبيسي, السمككية كتحديدىا

اء مف ذكم خبر كتـ عرض األىداؼ السمككية عمى مجمكعة مف المحكميف كال
لبياف آراءىـ في سالمتيا كمدل استيفائيا لشركط صياغة األىداؼ السمككية االختصاص 

كمالئمة مستكياتيا المعرفية, كفي ضكء المالحظات تـ تعديؿ صياغة البعض منيا حتى 
( ىدفان مكزعة عمى األبكاب األربعة مف الكتاب ,15) كضعت بشكميا النيائي كالبالغ عددىا

 المدرسي.
 :لتدريسيةارابعًا: إعداد الخطط 

قاـ الباحث بإعداد خططان تدريسية لكؿ مجمكعة مف مجمكعتي البحث )التجريبية( 
ك)الضابطة( كتـ عرض أنمكذجيف منيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة 

 كاالختصاص كفي ضكء آرائيـ كمالحظاتيـ أجريت بعض التعديالت عمييا إذ اعتمدت في 
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 التجربة. تدريس المكضكعات المقررة خالؿ
 : أدوات البحث:خامساً 

 أواًل: االختبار التحصيمي:
 

 إعداد الخارطة االختبارية: -أ 
أعد الباحث الخارطة االختبارية لمحتكل المادة الدراسية الذم شمؿ األبكاب األربعة 

حسب المستكيات باألكلى مف كتاب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية لمصؼ الرابع األدبي ك 
 ,الفيـ ( في المجاؿ المعرفي كىي )المعرفة,Bloom) األكلى مف تصنيؼ بمـكالثالثة 

راسي في ضكء عدد يا كقد حددت اىمية المحتكل الداستعمالالتطبيؽ( لسيكلتيا كشيكع 
ار ي)اخت ( فقرة مكضكعية مف نكع,4) . اما عدد األسئمة فقد حددت بػالصفحات لكؿ فصؿ

 ( يكضح ذلؾ 2حسب الخارطة االختبارية كالجدكؿ )بمف متعدد( كقد كزعت 
 ( الخارطة االختبارية الخاصة باالختبار التحصيمي :2جدكؿ )

 

عدد  األبواب
 الصفحات

األهمية 
 النسبية

 المستويات
عدد األسئمة 

 0430فهم  0450تذكر  الكمي
تطبيق  
0420 

 10 2 3 5 %26 18 الباب األول
 7 1 2 4 %17 12 الباب الثاني
 16 3 5 8 %40 28 الباب الثالث
 7 1 2 4 %17 12 الباب الرابع

 40 7 12 21 %100 7 المجموع
 
 إعداد فقرات االختبار التحصيمي:  -ب 

ار ي)اخت ( فقرة مكضكعية مف نكع,4) قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي مككف مف
 (.1.)ممحؽ(دمف متعد

 

 (: Test validity) صدق االختبار -ج 
 الصدق الظاهري:  -1

السمككية  باألىداؼ( فقرة ,4عرض الباحث االختبار بصيغة األكلية كالمتككف مف )
المحكميف كالمختصيف في مجاؿ العمكـ التربكية كالنفسية إلبداء آراءىـ ك عمى عدد مف الخبراء 
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كمالحظاتيـ في صالحية الفقرات مف عدميا في قياس ما كضعت مف اجؿ قياسو, كفي ضكء 
, كاختار الباحث مف الفقرات ما ة بعض الفقرات كاستبدلت بعض منياىـ تـ تعديؿ صياغآراء

, كبذلؾ عدت جميع الفقرات صادقة مف الخبراءفما فكؽ %(  ,0حصمت عمى مكافقة )
 كمقبكلة.

 صدق المحتوى:  -2
تحقؽ الباحث مف صدؽ المحتكل الخاص باالختبار التحصيمي مف خالؿ إعداد 

كبذلؾ يعد االختبار صادقان لممحتكل كاالىداؼ التي يقيسيا كأصبح جاىزان جدكؿ المكاصفات, 
 لتطبيقو عمى العينة االستطالعية.

 تطبيق االختبار وتحميل فقراته: -د 
 تطبيق االختبار النحصيمي عمى العينة االستطالعية: -1

مف أجؿ معرفة الكقت الذم يحتاجو الطالب لإلجابة عمى فقرات االختبار جميعيا 
مدل كضكح فقراتو لدل الطالب كالتأكد مف كضكح التعميمات كالفقرات المككنة لو,  كمعرفة

طبؽ الباحث االختبار عمى عينة استطالعية مف طالب الصؼ الرابع األدبي في إعدادية 
أكؿ طالب مف  انتياءطالبان كقد سجؿ الباحث كقت  (,0األميف لمبنيف كقد بمغت العينة )

 تكسطاإلجابة كأخر طالب مف أجؿ تحديد الكقت المناسب إلكماؿ االختبار كبعد احتساب م
 .دقيقة (,4) عمى فقرات االختبار ىكالزمني كجد أف الكقت المناسب إلكماؿ اإلجابة  اإلجابة

 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصيمي: -2
 (:Item Difficultyمعامل صعوبة الفقرات ) -أ 

%( مف االستمارات ,5درجات العينة االستطالعية ترتيبان تنازليان كتـ اختيار ) ُرتبت
%( مف االستمارات ,5, بينما اختيرت )ى الدرجات لتمثؿ المجمكعة العمياالحاصمة عمى أعم

الحاصمة عمى أقؿ مف الدرجات لتمثؿ المجمكعة الدنيا ألف ىاتيف المجمكعتيف تمثالف أشد 
كبعد اف حسب الباحث معامؿ صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار كجدىا تتراكح تبايف ممكف 

( كىك معدؿ مالئـ إذ يرل بمكـ أف االختبارات جيدة إذ تراكحت صعكبة 0,2,( ك)010,بيف )
فقرات االختبار تعد ( كىذا يعني أف Bloom, 1971,p,66%( ),0 -%,5فقراتيا بيف )
 .مقبكلة جمعيا
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 مفقرة : القوة التميزية ل -ب 
بعد أف حسب الباحث القكة التميزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كجدىا تتراكح بيف 

 جب%( ي,5) فاقؿ ميزية ي( كاألدبيات تشير إلى أف الفقرة التي قكتيا التم0,2,( ك),04,)
( لذا أبقي الباحث عمى جميع الفقرات مف دكف ,,1,ص,,,1حذفيا أك تعديميا )امطانيكس,

 يؿ.حذؼ اك تعد
 فعالية البدائل الخاطئة: -ج 

لمبدائؿ في اختبار االختيار مف متعدد صفات كاعتبارات فنية البد مف مراعاتيا إذ 
ينبغي أف يككف اإلجابات عف البدائؿ الخاطئة أكثر لدل المجمكعة الدنيا مف المجمكعات 

الخاطئة لكي ( مف اجؿ الحصكؿ عمى قيـ سالبة لمبدائؿ ,55 ص ,,1,0 )البغدادم, العميا
 (.01 ص ,1,01 )الزكبعي كآخركف, تككف الفقرة جيدة

 

 (:Test Reliabilityثبات االختبار )
استعمؿ الباحث طريقة التجزئة النصفية لتأكد مف ثبات االختبار كباستعماؿ معامؿ  

 ,(001,) عمى االرتباط بيف نصفي االختبار كقد بمغ ارتباط بيرسكف حصؿ ارتباط بيرسكف
( كىك معامؿ ثبات جيد ,,0,) بركاف أصبح معامؿ الثبات -كعند تطبيؽ معادلة سبيرماف

كمقبكؿ فيما يخص اإلجابات لالختبارات غير المقننة إذ يجب أف يتراكح معامؿ االرتباط مف 
 . (20, ص4,,1( )عيسكم, ,,0, -,,0,)بيف 

ذالفصلذالرابع:ذعرضذالنتائجذوتفدريها:

 : عرض النتائج: اوالً 
 يتـ عرض النتائج كفقان لتسمسؿ فرضيات البحث كعمى النحك اآلتي:

 المكازنة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم. -أ 
( بيف 0,2,) الفرضية األكلى: )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

متكسط درجات تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية التي تدرس بالتعمـ النشط كدرجات 
تحصيؿ طالب المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في مادة تاريخ الحضارة 
العربية اإلسالمية لمصؼ الرابع األدبي( كلمتحقؽ مف صحة الفرضية استعمؿ الباحث االختبار 

( ذك النيايتيف لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات T-testالتائي )
 ( يكضح ذلؾ.2المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( عمى اختبار التحصيؿ, كالجدكؿ )
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كدرجات  ( نتائج االختبار التائي بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية2جدكؿ )
 االختبار التحصيمي البعدمطالب المجمكعة الضابطة في 

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
االنحراف  التباين الحسابي

 المعياري
درجة 
 الحرية

الدالة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

 3446 114972 32445 31 التجريبية
60 4417 2 

 عند دال
 مستوى

 5473 32483 2477 31 الضابطة (0405)

 
( يتبيف أف متكسط تحصيؿ الطالب الذيف 2) كمف خالؿ النتائج الكاردة في الجدكؿ
( كىك اعمى مف متكسط تحصيؿ الطالب 15042درسكا التاريخ عمى كفؽ التعمـ النشط بمغ )

( كاف الفرؽ داؿ إحصائيان عند ,,50) الذيف درسكا التاريخ عمى كفؽ الطريقة التقميدية الذم بمغ
( لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ التعمـ النشط كبذلؾ 0,2,) مستكل الداللة

 ترفض الفرضية الصفرية الخاصة بالتحصيؿ.
 المكازنة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار االحتفاظ : -ب 

( بيف 0,2,) : )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالفرضية الثانية
االحتفاظ لطالب المجمكعة التجريبية التي تدرس بالتعمـ النشط كمتكسط  متكسط درجات

درجات االحتفاظ بطالب المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في مادة تاريخ 
 الحضارة العربية اإلسالمية لمصؼ الرابع األدبي(.

( ذك T-test) كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية استعمؿ الباحث االختبار التائي
بية النيايتيف لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجري

 ( يكضح ذلؾ.,, كالجدكؿ )كالضابطة في اختبار االحتفاظ
كدرجات  ( نتائج االختبار التائي بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية,جدكؿ )

 االحتفاظطالب المجمكعة الضابطة في اختبار 
   

 المجموعة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 التباين الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الدالة اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة
 3427 1047 92477 31 التجريبية

 مستوى عند دال 2 6464 60
 5413 2643 22451 31 الضابطة (0405)
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( يتبيف أف متكسط درجات الطالب في ,الكاردة في الجدكؿ )كمف خالؿ النتائج 
( كىك اعمى مف متكسط ,,5,0) اختبار االحتفاظ الذيف درسكا عمى كفؽ التعمـ النشط بمغ

( كاف الفرؽ 55021) درجات الطالب الذيف درسكا التاريخ عمى كفؽ الطريقة التقميدية الذم بمغ
لصالح المجمكعة التجريبية التي درست عمى كفؽ ( 0,2,) داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة

 التعمـ النشط كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الخاصة باالحتفاظ.
 :ثانيًا: تفسير النتائج

 تفسير النتائج المتعمقة بفرضيتا البحث:
أظيرت النتائج التي عرضت سابقان تفكؽ )المجمكعة التجريبية( التي درست التعمـ 

كاالحتفاظ عمى )المجمكعة الضابطة( التي درست بالطريقة التقميدية كقد النشط في التحصيؿ 
 :ى سبب أك أكثر مف األسباب اآلتيةيعزل ذلؾ إل

أثناء تطبيؽ التجربة مف المكضكعات التي في إف المفردات أك المكضكعات التي درست  -1
ابع كفؽ التعمـ النشط مما زاد مف التحصيؿ لدل طالب الصؼ الر عمى يصمح تدريسيا 

 األدبي .
التي تجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية كيمارس  استراتيجياتأف التعمـ النشط مف  -5

 األنشطة كالفعاليات التربكية كافة حتى يتعمـ بنفسو تحت إشراؼ المدرس.
 المتنكعة في التعمـ النشط تساعد المتعمميف باالرتقاء بمستكل تعمميـ. ستراتيجياتاال -1
النشط في تدريس مادة التاريخ لما لو مف أثر كبير في تييئة أذىاف الطالب فاعمية التعمـ  -4

 كجذب انتباىيـ نحك المدرس.
التعمـ النشط تقكـ عمى التعاكف كتبادؿ الخبرات كاألفكار كاآلراء بيف  استراتيجياتاف  -2

 المتعمميف مما يجعميـ يعيشكف حالة مف التحدم مع انفسيـ كمع زمالئيـ في تعمـ كاتقاف
 .ميارات التعمـ النشط

مراعاة التعمـ النشط لمفركؽ الفردية بيف الطالب مما جعؿ كؿ طالب يتعمـ بحسب مقدرتو  -2
 أدل إلى زيادة التحصيؿ لدل الطالب بجميع مستكياتيـ. كمف ثـ  

إف طبيعة التعمـ النشط تجعؿ المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية كليس كما يحدث في  -,
, بينما التعمـ النشط لمعمـ ىك محكر العممية التعميميةالتي يككف فييا ا, ةالطريقة التقميدي

يتيح لمطالب فرصة المشاركة اإليجابية النشطة في عممية التعمـ كيكفر لو قدران مف 
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م إلى زيادة مستكل تحصيؿ اإلحساس بالمسؤكلية مما يرسخ المعرفة في ذىنو كيؤد
 .الطالب

ذ:والتوصياتذواملقرتحاتجاتذ:ذاالدتنتاالفصلذاخلامس

 

ذ:أواًل:ذاالدتنتاجات

 في ضكء نتائج البحث استنتج الباحث ما يأتي: 
إف تدريس مادة التاريخ كفؽ التعمـ النشط يعد تدريسان فعاالن كناجحان كيسيؿ عمى الطالب  -1

 فيـ المادة كاالحتفاظ بيا لمدة أطكؿ.
 .استعماليا ة التدريس كحسفإف مستكل تحصيؿ الطالب يتأثر بنكع طريق -5
إف التعمـ النشط يعمؿ عمى إظيار طاقات الطالب كيحفز نشاطيـ كينمي الميكؿ  -1

 .كاالتجاىات كالتشكؽ لمادة الدرس كالميارات
أثناء عممية التعمـ في يعمؿ التعمـ النشط عمى إشراؾ أكثر مف حاسة مف حكاس الطمبة  -4

تقاني  .فيياا كزيادة تحصيمو مما يسيؿ عمى الطالب حفظ المادة كا 
تعمـ كاالىتماـ بالمادة التعمـ النشط يخمؽ لدل الطالب الدافعية نحك ال استعماؿإف  -2

 .الدراسية
ذ:ذثانيًا:ذالتوصيات

 عمى النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث فانو يكصي بما يأتي:  بناءن 
التعمـ النشط في تدريس  استعماؿتشجيع مدرسي كمدرسات مادة التاريخ عمى ضركرة  -1

 ممراحؿ الدراسية كافة.كلمادة التاريخ 
االىتماـ بمستكل الطالب ألنو المعيار الذم يتـ بمكجبو تحديد مقدار تقدـ الطالب في  -5

 .الدراسة
التعمـ في التدريس ألنو يجعؿ الطالب محكر العممية  استعماؿالتركيز عمى ضركرة  -1

 .ؿ المدرس محكر العممية التعميميةية التي تجعالتعميمية بدالن مف الطريقة التقميد
 .التعمـ النشط استراتيجياتلتزكيدىـ ب وعقد دكرات تدريبية لمدرسي التاريخ كمعممي -4
يا المختمفة في معاىد أعداد المعمميف ككميات استراتيجياتاالىتماـ بمادة طرائؽ التدريس ك  -2

 .  ية المعمميف كالمدرسيف التدريسيةالتربية لرفع كفا
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ذثالثًا:ذاملقرتحات:

ؿ كاالحتفاظ في مكاد إجراء دراسة مماثمة لمتعرؼ عمى أثر التعمـ النشط في التحصي -1
 .دراسية أخرل

 .نكية, جامعية( في مادة التاريخ, ثامة لمراحؿ دراسية أخرل )ابتدائيةإجراء دراسة مماث -5
 .التحصيؿ كاالحتفاظابعة أخرل غير إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في متغيرات ت -1
 . )ذككر, إناث( مى كفؽ متغير الجنسلمتعمـ النشط ع مكازنةإجراء دراسة  -4
 
 

ذاملصادرذواملراجعذ:ذ

(, فاعمية التنكع باستعماؿ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس ,,,5اليادم ) , عبدأحمد -1
 المرحمة الثانكية لسمطنة عماف,االقتصاد عمى التحصيؿ كاالتجاه نحك دراسة االقتصاد. لدل طالب 

 كمية التربية, جامعة عيف شمس. رسالة ماجستير. –دراسات في المناىج كطرؽ التدريس
 ., سكريا, منشكرات جامعة دمشؽ( القياس كالتقكيـ في التربية الحديثة,,,1) , ميخائيؿ,أمطانيكس -5
 .األردف –, دار المسيرة 1 , ط, التعمـ النشط(0,,5بدير, كريماف, ) -1
(, األىداؼ كاالختبارات بيف النظرية كالتطبيؽ في المناىج كطرؽ ,1,0), البغدادم, محمد رضا -4

 التدريس, مكتبة الفالح, الككيت.
 العدد الثاني, دار األكنكرا, األردف. –(, التعمـ التعاكني, جممة المعمـ الطالب5,,5جبراف, كحيد, ) -2
 .ية العامة لممناىج( المدير 1,02) ,, كزارة التربيةجميكرية العراؽ -2
يثؽ  كيؼ تسيـ طرائؽ تدريس المكاد االجتماعية في إعداد مكاطف (,1,05) الحسكف, عبد الرحمف, -,

 , كقائع كاممة لمندكة العممية حكؿ تكجيو المنيج.بنفسو كيتخذ القرار المناسب
, 1 لى, ط, مفاىيـ العمـك العامة كالصحة في الصفكؼ األربعة األك (2,,1) ي, خميؿ يكسؼ,مالخمي -0

 مطابع كزارة التربية كالتعميـ, اليمف.
(, أثر ثالثة أساليب عالجية في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العاـ 1,,5) الربيعي, شذل قاسـ نقؿ, -,

 جامعة بغداد.–, ابف رشدفي مادة التاريخ, أطركحة دكتكراه, كمية التربيةكاالحتفاظ 
 -االختبارات كالمقاييس النفسية, دار الكتب جامعة المكصؿ (,1,01) , عبد الجميؿ كآخركف,الزكبعي -,1

 كمية اآلداب.
 , دار الكتب الكطنية , بنغازم . 1( , طرؽ التدريس العامة , ط0,,1الطرشاني , عبد الرزاؽ ,) -11
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أثر أسمكب التعمـ التعاكني في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني  (,,,,5) العبيد, عثماف عبد المنعـ, -15
)غير  ابف الرشد, جامعة بغداد رسالة ماجستير–كمية التربية–تربية اإلسالميةمتكسط في مادة ال

 منشكرة(.
 أطركحة دكتكراه, )غير منشكرة(. كمية التربية ابف رشد, -المرحمة المتكسطة, جامعة بغداد -11
, 1 ط )أمثمة كمناقشات(, (, طرؽ تدريس الرياضيات أساليبو0,,5) الكبيسي, عبد الكاحد حميد, -14

 , عماف, األردف.مجتمع العربي لمنشر كالتكزيعة المكتب
 لبناف. -, دار الكتب العممية بيركت1 (, المفضؿ في فمسفة التاريخ, ط,,,5) المالح, ىاشـ يحيى, -12
, أثر استعماؿ التعمـ التعاكني في تغيير مفاىيـ الطمبة لمصؼ (2,,1) اليرمزم, جانيت نيساف متي, -12

 )غير منشكرة(. كمية التربية, رسالة ماجستير -, جامعة بغدادجسـي لممفيـك البيمكجي ألجيزة الاألساس
, ط4,,1زيتكف, عايش, ) -,1  عماف.–, دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع1 (, أساليب تدريس العمـك
(, التعمـ النشط بيف النظرية 2,,5سعادة, جكدت احمد, فكزم عقيؿ, مجدم زامؿ, جميمة أشتيو, ) -10

 دف.األر –كالتطبيؽ, دار الشركؽ, عماف
 , مطبعة األنجمك مصر.5 (, المعمـ كالتربية, ط1,02) ,سميماف, عرفات عبد العزيز -,1
(, فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى بعض نماذج التعمـ البنائي 5,,5) صبرم, ماىر إسماعيؿ, -,5

رسالة , كخرائط أساليب التعمـ في تعديؿ األفكار البديمة, لدل معممات العمـك قبؿ الخدمة بالسعكدية
 (.,,, مكتبة التربية العربي لدكؿ الخميج العربي, العدد )الخميج العربي

 (, أكالدنا كأسئمتيـ الصعبة, دار المؤلؼ لمنشر كالطباعة كالتكزيع, لبناف.4,,5ظاىر, حسف, ) -51
(, معتقدات طمبة معمـ الصؼ بفاعميتيـ في تعميـ العمـك كعالقة ذلؾ بمستكل ,,,5) عابد, أسامة, -55

 (.,1, عدد ), مجمدهممفاىيـ العممية, المجمة األردنية في العمـك التربكيةفيميـ ل
, دار الفكر 1 , ط, تدريس العمـك كمتطمبات العصر(2,,5) ,مصطفى عبد السالـ عبد السالـ, -51

 العربي, مصر, القاىرة.
ريخ فاعمية استعماؿ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس التا ,(2,,5) ,الكىاب, عمي عبد -54

 ,الجامعة االردنية ,لتنمية ميارات التفكير التاريخي كاالتجاه نحك المادة لدل طالب المرحمة الثانكية
 رسالة ماجستير.

دار النيضة  (, القياس كالتجريب في عمـ النفس كالتربية,4,,1) عيسكم, عبد الرحمف محمد, -52
 لمطباعة كالنشر, بيركت.

(, تقكيـ طرائؽ التدريس كالتقنيات التربكية ,,,5) ,محمد, شاكر جاسـ, كحسكف, يسرل ميدم -52
كاالختبارات التحصيمية لدل أعضاء الييئة التدريسية في جامعتي بغداد كالنيريف, جممة البحكث 

 .(12ك14) التربكية كالنفسية العدداف
 بيركت.–(, قامكس التربية كعمـ النفس, الجامعة األمريكية,1,2) نجار, فريد جبرائيؿ, -,5
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 , بيركت.5 (, زيارة جديدة لمتاريخ, ط1,02د حسيف, )ىيكؿ, محم -50
29- Webb, N, sex. Differences interaction and Achierment Cooperaatire Small 

Groups, Journal of Educational psychology vol. 76, NO (1) 1989 ,pp. 33-
44. 

30- Webster, Merriam,(1998) cdlegate Dictionary Tenth Edition, in corpoated 
Spring Field, qssachuetts, U.S.A . 

31- Wilke, Florence, (2001) Simulations As Ressarch instruments System. 
32- D. R. Paulson, J.L Faust ,(1998), Active Learning in the college classroom, 

Journalon Excellence in college teaching , p.3. 
33- Bloom. B. Sand others (1971) Hand Book on Formative and summative 

Eraluation of student Learning, mc, Graw Hill, newyork. 
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ذ(0)ذملحق

 :االختبار التحصيمي بصورته النهائية
 

   الصؼ:       االسـ: 
 الشعبة:  

 عزيزم الطالب: 
( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد, إذ يكجد لكؿ فقرة أربع إجابات ,4يتككف ىذا االختبار مف )

 عمى حرؼ اإلجابة الصحيحة. Oكاحدة منيا صحيحة كالمطمكب أف تضع 
 الخميفة عمر بف الخطاب ) رضي اهلل عنو( بػ :مثاؿ محمكؿ : ُيكنى 

 أبي حفص -ب  أبي قحافة         -أ 
 ذك النكريف -د  أبي قتػادة    -ج 

عمى الحرؼ )ب( الذم يمثؿ حرؼ  Oالحظ أف اإلجابة الصحيحة ىي )أبي حفص( لذلؾ نضع 
 :ة , كاآلف أجب عف األسئمة اآلتيةاإلجابة الصحيح

 استكلى الفرس عمى مدينة بابؿ في عاـ  -1
 .ـ ؽ. ,24 -ب  .ـ ؽ. ,22 -أ 
 .ـ ؽ. ,41 -د  .ـ ؽ. ,21 -ج 

  
 :عاصمة الدكلة الحميرية ىي -5
 صركاح -ب  قرناك -أ 
 ظفار -د  قتباف -ج 

  
 :ممكة دكلة تدمر ىي -1
 زنكبيا -ب  بمقيس -أ 
 كميكبترا -د  الزباء -ج 

 
 
  

 :اـ القرل مف االسماء التي عرفت بيا -4
 تدمر -ب  اليمف -أ 
 بالد الشاـ -د  مكة المكرمة -ج 
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 :عقدتيا قريش مع القبائؿ االخرل لغرضااليالؼ ىي االتفاقيات التي  -2
 اخضاع الدكؿ المجاكرة -ب  تكحيد القبائؿ العربية   -أ 
 لتنظيـ امكر مكة كادارتيا -د  لتسيير امكر التجارة -ج 

  
 :ازدىرت التجارة في اليمف بسبب -2
 قكتيا العسكرية -ب  كقكعيا عمى البحر االحمر -أ 
 مكقعيا االستراتيجي -د  ازدىار الزراعة فييا -ج 

  
 :مكة المكرمة صيفان بانويتصؼ مناخ  -,
 دافئ رطب -ب  غائـ ممطر -أ 
 بارد ممطر -د  حار جاؼ -ج 

  
 الفرس ك: ازداد اىمية مكة المكرمة منذ القرف الخامس الميالدم عندما نشبت حركب داميو بيف -0
 الرـك -ب  العراؽ -أ 
 الصيف -د  اليند -ج 

  
 :اىتماـ أىؿ مكة بحمؼ الفضكؿ -,
 تاميف طرؽ العربية -ب  عقد االتفاقيات مع القبائؿ -أ 
 تكحيد القبائؿ العربية -د  نصرة المظمكميف كحمايتيـ -ج 

 
 
  
  اليمف ك:  اىتـ المكيكف بالتجارة الف مكة مركز تجارم ميـ بيف -,1

 مصر -ب  بالد الشاـ -أ 
 عماف -د  العراؽ -ج 

  
 :النقطة السكداء عمى خريطة الكطف العربي الصماء تشير لمكقع -11

  كندة -ب  اليمف -أ 
 البحريف -د  بغداد -ج 
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 :( في سنةتكفي الرسكؿ ) -15
 ىػ 11 -ب  ىػ ,1 -أ 
 ىػ 11 -د   ىػ 15 -ج 

  
 :( في المدينة المنكرة بناءمف تنظيمات الرسكؿ ) -11

 ةالكعب -ب  المعبد -أ 
 المسجد -د  الخندؽ -ج 

  
 :مف النتائج التي افرزتيا حركب الردة ىي -14

 تييئة المسمميف لمكاجية الييكد -ب  االسالميترسيخ مبادئ الديف  -أ 
 ضعؼ الدكلة االسالمية   -د  تحسف االكضاع االقتصادية -ج 

  
 مف االسباب التي ادت بالعرب المسمميف الى تنظيـ انفسيـ تنظيما جديدا ىك النيضة: -12

 الفكرية -ب  السياسية -أ 
 الركحية -د  االقتصادية -ج 

  
 ػ:المنكرة  ل المدينة( مسجد بنى الرسكؿ محمد ) -12

 التجاريةعقد االتفاقيات  -ب  يككف مقرا لجمع الزكاة -أ 
 تدريب المسمميف عمى القتاؿ -د  الجديدة لمحككمةيككف مقر  -ج 

 :الغي نظاـ المؤاخاة بعد معركة بدر الكبرل بسبب  -,1
 استقرار المياجريف كتحسيف أحكاليـ -ب  بعد فتحيا           ةعكدة المياجريف الى مك -أ 
 (كفاة الرسكؿ محمد ) -د  استقرار الييكد في المدينة المنكرة               -ج 
  

 :( البيعة الخاصة فيبكيع الخميفة ابك بكر الصديؽ) -10
 البيت -ب  الجامع -أ 
 الكيؼ -د  السقيفة -ج 

  
 :بنيت مدينة سامراء في عيد الخميفة -,1

 المعتصـ -ب  الرشيد -أ 
 الميدم -د  المعتضد -ج 
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 :التخمص مف تسمط البكييييف ىكالخميفة العباسي الذم شيد عيده  -,5

 المستنصر باهلل -ب  الظاىر بأمر اهلل -أ 
 القائـ بأمر اهلل -د  المستعصـ باهلل -ج 

  
  :ظير االىتماـ بنظاـ الفتكل في عيد الخميفة -51

 المسترشد -ب  الراشد -أ 
 المقتفي -د  الناصر لديف اهلل -ج 

  
 :الكزير الي لقب بكزير اؿ محمد ىك -55

 محمد بف احمد القصاب -ب  عمي بف عيسى -أ 
 يحيى بف البرمكي   -د  ابك سممة الخالؿ -ج 

 
 
  

 :ق ىـ ,44التي دخمت بغداد عاـ  األجنبيةالقكه  -51
 السالجقة -ب  الصميبيكف -أ 
 البكيييكف -د  المغكؿ -ج 

  
 :عرب ديكاف الخراج في عيد الخميفة -54

 مركاف بف الحكـ -ب  معاكيةيزيد بف  -أ 
 عبد الممؾ بف مركاف -د  ىشاـ بف عبد الممؾ -ج 

  
 :بالخميفة لككنو يخمؼ الخالفةسمي مف يتكلى  -52

 رئيس القبيمة -ب  رئيس الدكلة -أ 
 رئيس الديكاف -د      (     رسكؿ اهلل محمد ) -ج 

  
 :المبدأ الجديد الذم اتبعو االمكيكف في النظاـ السياسي ىك مبدأ -52

 الترىيب -ب  الترغيب -أ 
 الكرثة -د  التكتؿ القبمي -ج 
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 :ف لقضاء عمى الفرس ىكيمف االسباب التي دفعت العباسي -,5
 اساءة التصرؼ كاستغالؿ المراكز االدارية -ب  عمى الخمفاءتأمرىـ  -أ 
 عقدىـ اتفاقيات مع دكؿ اخرل -د  تأمرىـ عمى االمة االسالمية        -ج 

  
 :ظيرت االمارة عمى االقاليـ كذلؾ لػ -50

 ضعؼ السمطة المركزية -ب  تنظيـ كتسييؿ ادارة الدكلة -أ 
 الخارجيةحماية االقاليـ مف االعتداءات  -د  معالجة التدىكر االقتصادم -ج 

  
 
 
 :استعانت االدارة العربية االسالمية في العصر االمكم برجاالت العرب المسمميف كذلؾ لتسيير االمكر -,5

 الدكلة -ب  القبائؿ -أ 
 االقاليـ -د  المعاىدات كاالتفاقيات -ج 

  
 :تخمص العراؽ مف سيطرة السالجقة سنة -,1

  ىػ 221 -ب   ىػ 221 -أ 
 ىػ ,22 -د  ىػ ,22 -ج 

  
 :لمف يتقمد كزارة التفكيض تكلييا بعقد مف مف الشركط التي كضعيا الفقياء -11

 جميع الكزراء -ب  الخميفة نفسو -أ 
 قاضي القضاة -د  عدد مف الفقياء -ج 

  
 :تنكعت الدكاكيف في الدكلة العربية االسالمية بسبب تنكع -15

 النظـ كالمؤسسات الحككمية -ب  مرافؽ الدكلة -أ 
 حاجاتيا كتشعب مياميا االدارية -د  اقاليـ الدكلة -ج 

  
 :االدارة العامة عف الخاصة ىك اعطاء صالحياتاف ما يميز  -11

 عسكرية كادارية -ب  ادارية محدكدة -أ 
 ادارية كاقتصادية -د  اقتصادية فقط -ج 
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 :رسخت قيـ العدالة في القضاء في عيد الخميفة -14
 (عمر بف الخطاب ) -ب  () ابي بكر -أ 
 (عمي بف ابي طالب ) -د  (عثماف بف عفاف ) -ج 

 
  
 :عمى السكؽ مراقبةمف المياـ التي يقـك بيا العامؿ  -12

 المكاييؿ -ب  الضائع -أ 
 الحرفييف -د  التجار -ج 

  
 :( عمى سكؽ مكة المكرمةالمحتسب الذم عينو الرسكؿ ) -12

 الحسف بف عمي -ب  كعب بف سكر -أ 
 ةخاـز بف خزيم -د  سعد بف سعيد -ج 

  
 :( بتنظيـ قكاعد القضاء في الدكلة العربية االسالمية لػػاىتـ الرسكؿ ) -,1

 يرسي العدؿ كيرد مظالـ الشعب -ب  عمى االمف فيياضبط شؤكف االقميـ كالسيطرة  -أ 
 يقضي بيف المتنازعيف كيحكـ بيف المتشاجريف -د  تنظيـ احكاؿ السكؽ كمعامالتو -ج 

  
 :( في امكر السكؽ بسبب تعمقو بمعاشاىتـ الرسكؿ ) -10

 الكزراء -ب  الناس كغذائيـ -أ 
 القضاة -د  الحكـ -ج 

  
 :استحدثت كظيفة الشرطة لكي يكجد نظاـ -,1

 ادارم لتسيير اجيزة الدكلة -ب  الناسقضائي يحكـ بيف  -أ 
 عسكرم لتسيير مرافؽ الدكلة -د  امني لضبط شؤكف المدف كاستقرارىا -ج 

ذ

 :النقطة السكداء عمى خريطة الكطف العربي تشير الى مكقع -,4
  المغرب العربي -ب  االندلس -أ 
 العراؽ -د  اليمف -ج 

 
ذ


