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ّاملًُِلص

 في االسئمة دائرة  استراتيجية استعماؿ أثر عمى التعرؼ الى البحث ىذا ييدؼ
 مف التحقؽ كلغرض متكسط، الثاني الصؼ طالبات لدل نحكىا كالميؿ التاريخ بمادة التحصيؿ

 : االتية الصفرية الفرضية صياغة تـ البحث ىدؼ
 درجات متكسط بيف (0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك فرؽ ال يكجد

 درجات متكسط كبيف االسئمة دائرة باستراتيجية درسف البلتي التجريبية المجمكعة طالبات
 .التحصي في االعتيادية الطريقة كفؽ عمى درسف البلتي الضابطة المجمكعة طالبات

 ( الجزئي الضبط ذم ) التجريبي التصميـ الباحثاف اختار  البحث  ىدؼ كلمتحقيؽ
 لمتحصيؿ، البعدم االختبار ذات ضابطة، كاالخرل تجريبية أحدىما متكافئتيف لمجمكعتيف

 لمديرية التابعة المدارس حدلإ في متكسط الثاني الصؼ طالبات عمى البحث ىذا كاقتصر
 ثبلث بيف مكزعة لمبنات البصرة مدرسة مف قصديان  البحث عينة اختيار تـ اذ الديكانية، تربية
 تدرس التي التجريبية، المجمكعة لتمثؿ (أ) شعبة العشكائي بالتعييف اختيرت دراسية، شعب
 عمى درست التي الضابطة المجمكعة لتمثؿ (ب) كالشعبة االسئمة دائرة استراتيجية كفؽ عمى
 في طالبة (35) لتككف طالبة (70) العينة طالبات عدد كبمغ االعتيادية، الطريقة كفؽ

 بسبب طالبة أم استبعاد يتـ كلـ الضابطة المجمكعة في طالبة(35) ك التجريبية المجمكعة
 ذات تككف قد التي المتغيرات بعض في البحث مجمكعتي مكافأة تمت. رسكب كجكد عدـ
 لآلباء، الدراسي التحصيؿ باألشير، محسكبان  الزمني العمر: المستقؿ المتغير في تأثير

 عممان  البحث سبلمة اجؿ مف االخرل المتغيرات ضبط عف فضبلن  لؤلميات، الدراسي التحصيؿ
 الثالث بالفصكؿ العممية المادة الباحثاف كحدد البحث مجمكعتي بتدريس قاما الباحثاف فأ

 المتكسط، الثاني لمصؼ المقرر االسبلمي العربي التاريخ كتاب مف كالخامس كالرابع
 غرضان  (99) عددىا كبمغ المعرفي المجاؿ في السمككية االغراض حددت كما ، 24،2012ط
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 بالنسبة ماأ ،ة(كالضابط التجريبية( البحث لمجمكعتي التدريسية الخطط اعداد تـ كما سمككيان،
 مف االختيار نكع مف فقرة (40) مف تككف تحصيمين  اختبار اعداد تـ فقد البحث أداة الى

 : منيا المناسبة اإلحصائية الكسائؿ باستعماؿ اإلحصائية البيانات معالجة كتمت متعدد
 تمييز كقكة كالسيكلة الصعكبة معادالت متساكيتيف، مستقمتيف لمجمكعتيف التائي االختبار)

 ،20-ككدركريتشاردسكف معادلة بيرسكف، ارتباط معادلة الخاطئة، البدائؿ كفعالية الفقرات
  ) كركنباخ – الفا معادلة

 كلصالح (α =05،0) بمستكل إحصائية داللة ذك فرؽ كجكد النتائج اظيرت
 الستراتيجية كفقان  درسف البلئي التجريبية المجمكعة طالبات تفكقت اذ التجريبية، المجمكعة

 في االعتيادية لمطريقة كفقان  درسف البلئي الضابطة المجمكعة طالبات عمى االسئمة دائرة
 . لمبحث االكلى الصفرية الفرضية رفض تـ كبيذا التحصيؿ،

 ثـ التحصيؿ، في ايجابي اثر ليا االسئمة دائرة استراتيجية اعتماد النتائج ىذه كمف
 مدّرسي تشجيع التكصية ابرزىا مف التي كالمقترحات التكصيات مف بعدد الدراسة اىتمت

 دائرة اسمكب استعماؿ ضركرة عمى لمتربية العامة المديريات قبؿ مف التاريخ مادة كمدّرسات
 الحالية لمدراسة مماثمة دراسة إجراء فيي المقترحات ابرز أما التاريخ، مادة تدريس في االسئمة

 .كغيرىما المادة، نحك كاالحتفاظ االتجاه مثؿ أخرل تابعة متغيرات في
Abstract 

This research aims to identify the impact of the use of strategic questions 
in educational circle textured history and the tendency towards it with the average 
second grade students، and for the purpose of verification of the goal null 
hypothesis was formulated following : 

There is no statistically significant difference at the level of significance 
(0.05) between the average scores of the experimental group students who 
studied Bstratejah questions and circle between the average scores of the control 
group students who studied in the usual way in the collection 

To achieve the objective of this research chose researchers experimental 
design (a disciple partial) of two unequal one pilot and the other officer، with a 
post-test collectible، and limited this research to second grade students average 
in a school of the Directorate of Education in Diwaniyah، as the sample was 
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selected search Qsidia School of Basra for Girlsdistributed among the three 
divisions of study، chosen by appointment indiscriminate Division (a) to represent 
the experimental group، and taught according to the strategy of the Department of 
the questions and the Division (b) to represent the control group that studied in 
the way normal، and the number of students of the sample (70) students to be 
(35) studentin the experimental group and 35 students In the control group did 
not exclude any student because there is no repetition. Was rewarded two sets of 
research in some of the variables that might have an impact in the independent 
variable: chronological age measured in months، educational attainment of 
parents، educational attainment for mothers، as well as adjust the other variables 
for the safety ofFind note that researchers Qama teach my search and select the 
researchers of scientific material classes III، IV and V of the history book Arab 
Islamic scheduled for second grade average، i 24.2012، as specified purposes 
behavioral cognitive domain and numbered (99) Purpose behaviorally، has also 
been preparing lesson plans for the two sets of research (experimental and 
control)، either in relation to the search tool has been prepared achievement test 
be one of the 40 items of the type of multiple choice and were processed 
statistical data using methods of statistical appropriate، including: (testAltaúa to 
two separate sets of equal difficulty equations and the ease and power of 
discrimination and paragraphs effective alternatives misconceptions، Pearson 
correlation equation، equation Codrorichardson -20، Alfa equation – Cronbach)) 

The results showed no difference statistically significant level (05،0 = α) 
and in favor of the experimental group، as it outperformed experimental group 
who studied according to the strategy of the Department questions the students of 
the control group who studied according to the method usual in the collection، and 
he was rejected the null hypothesis first search . 

From these results to adopt a strategy circle questions have a positive 
impact in the collection، and then focused on the study a number of 
recommendations and suggestions of the most prominent recommendation to 
encourage teachers and teachers of history by the General Directorates of 
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Education on the need to use the style department questions in the teaching of 
history، but the most prominent proposals are madea similar study of the current 
study in another subsidiary variables such as direction and keep some article، and 
others . 

ّ: اليَث مشكلة

 في التمقيف إلى المستندة التقميدية التدريس كطرائؽ استراتيجيات إف فيو شؾ المّما 
 المحكر ىك المدرسة جعمت االجتماع، كعمـ كالجغرافية التاريخ مثؿ االجتماعية المكاد تدريس
 المادة مف كالضجر الممؿ إلى أدل مما الطالبات مشاركة دكفمف  التعممية التعميمية العممية
 التدريس كطرائؽ استراتيجيات مقابؿ في (التعميـ ديكتاتكرية) عميو أطمؽ ما كىذا الدراسية
 (89 :2006 حبلؽ،) الدرس في الفعمية الطالبة مشاركة عمى القائمة األخرل

 المحكر ىي فييا الطالبة تككف التي تمؾ ىي لمتدريس  استراتيجية أفضؿ فأ كجد كقد
 الفعالة لممشاركة المبلئـ الجك لمطالبة ذلؾ يكفر إذ بأكمميا التعممية - التعميمية لمعممية الرئيس
 الزبيدم،) .المعمكمات اكتساب عمى ليا كالمساعدة المناسبة الطريقة إيجاد عمى تساعدىا التي

2003: 174).   
 باستعماؿ تعمميف يزداد مف فمنيف كاستعداداتيف قدراتيف في يختمفف الطالبات إف

 استراتيجيات إلى يحتاج مف كمنيف كاألفبلـ، كالخرائط الصكر مثؿ متنكعة تعميمية كسائؿ
 ال كىذا المممكس المعنى ذات الكاقع مف القريبة الخبرات لتكفير تسعى متنكعة تدريسية كطرائؽ
 عقكؿ مخاطبة دكف الدراسي المقرر بإنياء إال المدرسة فييا تيتـ ال صفية بيئة في يتحقؽ

 (45 : 2003 الفتبلكم،) .المتعممات
 كطرائقو التدريس استراتيجيات في كاإلبداع كالحركة التنكيع في يرغبف الطالبات إف إذ 
 فيفضمف الممؿ كالشرح بالحفظ المميئة القديمة وكطرائق التدريسية استراتيجيات مف أكثر الجديدة

 نمك مستكل تراعي التي الجديدة التجارب حصيمة تمثؿ التي الحديثة االستراتيجيات الطالبات
 المتنكع كالجماعي الفردم نشاطيف عمى كتعتمد السابقة كقدراتيف كميكليف كحاجاتيف الطالبات

 كاحمد، ابراىيـ) (283 :2003 الزبيدم،) مصدر مف اكثر مف المعمكمات جمع يشمؿ الذم
1968 :51) . 

 دائرة ةاستراتيجي استعماؿ اثر ماي: تاآل السؤاؿ خبلؿ مف البحث مشكمة كتكتمف
 ؟ المتكسط الثاني الصؼ طالبات لدل نحكىا كالميؿ التاريخ بمادة التحصيؿ في االسئمة
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 : اليَث أهموة

 الشامؿ بمعناىا التربية أىداؼ مف ميمان  ىدفان  اليـك يعد باإلنساف المتزايد االىتماـ فإ
 تكاكب أف التربية عمى لزاما اصبح لذا  مجتمعو في نافعان  عضكنا ليككف جميعيا النكاحي كفي

 كالركائز الخصائص أبرز مف تُعد التي كالحداثة كاإلبداع كالتنمية التطكر فإ ذإ العصر
 كالتعميـ لمتربية األكؿ اليدؼ أف بياجيو كيرل .كاالجتماعية االقتصادية التنمية في األساسية

 السابقة األجياؿ أنتجتو ما عمؿ إعادة كليس جديدة أشياء إنتاج عمى قادريف رجاؿ تخريج ىك
 .(40: 1999الحارثي،)

 لشخصياتيـ، الشامؿ النمك عمى األفراد مساعدة إلى تيدؼ اجتماعية عممية كالتربية
 كذلؾ خبراتو في كالمشاركة المجتمع في كالعيش االجتماعية بأدكارىـ القياـ يستطيعكف بحيث
 كتجديدىا خبراتو كبناء سمككو في المرغكب كالتّغير التعمـ تحقيؽ عمى الفرد مساعدة خبلؿ مف

 أعضاءن  ليككنكا  المجتمع تكقعات كفؽ شخصيتو تشكيؿ كعمى منيا البلحؽ كتكجيو كتعميقيا
 (12 : 2009كمشعاف، الزىيرم. )حياتيـ في كسعداء كمجتمعيـ ألنفسيـ نافعيف

 ال التربية دكر صبحأ المعرفي كاالنفجار التكنمكجي التقدـ عصر الحالي عصرنا كفي
 اداء مف المتعمـ تمكف عممية ىي كانما المعمكمات مف ثابت بقدر المتعمـ تزكيد عمى يقتصر
 (35: 2000الذىب،) .التعميمية – التعممية العممية في االيجابي دكره

 مف يتضمف أف ينبغي المجتمع، أىداؼ لتحقيؽ التربية كسائؿ احد كىك  كالمنيج
 التي السمكؾ كأنماط كالتقاليد كالعادات األفكار الفرد إلكساب مناسب ىك ما كالخبرات المكاقؼ

 مناىج كمنيا المناىج طريؽ عف االّ  أىدافيا تحقؽ أف التربية تستطيع كالب األسالي لمفرد تكفؿ
 خاصة أىمية مف ليا لما المتكسطة المرحمة كمنيا الدراسية المراحؿ في االجتماعية المكاد
 كتجعميف بيئتيف مع منسجمات تجعميف كميارات كفكران  كعيان  الطالبات لدل تنمي ككنيا

 (.60 :1979 إبراىيـ،. )المجتمع في كفاعبلت نافعات أعضاء
 عمى التركيز فيو بالضركرة ينبغي ككاسع عميؽ منيج االجتماعية المكاد كمنيج

 Nicholls) كالمعمكمات الحقائؽ مف اليائمة الكميات عمى اقتصارىا كعدـ كالتعميمات المفاىيـ
&Howard، 1978 : 52) . 
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 المكاد تدريس أىداؼ تحقيؽ ضركرة عمى االجتماعية المكاد منيج يؤكد كما
 في منو كرغبة المدرس مف كبيران ان جيد ذلؾ كيتطمب المنيج مف جزء لككنيا االجتماعية

 (15 :2007الحميد، كعبد السيد) خاصة التدريس عممية في كاإلبداع التجديد
 المدرسات تنقميا التي المعمكمات عمى يقتصر ال الحديث المنيج أف الباحثاف كيرل

 الميارات أيضان  يشمؿ بؿ فقط، االستقباؿ طريؽ عف ليتمقيف اإلرساؿ طريؽ عف الطالبات إلى
 داخؿ المتكفرة المعمكمات ىذه تتعدل التي كاالتجاىات كالقيـ كاألنشطة كاألساليب العممية
 يشكؿ مجمكعيا الف كذلؾ البعض بعضيا عف تجزئتيا يمكف ال كلذلؾ كخارجيا، المدرسة
 كطرائقو التدريس باستراتيجيات كثيقة عبلقة كلممنيج. منيا بأم التفريط يمكف ال متكاممة كحدة
 خمؽ مف المدرسة إليو تيدؼ ما إلى المنيج ترجمة في الميمة الكسائؿ مف يعداف ألنيما

 .طالبتيا عند كاتجاىات كميكؿ كعادات
 يمكف ال كبدكنيا كالتعميـ التعمـ عممية في كبيره أىمية ذات التدريس كالستراتيجيات

 تكصيؿ كيفية في تكمف فأىميتيا نفسو في كمؤثرة كمنظمة صحيحة بصكرة لمطالب المادة نقؿ
 عف تسفر التي ىي المناىج مف منيج أم في الجيدة كالطريقة كاستيعابيا، إليو المادة محتكل
 (53 :1981الدائـ، عبد) الطالبات كتعميـ التدريس عممية في المدرسة نجاح

 في التنكيع عمى كالتأكيد التدريس في التقميدية الطرائؽ عف االبتعاد المدرسة كعمى
دخاؿ التدريس كطرائؽ استراتيجيات  كالمشاركة التفاعؿ عمى الطالبات كحث التشكيؽ عنصر كا 

 .(243 :2008 الحريرم،( التعمـ في رغبتيف كيزيدىف مدرساتيف إلى يشدىف مما
 محكرا ىي الطالبة فييا تككف التي التدريس استراتيجيات استعماؿ اف الباحثاف كيرل

 دكران  مجرد كليس التعميـ عممية فيأساسيان  جكىران  يعد التعممية – التعممية العممية في اساسيا
 في ايجابيا دكرا الطالبة دكر يككف كانما قمب ظير عف كيحفظيا المعمكمات يستقبؿ ثانكيان 

 في بإشراكيا كايجابية فعالة بمشاركة كتنفذه الدرس تقكد التي فيي التعممية – التعممية العممية
 .  المدرسي العمؿ

 الماضي في حدث بما المعرفة بتقديـ االجتماعية المكاد بناء في التاريخ مادة تسيـ
 تكضح المادة فيذه المستقبؿ، في نتكقعو كما الحاضر في يحدث لما باستبصار يزكدنا مما

 مترابطة، ىي بؿ فراغ في تقع ال االحداث كانت كلما كنتائجيا، االحداث اسباب بيف العبلقة
 . ( 49 : 1972 رياف، ). لمماضي دراستنا ضكء في مستقببل سيحدث ما الى تشير فيي
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 اىداؼ تحقيؽ في بو تسيـ اف يمكف الذم كالدكر التاريخ مادة اىمية مف الرغـ كعمى
 عمى تساعدىـ التي العممي البحث ميارات مف بعدد كتزكيدىـ ئالنش اعداد خبلؿ مف التربية
 تؤدم ال مادة نياأ عمى الييا ينظر زاؿ ما فييا تغيرات مف طرأ كما المجتمع، مع التعامؿ
 في تستعمؿ التي كطرائقو التدريس استراتيجيات الى ذلؾ يرجع كقد الطالبات، الى تربكية نتائج

 كاستظيار المدرسة جانب مف التمقيف عمى تعتمد التي التقميدية الطرائؽ تمؾ تدريسيا،
 . (263 : 1962 ادكارد، ) الطػالبات جانب مف المعمػكمات

 فمف كطالبات المدرسة بيف كالتفاعؿ لبلتصاؿ ممتازة كسيمة الصفية االسئمة كتعد
 استعماؿ كاف مدرستيف، تعرؼ مف لمطابات يمكف كما طالباتيا، تعرؼ لممدرسة يمكف خبلليا

 خبلؿ مف تعمميف تعزيز في المرتفعة المستكيات ذكم لمطالبات يتيح التفاعمي االسمكب ىذا
 التعرؼ في كيفيد الدراسي، المحتكل مف معينة لنقاط كالتكضيح الشرح عمميات عمى اشرافيـ
 :  1999جبلؿ، ابك). المدرسة مف خاصا اىتماما كاعطائيف عمميا الضعاؼ الطالبات عمى
228).  

 كعمى ،ونجاح في الميمة الكسائؿ مف يعد كاستعماليا التعميـ في االسئمة طرح اف
 بو تقـك الذم الدكر تجاىؿ احد يستطيع فبل النجاح ىذا يعتمد كمستكياتيا االسئمة نكعية
 ميمة كسيمة كتعد التدريس كقت مفان كبير ان قسم عادة تمثؿ فيي الصفية، التربية في االسئمة
 (.239: 1981 حمداف،) التعميـ مرحمة لتييئة

 يتعمما أف عمى الطالبات مساعدة عمى بالعمؿ التربية في الحديثة االتجاىات كتنادم
 في الكسائؿ أىـ مف كلعؿ ألنفسيـ يفكرف كاف تعمميف في مستقبلت يصبحف كاف يتعممف كيؼ

 مف كيتخذف االسئمة يطرحف كيؼ يتعممف أف عمييف الطالبات لدل المبادئ ىذه تنمية 
 أك معينة أمكر عف بيا يستفيـ جمبلن  ككنيا االسئمة أىمية كتتجاكز ذلؾ، في أنمكذجان  المدرسة
 كيمكف كتعبيرية عقمية عمميات تتطمب مثيرات فيي معينة ألغراض تستعمؿ تقنيات ككنيا
 (.6 :2009 لمصحافة، العامة الييئة) التدريس في رئيسا جزءا تعد االسئمة طرح اف القكؿ

 يمتمكيا ال فطرية مكىبة ليست االسئمة مف العديد طرح عمى القدرة اف الباحثاف كيرل
 . بالممارسة كتنمى تكتسب اف يمكف ميارة ىي كانما الناس بعض اال

 : باالتي الحالي البحث اىمية تكمف سبؽ ما خبلؿ مف
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 الشريؼ التنافس لتحقيؽ ذلؾ بقيمة كااليماف الطالبات حياة في التعاكف اىمية تكضيح -5
 .بينيف

 استعماؿ بيف ربطت التي االكلى الدراسة الباحثة عمـ حد كعمى الدراسة ىذه تعد -5
 المرحمة في التاريخ مادة نحك كالميؿ كالتحصيؿ التدريس في االسئمة دائرة استراتيجية
 . المتكسطة

  : اليَث هدف

 في االسئمة دائرة ةاستراتيجي استعماؿ أثر عمى التعرؼ الحالي البحث ييدؼ
 . متكسط الثاني الصؼ طالبات لدل نحكىا كالميؿ التاريخ بمادة التحصيؿ
ّ:اليَث فرضوة

 : االتية الصفرية الفرضية صياغة تـ البحث ىدؼ مف التحقيؽ لغرض
 طالبات درجات متكسط بيف (0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد ال 

 طالبات درجات  متكسط كبيف االسئمة دائرة باستراتيجية درسف البلتي التجريبية المجمكعة
 . التحصيؿ في االعتيادية الطريقة كفؽ درسف البلتي الضابطة المجمكعة

 : اليَث حدود

 التابعة البدير ناحية في المتكسطة مدارس احدل في متكسط الثاني الصؼ طالبات -5
 الديكانية لتربية العامة المديرية في عفؾ قضاء تربية لمديرية

 الثاني لمصؼ  االسبلمي العربي التاريخ كتاب مف كالخامس كالرابع الثالث الفصكؿ -5
   التربية كزارة العراؽ جميكرية 24،2012ط المتكسط،

 ـ (2013-2012) الدراسي لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ -5
ّ: املصطلَات حتدود

 : االسئمة دائرة -1
 فييا يجرم القرائي، االستيعاب استراتيجيات مف ":انيا( ب2009 الدليمي،) عرفيا

 عممية ضبط في أعمؽ آثار ذات ميارات تعزز التي االسئمة طػرح عمى المتعمـ قػدرة تطكير
ثنائيا القراءة قبؿ االسئمة طرح تتطمب كما كمراقبتيا، التعمـ  :2009الدليمي،". )كبعدىا كا 
23). 
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 تميد السبكرة كسط في يُكتب دائرم رسـ بأنيا: االسئمة لدائرة االجرائي التعرؼ
 مف االسئمة لتكليد (البحث عينة)متكسط الثاني الصؼ طالبات بيا تقـك متسمسمة لخطكات
 . الدائرة كسط في المكتكب المكضكع خبلؿ

  : التحصيل -2
 لدراسة نتيجة الطمبة قبؿ مف المكتسبة كالميارة المعرفة :(2004 العقيؿ ) عرفو

 .( 99: 2004العقيؿ،) معينة تعميمية كحدة أك مكاضيع
 مف( البحث عينة) طالبات عميو تحصؿ ما مدل ىك: لمتحصيؿ االجرائي التعريؼ

 كالرابع الثالث الفصكؿ في التاريخ مادة مكضكعات في كالحقائؽ كالمفاىيـ المعمكمات
 اعدتو الذم البعدم التحصيمي االختبار في عمييا يحصمف التي بالدرجات مقاسة كالخامس
 . التجربة مدة انتياء بعد الباحثة

 : دابقة ودرادات نظروة جوانب

 النظري اإلرار: األول احملور

 : االسئمة دائرة
 الفيـ تحقيؽ في كالفاعمة الذاتية االسئمة استراتيجيات مف االسئمة دائرة استراتيجية تعدّ 

ثارة بالقراءة المتعمـ اىتماـ بإثارة كتتميز المتكسطة المرحمة في القرائي  مف نحكىا الدافعية كا 
 ىناؾ أف يدرؾ ألنو بالحرج شعكره كعدـ بنفسو، االسئمة عف اإلجابة مف بالتمكف شعكره خبلؿ
 ركح تنمي  فيي كبيرة أىمية االستراتيجية كليذه المعمكمات بعض يعرفكف ال أقرانو مف آخريف
 فرصة المتعمـ كتمنح التعاكني باألسمكب األنشطة بعض تنفيذ طريؽ عف الجماعي العمؿ

 ميارات تنمية خبلؿ مف االسئمة تكليد عمى القدرة فيو كتنمي القرائي،  المكضكع مع لمتفاعؿ
يصالو التنبؤ عمى قدرتو مف كتزيد الذىني، العصؼ كاستعماؿ العميا، التفكير  استنتاج إلى كا 
 :2008عطية،) المكضكع محتكل ضكء في جميعيا االسئمة عف االجابة مف تمكنو عدـ

226). 
 : االسئمة دائرة تنفيذها طريقة

 المجمكعة عدد يقؿ كال التعاكني باألسمكب تعمؿ مجمكعات عمى الطالبات المدرسة تقسـ 
 .خمسة عف
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 مراقبان  كاألخر مقرران  أحدىـ فتككف ،عشكائيان  المجمكعة أفراد بيف العمؿ ميمات تقسيـ، 
 .منسقان  أكان قائد كالخامس ،مبمغان  كالرابع مسجبلن، كالثالث

 قدر أكبر تكليد مجمكعة كؿ مف تطمب ثـ ،وتدريس المراد الدرس عنكاف المدرسة تحدد 
 .الذىني العصؼ بأسمكب المكضكع حكؿ االسئمة مف ممكف

 عنكاف كتكتب السبكرة كسط دائرة المدرسة ترسـ االسئمة لتكليد المحدد الكقت إنياء بعد 
 فيتكلى صاغتيا، التي االسئمة تقديـ مجمكعة كؿ مف يطمب ثـ الدائرة، كسط في الدرس
 لغرض مفتاحية كممات باستعماؿ الدائرة حكؿ المدرسة فتكتبيا قراءتيا المجمكعة مقرر
 حكؿ كتكتب المجمكعات جميع مف االسئمة تقدـ كىكذا أنكاع، أك فئات في االسئمة تجميع
 .الدائرة

 فئات عمى الباقية االسئمة تقسـ ثـ جميعيف، الطالبات بمشاركة المتكررة االسئمة تشطب. 
 ليا إجابات عف لمبحث االسئمة تمؾ فئات مف فئة مجمكعة كؿ تختار. 
 إجابات عف البحث إلى ترمي صامتو قراءة الدرس قراءة مجمكعة كؿ مف المدرسة تطمب 

 مسجؿ يسجميا اإلجابات إلى الكصكؿ كعند المجمكع، تمؾ تخص التي االسئمة
  .المجمكعة

 المدرسة كتسجؿ إجاباتيا، بقراءة مجمكعة كؿ تقـك كتسجيميا اإلجابات كقت انتياء بعد 
 .السبكرة عمى اإلجابات تمؾ

 السبكرة عمى تسجيميا تـ التي االجابات مناقشة تجرم الخطكة هىذ في االجابات مناقشة 
 عطية، ). الطالبات جميع بيف عمييا االتفاؽ تـ التي االجابات كتحدد صحتيا مف كالتأكد

  (314-313 :  2008 عطية،) (91: 2010
 : الِابقة الدرادات : الٌاني احملور

  االدىلة دائرة تناولت اليت درادة : والا

 2007 العميمات دراسة  
 في االسئمة دائرة استراتيجية اثر تعرؼ إلى كرمت األردف، في الدراسة ىذه أجريت

 .األساسية المرحمة طمبة لدل االستداللي كالتفكير القرائي االستيعاب تنمية
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 (*)األساسي التاسع الصؼ طمبة مف كطالبة طالبا  (178)مف الدراسة عينة تككنت
 كزعكا لئلناث، األساسية العميمات حي كمدرسة لمبنيف، الثانكية كالمقي فكزم مدرستي في

 .تجريبية مجمكعات ثبلث مف عشكائيا
 كقد االستداللي التفكير قدرات لقياسان كاختبار  القرائي لبلستيعاب اختباران  الباحث أعدّ 

 التبايف تحميؿ باستعماؿ إحصائيان  البيانات تحميؿ كبعد .كثباتيما االختباريف صدؽ مف تحقؽ
  :اآلتية النتائج عف الدراسة أسفرت البعدية لممقارنات LSD كاختبار الثنائي

 لمصمحة القرائي االستيعاب في (0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذكات فركؽ كجكد -5
 .(تعاكني تعمـ ك مفرد، تعمـ( االسئمة دائرة باستراتيجية درسكا الذيف الطمبة

 درست التي المجمكعة اداء متكسط بيف إحصائية داللة ذا فرقان  النتائج تظير لـ -5
 باستراتيجية درست التي المجمكعة اداء كمتكسط( مفرد تعمـ( االسئمة دائرة باستراتيجية

 .(تعاكني تعمـ) االسئمة دائرة
 تعزل القرائي االستيعاب في (0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذكات فركؽ تكجد ال -5

 .كالجنس االستراتيجية بيف التفاعؿ ألثر
 الطمبة بيف االستداللي التفكير في  (0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذكات فركؽ كجكد -5

 )المفرد التعمـ (مجمكعة كلمصمحة االسئمة دائرة باستراتيجية درسكا الذيف
 التفكير مستكيات في (0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذكات فركؽ تكجد ال -0

 (185-1 :2007العميمات،).كالجنس االستراتيجية بيف التفاعؿ ألثر تعزل االستداللي
  الًَصول تناولت اليت درادة: ثانوا

 2011  الدعمي -1
 الثاني الصؼ طبلب عند كاالستبقاء التحصيؿ في الزمنية الخرائط استعماؿ أثر)
 (التاريخ مادة في المتكسط

 الخرائط اثر(  معرفة إلى الحالي البحث ييدؼ ككاف العراؽ في الدراسة ىذه اجريت
 كلمتحقؽ ) المتكسط الثاني الصؼ طبلب عند استبقائيا ك التاريخ مادة تحصيؿ في الزمنية

 . بحثو فرضيتا الباحث صاغ اليدؼ ىذا مف
 لممديرية التابعة لمبنيف النيارية متكسطة طبلب مف طالب (52) البحث عينة تككنت

 عينة قسمت كقد (2011-2010) الدراسي لمعاـ المقدسة كرببلء محافظة لتربية العامة
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 الضابطة كالمجمكعة (أ) شعبة التجريبية المجمكعة متساكيتيف مجمكعتيف الى البحث
 (ب)شعبة

 الكسائؿ متعدد مف اختيار مف فقرة (60) مف تككف  التحصيمي االختبار البحث أداة
 براكف، –سبيرماف معادلة بيرسكف، ارتباط معامؿ ،T-Test التائي االختبار ىي اإلحصائية

 الفقرة تمييز قكة معادلة الصعكبة، معامؿ معادلة كام، مربع اختبار
 درست التي التجريبية المجمكعة تفكؽ البحث نتائج اظيرت كقد :البحث نتائج

 التقميدية بالطريقة درست التي الضابطة المجمكعة عمى الزمنية الخرائط باستعماؿ
 : تهءاوإجرا اليَث منهٍوة

 : الًٍرويب الًصموم : اواًل

 يضمف ألنو بالغة أىمية ذا التجريبية البحكث في المبلئـ التجريبي التصميـ يعد
 كالعكامؿ الظركؼ تخطيط " بو كيقصد( 196 :2001رؤكؼ،) لمبحث الدقيقة العممية البداية

 : 1990 كانكر، داكد ) يحدث ما كمبلحظة معينة بطريقة  ندرسيا التي  بالظاىرة المحيطة
 نتائجو، كدقة سبلمتو، لضماف ، بو خاص تصميـ تجريبي بحث لكؿ يككف اف البد. (256

 اف المعركؼ كمف العينة كظركؼ المشكمة، طبيعة عمى التجريبي التصميـ نكع تحديد كيتكقؼ
 طبيعة بسبب الضبط مف الكماؿ حد يبمغ تجريبي تصميـ الى تصؿ لـ التربكية البحكث
 التجريبي التصميـ عف التعبير كيمكف( 317 :1988العساؼ،) المعقدة التربكية الظكاىر
 (1)  بالجدكؿ

 كالضابطة التجريبية لممجمكعتيف الجزئي الضبط ذك التجريبي التصميـ(1) جدكؿ
 البعدي االختبار التابع المتغير المستقل المتغير المجموعة
 مادة نحو والميل التحصيل االسئمة دائرة استراتيجية التجريبية

 التاريخ
 نحو والميل التحصيل
  الضابطة التاريخ مادة

 
 : وسونًه اليَث جمًمع :ثانوًا

 اختيار تـ فقد القادسية محافظة تربية مديرية مكافقة عمى الباحثيف حصكؿ بعد
 قضاء تربية لمديرية التابعة المدارس بيف مف البدير ناحية في قصديان  لمبنات البصرة متكسطة

 : االتية لؤلسباب كذلؾ القادسية، لتربية العامة المديرية في عفؾ
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 إجراءات تطبيؽ في كمساعدتيا الباحثة مع لمتعاكف استعدادىا أبدت المدرسة إدارة فإ -5
 . بحثيا

 . الباحثة سكف مف  قربيا -5
 اختيار في يساعد مما المتكسط الثاني لمصؼ شعب ثبلثة عمى تحتكم المدرسة ىذه اف -5

 .عشكائي بشكؿ كالضابطة التجريبية البحث مجمكعتي
 تدرس التي  التجريبية المجمكعة تمثؿ  )أ(  شعبة اختيرت العشكائي السحب كبطريقة

 الطريقة كفؽ تدرس التي الضابطة المجمكعة مثمت (ب) كشعبة االسئمة، دائرة استراتيجية كفؽ
 (35)ك (أ) لشعبة طالبة (35) بكاقع طالبة (70)  الشعبتيف طالبات مجمكع كبمغ االعتيادية،

 لسنكات رسكب كجكد عدـ بسبب الشعبتيف مف طالبة أم استبعاد يتـ كلـ( ب) لشعبة طالبة
 (2) الجدكؿ في مكضح ككما سابقة

 كالضابطة التجريبية البحث مجمكعتي طالبات عدد (2) جدكؿ
 الطالبات عدد الشعبة المجموعة
 35 أ التجريبية
 35 ب الضابطة
 70 2 المجموع

 
ّ: اليَث جمموسيت تكافؤ : ثالًٌا

 بعض في البحث مجمكعتي طالبات تكافؤ عمى بالتجربة الشركع قبؿ الباحثة حرصت
 : ىي المتغيرات كىذه التجربة، نتائج في تؤثر اف يمكف التي المتغيرات

  بالشيكر محسكبا لمطالبات الزمني العمر -أ 
  لآلباء الدراسي التحصيؿ -ب 
 لؤلميات الدراسي التحصيؿ -ج 
 الذكاء -د 
 السنو نصؼ درجات في التكافؤ -ق 
 :التاريخ نحك الميؿ بمقياس التكافؤ -ك 
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 :  باألشهر محسوبا لمطالبات الزمني لعمرا -أ 
 متكسطات حساب كعند 1/3/2013 لغاية البحث مجمكعتي طالبات اعماراحتسبت 

 كباستعماؿ المعيارية كاالنحرافات كالضابطة التجريبية البحث مجمكعتي طالبات اعمار
 انو كجد المجمكعتيف بيف الفرؽ داللة لمعرفة (t-Test) مستقمتيف لعينتيف التائي االختبار

 المتكسط بمغ إذ (0.05) داللة مستكل عند الطالبات اعمار متكسطي بيف فركؽ ىنالؾ ليس
 المتكسط بمغك  (18،9) المعيارم كاالنحراؼ (153.02) التجريبية لممجمكعة الحسابي
 (68) حرية كدرجة (10 .65) المعيارم كاالنحراؼ (156.91) الضابطة لممجمكعة الحسابي

 ىذا في احصائيان  المجمكعتيف تكافؤ يعني كىذا باالشير، محسكبان  لمطالبات الزمني العمر في
 المتغير

 : لآلباء الدراسي التحصيل -ب 
 كام قيمة فإ لبلستقبللية )2 كا(  كام مربع باستعماؿ البيانات تحميؿ نتائج أظيرت

 مستكل عند (11.07) البالغة الجدكلية كام قيمة مف اصغر كىي (588،3) بمغت المحسكبة
 كالضابطة التجريبية البحث مجمكعتي فأ يعني كىذا ،(5) حرية كبدرجة ،(05،0) داللة

  المتغير ىذا في متكافئتاف
 : لؤلمهات الدراسي التحصيل -ج 

 كام قيمة فأ لبلستقبللية (2كا) كام مربع باستعماؿ البيانات تحميؿ نتائج أظيرت
 عند (11.07) البالغة الجدكلية كام قيمة مف اصغر كىي (4.0447) بمغت المحسكبة
 التجريبية البحث مجمكعتي فأ يعني كىذا ،(5) حرية كبدرجة ،(05،0) داللة مستكل

 المتغير ىذا في متكافئتاف كالضابطة
 : لذكـــــاءا -د 

  متكسط بمغ اذ التجريبية البحث مجمكعتي عمى المقنف رافف اختبار الباحثاف طبؽ
 متكسط بمغ حيف في (3.5) معيارم بانحراؼ (25.74) التجريبية المجمكعة طالبات درجات
 االختبار استعماؿ كعند ،(2.9) معيارم كبانحراؼ (24.85) الضابطة المجمكعة درجات
 الى (68) حرية درجة كعند (0.05) داللة مستكل عند (t-Test) مستقمتيف لعينتيف التائي
 اذ كالضابطة، التجريبية البحث مجمكعتي درجات بيف إحصائية داللة ذم فرؽ كجكد عدـ
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 عمى يدؿ مما  (0.05) داللة مستكل عند (2) الدرجات بيف المحسكبة التائية القيمة كانت
 الذكاء متغير في المجمكعتيف تكافؤ

 : السنة نصف بدرجات التكافؤ -ه 
 لمعاـ االسبلمي العربي التاريخ لمادة السنو نصؼ درجات عمى الباحثة حصمت لقد

 الحسابي المتكسط بمغ ذإ التاريخ، مادة في البحث عينة لطالبات 2013-2012 الدراسي
 الحسابي المتكسط بمغ كحيث (9.85) المعيارم كاالنحراؼ (81.05) التجريبية لممجمكعة
 لدرجات (68) حرية كدرجة (12.12) المعيارم كاالنحراؼ (78.54) الضابطة لممجمكعة
 الفركؽ لمعرفة مستقمتيف لعينتيف التائي راالختبا كاستعمؿ المجمكعتيف مف كؿ في الطالبات

  المجمكعتيف بيف
 : التاريخ مادة نحو بالميل  التكافؤ -و 

  عمى الميؿ مقياس تطبيؽ كتـ  التاريخ مادة نحك الميؿ مقياس في الباحثة كافأت
 طالبات درجات متكسط فبمغ إحصائيا المجمكعتيف درجات تحميؿ كتـ( البحث عينة)

 الحسابي المتكسط بمغ كحيث (10.02) المعيارم كاالنحراؼ  (92.74) التجريبية المجمكعة
 استعماؿ كتـ (11.68) المعيارم كاالنحراؼ (92.65) بمغ الضابطة المجمكعة طالبات
 المجمكعتيف بيف اإلحصائية الفركؽ لمعرفة مستقمتيف لعينتيف (T-Test) التائي االختبار

 التائية القيمة مف اقؿ كىي (0.41) المحسكبة التائية القيمة فبمغت ،(كالتجريبية الضابطة)
 عمى يدؿ كىذا (0.05) داللو كمستكل (68) حرية درجة عند كذلؾ (2) البالغة الجدكلية
 لمتغير ىذا في البحث مجمكعتي طالبات تكافؤ
 : الًٍرويب للًصموم واخلارجوة الداخلوة الِالمة: رابعا

  : التجريبي االندثار -1
 عنيا انقطاعيـ أك الدراسة (البحث عينة) الطبلب مف عدد ترؾ عف الناجـ األثر "ىك

 تكاجو كلـ ،(479 :2007 كزنكنة، الرحمف عبد) " النتائج في يؤثر مما التجربة، أثناء في
 كغير الضئيمة التغيب حاالت بعض باستثناء لو اثر أك العامؿ ىذا مثؿ الحالية التجربة
 البحث مجمكعتي بيف متساكية كبنسب المتكررة
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 : النضج عامل -2
 يـك بدأت إذ البحث مجمكعات بيف كمكحدة قصيرة كانت التجربة مدة لككف
 أم كذلؾ المتغير، ليذا اثر لحدكث كافية غير كىي 3/5/2013 يـك كانتيت  3/3/2013

 .األخرل دكف كاحدة كليس المجمكعتيف لكمتا يحدث فانو يحدث قد تغير
 : البحث ادوات -3

 اختبار ىي كالضابطة التجريبية البحث مجمكعتي لطالبات كاحدة ادكات اعتمدت
 تأثير أم حدكث لتفادم البعدم الميؿ كمقياس بعدم تحصيمي

  : العممية المادة -4
 الصؼ لطالبات المقرر المدرسي الكتاب عمى الباحثة باعتماد المتغير ىذا ضبط

 ىذه البحث مجمكعتا درست كقد الكتاب مف كالخامس كالرابع الثالث كالفصكؿ متكسط، الثاني
 . التجربة مدة طيمة المادة

  :الحصص توزيع -5
 االياـ في التاريخ مادة البحث مجمكعتي تدرس اف عمى المدرسة ادارة مع االتفاؽ تـ

 (3) كجدكؿ كالضابطة، التجريبية البحث المجمكعتيف لكبل االسبكع في حصتيف كبكاقع نفسيا
  ذلؾ يكضح

 كالضابطة التجريبية البحث مجمكعتي عمى التاريخ مادة دركس تكزيع (3) جدكؿ
 االيام

 المجموعة
 الخميس الثالثاء

 الدرس الساعة الدرس الساعة
  الرابع م3: 20 الثالث 10:  5 التجريبية
 الخامس م4: 10 الرابع 11:  20 الضابطة

 
 :لمتجربة الخارجية السالمة في تؤثر التي لعواملا -أ 

 : كىي الخارجية السبلمة في المؤثرة العكامؿ معالجة الى الباحثاف عمد لذلؾ
 : العينة اختيار في الفروق .1

 التجريبية) المجمكعة البحث مجمكعتي بيف اإلحصائي التكافؤ الباحثاف أجرل
 التحصيؿ لآلباء، الدراسي التحصيؿ لمطالبات، الزمني العمر) المتغيرات مف بعدد (كالضابطة
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 نحك بالميؿ التكافؤ ،ةالسن نصؼ بدرجات التكافؤ الذكاء، كمستكل لؤلميات، الدراسي
  كالضابطة التجريبية البحث مجمكعتي  فأب المتغير ىذا ضبط سابقا ذكر ككما (،التاريخ
 : المادة تدريس .2

 تدريس كخبلؿ اسابيع (8) استمرت التي التجربة مدة خبلؿ الباحثاف راعا لقد
 البحث نتائج في التدخؿ مف أثرىا إبعاد بغية االعتبار بعيف السابقة المؤثرات جميع  الطالبات

 . المجمكعتيف بتدريس بنفسيا الباحثة قامت إذ
 : القبمي لمقياس التفاعمية االثار .3

 لممتغير االستجابة في عمييـ المجرب حساسية ينقص اك يزيد اف القبمي لمقياس يمكف
 الحصكؿ يمكف التي لمنتائج ممثمة غير الييا التكصؿ يتـ التي النتائج تككف كىكذا التجريبي،

 تطبيؽ كتـ (60 :2005كالشريفيف، الكيبلني) القبمي القياس عمييـ يطبؽ لـ أفراد عند عمييا
 المجكعتيف تكافؤ لغرض كالضابطة التجريبية لممجمكعتيف التاريخ مادة نحك الميؿ مقياس
 . سابقا ذكر كما البحث
 : اليَث مًطلياتّ:خامِا

 تجربة لتطبيؽ ستستخدـ التي الدراسية المادة الباحثة حددت التجربة بتطبيؽ البدء قبؿ
 االسبلمية العربية الدكلة تاريخ كتاب مف كالخامس كالرابع الثالث الفصؿ تحديد تـ كقد البحث،
 (4) جدكؿ في كما ـ2013- 2012  الدراسي لمعاـ المتكسط الثاني لمصؼ

 كالضابطة التجريبية البحث لمجمكعتيف الدراسية المادة مكضكعات (4) جدكؿ
 الصفحات الموضوعات الفصل
 85-65 (هـ132- هـ41)االموي العصر في االسالمية العربية الدولة الثالث
 98 -85 (هـ56- هـ132)العباسي العصر في االسالمية العربية الدولة الرابع

 116-98 االندلس   في االسالمية العربية الدولة الخامس
 
 : السموكية االهداف صياغة -1

 (BLOOM)بمـك تصنيؼ حسب جاءت الباحثاف صاغيا التي السمككية االىداؼ اف
 لمفصؿ غرضا (36)ك ،(36)الثالث لمفصؿ سمككيا غرضا (99) السمككية االىداؼ عدد كبمغ
 الفيـ، التذكر،) االكلى الثبلثة مستكيات عمى مقتصرا الخامس لمفصؿ غرضا (27)ك الرابع
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 التربية مجاؿ في المتخصصيف الخبراء عمى السمككية االغراض ىذه عرضت كقد (التطبيؽ
  لمستكياتيا مبلئمتيا كمدل صياغتيا دقة عف رائيـآ لبياف كالتقكيـ كالقياس تدريس كطرائؽ
  المعرفية

 : التدريسية الخطط اعداد -2
 االسبلمي العربي التاريخ لمكضكعات التدريسية الخطط مف مجمكعة الباحثاف اعد

 حيث مجمكعة، لكؿ خطة (20) بكاقع تدريسية خطة(40)  التجربة اثناء في ستدرس التي
 المجمكعة كخطط االسئمة، دائرة استراتيجية كفؽ عمى التجريبية المجمكعة خطط أعدت

 عمى التدريسية الخطط مف نمكذج الباحثة كعرضت االعتيادية، الطريقة كفؽ الضابطة
 كالنفسية التربكية كالعمـك تدريس طرائؽ ك التاريخ في كالمتخصصيف الخبراء مف مجمكعة
 الخطط تمؾ تحسيف لغرض كمقترحاتيـ مبلحظاتيـ كاخذ رائيـآ الستطبلع (7) الممحؽ
 التجربة نجاح تضمف كسميمة صالحة كجعميا
 : اليَث أداةّ:داددا

 : التحصيمي االختبار -1
 احتياطية فقرات (10) اختيار تـ ككما اختبارية فقرة (40) مف الحالي االختبار يتككف

 كيتـ االستطبلعي التطبيؽ ضمف تدخؿ المكاصفات، جدكؿ في المحتكل تمثيؿ نسبة بنفس
 كبيذا السايككمترية الخصائص خبلؿ تسقط أف الممكف مف التي الفقرات عف بيا التعكيض
  متعدد مف االختيار نكع مف فقرة (50) االكلية بصكرتيا لمفقرات الكمي العمكد أصبح

 :(Test Validity) االختبار صدق -أ 
 الذم لميدؼ محققا يككف كأف الباحثاف أعده الذم االختبار صدؽ مف التأكد يتـ كلكي

 : مف التحقؽ تـ ولقياس كضع
 ( السطحي )الظاهري الصدق (Face Validity) 

 اعتمد كقد كالمختصيف الخبراء عمى المادة محتكل مع االختبار بعرض الباحثاف قاـ
 صدؽ تحقؽ كبذلؾ الفقرات صبلحية لتقرير أساسان  الخبراء مف فكؽ فما %80 مكافقة الباحثاف
  مقبكلة االختبار فقرات جميع اف النتائج كاظيرت الظاىرم
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 المحتوى صدق (Content Validity) 
 تعريفا تمثؿ انيا عمى االختبار مفردات الى النظر ىك الصدؽ مف النكع ىذا لتحقيؽ

 النظر يمكف االكاديمي التحصيؿ اختبار حالة ففي االختبار، خبلؿ مف قياسو المراد لمتحصيؿ
 بتحميؿ ذلؾ كيتـ التعميمية االىداؼ مف اكثر اك لكاحد تعريؼ انو عمى االختبار محتكل الى

 المفردات اكزاف تتناسب بحيث تاما تمثيبل تمثميا التي المفردات كضع ثـ قياسيا المراد السمة
 قد الباحثة لككف(. 296-295 :2007 منسى،) السمة هىذ جكانب مف جانب ؿك اىمية مع

 مف النكع ىذا حققت قد بذلؾ يككف االختبار لفقرات كضعيا في االختبارية بالخارطة استعانت
 يقيسيا التي كاألىداؼ لممحتكل صادقان  االختبار يعد كبذلؾ الصدؽ

 : التحصيمي االختبار لفقرات االعتدالي التوزيع -ب 
 العينة أفراد لجميع األكلية بصكرتو التحصيمي لبلختبار الكمية الدرجة حساب تـ

 تكزيعيا فكاف الطالبات درجات تكرارات ُحسب ثـ طالبة (100) عددىـ البالغ االستطبلعية
 : االتية السايككمترية الخصائص استخراج كتـ. االعتدالي التكزيع مف يقترب

 التمييزية القوة : 
 قيمة أقؿ إلى قيمة أعمى مف تنازليان  الطالبات الستجابات الكمية الدرجة ترتيب كتـ

 طالبة (27) فبمغت العميا (%27) نسبة ُأخذت ثـ متطرفتيف، مجمكعتيف عمى لمحصكؿ كذلؾ
 الدنيا (%27) الػ نسبة كانت حيف في (32) فييا درجة كأقؿ (39) فييا درجة أعمى فكانت
 الباحثاف قاما ثـ ،(19)فييا درجة كأقؿ (26) فييا درجة أعمى فكانت طالبة (27) كبمغت
 التمييزية، القكة معادلة طبقت ثـ كالدنيا العميا لمجمكعتيف في الصحيحة االجابات عدد بحساب

 كعميو مميزة، غير فقرات ىي(  46 ،41 ،37 ،29 ،27 ،19 ،14 ) الفقرات أف تبيف كقد
 فقرة (43) مف مككنان  المقياس بقي كبالتالي حذفيا، تـ فقد

 :لالختبار الكمية بالدرجة الفقرة درجة عالقة -ج 
 العينة لجميع التحصيمي االختبار فقرات مف فقرة كؿ درجة عبلقة حساب تـ

 ثـ اؿ،ػبايسيري بكينت ارتباط معامؿ باستعماؿ التحصيمي لبلختبار الكمية بالدرجة االستطبلعية
 كدرجة (0.05) داللة مستكل عند الحرجة الجدكلية بالدرجة لبلرتباط المحسكبة القيمة قكرنت
 ذات الفقرتيف عبلقة أف يتبيف االرتباط معامبلت قيـ فكانت (0.195) كالبالغة (99) حرية
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 االختبار ليبقى حذفيما تـ كبالتالي دالة، غير لبلختبار الكمية بالدرجة(27) ك (19) التسمسؿ
 .المعالجة ىذه لغاية فقط، فقرة (41) مف مككنان 
 صعوبة معامل : 

 المكضكعية، االسئمة الى بالنسبة التحصيمي االختبار لفقرات الصعكبة معامؿ ُاحتسب
 أف جيدة الفقرات تعد اذ مناسب، صعكبة معامؿ ذات (0.61-0.24) بيف قيمتيا تراكحت كقد

 فقرة، (41) مف مككنان  االختبار يبقى كبيذا المقبكلة، الحدكد ضمف تقع الفقرات جميع صعكبة
 ليا، مخطط كما فقرة (40) المككنة االختبارية لمخارطة فقراتو في مساكيان  االختبار يبقى كلكي
 كاخركف، الظاىر) فقرة (40) مف مؤلفان  االختبار ليبقى (2) الفقرة حذؼ إلى الباحثاف عمد فقد

   المقبكلة الحدكد ضمف تقع الفقرات جميع تككف كبيذا(. 129 :1999
 الخاطئة البدائل فعالية :(Effective ness of Distracters) : 

 لجميع سالبة القيـ ككانت التحصيمي االختبار لفقرات الخاطئة البدائؿ فعالية احتسبت
 المجمكعة طالبات مف عددان  جذبت الخاطئة البدائؿ فأ يعني كىذا التحصيمي، االختبار فقرات
 .التحصيمي لبلختبار الخاطئة البدائؿ فعالية عمى يدؿ مما العميا، المجمكعة مف كثرأ الدنيا

 االختبار ثبات -د 
 التحصيمي لبلختبار متعدد مف االختيار نكع مف المكضكعية الفقرات ثبات احتسب

 معادلة بتطبيؽ كذلؾ الداخمي، التجانػس طريقة باستعماؿ فقرة (40) مف المككف
 فقرات بيف الداخمي االتساؽ إليجاد استعماالن  المعادالت كثرأ كىي (20- كيكدركريتشاردسكف)

 كقد (162 : 2006عبلـ،) ( كاحد صفر، )  ثنائية االختبار فقرات درجات كانت اذا االختبار
 حينما جيدة االختبارات تعد اذ جيد كىذا مقبكلة، قيمة كىي (0.71) الثبات معامؿ قيمة بمغت
 (.240 :2004النبياف،) ) فكؽ فما  (0،67)) ثباتيا معامؿ يبمغ

 : النًائج سرض

 (0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد ال" انو عمى الفرضية نصت
 كبيف االسئمة دائرة  بستراتيجية درسف البلتي  التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسط بيف

 في االعتيادية الطريقة كفؽ درسف البلتي الضابطة المجمكعة طالبات درجات متكسط
 ."التحصيؿ
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 االختبار في ،( كالضابطة التجريبية) البحث مجمكعتي طالبات درجات تعييف كبعد
 التجريبية البحث لمجمكعتيف المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط كباستخراج التحصيمي
 (0.05) داللة مستكل عند (t-Test) مستقمتيف لعينتيف التائي االختبار كباعتماد كالضابطة

 (75،5) المعيارم كاالنحراؼ (29،45  ) التجريبية لممجمكعة الحسابي المتكسط بمغ حيث
 كدرجة (6،4) المعيارم كاالنحراؼ (0،26) الضابطة لممجمكعة الحسابي المتكسط بمغ كحيث
 التائية القيمة ايجاد تـ ،)كالضابطة التجريبية) البحث مجمكعتي مف لكؿ (68) حرية

 (5) جدكؿ في مبيف كما المحسكبة
 لدرجات كالجدكلػية المحػسكبة التائية كالقيمة المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط(5)  جدكؿ

 التحصيمي االختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف

 المجموعة
 عدد

 الطالبات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة التائية القيمة
 الحرية

 اإلحصائية الداللة
 الداللة مستوى عند

 الجدولية المحسوبة 0.05

 75،5 29 ،45 35 التجريبية
 دالة 68 2 2 ،77

 6،4 0،26 35 الضابطة
 
ّ : النًائج تفِري: ثانوًا

 تفكؽ الى بالتحصيؿ المتعمقة النتائج أظيرت بالتحصيؿ يتعمؽ بما النتائج تفسير
 المجمكعة طالبات عمى االسئمة دائرة استراتيجية كفؽ عمى درست التي التجريبية المجمكعة
 . التحصيؿ اختبار في االعتيادية الطريقة كفؽ عمى درست التي الضابطة

 : اآلتية األسباب إلى يعكد النتيجة ىذه إلى التكصؿ إفّ 
 ثقتو مف كتزيد لذاتو نجاحو عزك عمى القدرة الفرد لدل تجعؿ االسئمة دائرة  استراتيجية اف -5

 نقؿ عمى كمساعدتو أدائو لتحسيف لمميارات المدركس لبلستعماؿ فرصة لو كتتيح بقدراتو،
 ىذه مثؿ عمى التدريب ضركرة الباحثيف مف الكثير كيؤكد أخرل، خبرات الى الميمات

  ( L earher&mclaughlin،2001،p:123) . منظمة تعميمية بيئة ضمف االستراتيجية
 اسئمة بتككيف يكمفكف عندما المقركءة المادة مع النشط التفاعؿ عمى الطالبات تشجع -5

 مف الكتاب اك المدرس يطرحو لما سمبية استجابة مجرد كليس ليا، اجابات عف كالبحث
 (.Rosenhine&chapaman، 1996:181-221) تساؤالت



ّاملناصريي مظلوم جدوع حِنيأ.م.د.ّ

ّ

 يف االدىلة دائرة ادرتاتوٍوة ادًعمال اثر

ّ حنوها واملول الًاروخ مبادة الًَصول ّّّّّّّّّّّّزفري فرحان رذا

ّ

) 055 ) 
 

ّ : االدًنًاجات: ثالًٌا

 : يأتي ما الباحثاف ستنتج الدراسة ىذه نتائج ضكء في
 في اثر الفعالة التدريسية لمطرائؽ اف مف التربكية كاالدبيات المؤلفات بعض الية اشارت -5

 المتكسط الثاني لمصؼ االجتماعية المكاد تحصيؿ
 في كطرحيا االسئمة تكليد مف الطالبات تمكيف عمى ساعد  االستراتيجية ىذه استعماؿ اف -5

 التحصيؿ زيادة في أسيمت مما المادة، حفظ مف الطالبات ساعد  كايضا الدرس اثناء
 .التجريبية المجمكعة لطالبات الدراسي

  : الًوصوات: رابعا

 : منيا التكصيات مف مجمكعة الى الباحثاف تكصؿ
 ضركرة عمى لمتربية العامة المديريات قبؿ مف ياكمدّرسات التاريخ مادة مدّرسي تشجيع -5

 .التاريخ مادة تدريس في االسئمة دائرة اسمكب استعماؿ
 المديرية في تقاـ التي التربكية الدكرات في التاريخ مادة كمدّرسات مدّرسي تدريب ضركرة -5

 .التاريخ مادة تدريس في االسئمة دائرة استراتيجية استعماؿ كيفية عمى لمتربية العامة
 :املقرتحات: خامِا

 :يأتي ما إجراء الباحثاف قترحا الحالي لمبحث ستكماالن ا
 نحك كاالحتفاظ االتجاه مثؿ أخرل تابعة متغيرات في الحالية لمدراسة مماثمة دراسة إجراء -5

 .كغيرىما المادة،
 دراسية مراحؿ أك دراسية مكاد في االسئمة دائرة استراتيجية تستخدـ أخرل دراسات إجراء -5

 . أخرل
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