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 اإلهداء
 

 بي العزيز.أ... رتقي سلم احلياة حبكمة وعزة ومشوخ أن أىل من علمني إ

ا يل... ىل من وفقني اهلل بدعائهإىل من دعت يل بالتوفيق يف كل حني ... إ

 اسأل اهلل أن يطيل يف عمرهما...أمي الغالية.

 من وقفت معيىل إأم أوالدي ... ىل إىل توأم روحي ... ونبع احلنان ... إ

 العزيزة.دراستي حىت هذه اللحظة.. زوجتي  ودعمتني من بدايةكثريًا ...

 معنا...الكرام... فللحياة طعم أخر بوجودهم ىل ابنائي إ

 ، أمحد.ندى ، جىن ، عالء  

 خواتي حفظهم اهلل من كل سوء.أخواني وإىل إ

سائالً اهلل العلي القدير أن  مجيعًا أهدي هذا اجلهد املتواضع، ىل هؤالءإ

 ىل ما حيب ويرضى...إينفعنا مبا علمنا ويوفقنا 

 الباحث:

 براهيم توفيق عبد الواحدإ
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 الشكر والتقدير
والصدد و والمدد ى نبددا محممددع محمددهلل ونبددا  لدد  ا  والشدد هلل ح شدد هللا  شدد هلل ، حمددهللا  الحمددهلل ح حمددهللا  

 أمع حعهلل:  وصحح  أجمعمن ومن تحعهى حإحمعن إلا موى الهللمن

هلَلبِّ َأْوِزْنمِددده َأْن َأْشددد عهلَل ِمْعَمتَدددَ  ال تِددده تعدددعلا كددده  تعحددد  ال دددهللمى :  تحدددعهلل  و مدددن قولددد   امط قدددع  

دعِلِحمنَ َأْمَعْمَت َنَبه  َوَنَبا َواِلهلَلي  َوَأْن َأْنَمَل َصعلِ  ع َتهلْلَضعهع َوَأهلْلِخْبمِده ِحهلَلْحَمتِدَ  ِكده ِنَحدعهلِلَ  الص  وهللو مد .(ح 

 .91 اآلمة الممل،

   ""من ال مش هلل المعس ال مشد هلل اح :هللمول اح صبا اح نبم  ومبى قعلمن الحهللمث المحوي  امط قع  و 

الـدكتور إبـراهيم ومشدهللكه حعلش هلل واالمتمعن إلا أمدتعيي، حهللامة كإم  لممهللمه ولمثبج صهللهللي أن أتقهللى 

األمددتعي المشددعهلل  وهللقددمس قمددى الممددعتج وطددهللل التددهللهللمس ح بمددة التهللحمددة كدده الجعمعددة  ،حامــد األســطل

 ال ثمدهلل  مهللمه مدن ممدعحع نبمد  حدعل ثمهللأاإلم ممة اليي تفضل مش وهللا  حعإلشهللاف نبا هللمعلته واليي 

وصدبت  لدا مدعإتصل تديه الهللهللامدة  مع احتجت  حتانن مهلل مهلل الممعنهللو له وكم ا مومع  واليي مع توام

 كدده هللهللحدده وممددهلل حدد  أمددهللي ونمددا أن مطمددل نمددهلله لمحقددا محهللامددع  اح لدده حمددهلل ح حددسن ممددهلله كعل ،المدد 

 كه موهلل العبى والعبمعء. متأللقع  

 الجعمعة ..جعمعته الححمحة بمة التهللحمة كه وأتقهللى  يل  حجزمل الش هلل إلا  ل من 

لا م تحة إتقهللى حواكهلل الش هلل أو ، عليان الحولي :الدكتور تاذاألسحعممهللتع ممثبة اإلم ممة حغزو 

 كه تيه الهللهللامة . جت الجعمعة االم ممة اليي امهللتمه ح ل مع احت

الموقهللمن نبا مع ت حهللوه من ال هللاى و  ممعقشة مع أتقهللى حجزمل الش هلل إلا أمعتيته أنضعء لجمة ال

غمعقهع حمقتهللحعتهى   القممة.نمعء كه قهللاءو هللمعلته المتواضعة وا 
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والشدد هلل ،  ددون ممعقشددع  هللاخبمددع  تحددسن  علتفضددبه فتحيــة حــبحي اللولــو :ةالــدكتور األســتاذة لددا إشدد هلل لكع

لتفضددب  حددسن م ددون ممعقشددع  خعهللجمددع  لهللمددعلته المتواضددعة  منيــر ســعيد عــو  :الــدكتورموصددول إلددا 

مى أهللوات ح دوتخصص  نبا مع حديلوه مدن جهدهلل لت مم او و ل الش هلل إلا المعهللو المح ممن  ل حبقح  

 هللتقه ح  حتا وصبت الهللمعلة إلا مع وصبت إلم .أ، و عمت مصعقحهى حمثعحة مبى الهللهللامة

لتفضدب  حعلقمدعى حمععلجدة العمبمدعت االحصدعقمة و لهللنمد  لده  سـتاذ: محمـد العكـراأللا إواتقهللى حعلش هلل 

 كه تيه الهللهللامة. الممتخهللمة

الت مولوجمع حمهللمهللمة هللكد   مشهللف مححث ستاذ: عبد الباسط المحرياأللا إوالش هلل موصول 

 مهلله مهلل العون له.و التعبمممة لممعنهللته 

تددي هلله كدده تدديه الهللهللامددة كهددو كدده قبحدده مشدد وهللا  ونبددا لمددعمه أمددع مددن لددى أ   قبمددهتدديا مددع  تحدد

 مي وهللا .

 . ون قهلل وكقت كه تحقمل الغعمة من تيه الهللهللامةأن اح العبه العظمى أ مسلأ ،خمهللا  أو 

 الباحث:

 الواحد براهيم توفيق عبدإ
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 ملخص الدراسة
كه الدتعبى المشدط نبدا تمممدة  امتهللاتمجمتمنمعهللكة كعنبمة امتخهللاى  إلاتهللكت الهللهللامة الحعلمة 

 .األمعمهمهعهللات الهللمى الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع لهللى طعلحعت الصف التعمع 
 حمث حهللهللت مش بة الهللهللامة حعلمؤال الهللقمس التعله :

في التعلم النشط علـ  تنميـة مرـارات الرسـم الرندسـي فـي مـادة  جيتيناستراتيما فاعلية استخدام 
 ؟األساسيالتكنولوجيا لدى طالبات الحف التاسع 

 ومتفهللع من المؤال الهللقمس االمقبة الفهللنمة التعلمة:
المعتمدددهللتمن نبدددا الدددتعبى المشدددط والتددده تهدددهللف إلدددا تمممدددة مهدددعهللات الهللمدددى  مدددتهللاتمجمتمنمدددع اال .9

 ف التعمع األمعمه؟الهمهللمه لهللى طعلحعت الص
المدهللاهلل تمممتهدع كده مدعهللو الت مولوجمدع لدهللى طعلحدعت الصدف التعمدع  مهدعهللات الهللمدى الهمهللمدهمع  .2

 كه التعبى المشط؟ امتهللاتمجمتمناألمعمه حعمتخهللاى 
مددع كعنبمددة امددتخهللاى امددتهللاتمجممن كدده الددتعبى المشددط نبددا تمممددة مهددعهللات الهللمددى الهمهللمدده لددهللى  .3

 طعلحعت الصف التعمع األمعمه؟
المدمهج الحمدعقه والمدمهج التجهللمحده، وت ومدت العممدة  امدتخهللى الحعحدث مدقبة الهللهللامدةأولإلجعحة ندن 

العبمدع  األمعمدمةمهللهللمدة هللمدهلل معمدمن جممدع طعلحدعت الصدف التعمدع ححطهللمقدة قصدهللمة مدن  أخيتوالته 
مقدة المجمدونتمن التجدهللمحمتمن والمجموندة الضدعحطة حطهلل  اختمدعهللتدى ثى حعهلل يلد  ، لبحمعت حمحعكظة هللك 

 تهللهللمددد تدددهوال (9 الصدددف التعمدددع ولدددا وتددده حمدددث تدددى اختمدددعهلل المجموندددة التجهللمحمدددة األ ،نشدددواقمة
الصدف التعمدع المجموندة التجهللمحمدة الثعممدة وتده  التعبى المحمه نبا المشهللوع و امتهللاتمجمةحعمتخهللاى 

وته  طةضعحالمجمونة الالتعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو و  امتهللاتمجمةحعمتخهللاى  ته هللهللمتوال (2 
 . حعمتخهللاى حعلطهللمقة التقبمهللمة عوتى تهللهللممه (3 التعمع 

صدمى  ،كه التعبى المشط نبا تمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمده امتهللاتمجمتمنولحمعن كعنبمة امتخهللاى 
وحطعقددة م حظددة م ومددة مددن  ( كقددهللو22مددن   ع  م ومدد لقمددعس الجعمددب المعهللكددهمعهللكمددع   ا  الحعحددث اختحددعهلل 

الهللهللامدة نبدا مجمونددة  أهللاتدهوقدهلل تدى ندهلل   مس الجعمدب المهدعهللي والعمبده.( مهدعهللو تمهللمدمة لتقد32 
الهللهللامة نبا نممة امدتط نمة م ومدة  أهللواتوتى تطحمل  لبتحقل من صهللقهعلخحهللاء والمختصمن من ا
مدددن صدددهللل وثحدددعت ومدددهولة  طمقمدددعنواالويلددد  لبتس دددهلل  خدددعهللي نممدددة الهللهللامدددة( طعلحدددة مدددن  33   مدددن

 حطعقة الم حظة قحل التطحمل الفعبه نبا نممة الهللهللامة الحعلمة.وصعوحة حموهلل االختحعهلل وحموهلل 
" الهللمددى الهمهللمدده " الممظددوهلل" مددن  تددعب الت مولوجمددع لبصددف  األولدداوقددهلل تددى اختمددعهلل الوحددهللو 

لبصف  التعبى المحمه لبمشهللوع امتهللاتمجمةحعمتخهللاى  وتهللهللممهعوشهللحهع  إنهللاهللتعوتى  ،األمعمهالتعمع 
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والطهللمقددة التقبمهللمددة  (2 لبصددف التعمددع تعبى التعددعومه وكددل طهللمقددة ج مددو الدد امددتهللاتمجمةو  (9 التعمددع 
 لبمجمونة الضعحطة.

 إلداالهللهللامدة  وتوصدبت لمهدعهللات الهللمدى الهمهللمدهوحطعقة الم حظدة  معهللكهوتى تطحمل االختحعهلل ال
 المتعقج التعلمة :

كده ( حدمن هللهللجدعت الطعلحدعت =...0توجهلل كهللول يات هللاللة إحصعقمة نمدهلل ممدتوى هللاللدة   .9
لمهدددعهللات الهللمدددى  معهللكدددهاالختحدددعهلل الجممدددع الجوامدددب التددده مقممدددهع المجموندددعت الدددث ث كددده 

 لصعل  المجمونتمن التجهللمحمتمن. حعهلل تطحمل الهللهللامة والهللهللجة ال بمة ل  الهمهللمه
حددددمن هللهللجددددعت الطعلحددددعت كدددده  (=...0توجددددهلل كددددهللول يات هللاللددددة إحصددددعقمة نمددددهلل ممددددتوى   .2

حمهددعهللات  حطعقددة الم حظددة الخعصددةكدده مددع األحعددعهلل لبهللهللجددة ال بمددة وجمالمجمونددعت الددث ث 
 .لصعل  المجمونتمن التجهللمحمتمن حعهلل تطحمل الهللهللامةالهللمى الهمهللمه 

تمممة مهعهللات  هكه التعبى المشط حهللهللجة ممعمحة من الفعنبمة ك نامتهللاتمجمتمتصف امتخهللاى ت .3
 تمن.التجهللمحم تمنالهللمى الهمهللمه لهللى طعلحعت المجمون
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Abstract 

 

      The current study aimed to find out the effectiveness of the use of 

two strategies in active learning on the development of  engineering 

drawing skills in technology material for ninth grade students. 

    The problem of the study has been identified by the following main 

question: 

 What is the effectiveness of the  use of two strategies in active 

learning on the development of engineering drawing skills in technology 

material for ninth grade students? 

The main question is branching  into these sub-questions: 

 

1-What is the two strategies which are adopted in active learning and  aim 

to develop the skills of engineering drawing of the ninth grade girls? 

 

2-What are the engineering skills wanted to be developed in technology 

material of the ninth-grade students by using the two strategies in active 

learning? 

 

3-What is the effectiveness of the use of two strategies in active learning on 

the development of engineering drawing skills of ninth-grade students? 

 

And to answer the questions of the study, the researcher used the 

structural approach and the experimental approach, The sample was formed 

which was taken in deliberate manner of all ninth-grade students in Deir 

Yassin basic school of girls in Rafah, then the two groups were selected 

,experimental and the control group, in a random manner, the first 

experimental group was chosen ,which is a ninth grade 1 who had studied 

by using the strategy of the project-based learning and the second 

experimental group is the ninth grade 2 who had studied by using 

cooperative learning strategy under Jigsaw method and the control group is 

the ninth 3 were taught by using the traditional way. 

 

To illustrate the effectiveness of the use of two strategies in active 

learning on the development of the skills of engineering drawing, the 

researcher designed achievement test consisting of (28)  paragraph, and 

note card consisting of (32) engineering  skill to measure  both of the 
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skilful and the practical sides. The tools of the study have been introduced 

on a group of experts and specialists to verify sincerity, and the study tools 

were applied on a prospective sample of  (37) female students from the 

tenth grade in Shafa Amr secondary school for girls, so as to make sure and 

assurance of the validity , reliability , ease and difficulty of the test items 

and of note card items before the actual application on the sample of the 

current study. 

 

The first unit "Engineering Drawing" Perspective " has been selected 

from the book of Technology of the ninth grade, and it was developed , 

demonstrated and taught by using the project-based learning strategy for 

the ninth grade 1 and the cooperative learning strategy according to Jigsaw 

method for ninth grade 2 and the traditional way for the control group. 

The achievement test and note card for engineering skills were applied and 

the study found the following results: 

 

1.There were significant statistically differences at the level of 

 (α = 0.05) between the average scores of the students in the three 

groups in the achievement test of engineering skills after the application 

of the study for the two experimental groups. 

 

2.There were significant statistically differences at the level of  

(α = 0.05) between the average scores of the students in the three groups 

in the note card of performing "engineering" skills after the application 

of the study on the two experimental groups. 

 

3. Characterized by the use of active learning strategies in a suitable 

degree of effectiveness in the development of engineering drawing skills 

of ninth grade students to the students the experimental groups. 
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 قائمة احملتويات
 رقم الصفحة احملتويات

 أ مته لاال
 ب تهللاءاإل

 ت الش هلل والتقهللمهلل
 ي عهللحمةمبخص الهللهللامة حعلبغة ال
 خ مجبمزمة مبخص الهللهللامة حعلبغة اإل

 ي قعقمة المحتومعت
 ش قعقمة الجهللاول

   ش علقعقمة األ
 ط قعقمة م حل الهللهللامة

 هميتهاأ: خلفية الدراسة واألولالفصل 
 2 مقهللمة الهللهللامة
 0 مش بة الهللهللامة
 6 كهللو  الهللهللامة
 6 أتهللاف الهللهللامة
 3 أتممة الهللهللامة
 3 حهللوهلل الهللهللامة

 3 مصطبحعت الهللهللامة

 طار النظريالفصل الثاني :اإل
 9 المحور االول : التعلم النشط واستراتيجياته. 

 .9 مفهوى التعبى المشط -9
 93 التعبى المشط إلاالحعجة  -2
 94 أتهللاف التعبى المشط -3
 90 أتممة التعبى المشط -4
 90 والتعبى المشط مقعهللمة حمن التعبى التقبمهللي -0
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 رقم الصفحة احملتويات
 93 وهلل  ل من المعبى والطعلب كه التعبى المشطهلل -6
 91 معوقعت التعبى المشط -3
 .2 امتهللاتمجمعت التعبى المشط -2

  : 23 التعلم التعاوني استراتيجيةالمحور الثاني 
 23 الجيوهلل العمبمة لبتعبى التععومه -9
 24 محعب الهللانمة المتخهللاى التعبى التععومهاأل -2
 20 تععومهتعهللمفعت التعبى ال -3
 26 مس ومجعح نمل المجمونعت التععوممةأ -4
 23 الطهللل التهللهللمممة الممتخهللمة كه التعبى التععومه -0
 23 قمعى التحصملأكهللل  -أ
 23 لععب والمحعهللمعتكهللل األ -ب
 23 كهللل التعبى معع   -ي
 22 االمتقصعء الجمعنه -هلل
 22 طهللمقة ج مو -تد

 22 المظهللو التعهللمخمة لطهللمقة ج مو
i.  21 (9 طهللمقة ت عمل المعبومعت المجزأو 
ii.  3 (2 طهللمقة ت عمل المعبومعت المجزأو. 
iii.  39 (3 طهللمقة ت عمل المعبومعت المجزأو 

  : 32 التعلم المبني عل  المشروع استراتيجيةالمحور الثالث 
 32 تعهللمف التعبى المحمه نبا المشهللوع -9
 33 وعالمظهللو التعهللمخمة لبتعبى المحمه نبا المشهلل  -2
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 الفصل األول
 وأهميتها خلفية الدراسة

 :مقدمة الدراسة
وتو كه  ل مهللاحل اإلممعن ول ن  حمعو اإلممعن من المههلل إلا البحهللممتهلل التعبى نبا امتهللاهلل 

والمخهللجددعت واآلثددعهلل  ومددن حمددث الطدهللل واألمددعلمب ،مختبدف تدديا الددتعبى مدن حمددث الشدد ل والمضدمون
 لمعتجة نن التعبى.ا

كقبمدع تجدهلل هللولدة  ،ولبثوهللو العبممة والممتحهللثعت الت مولوجمدة هللوهللتدع الحدعهللز كده نصدهللمع الحدعله
من الهللول لى تفهلل  كه ممعمتهع التعبمممة مجعل ت مولوجمع التعبمى وامتخهللاى ممدتحهللثعت  الت مولوجمدة  

حهدديه الت مولوجمددع وكهللضددهع كدده  ولموا حددة العصددهلل الحددعله والهلل ددوب كدده مددفممت  ال حددهلل لمددع مددن التمددبم 
 ممعمتمع التعبمممة حهللء من هللمع  األطفعل وحتا المهللاحل التعبمممة المتقهللمة.

ولعددل أحددهلل الطددهللل الهللقممددة لموا حددة تدديه التطددوهللات العبممددة المددهللمعة تدده التهللحمددة، كددإن مهمددة 
إممدعمع  ممدتطمع  التهللحمة حعتت أ ثهلل صعوحة وتحهللمع  من يي قحدل ألمد  ممدوط حعلقدعقممن نبمهدع أن معدهللوا

أن مت مف مع تيا الواقع الجهللمهلل، ونبم  كإن التهللحمة ال مم دن لهدع أن تممدو حمعدزل ندن ممدهللان التعبدمى 
تيا الممدهللان األتدى كده الممدعهللمن التده تخدهللى المصدبحة الععمدة حعنتحدعهلله ممدعتى حشد ل محعشدهلل كده حمدعء 

 .(33:  6..2 ،األجمعل ول  هللوهلله كه تحهللمهلل ممتقحل األمة.   نمقول
والمتتحع ألمعلمب التهللهللمس المختبفة نبا مهللاهلل العصوهلل مجهلل أمهع نبا مهللاهلل العصوهلل 
القهللممة اتجهت محو المعبى كه جممع األش عل من حمث األمبوب الممتخهللى كه التهللهللمس واليي 

لا  خهلله من أموهلل ا  وكه إهللاهللو الصف و  وكه طهللح األمقبة ،معتمهلل نبا الحفظ والتبقمن لبطعلب
وال م ون يل  كه المهللهللمة كحمب،  ولو حشهء حممط لبطعلب لمعبى هللون اإلمحعءوأحهللاث تتعبل حع

ومع ظهوهلل نبى المفس التهللحوي ظههللت مظهللمعت تهللحومة تهللت ز كه أمعمهع نبا الطعلب وتحومل 
الهللوهلل من معبى مبقن إلا معبى موج  ومممهلل لبعمبمة التعبمممة  ومن طعلب محفظ المقهللهلل نن ظههلل 

الممعنهللو نبا لا طعلب ل  هللوهلله الحعهللز كه ا  و ، ععل كه العمبمة التعبمممةقبب إلا طعلب مشعهلل  وك
 وكه التح ى حمخهللجعت الهللهللوس . وكه طهللح األمقبة ،الصفوضحط إهللاهللو 

 لمس التعبمممة العمبمة كه المظهلل إنعهللو مجب أم  (.2-96: ...2ومهللى  ل من ال ثمهلل والميمهلل   
  لمعت نبا والتهلل مز التعبمى مظى حتطومهلل ول ن هللاممةالهلل والمقهللهللات الممعتج من مزمهلل محو حعالتجعه
 نبا القعهللهللو العقبمة وت ومن ،المتعبى لهللى العقبمة الحممة تش مل لتعمهلل ،والعموممة حعلشمولمة تمتعز
 (Custer,2003:16)   ومتهلل مي هللو . المش  ت وحل القهللاهلل واتخعي واإلحهللاع والمقهلل والتحبمل الفهى
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التهللحمة والتعبمى حههللف التحممن والتطومهلل خول الت مولوجمع إلا ممهللان حسم  لى م ن تمع  حهلل من هلل
ومن الممصف أن مشمهلل تمع إلا أممع مشههلل مؤخهللا  اتتمعمع  متزامهللا  حعلت مولوجمع كه الوطن  واالحت عهلل، 

 (0.6 : 2..2امبمى    والمجعهلل ومؤ هلل يل   نهللاهلل المتعبممن.أمظهللا  الزهللمعهلل المعهللكة وزمعهللو  العهللحه
خ ل حهللء المؤممعت التهللحومة حمضعنفة جهوهللتع لبححث نن  مفمة إ معب المتعبممن مهعهللات من 

األمهلل اليي أهللى  ،وتحهللمهلل المش  ت كحبهع وتمممة قهللهللاتهى العقبمة والححث واالط ع التف مهلل العبمه
عشا وتتم لتت قى وحمعء وامتحهللاث مقهللهللات وممعتج هللهللاممة جهللمهللو إلا إجهللاء تعهللم ت نبا الممعتج

 مع ثوهللو الت مولوجمع.
ول ددن مقصددهلل حدد  ، وتدديا ال معمدده االمددهللثعهللوجمددع حسمهددع مددهللمعة التغمددهلل والددزوال و تتممددز الت مول

االهللتقدعء مدن صدوهللو إلددا صدوهللو وصدوال  إلدا مزمددهلل مدن الهللقدة والمدهللنة وال فددعءو واختصدعهلل الحجدى وتدديا 
وقدهلل م دون يلد   ،صدول هللاقمدع  لألكضدلالههللف مش ل هللاكعدع  قومدع  لبت مولوجمدع ومخبدل مجدعال  تمعكمدمع  لبو 

 (.22:  9..2 الزنعممن، مححع  هللقممع  كه تطوهلل الت مولوجمع وتقهللمهع.
لدديل  ال حددهلل لمددع مددن توظمددف امددتهللاتمجمعت الددتعبى الحهللمثددة كدده مددعهللو الت مولوجمددع حتددا مصددح  
ه الطدد ب كدده المهللهللمددة قددعهللهللمن نبددا ا تمددعب المهددعهللات التدده تمددعنهللتى كدده توظمددف مددع مواجهومدد  كدد

 ظل التطوهللات الحهللمثة والقهللهللو نبا حبهع وكل مع تتطبب تب  المشع ل.
كده القدهللن العشدهللمن أمد   (249:  2..2و الطمب    (13: 2.92 ممهلل  و الجمل  ومعزز  ل من 

ونبددا مددحمل المثددعل ال الحصددهلل ظهددهلل  حددهللزت طددهللل تددهللهللمس حهللمثددة تعتمددهلل كدده معظمهددع نبددا الطعلددب
مددع وزاهلل االتتمددعى حدد  حشدد ل واضدد   خمددهللو مددن القددهللن العشددهللمنمصددطب  الددتعبى المشددط كدده المددموات األ

 سحهلل االتجعتعت التهللحومة والمفمدمة المععصدهللو  يات التدسثمهلل االمجدعحه  حهللامعت القهللن الحعهللي والعشهللمن
 .ال حمهلل نبا نمبمة التعبى هللاخل الحجهللو الهللهللاممة وخعهللجهع من جعمب ط ب المهللاهللس والجعمععت

  مصدطب  ظهدهلل كده العقدهلل األخمدهلل مدن القدهللن العشدهللمن  Active learningوالدتعبى المشدط 
وزاهلل االتتمعى ح  حش ل  حمهلل مع  وحهللأ امتشعهلل تيا المصطب  حمن التهللحوممن والمهتممن حعلشسن التهللحوي

والددتعبى   حددهللامعت القددهللن الحددعهللي والعشددهللمن  سحددهلل االتجعتددعت التهللحومددة والمفمددمة المععصددهللو كدده التددهللهللمس
 .وجوهللو مواتج 

التعبى المشط امتهللاتمجمعت مختبفة ممهع نبا مدحمل المثدعل ال الحصدهلل امدتهللاتمجمة  ومتفهللع من
حمث ممحثل من امتهللاتمجمة الدتعبى التعدعومه  ،التعبى المحمه نبا المشهللوع وامتهللاتمجمة التعبى التععومه

 نهللو طهللل معحعة من تب  االمتهللاتمجمة ممهع طهللمقة ج مو.
حمث أخهللى ل التقهللى الت مولوجه من هللولة إلا مقمن طهللل طهللمقة  الهمهللمه الهللمى ومعتحهلل

 كه لبط ب العبمه التحصمل كه أمعمم ع هلل مع معتحهلل( حسم  4:  3..2مي هلل أحو طواحمن  
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 لبمجتمع الت مولوجه التقهللى كه ممعتى كإم  وحعلتعله المهممة، والمهللاهللس المتومطة وال بمعت الجعمععت
يا. نعى حش ل  التمعثل ممجهلل كإممع ال  ى لغة وحمن  بغة الهمهللمه مىالهلل  حمن مجعزمة مقعهللمة نقهللمع وا 
 ألمهع ال بمة، تمعثل مقعط من م ون ألم  الخط، تمعثل وال بمة الحهللف تمعثل المقطة :حممهمع التعله
 ونبم  . بمعت من م ومة  ومهع الجمبة تمعثل خطوط من م ون  وم  والممتوى حهللوف، من م ومة
 الجمل وتا م ومعتهع متفهى أن نبم  الفقهللو مفهى أن القعهللئ أهللاهلل كإيا الفقهللو، ممعثل المجمى كإن

 إلا محببهع أن نبم  كإن الهمهللمه الهللمى لغة الطعلب مفهى ل ه التمعثل وحمفس والحهللوف، وال بمعت
عتحهلل تليل   ،(33:  0..2 ، موما.الهمهللمه الهللمى لمعطمعت كهم  كه ومقعط وخطوط مطوح

ات الت مولوجمة الته مجب نبا الطعلب اتقعمهع من خ ل معهللو الهللمى الهمهللمه من المهعهلل مهعهللات 
الت مولوجمع، حمث تحهللأ تب  المهعهللات الهمهللممة المقهللهللو كه  تعب الت مولوجمع من الصف الخعمس 
األمعمه حهللمى األش عل الحممطة  علمهللحع والممتطمل ثى تمتقل تب  المهعهللات كه الصف المعهللس 

وتتهللهللي كه الصف المعحع والثعمن إلا التعهللف نبا ممتومعت  إلا هللمى الزوامع حسش عل مختبفة
 إلااالمقعط وهللمى المجممعت الهمهللممة من خ ل ممتومعت االمقعط ثى تصل كه الصف التعمع 

 حعمتخهللاى الحعهلل الثعلث " الممظوهلل". مهعهللات الهللمى الهمهللمه
المتعهللهللو   تمجمعتوامتهللا وقهلل أوصت العهللمهلل من الهللهللامعت والححوث حعالتتمعى حعلتعبى المشط

 ( و يل  هللهللامة 2.92 الععلول  وهللهللامة Mulongo (2013) مولممجو  ل من هللهللامة تمعولتكقهلل 
الهللهللامعت الته  أمع ،التحصمل الهللهللامهزمعهللو التعبى المشط كه  أثهلل إلا (2.99 والفهللا  أحو تهللهللوس

وهللهللامة حوقس  (1..2 الزامهلليالتعبى المشط كه تمممة المهعهللات المختبفة كهه هللهللامة  أثهللتمعولت 
هللاح ددم ةددط ك عمت هللهللامددددشددددى المددددددددددبدددتعددو الددددحددددالط ب م تجعهاالهللهللامعت الته تمعولت  أمعو  ،(2..2 
التعبى المحمه نبا  امتهللاتمجمةأمع الهللهللامعت الته تمعولت كعنبمة (.3..2 حمهلل أ( وهللهللامة 1..2  

التعبى حعلمشعهللمع القعقى نبا امتهللاتمجمة أثهلل  إلا  ( وتهللكت.2.9  الصمعهللي المشهللوع ك عمت هللهللامة 
 lou لوي و معهلل  ، وهللهللامة الومب نبا تمممة مهعهللو حل المش  ت والتحصمل كه معهللو الحعموب

& MacGregor  2004  التعبى حعلمشعهللمع  حعمتهللاتمجمةتسثمهلل التعبى  ( وتهللكت إلا ال شف نن
. حمممع الهللهللامعت الته تمعولت كعنبمة محو التعبى التشعهلل هاإلل تهللوممة نبا تمممة اتجعه الطبحة 

تهللكت إلا و  (2.99هللهللامة هللمب  امتخهللاى امتهللاتمجمة التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو ك عمت 
طبحة هللحبوى التستمل التهللحوي كه  بمة التهللحمة حجعمعة هللمشل لمفهوى وامتهللاتمجمعت تفهللمهلل التعبمى  إ معب

تهللكت و  (1..2هللهللامة العحممه  و  لبتعبى التععومه، (Jigsaw) ج مو المععصهللو حعمتخهللاى طهللمقة
(  إحهللى امتهللاتمجمعت التعبى التععومه كه تمممة 2اثهلل تهللهللمس العبوى   حعمتهللاتمجمة جمجمو  إلا
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وأمع الهللهللامعت الته تمعولت تمممة  .مهعهللو الحواهلل العبمه لهللى ط ب الصف المعهللس االحتهللاقه
 .( 3..2هللهللامة أحو طواحمن  مهعهللات الهللمى الهمهللمه مثل 

تيه الهللهللامة تزمهلل مع توصبت إلمد  الهللهللامدعت المدعحقة حدول كعنبمدة امدتهللاتمجمعت الدتعبى المشدط 
كممع محل م حظ أن التعبى المشط قدهلل اثحدت كععلمتد  كده مدواهلل هللهللامدمة  ،كه امتخهللام  كه جممع المواهلل

 نهللمهللو.
 تددددعب  أنكهدددده لددددتعبى المشددددط األمددددحعب التدددده جعبددددت الحعحددددث ممددددتخهللى امددددتهللاتمجمعت ا أمددددع

معمدددده حتددددا الصددددف الععشددددهلل الت مولوجمددددع المقددددهللهلل لددددهللى طدددد ب المهللاحددددل مددددن الصددددف الخددددعمس األ
 طددهللل التددهللهللمس التدده تمددعا إلددا توظمددفجددهللاء الححددوث العبممددة إمعتحددهلل أهلل  خصددحة كدده األمعمدده 
وكهللو كه ال تدعب والته تؤهللي إلا زمعهللو التحصمل الهللهللامه وا تمعب المهعهللات الت مولوجمة المت الحهللمثة

 .وتوظمفهددع كدده العمبمددة التعبمممددةلددا امددتخهللاى االمددتهللاتمجمعت الحهللمثددة كدده التددهللهللمس إححعجددة معمددة و 
تعتحهلل معهللو الت مولوجمع يات طعحع مظهللي ونمبه ممع موكهلل كهللصة لبط ب ال تمعب المهعهللات و يل  

 والمعهللي والمجتمع المحبه. وهللحط تطحمقهع كه الممزل، هلل  الواقعأالمتوكهللو كه المقهللهلل وتطحمقهع نبا 
و يل   مهللهللو الهللهللامعت المعحقة والته تمعولت التعبى المشط كه الحمقعت المهللهللممة كه قطعع غزو.وأمضع  

الدددتعبى المشدددط كددده الحمقدددة المحبمدددة لدددهللى طددد ب الصدددف التعمدددع  امدددتهللاتمجمةوكدددهللو ممدددتبزمعت تطحمدددل 
نددهللى  دديل  الددمفس حهلل مددة لددهللمهى  و  نقددول الطدد ب وتمممددة المهددعهللات مددحهللبحعجددة إلددا و ل، األمعمدده

ممددع معددهلل  مددع ، التهلل مددز نبددا الجعمددب المعهللكدده الدديي محقددا لددهللى الطعلددب كدده الدديا هللو قصددمهللو المددهللى
  تمح  إلا المممعن حعهلل كتهللو قصمهللو.أ

وقهلل الحظ الحعحث من خ ل خحهللت  كه مجعل التهللهللمس حسن تمع  كع   اتجعه إمجعحه تفهللض  
 ل اإلمعددعز لبمعبمددمن حعمددتخهللاى امددتهللاتمجمعت الددتعبى المشددط كدده الحصددة هللاقددهللو التهللحمددة والتعبددمى مددن خدد

الهللهللامدمة، ومظددهللا  ألتممددة مححدث الت مولوجمددع  مددع ي ددهلل مدعحقع  كدد  حددهلل مدن امددتخهللاى امددتهللاتمجمعت الددتعبى 
لبقمدعى حهديه الهللهللامدة جعدل  هللواندهمدن ي دهلله مدن  وحمدعء نبدا  دل مدع مدحلالمشط لبهللقه محو األكضل .

 عمة إلا تطحمل امتهللاتمجمعت التعبى المشط كه مححث الت مولوجمع.الحعحث ححعجة م
  

 مشكلة الدراسة:
فـي  اسـتراتيجيتينمـا فاعليـة اسـتخدام حهللهلل الحعحث مش بة الهللهللامة حعلمؤال الهللقمس التدعله :

لـدى طـالا الحـف التاسـع  االتعلم النشط عل  تنمية مرارات الرسم الرندسي في مادة التكنولوجيـ
 األساسي؟.
 تفهللع من المؤال الهللقمس األمقبة الفهللنمة التعلمة :وم
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المعتمددددهللتمن نبددددا الددددتعبى المشددددط التدددده تمددددتههللف تمممددددة مهددددعهللات الهللمددددى  مددددتهللاتمجمتمنمددددع اال .9
 الهمهللمه لهللى ط ب الصف التعمع األمعمه؟

المدهللاهلل تمممتهدع كده مدعهللو الت مولوجمدع لدهللى طعلحدعت الصدف التعمدع  مهدعهللات الهللمدى الهمهللمدهمع  .2
 كه التعبى المشط؟ امتهللاتمجمتمنتخهللاى األمعمه حعم

كده الدتعبى المشدط نبدا تمممدة مهدعهللات الهللمدى الهمهللمده لدهللى  امدتهللاتمجمتمنمع كعنبمة امدتخهللاى  .3
 طعلحعت الصف التعمع األمعمه؟

 
   فروض الدراسة:

 ن الحعحث صعغ الفهللضمعت التعلمة:إحمعء نبا التمعؤالت المعحقة ك
حدددمن هللهللجدددعت الطعلحدددعت كددده ( ≤...0ممدددتوى   ال توجدددهلل كدددهللول يات هللاللدددة إحصدددعقمة نمدددهلل .9

لمهدددعهللات الهللمدددى الهمهللمددده  المعهللكدددهاالختحدددعهلل جممدددع الجوامدددب التددده مقممدددهع المجموندددعت الدددث ث كددده 
 .لصعل  المجمونتمن التجهللمحمتمن حعهلل تطحمل الهللهللامة والهللهللجة ال بمة ل 

كددده  حدددمن هللهللجدددعت الطعلحدددعت (≤...0ال توجدددهلل كدددهللول يات هللاللدددة إحصدددعقمة نمدددهلل ممدددتوى   .2
حمهدددعهللات الهللمدددى  حطعقدددة الم حظدددة الخعصدددةكددده لبهللهللجدددة ال بمدددة وجممدددع األحعدددعهلل المجموندددعت الدددث ث 

 .لصعل  المجمونتمن التجهللمحمتمن حعهلل تطحمل الهللهللامةالهمهللمه 
تتصددددف امددددتخهللاى امددددتهللاتمجمتمن كدددده الددددتعبى المشددددط حعلفعنبمددددة كدددده تمممددددة مهددددعهللات الهللمددددى ال  .3

 محمتمن.الهمهللمه لهللى طعلحعت المجمونتمن التجهلل 
 

 أهداف الدراسة:
 : لتحقمل األتهللاف التعلمةتههللف الهللهللامة 

كدده الدتعبى المشددط   امدتهللاتمجمتمنالمدهللاهلل تمممتهدع حعمددتخهللاى  حمهددعهللات الهللمدى الهمهللمددهحمدعء قعقمدة  .1
 كه معهللو الت مولوجمع.

مة التعبى المحمه نبا المشهللوع وامدتهللاتمجمة الدتعبى التعدعومه وكدل حمعء هلللمل لتوظمف امتهللاتمج .2
 كه تمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمه.طهللمقة ج مو 

ة الددتعبى المحمدده نبددا المشددهللوع وامددتهللاتمجمة الددتعبى امددتهللاتمجمالتعددهللف نبددا كعنبمددة امددتخهللاى  .3
كدددده الددددتعبى المشددددط نبددددا تمممددددة مهددددعهللات الهللمددددى الهمهللمدددده كدددده مددددعهللو  التعددددعومه وكددددل طهللمقددددة ج مددددو

 المهعهللي. معهللكه وكه الجعمب ال الت مولوجمع لهللى ط ب الصف التعمع األمعمه
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 أهمية الدراسة :
 محهللز جعمب األتممة كه األموهلل التعلمة :

 .تقهللى هللؤمة جهللمهللو لتهللهللمس الهللمى الهمهللمه من خ ل توظمف امتهللاتمجمعت التعبى المشط .1
الممددددتخهللمة كدددده تدددديه الهللهللامددددةمددددتهللاتمجمعت الا متضددددمنكدددده المددددهللاهللس  لبمعبددددى تددددوكهلل هلللددددم    .2

 كه العمبمة التعبمممة. معوتوظمفه 

حهللاز التعبى المشط كه المواهلل اء الممعتج الهللهللاممة،ثهلل إوزاهللو التهللحمة والتعبمى الععله كه  تمعنهلل .3 وا 
 المقهللهللو نبا الط ب.  

 قهلل ممتفمهلل الحعحثون كه أهللوات الهللهللامة لتطحمقهع كه هللهللامعت قهلل ت ون قهللمحة من تيه الهللهللامة. .4

ي المتخهللاى امتهللاتمجمعت أخدهللىقهلل تفت  األكل لطبحة الهللهللامعت العبمع كه مجعل الححث التهللحو  .5
 كه التعبى المشط وكعنبمتهع كه مواهلل هللهللاممة أخهللى مختبفة الطعحع.  

 
 حدود الدراسة: 

 التزى الحعحث ححهللوهلل الهللهللامة التعلمة :
 ى2113-2112الفصل األول من الععى الهللهللامه  الحد الزماني :
 مة العبمع لبحمعت.مهللهللمة هللمهلل معممن األمعم -ممطقة هللك  التعبمممة الحد المكاني :
 .األمعمه  تعمعالمقهللهلل نبا ط ب الصف ال الت مولوجمع تعب الكتاا المقرر :

 .الهللمى الهمهللمه: ألولاالوحهللو ا الوحدة الدراسية المتبعة :
 

 مصطلحات الدراسة:
 . محهللهلل الحعحث حمهللهلل أتى المصطبحعت الواهللهلل ي هللتع كه الهللهللامة وتعهللمفهع تعهللمفع  إجهللاقمع  

 خطددددوات مهللتحددددة تهللتمحددددع  تمبمددددبمع  مجمونددددة مددددن الفععلمددددعت والتحهلل ددددعت تقددددهللى حصددددوهللو : ةســــتراتيجياال
حوقدت محدهللهلل لتمفمدي كه التعبى المشط  امتهللاتمجمتمنامتخهللاى  إلامع حعضهع الحع  وتههللف ومهللتحطة 
 تمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمه.مقوى حهع المعبى وممعنهلله الط ب لتحقمل  هللهللاممةحصة 

وكدل  كده الموقدف التعبممده تهلل دز نبدا مشدعهلل ة المدتعبىة كععلمدعت وتحهلل دعت مجموندالتعلم النشـط :
مهدددعهللات الهللمدددى ومممدددهللا  لمدددع مقدددوى حددد  الطددد ب حهدددهللف تمممدددة ت مهللتحدددة، ومعتحدددهلل المعبدددى موجهدددع   خطدددوا

 كه تيه الهللهللامة. المعهللكمة المهللاهلل توظمفهع لجوامبوا الهمهللمه
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تمجمة مدن امدتهللاتمجمعت الدتعبى المشدط مدتى امدتهللا التعلم التعـاوني وفـق طريقـة جكسـو:استراتيجية 
وتدهللهللس  دل طعلحدة طعلحعت ل دل مجموندة  (6 لا مجمونعت صغمهللو كه حهللوهلل إكمهع توزمع الطعلحعت 

  تهللف معمن من هللهللوس الوحهللو األولا هللهللامة نممقة حههللف توصمبهع إلا حقمة المجمونة.
ـــ  المشـــروع : ـــي عل ـــتعلم المبن تدددوزع  جمعت الدددتعبى المشدددطمدددن امدددتهللاتم امدددتهللاتمجمةاســـتراتيجية ال

مددن خدد ل مجمونددعت متجعممددة وتهددهللف إلددا قمددعى الطعلحددعت حتصددممى مشددعهللمع تمهللمددمة  عالطعلحددعت كمهدد
نبمهع وكل خطوات المشهللوع وتقممى المشهللوع مدن خد ل حطعقدة طة حعلوحهللو المهللاهلل تطحمل الهللهللامة مهللتح

 قوى كمهع الطعلحعت حتقممى المشعهللمع الممجزو حسمفمهن.تو  ،م حظة
الدواهللهللو كده الوحدهللو الهللمدومعت والمجمدمعت الهمهللمدمة  تصدممىالقدهللهللو نبدا مرارات الرسم الرندسـي :

وتتضددمن   هللمددى الممظددوهلل كدده الددتعبى المشددط  امددتهللاتمجمتمن حعمددتخهللاىاألولددا مددن  تددعب الت مولوجمددع 
هللمددى ممظددوهلل  –هللمددى أشددجعهلل وانمددهللو  -هللمددى حددؤهللو الت شدده -31هللمددى الممظددوهلل حزاومددة  -45حزاومددة 
حعالختحعهلل المعهللكه لبمهعهللو والهللهللجة الته  ةحصل نبمهع الطعلحتته ت شه(. وتقعس حعلهللهللجة الته ححؤهلل 
حعمدددددددددددددددددددددددددددتخهللاى حطعقدددددددددددددددددددددددددددة الم حظدددددددددددددددددددددددددددة. األهللاءحصدددددددددددددددددددددددددددل نبمهدددددددددددددددددددددددددددع مدددددددددددددددددددددددددددن تقدددددددددددددددددددددددددددومى ت



 

 الفصل الثاني
 النظري اإلطار
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

وتده الدتعبى المشدط  محدعوهلل أهللحعدةلموضوع لححث كقهلل قمى الحعحدث اإلطدعهلل المظدهللي إلدا  وكقع  
الت مولوجمع  أخمهللا  و  هللوع،نبا المش محمهالتعبى الة امتهللاتمجمالتعبى التععومه و  امتهللاتمجمةو   متهللاتمجمعتاو 

 .والهللمى الهمهللمه
 احملور األول : التعلم النشط واسرتاتيجياته:

 :Active Learning مفروم التعلم النشط -1
ممددعهللمن التهللحمددة والتعبددمى  وكدده معتحددهلل الددتعبى المشددط مددن االمددتهللاتمجمعت الحهللمثددة كدده التددهللهللمس

كعلتهللحمددة كدده محددمط مهلل الحمقددة التعبمممددة الفبمددطمممة لمه أو نبددا صددع عمددت نبددا الصددعمهلل العددع مددواء  
 - فبمدطممممنال –الععلى العهللحه ححعجة معمة إلدا إهللخدعل االمدتهللاتمجمعت الحهللمثدة كده التدهللهللمس ومحدن 

أحوي مع م ون إلا هللقه الطعلب وتمدبمح  حمهدعهللات القدهللن الحدعهللي والعشدهللمن حتدا مخبدل جمدل ممدب  
 والشدددهللحممه  ومتفدددل الحعحدددث مدددع مدددع أشدددعهللت إلمددد  ،هددد  مدددن مشدددع ل حمعتمدددةحعلقدددهللهللو نبدددا حدددل مدددع مواج

التده تؤ دهلل نبدا هللوهلل و وامدتهللاتمجمعت الدتعبى  أمدعلمب إلداالتهللحمة الحهللمثة  تجعهعح( 43:2.99 الطمعوي
ل هللوهلله كدده نمبمتدده مددوتفع التعبمممددة مبمددةوتعتحددهلله محددوهلل الع ،المددتعبى وامجعحمتدد  كدده الموقددف التعبممدده

ومتحمددل ممدقولمة تعبمدد  ومقتددهللح  ومعمددل ومف دهلل كممددع معمبد  ى ممدع مجعبدد  مشدعهلل  حفعنبمددةالدتعبى والتعبددم
ومتخددددي القددددهللاهللات الممعمددددحة حشددددسمهع ومتحمددددل  ،الحبددددول لبمشدددد  ت التدددده تواجهدددد  كدددده حمعتدددد  الموممددددة

 ممقولمتهع.
ومدددن حدددمن أتدددى التعهللمفدددعت الهللقمقدددة الشدددعمبة لمفهدددوى الدددتعبى المشدددط مدددع طهللحددد  المهللحددده لدددوهللمزن 

(Lorenzen,2001:18)  اليي مهللى كه التعبى المشط حسمد  مهلل دز نبدا الطعلدب ح ومد  طهللمقدة لتعبدمى
الفعنبدددة كددده األمشدددطة التددده تدددتى هللاخدددل الحجدددهللو الهللهللامدددمة ححمدددث  الطبحددة حشددد ل ممدددم  لهدددى حعلمشدددعهلل ة

حتدددهللومن تسخددديتى تبددد  المشدددعهلل ة إلدددا مدددع تدددو أحعدددهلل مدددن هللوهلل الشدددخص الممدددتمع المدددبحه الددديي مقدددوى 
إلا الشخص اليي مسخدي زمدعى المحدعهللهللو كده األمشدطة المختبفدة التده تدتى  علهللهللجة األمعسالم حظعت ح

مددع زم قدد  خدد ل العمبمددة التعبمممددة التعبممددة هللاخددل غهللكددة الصددف و هللوهلل المعبددى حددسن محعضددهلل حهللهللجددة 
 حدهلل أقل وأن موج  الطبحة إلا ا تشعف المواهلل التعبمممة الته تؤهللي إلدا كهدى المدمهج الهللهللامده حهللهللجدة أ
 حمث تشمل كععلمعت التعبى المشط مجمونة من تقممعت أو أمعلمب تهللهللمس متمونة.ح
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حسن التعبى المشط نحعهللو   ((Sharon & Martha,2005:15وتي هلل  ل من شعهللون ومعهللثع 
والتده تتطبدب الحهلل دة والمشدعهلل ة الفعنبدة  ،نن نمبمة احتواء هللممعمم ه لبمتعبى كده المواقدف التعبمممدة

شهللاف من المعبى .كه جممع األمشطة حت  وجم  وا 
ن الطعلدددب مممدددل إلدددا يلددد  أل ،ومعتحدددهلل الححدددث ندددن المجهدددول هللوهللا  مهمدددع  كددده الدددتعبى المشدددط

  تشددعكهعالمددهللوهلل حولدد  كطحمعددة الطعلددب تممددل إلددا معهللكددة مددع مفقددهلله مددن مهددعهللات أمعمددمة ا تشددعف مددع 
: 2..2  هللون خدددولتحقمدددل تبددد  الغهللمدددزو المجحدددول نبمهدددع الطعلدددب كتدددوهللهلل  دددل مدددن  وجددد  و  ،وتعبمهدددع
 التعبممه الموقف كه المتعبى امجعحمة انب تعتمهلل تهللحومة كبمفة ( إلا أن التعبى المشط نحعهللو نن902

 و المدتعبى هللوهلل تفعمدل إلدا تهدهللف التده التهللهللممدمة واإلجدهللاءات التهللحومدة الممعهللمدعت جممدع تشدمل و
 المعبومدعت نبا لحصولا كه يات  نبا المتعبى وانتمعهلل والتجهللمب والححث التعبى متى حمث تعظمم 
 التده المختبفدة التعبمممدة األمشدطة نبدا قدعقى تعبدى وتدو واالتجعتدعت القمى وت ومن تهللاالمهع وا تمعب
 الفعنبدة المدتعبى مشدعهلل ة نبدا تعتمدهلل التده الممدتههللكة المدبو معت نمهدع وممدتج المدتعبى ممعهللمدهع

 .التعبمه التعبممه الموقف كه مجعحمةواإل
الطعلب مواء كده الغهللكدة الصدفمة أو هللاخدل أمدواهلل المهللهللمدة  عمتبقعت تهوال ةالتعبممم ظهللوفبلو 

كمشمل المجتمع المحبه اليي معمشد  الطعلدب هللوهلل كده إحدهللاز الدتعبى المشدط لديل   الجعمبأو هللحمع مزمهلل 
و حولمدددددددددددددددددددددددون  Myers&Jones,1993)مدددددددددددددددددددددددي هلل  دددددددددددددددددددددددل مدددددددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددددددعمهللز و جدددددددددددددددددددددددومز   

هللوهلل الحمقددة التعبمممددة كدده  Mathews, 2006)  زومددعثمو   (Paulson&Faust,1998)وكومددت
 الدتعبى المشدط مددن خد ل أمهدع تتددم  لبطبحدة التحدهللث واإلصددغعء الجمدهلل والقدهللاءو وال تعحددة والتسمدل العممددل

 والمجمونددددعت الصددددغمهللو وأمددددعلمب متعددددهللهللو مثددددل حددددل المشدددد  ت ويلدددد  مددددن خدددد ل امددددتخهللاى تقممددددعت
تتطبددب مددن الت ممددي أن مقومددوا  وغمهللتددع مددن األمشددطة التدده، وهللهللامددة الحعلددة ولعددب األهللواهللمحع ددعو، وال

 (.13:  2.92 ،حتطحمل مع تعبموه كه نعلى الواقع.  ممهلل و الجمل
امغمعس الط ب  حسم كقهلل نهللكوا التعبى المشط (Davey et al,2002:6) هللاكه وزم ق   أمع

وتدى  ألولدااوحيل  معتحهلل التعبى المشط تسمبمع  حعلهللهللجدة  ،والتف مهلل كممع مقومون حتسهللمت  األشمعء أهللاءكه 
القددددوي لبددددتعبى المشددددط تددددو  األمددددعس أنالدددديي مددددهللى  (Stark,2006,24) حدددديل  متفقددددون مددددع مددددتعهلل 

 المشعهلل ة الفععلة من الطعلب كه المعهللو الته متى تعبمهع.
 كدده لبطعلددب مددوكهلل( محددهللهللات الددتعبى المشددط حعلمهللهللمددة حسمدد  361: 2..2ومقددمن نصددهلل 

 محهللهللو وغمهلل المهعمة مفتوحة تعبى وخحهللات طعلب  لح والخعصة المتمونة التعبمممة األمشطة المهللهللمة
 ممعمدحة تعبمممدة خحدهللات م دون أن وممدتطمع، ومشدعط حفعنبمدة المشدعهلل  هللوهلل الطعلدب هللوهلل وم دون مبفع  

الدتعبى المشدط حدهللاخل الغدهللف  (Paulson & Faust,1998:5)ومحصدهلل  دل مدن حولمدون وكومدت 
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نهللتى نبا كهى مع إلصغعء االمجعحه اليي ممعهللوهلل الطعلب كه التعبى المشط كه امن خ ل الهللهللاممة 
التعقمدب أو  والتعبمدل مطدهللح مدن أقدوال أو  هللاء أو شدهللوحعتو تعحة أتى األك عهلل الدواهللهللو كممدع  مممعوم 
والتععمل مع تمعهللمن المجمونعت وأمشطتهع حش ل متى كمهع تطحمل مع تعبموه كه مواقف حمعتمدة  نبمهع
 تمونة. أو حل المش  ت الموممة الم ،مختبفة

حسن التعبى المشط نحعهللو نن "طهللمقة تعبى وتعبمى  (33:  3..2   خهللون يل  معهللك  مععهللو و 
كدده  ن واحددهلل مشددتهلل  كمهددع الطبحددة حسمشددطة متمونددة تمددم  لهددى حعإلصددغعء االمجددعحه والتف مددهلل الددوانه 

هلل لعمبمددة حمددث متشددعهلل  المتعبمددون كدده اآلهللاء كدده وجددوهلل المعبددى المممدد والتحبمددل المددبمى لمددعهللو الهللهللامددة
 التعبى ممع مهللكعهى محو تحقمل أتهللاف التعبى". 

حسمد " أي نمدل  (Paulson & Faust, 1998:7  كومدتو  حولمدونحمممدع مضدمف  دل مدن 
مقددوى حدد  الطعلددب كدده الصددف أ ثددهلل مددن  ومدد  مجددهللهلل ممددتمع مددبحه لمحعضددهللو المعبددى  ومتضددمن  ددل 

وأي تمدددعهللمن  تعحمدددة مقدددوى ، م ممعهللمدددعت االمدددتمعع والتددده تمدددعنهلل الطددد ب نبدددا امدددتمععب مدددع ممدددمعو 
الطدد ب مددن خ لهددع حعلتسمددل حمحتددوى المحعضددهللو لمجمونددة أ ثددهلل تعقمددهللا  مددن األمشددطة التدده مقددوى مددن 

 خ لهع الط ب حتطحمل محتوى المقهللهلل نبا مواقف الحمعو الحقمقمة أو نبا مش  ت جهللمهللو". 
حسمد  يلد  الدتعبى  التعبى المشدط  (Karamustafaoglu,2009:27)ومعهللف  عهللامعمتعكموجبو

ومعتحددهلل مددن الومددعقل المهمددة  ،الدديي مددن خ لدد  مصددح  الطدد ب مشددعهلل من مشددطمن كدده نمبمددة الددتعبى
 لتمممة مهعهللات الط ب.

 الموقدف كده مشدعهلل  الطعلدب مجعدل الديي الدتعبى يلد  حسمد ( 60:  3..2  أحمدهلل ومعهللكد 
 وتوجمد  إشدهللاف تحدت تقدعهللمهلل و تعحدة وقدهللاءو ححدث مدن ح  مقوى مع خ ل من ومشعط حفعنبمة التعبممه
 .المعبى

ممددع مددحل مددن ي ددهلله لددحع  تعهللمفددعت الددتعبى المشددط مجددهلل أمهددع تهلل ددزت كدده األمددعس نبددا هللوهلل 
هللهللا  الع قدددعت حدددمن أجدددزاء المدددعهللو الهللهللامدددمة  الطعلدددب حعلهللهللجدددة األولدددا ومدددحهلل نقدددل الطعلدددب حدددعلتف مهلل وا 

وهلل دزت  ،ظمفهدع كده الدتعبى المشدط يل  هلل زت التعهللمفعت نبدا االمدتهللاتمجمعت المختبفدة التده مم دن تو 
ن مجعح التعبى المشط سحع  التعهللمفعت نبا هللوهلل المعبى وكه أخهللى لى تحهللزه حش ل واض  مع العبى ح

نبددا توظمددف الممهددعي مددن خدد ل  م ددون حعألمددعس نبددا المعبددى الدديي حددهللوهلله وخحهللتدد  أن م ددون قددعهللهللا  
حتعهللمدددف الدددتعبى المشدددط حسمددد  لمدددعحقة وحمدددب التعهللمفدددعت االدددتعبى المشدددط لددديل  قدددعى الحعحدددث  امدددتهللاتمجمة

ومممدهللا  لمدع ومعتحهلل المعبى موجهع    ،مجمونة كععلمعت وتحهلل عت مقوى حهع المتعبى كه الموقف التعبممه
 مهعهللات.مع لهللمهى من مقوى ح  الط ب حههللف تمممة 
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 الحاجة إل  التعلم النشط: -3
والتقددهللى التقمدده  ،الصددغمهللمددن تغمددهللات أيتبددت ال حمددهلل قحددل  همعتحددهلل العصددهلل الحددعله ومددع ممددوهلل

الهعقددل كدده شددتا مجددعالت الحمددعو ممددتوجب نبددا أصددحعب القددهللاهلل ويوي الشددسن القمددعى حمهللاجعددة شددعمبة 
ل مفمددة موا حددة تبدد  التطددوهللات كعألمددعلمب القهللممددة كدده التددهللهللمس والتدده م ددون كمهددع المعبددى تددو صددعحب 

مددوهللاء كدده تددعهللمم أي امددة  والطعلددب أو مددع مطبددل نبمدد  حددعلمتعبى المددبحه أصددححت يات مقطددة ،القددهللاهلل
تصددحو وتمددعا لبوصددول إلددا مددع توصددل إلمدد  العددعلى مددن تقددهللى حضددعهللي، لدديل  توجهددت مظهللمددعت نبددى 

لى  حسم  (06: 2.99  الشهللحممه و الطمعويالمفس التعبممه إلا التهلل مز نبا الطعلب كتي هلل  ل من 
وتجعدل هللوهلل  ،قدف التعبممدهالتقبمهللمة كه التدهللهللمس التده تهلل دز نبدا هللوهلل المعبدى كده المو  األمعلمبتعهلل 

صعلحة كه ظل ظهللوف ، مقتصهلل نبا مجهللهلل امتقحعل المعبومعت وحفظهع وامتهللجعنهع، المتعبى مبحمع  
العصددهلل الحددعله الدديي متمددى حددعلتطوهلل العبمدده والت مولددوجه الهعقددل كدده شددتا مجددعالت الحمددعو وتطددوهلل 

 .ومعقل االتصعالت والحصول نبا المععهللف
االمفجدددعهلل المعبومدددعته الهعقدددل الددديي  ( مدددن خددد ل49: 2.99   خدددهللونومؤ دددهلل يلددد  مدددععهللو و 

ن يلد  متطبدب تطدومهلل طهللمقدة لبدتعبى تشدجع الطبحدة نبدا تحمدل الممدؤولمة كده إم حظ  تيه األمعى  ك
والديي ال م دون معجحدع  إال حدعلتعبى المشدط الديي مهلل دز ، التععمل مع تيا ال ى ال  محهللوهلل من المعدعهللف

نبددا الدتعبى العممددل الديي مفهددى الطعلدب حوامددطت  المدعهللو التعبمممددة  نبدا محددهللأ الدتعبى حعلعمددل والتشدجمع
وحطددهللح األمددقبة ، ومتوقددع أن م ددون قددعهللهللا  نبددا شددهللحهع أو توضددمحهع ح بمعتدد  الخعصددة ،حشدد ل أكضددل

ومعمل جعتهللا  نبا حل المش  ت المتمونة حعهلل التععمل حفععلمة ، ومجمب نن أمقبة المعبى، المختبفة
 أمدددددعلمب إلدددددالددددديل  اتجهدددددت التهللحمدددددة الحهللمثدددددة ممدددددعت مفمدددددهللو حشدددددسمهع..، معهدددددع والوصدددددول إلدددددا تعم

وتعتحدددهلله محدددوهلل وامدددتهللاتمجمعت الدددتعبى التددده تؤ دددهلل نبدددا هللوهلل المدددتعبى وامجعحمتددد  كددده الموقدددف التعبممددده 
ومعمددل ومف ددهلل  ممددع مجعبدد  مشددعهلل  حفعنبمددةل هللوهلله كدده نمبمتدده الددتعبى والتعبددمى مددوتفع التعبمممددةمبمددة الع

ومتخدي  ومقتهللح الحبول لبمش  ت الته تواجه  كده حمعتد  الموممدة ل ممقولمة تعبم ومتحم ،كممع معمب 
 ع ومتحمل ممقولمتهع .سمهالقهللاهللات الممعمحة حش

حسم  نمهللمع م ون التعبى مشطع  كإن الطبحة مقومون  (Silberman,2006:6)ومهللى ممبحهللمعن 
حددل المشدد  ت  اومعمبددون نبدد وممددتخهللمون نقددولهى حفعنبمددة ومهللهللمددون األك ددعهلل جمددهللا   ،حمعظددى العمددل

ممدع مدؤهللي إلدا مدهللنة الفهدى لدهللمهى واالمدتمتعع كممدع  ونبا تطحمل مع تعبمدوه مدن جهدة ثعممدة من جهة
ن نبدمهى اإلصدغعء االمجدعحه لمدع مدهللوهلل إكد مقومون ح  مدن أمشدطة . وحتدا مدتعبى الطبحدة حشد ل أكضدل

قدة وممعقشدة القضدعمع والموضدونعت والتف مهلل كمهع حعمدل وطدهللح األمدقبة يات الع  حولهى من كععلمعت
وتطحمددددل  وطددددهللح األمثبددددة حولهددددع يات الصددددبة وا تشددددعف األمددددوهلل المتعددددهللهللو والعمددددل نبددددا تمحمصددددهع
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والقمددعى حعلواجحددعت أو الممددؤولمعت التدده تعتمددهلل نبددا المعهللكددة التدده لددهللمهى أو التدده  ،المهددعهللات المطبوحددة
 .مجب نبمهى ا تمعحهع

 
 أهداف التعلم النشط: -2

 والخبمبدددده (13: 2.92   ( ومددددمهلل والجمددددل33: 2.99   خددددهللونمددددععهللو  و  مددددي هلل  ددددل مددددن
والتده أتدى أتدهللاف الدتعبى المشدط  ( .9 :2..2   جحدهللان و ( 946 - 944 :4..2    خدهللونو 

 تتمثل كه اآلته :
 التمومع كه األمشطة التعبممة الم قمة لبطبحة لتحقمل األتهللاف التهللحومة الممشوهللو. .9
 عبممن محو ممعهللمن المعهللكة المتمونة.هللنى الثقة حعلمفس لهللى المت .2
 ممعنهللو المتعبممن نبا ا تشعف القضعمع المهمة. .3
 تشجمع الطبحة نبا طهللح األمقبة المختبفة. .4
 تشجمع الطبحة نبا حل المش  ت. .0
 تحهللمهلل  مفمة تعبى الطبحة لبمواهلل الهللهللاممة المختبفة. .6
 قمعس قهللهللو الطبحة نبا حمعء األك عهلل الجهللمهللو وتمظممهع. .3
 الطبحة وتهللهللمحهى نبا أن معبموا أمفمهى حسمفمهى.تشجمع  .2
 تم من الطبحة من ا تمعب مهعهللات التععون والتفعنل والتواصل مع اآلخهللمن. .1

 زمعهللو األنمعل اإلحهللانمة لهللى الطبحة. ..9
 ا تمعب الطبحة لبمععهللف والمهعهللات واالتجعتعت المهللغوب كمهع. .99
 قمة.تشجمع الطبحة نبا المهللوهلل حخحهللات تعبممة وحمعتمة حقم .92
  تشجمع الطبحة نبا ا تمعب مهعهللات التف مهلل العبمع  علتحبمل والتهلل مب والتقومى. .93

 الباحث بأن من أهداف التعلم النشط : رىوي
 ا تمعب الطعلب المهعهللات العمبمة الواهللهللو كه المواهلل الهللهللاممة يات الطعحع العمبه. .9
 هللامت  حواقع الطعلب.هللحط الممهعي الهللهللامه مع المجتمع المحبه من خ ل توظمف مع تى هلل .2
 قهللهللو الطعلب نبا امتخهللاى المشعهللمع الحممطة وتوظمفهع من خ ل خطوات مهللتحة. .3
 تحعهللل الخحهللات حمن الطبحة كممع ا تمحوه من معبومعت. .4
كهللاغهدع كده وهللقدة  .0 خبل جمل قدعهللهلل نبدا  مفمدة توظمدف المعهللكدة ولدمس تخزممهدع كده يا دهللو العقدل وا 

 االختحعهلل كقط.
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 نشط:أهمية التعلم ال -4
لبتعبى المشط أتممة  حمهللو وامتخهللام  ل  كواقهلل نظممة جبمبة، ليا مجب نبا التهللحوممن    

 هللكعنه( و 12: 2.92 ممهلل والجمل االتتمعى ح  والتشجمع نبا امتخهللام  ومؤ هلل يل   ل من 
 حعشعى ( و.2 : 2..2   جحهللانو  (.3: 2.99والشهللحممه  والطمعوي  (  63: 29.2   
 Basham,1994: 7) م :سح 
 مهمئ لبمتعبممن مواقف تعبمممة حمة يات كععلمة. .9
 مم ن من خ ل  تعبى مع مصعب تعبم  كه الحمقة الصفمة. .2
 مزمهلل من امهللمعي الط ب كه العمل ومجعل لبتعبى حهجة ومتعة. .3
 محفز الط ب نبا  ثهللو اإلمتعي وتمون .قهلل  .4
مهعهللات وخحهللات اجتمعنمة قهلل إ معب المتعبممن جوامب مهممة وجوامب امفععلمة و قهلل ممعنهلل نبا  .0

 مصعب ا تمعحهع هللاخل الفصول الععهللمة مثل التععون وتحمل الممؤولمة وضحط المفس.
شحعع حعجعتهى. .6  معتحهلل مجعل لب شف نن ممول المتعبممن وا 
 ممعنهلل نبا ا تمعب مهعهللات التواصل. .3
 مممه الهللغحة كه التف مهلل والححث والتعبى حتا اإلتقعن.قهلل  .2
 لحصول نبا المعهللكة.طهللل ا طعلبمتعبى ال .1

ومعتحهلل يل  شهللط ضهللوهللي لحهللوث التعبى وتيا متفل مدع محدعهللئ  ،مهتى حعمتثعهللو المععهللف المعحقة ..9
 مظهللمعت التعبى الحهللمثة  علمظهللمة الحمعقمة.

متوصددل المددتعبى خ لدد  لحبددول يات معمددا نمددهلله لبمشدد  ت ألمدد  مددهللحط معددعهللف أو حبددول جهللمددهللو  .99
جهللاءات مسلوكة نمهلله  امتخهللاى حبول أشخعص  خهللمن. ولمس ،حسك عهلل وا 

 محصل المتعبى خ ل  نبا تعزمزات  عكمة حول كهم  لبمععهللف الجهللمهللو. .92
 التعلم النشط ما يلي : أهدافالباحث بأن من  رىوي

 هللحط الطعلب حعلمجتمع المحبه اليي معمش كم . .9
 تعزمز مهعهللات التعبى التععومه حمن الط ب. .2
  ب  نضوا  كععال  كه المجتمع.قهللهللو الطعلب نبا تقممى مشعهللمع ممع مجع .3

 
 :التعلم النشطو  مقارنة بين التعلم التقليدي -5

مم ن توضم  الفهللل حمن التعبى التقبمهللي والتعبى المشط حسم   (132-132: 1122  نبه مهللى 
  مجمونة من المهللاخل التهللهللمممة وأمعلمب التعبى من خ ل الجهللول التعله:
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 (2-1جدول)
 يدي والتعلم النشطمقارنة بين التعلم التقل

 التعلم النشط التعلم التقليدي وجه املقارنة
المعبدددى متعدددهللهلل الجوامدددب كهدددو نمصدددهلل محفدددز وموجددد   المعبى معقل لبمعبومعت ومبقن لبط ب هللوهلل المعبى

 ومصهللهلل لبخحهللو المهللجعمة لط ح .
 محهللع ،ممقول ،مشعهلل  غمهلل محهللع ،متوا ل ،متبل هللوهلل المتعبى
تحددددهللهلل األتدددددهللاف كددددده صدددددوهللو متدددددعقج مدددددبو مة لبمدددددتعبى  ف نعهللو كه صوهللو متعقج مبو مة لبتعبى.ال تحهللهلل األتهللا األتهللاف

توضدد  أمددواع الددتعبى واالهللاءات التدده مجددب أن محققهددع 
 الطعلب والمهعهللات الحمعتمة الته مجب أن م تمحهع.

ال تددددعب المهللهللمدددده تددددو المددددعهللو التعبمممددددة األمعمددددمة ومددددتى اختمددددعهلل  المواهلل التعبمممة
عبمممة األخهللى أوال  ثى تصمى االختحدعهللات ل ده ت قدى تديه المواهلل الت
 وال متى تحهللمهلل متعقج التعبى المهللجوو المهللتحطة حهيه المواهلل. ،المواهلل

ثددددى تصددددمى االختحددددعهللات لتقددددمس  ،تحددددهللهلل األتددددهللاف أوالَ 
ثددى مددتى اختمددعهلل المددواهلل  ،تحقمددل الطدد ب لهدديه األتددهللاف

 .التعبمممة الته تمعنهلل الط ب نبا تحقمل األتهللاف
مفهلل  نبا  دل الطد ب هللهللامدة المقدهللهلل  بد  حعلمعدهللل مفمد  ومحدهللأ  معهللل التعبى

 ل الط ب كه الوقت مفم  وممتهون كده الوقدت مفمد  أمضدع  مدن 
 المقهللهلل.

ممدددتطمع حعدددد  الطددد ب التقددددهللى كددده الهللهللامددددة حمددددب 
معهللل التعبى ولهى حهللمة تخطه حع  األجدزاء المدهبة 

 حعلممحة لهى طعلمع أتقموا التعبى.
هللاتمجمعت التعبددددددددمى امددددددددت
 والتعبى

ال تزمهلل االمتهللاتمجمعت التهللهللمممة الممدتخهللمة ندن واحدهللو أو اثمتدمن 
 متمثبتمن كه المحعضهللو والواجحعت الم تومة.

تتعددددهللهلل االمددددتهللاتمجمعت الممددددتخهللمة لتحقمددددل األتددددهللاف 
 المهللجوو والوصول إلا ممتوى التعبى لإلتقعن.

مددمظى المددوى الهللهللامدده كدده صددوهللو كقددهللات   تددل هللمزمددة(  ش ل حصص ثعحتة حتوقمتعت ثعحتة. ممظى الموى الهللهللامه كه تمظمى الموى الهللهللامه
 وتوقمتعت الفقهللات. ،مع وجوهلل مهللومة كه االختمعهلل

تمتخهللى الومعقل التعبمممة التقبمهللمة المسلوكة مثدل ال تدعب والشدهللاق   مصعهللهلل التعبى
، مدحع  ولبمعبى أن مختعهلل ممهع مدع مفضدل ومدهللاه ممع ،الشفعكة واألك ى

 وغعلحع  مع ت ون مواهلل مطحونة.

مددتى إنددهللاهلل ومددعقل تعبمممددة مهللتحطددة حعألتددهللاف ومشددعط 
التعبدمى والددتعبى كدده الوحددهللو وندعهللو تشددتمل نبددا ممددعقل 
تعبمممددة متعددهللهللو األممددعط لبددتعبى ومتددعح لبطعلددب كددهللص 

 اختمعهلل مع ممعنهلله نبا إتقعن التعبى.
ع كقدط لبمعبددى أو القددهللاءو ويلد  مددن خد ل االمددتمع ،الطعلدب مددبحه هللوهلل الطعلب

 كه ال تعب المقهللهلل.
الطعلب مشعهلل  مشط كه العمبمة التعبمممة ندن طهللمدل 
العمل والححث والتف مهلل والتشعوهلل والتععون مع األقدهللان 

 وتمعول األهللوات والومعقل التعبمممة ومع إلا يل .
الوقددت محددهللهلل ل ددل موضددوع هللهللامدده لجممددع الطدد ب ونبددا جممددع  الوقت

جممدددع الطددد ب حضدددوهلل الدددهللهللوس كددده األوقدددعت ونبدددا  ،الطددد ب
 واألمع ن المحهللهللو لهع.

ممددتطمع الطدد ب الحصددول نبددا الوقددت الدديي م فددده 
  ل واحهلل ممهى إلتقعن الموضوع المتعبى.

ثعحتددة وغعلحددع  ال تتغمددهلل طددول العددعى الهللهللامدده مددواء أ ددعن األثددعث أى  أمع ن التعبى
 الط ب أى المحوهللو.

 مدددددتهللاتمجمةاال مدددددن المم دددددن تغممدددددهلل األمدددددع ن حمدددددب
 ،الممددددتخهللمة ممددددع ممددددعنهلل الطدددد ب نبددددا التفعصددددمل

 وتحقمل األتهللاف.
هللاهللو الفصددل كهددو الدديي مضددع القوانددهلل  إهللاهللو حمقة التعبى المعبددى مددتح ى كدده ضددحط وا 

 ومبزى الط ب إلتحعنهع.
هللاهللو  الطددددد ب مشدددددعهلل ون كددددده تحهللمدددددهلل قواندددددهلل ضدددددحط وا 

 الفصل وكه تمفميتع.
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 لا في التعلم النشط:دور كل من المعلم والطا -6
إلقدعء الضدوء نبددا أهللواهلل مدن لهدى ن قدة وثمقدة حعلعمبمددة التعبمممدة التعبممدة الخعصدة حددعلتعبى مدن أجدل 

المشدط  كإمد  الحددهلل مدن توضددم  هللوهلل المعبدى الدديي مدوكهلل الحمقددة الغممدة الضددهللوهللمة لهديا المددوع مدن الددتعبى 
 تحت إشهللاف معبم  ثعممع  ويل   عآلته :ثى حمعن هللوهلل الطعلب اليي مقوى حتعبمى مفم  حمفم   ،أوال  
 دور المعلم في التعلم النشط: أواًل:

تتعددهللهلل مهددعى المعبددى كدده الددتعبى المشددط وتتمددوع أهللواهلله كدده ضددوء العهللمددهلل مددن التطددوهللات العبممددة  
قدهلل وصدفع هللوهلل  (Cashion & Palmieri ,2002:100) و دعن  عشدمون وحدعلممهللي ،والت مولوجمدة

 التعبمممة  عآلته:  عمبمةالمعبى المشط كه ال
 تشجمع الطبحة وممعنهللتهى نبا التعبى. .9
 إمجعهلل التوازن حمن األمشطة التعبمممة الفهللهللمة والجمعنمة. .2
 التهلل مز نبا القضعمع الخعصة حسخ قمعت التعبى والتعبمى. .3
 محعكظ نبا امتمهللاهللمة الزخى كه نمبمة التعبى. .4
 .مهللهللب لبطبحة نبا التعبى المشط مع طهللح تمهللممعت نبمهى .0
 .حل و حعحث وموثل لبمعبومعت أمضع   ،هللوهلل المعبى لمس  م حظ كقط .6
نبدا تهمقدة الحمقدة  حدل و شدخص معمدل أمضدع   ى لمس  مخطط لبهللهللوس الموممدة كحمدبهللوهلل المعب .3

 التعبممة المحمطة حعلطبحة.
 شخص مشعهلل  كه حمعء المعهللكة. .2
  .أمضع   حل و شهللم  مع الوالهللمن الحقمقممن ،هللوهلل المعبى لمس  والهلل مثقف كحمب .1

مددؤهللي  أنمددن خدد ل وجهددة مظددهلل الددتعبى المشددط مفتددهلل  حسمدد   (Alutu,2006:46) التددو ومقتددهللح 
الممددعنهللو المتعحددة لبددتعبى مددن خدد ل المعبددى  إلدداوتدديا مشددمهلل  ،والتوجمدد  والتممددمهلل اإلهللشددعهللالمعبددى هللوهلل 

  .ل ه مممهلل تحصمل المتعبممن كه نمبمة التعبى
حمقة تعبدى  إمجعهلل تون مالمعبمكمهللون حسن هللوهلل   (Renzulli&Dai,2001:27)له وهللايو هللمز  أمع 

 ،وجعدددل المدددواهلل التعبمممدددة متعحدددة ،وممعهللمدددتهى ،وتمظدددممهى ،مدددتثعهللتهىاو تعمددل نبدددا مشدددعهلل ة الطددد ب 
 .ومثمهللو لممولهى

 :من خاللرى الباحث أن دور المعلم في التعلم النشط وي
امددة تعمددة ح مفمددة توظمددف ال حددهلل لبمعبددى الدديي مقددوى حتوظمددف الددتعبى المشددط أن م ددون نبددا هللهلل  -9

 امتهللاتمجمعت التعبى المشط .
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وتوزمع االمدتهللاتمجمعت الخعصدة حدعلتعبى المشدط وكدل خطدط مدتى تصدمممهع  ضحط إهللاهللو الصف -2
 ممحقع .

 االحتععهلل نن هللوهلل المعبى التقبمهللي . -3
 

 في التعلم النشط : طالادور ال ثانيًا: 
تعبى المشدددط هلل مزتددد  األمعمدددمة تدددو ول دددن الددد ،ي دددهلل كممدددع مدددحل هللوهلل المعبدددى كددده الدددتعبى المشدددط 

مدددععهللو   :كمدددي هلل  دددل مدددن  الدددتعبى المشدددط كددد  حدددهلل مدددن إحدددهللاز هللوهلل الطعلدددب الددديي تدددو محدددوهلل طعلدددبال
هللوهلل  (62-60: 2.92( وهللكدددددددددعنه  9.0: 2.92( و مدددددددددمهلل والجمددددددددل  929: 2.99   خددددددددهللونو 

 من خ ل:الطعلب 
 الهللغحة الحقمقمة لبمشعهلل ة كه الخحهللات التعبممة غمهلل الهللمممة. .9
 هللمهلل قممة تحعهللل األك عهلل واآلهللاء مع اآلخهللمن.تق .2
جدل البقدعءات الممتظمدة مدع المهللشدهلل أااللتزاى ححيل الجههلل المطبوب وتخصدمص الوقدت الد زى مدن  .3

 المفمه كه المهللهللمة.
 توضم  الحعجعت اإلهللشعهللمة واآلمعل والطموحعت ل ل من المعبى والمهللشهلل المفمه. .4
 يات  أوال . ن مموه وتطوهلله  فهللهلل محهللأ منسكهى الطعلب ح .0
تقحددل الطعلدددب لبمصدددعق  واالقتهللاحدددعت مدددن المعبمددمن والمهتمدددمن والمتخصصدددمن نبدددا أمدددعس مدددن  .6

 الموهللو والصهللاقة.
 ثقة الطعلب حقهللهللات  كه التععمل حمجعح مع الحمقة التعبمممة التعبممة المحمطة ح . .3
حمعتمدددة توظمدددف الطعلدددب لبمعدددعهللف والمهدددعهللات واالتجعتدددعت التددده ا تمدددحهع كددده مواقدددف تعبممدددة و  .2

  جهللمهللو.
هللواهلل المعبى كه التعبى المشط أحسم   بمع تغمهللت (Hadjerrouit,2005:116)  تعهللمجوهللتومهللى  
يا، مضع  أتغمهلل مت طعلبهللواهلل الأن إك كدإن يلد   ولدمس المعبدى طعلدب دعن الدتعبى المشدط مهلل دز نبدا ال وا 

مة لتعبدمى مفمد  حمفمد  واأل ثهلل حمومة كده تحمدل الممدؤول الهللوهلل األ حهلل واالتى طعلبمعمه أن مؤهللي ال
 تحت إشهللاف معبم .

وتددديا مجعبهدددى  حممدددعنهللو المعبددى لبطعلددب كددده حمقددة الدددتعبى األ حدددهللومفتددهلل  الدددتعبى المشددط الضدددحط  
وت ديا  المعمدل أوقعهللهللمن نبا اال تشعف الموج  لفهى التطحمقدعت المختبفدة لبمعبومدعت خدعهللي الفصدل 

 ،ومظهددهللوا االمددتخهللاى المفمددهلل لبمعبومددعت ،مددعتمقددهللموا المعبو  أنمتطبددب الددتعبى المشددط مددن المعبمددمن 
 .(Butler,et al,2002:257) تطحمقعتهع إلظهعهللالفهللصة لبط ب  إتعحةومن ثى 
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 ويرى الباحث بأن دور الطالا في التعلم النشط ما يلي :
م ون الطعلب مشعهلل ع  كععال  كه تخطمط وتمفمي الهللهللوس المعهللو حعمتخهللاى امدتهللاتمجمعت الدتعبى  .9

 المشط.
 عى الطعلب حعلححث نن المعبومة الته ممعا لبحصول نبمهع من مصعهللهلل التعبى المختبفة.قم .2
 .لآلخهللمنالمقعش والمقهلل  وأمعممعتممتب  محعهللئ  .3
 ومقتهللحعت جهللمهللو. أك عهللقهللهللو الطعلب نبا طهللح  .4

 
 معوقات التعلم النشط: -7

ومعتحددهلل الددتعبى المشدددط  ،حددعلهللغى مددن أن الهللهللامدددعت والححددوث التهللحومددة أثحتدددت كعنبمددة الددتعبى المشدددط 
إيا مددع مشددغل الطدد ب كدده  األ ثددهلل كعنبمددة واأل ثددهلل هللممومددة مددن طددهللل التددهللهللمس التقبمهللمددة وخصوصددع  

ن الدتعبى المشدط وححمدعطة مهلل دز نبدا تقممدعت أل ،الحهللمث وال تعحة حهللال  من اإلصغعء المبحه لآلخدهللمن
شخص ألخهلل أو من المعبى إلا التعبى ونبا تمممة المهعهللو أ ثهلل من اتتمعم  حتحومل المعبومعت من 

 (.61:  2.92 ،  هللكعنهط ح .
إال أمدد  توجددهلل حعدد  مقددعط الضددعف أو المعوقددعت كدده تدديا المددوع مددن الددتعبى والتدده  وهللغددى  ددل مددع مددحل

 وتتمثل تيه المقعط كه اآلته: ،تحول هللون امت معل تحقمل األتهللاف الممشوهللو من وهللاء تطحمق 
وأمهدع  ،إلمجعزتعكععلمعت التعبى المشط إلا أوقعت طومبة  مععمعو محتوى المقهللهلل الهللهللامه من حعجة .9

 تعتحهلل مضمعة لبوقت نبا هللأي حع  المهللحمن.
 مقعومة الطبحة ألمعلمب التهللهللمس الته ال تعتمهلل نبا المحعضهللو. .2
  حهلل من المحعضهللو الععهللمة.أحعجة كععلمعت التعبى المشط إلا وقت أطول وجههلل  .3
كدده حددمن ال متوقددع مددن الطبحددة أن ، هلل ممدد  الطبحددة هللاقمددع  انتحددعهلل المعبددى خحمددهللا  كدده تخصصدد  ممددتفم .4

 متعبموا من حعضهى  ثمهللا .
نهللى م قمة حجى الصف ال حمهلل لعمبمة تطحمل امتهللاتمجمعت التعبى المشط حل ممعمدب يلد  تطحمدل  .0

 طهللمقة المحعضهللو.
 (.999: 2.92، ممهلل  والجمل قمعى كععلمعت التعبى المشط ح مهلل المععممهلل االجتمعنمة. .6
 يمكن التغلا عل  معوقات التعلم النشط من خالل : بأنهالباحث  رىوي
توظمف التعبى المشط كده الحهللامدة نبدا مواضدمع هللهللامدمة مم دن مدن خ لهدع توظمدف الدتعبى المشدط  -9

 ح ل حمعطة ومهولة. 
 إنطعء وهللش نمل لبمعبممن حول أتممة التعبى المشط وتوظمف  كه الحصة المهللهللممة. -2
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 إلا تصممى هللهللوس وكل امتهللاتمجمعت التعبى المشط.المختبفة الهللهللاممة  اإلمععز من معبمه المواهلل -3
هللوهلل المهللشدددهلل المفمددده كددده المهللهللمدددة كددده تمممدددة مهدددعهللات التعدددعون وحدددب خهللمدددة اآلخدددهللمن مدددن قحدددل  -4

 الط ب.
مجدعز المهدعى إحدول أتممدة التعدعون حدمن أكدهللاهلل األمدهللو الواحدهللو كده نمل لقعءات مع أولمدعء األمدوهلل  -0

 قت.وهللوهللتع كه اختصعهلل الو 
 توظمف التقممعت الحهللمثة كه التهللهللمس ممع مضفه طعحع مشجع نبا امتخهللاى التعبى المشط. -6

 
 استراتيجيات التعلم النشط: -8

ل بمدة وتديه ا التهللحدوي الجعمدبوامدتخهللمت كده  من ال بمعت الته شدعنت امتهللاتمجمةتعهلل  بمة 
وأمدعلمب العمبمدعت  ،لحمث تتضدمن نمبمدعت الحدهللب امدتخهللاى ندهللو طدهلل  مسخويو من العبوى العم هللمة

 أثمعء الحهللوب لبوصول إلا الههللف المطبوب تحقمق .
وتهللتحط حعلمعهللو الهللهللامدمة ، وتختبف من حهللمعمج تعبممه إلا أخهلل وتتعهللهلل امتهللاتمجمعت التهللهللمس

تتضددمن مجمونددة مددن  امددتهللاتمجمة مددع مم ددن امددتخهللاى  ،ولدديل  تختبددف مددن مددعهللو تهللهللممددمة إلددا أخددهللى
وتحقدددددددل التوقعدددددددعت عمدددددددل وتوظدددددددف إلحدددددددهللاث كععلمدددددددة كددددددده التدددددددهللهللمس الطدددددددهللل واألمدددددددعلمب التددددددده تت 

 (.11: 1..2 ،. نبه ونممهللوالتهللهللمممة
 :ستراتيجيةتعريف اال

المتعدهللهللو والتده تهدهللف  ت عامدتهللاتمجمنمهلل الحهللمث نن التعبى المشدط ال مفوتمدع أن متحدهللث ندن 
مدن ت دومن مفهدوى شدعمل كإيا  دعن المعبدى ممدتخهللى الدتعبى المشدط كد  حدهلل لد   ،إلا تحقمل التعبى المشط

  مع مبه : ممنوتيا المصطب  نهللك  التهللحو  ،متهللاتمجمةنن معما اال
والفععلمدددددعت   ،التدددددهللهللمس حددددددسمهع "مجموندددددة مدددددن اإلجدددددهللاءات امدددددتهللاتمجمة( 4:  1..2كمعدددددهللف حعمدددددط  

 والمدبو معت والمهدعهللات. ،واألمشطة الته تمهى كه تحقمل المدواتج التعبممدة مدن المعدعهللف والمعبومدعت
قددددف اختمددددعهلل االمددددتهللاتمجمعت الممعمددددحة نبددددا مجمونددددة مددددن المعددددعممهلل التدددده تشدددد ل األمددددعس كدددده ومتو 

 االختمعهلل الفععل لهع".
 عهدمتحع التده والخطدوات اإلجدهللاءات" معهللكهدع مدن خد ل135) : 2005  الوتدعب نحدهللحمممدع 

 تحدهللثوال واالمدتمعع وال تعحدة والقدهللاءو التف مدهلل ممد  تتطبدب والتده ممدحقع   لهدع والمخطدط المدتعبى
 ".والممعقشة

 و إجهللاءاتمن خ ل  متهللاتمجمعتل   خهللونو  جومز( تعهللمف 901:  2..2ومي هلل الحمبة  
 المهدعهللات المتعبمدون معده نمدهللمع ع  امدتهللاتمجم الدتعبى وم دون معممدة مهدعهللو لتمفمدي محدهللهللو طهللاقدل
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 ومعدهللف المدتعمعلهع، محدعوالتهى ومضدحطون الدتعبى كده ممدتعمبومهع التده الخعصدة واالمدتهللاتمجمعت
 مف دهلل شدخص أمد  نبدا المعبدى مصدف كهدو واحدهلل  ن كده ونمبمدة هللوهلل : حسمد  االمدتهللاتمجه التعبدمى
 التعبدمى والمدتهللاتمجمعت لبمحتدوى المعهللكدة مدن واكدهللو قعندهللو ممتبد  وأمد  الدهللواى، نبدا القدهللاهللات ومصدمع
 .  الصفه لبتعبى ووممط ممويي وأم  والتعبى،

هدع مجموندة اإلجدهللاءات والومدعقل التده ممدتخهللمهع ( كتعهللكهع نبدا أم26: 2.92أمع العفون  
المعبددى ومددؤهللي امددتخهللامهع إلددا تم ددمن المتعبمددمن مددن اإلكددعهللو مددن الخحددهللات التعبمممددة المخططددة وحبددوغ 

 األتهللاف التهللحومة الممشوهللو.
نبددا أمهددع "مجمونددة  التددهللهللمس امددتهللاتمجمة (..9:  1..2 ددل مددن مددمهلل و نممددهللو   ومعددهللف

 لمعبى ل ه ممفي الطهللمقة المطبوحة حصوهللو جمهللو تحقل األتهللاف".مهعهللات ممحغه أن متقمهع ا
خطدوات حسمهدع مجموندة مدن الفععلمدعت والتحهلل دعت تقدهللى حصدوهللو  االمدتهللاتمجمةومعهللف الحعحث 

 مع حعضهع الحع  لتحقمل تهللف معمن.ومهللتحطة  مهللتحة تهللتمحع  تمبمبمع  
 التعلم النشط: استراتيجيةتحميم 

ة وموضدد  ل ددل خطددوو حددهللاقل تمددم  حعلمهللومددة نمددهلل التمفمددي تصددمى كدده صددوهللو خطددوات إجهللاقمدد
ألمعلمب جزقمة تفصمبمة تتى كه تتعحع مقصوهلل ومخطط  متهللاتمجمةوتتحول  ل خطوو من خطوات اال

كده صدوهللو خطدوات  الدتعبى المشدط امتهللاتمجمةومتى تصممى  ،كه محمل تحقمل األتهللاف المحهللهللو وت يا
و دل خطدوو تحتدوي نبدا ، تتمدى حعلمهللومدة نمدهلل تمفمديتع حتدا ،إجهللاقمة ححمث م دون ل دل خطدوو حدهللاقل

لديا كهديا متطبدب مدن المعبدى نمدهلل  جزقمعت تفصمبمة ممتظمة ومتتعحعة لتحقمل أتدهللاف مهللجدوو ومتوقعدة
التددهللهللمس تخطمطددع  ممظمددع  مهللانمددع  كدده يلدد  طحمعددة المتعبمددمن والفددهللول الفهللهللمددة كممددع  امددتهللاتمجمةتمفمددي 
 (.244:  2.99 ،.  نبهحممهى
 التعلم النشط : استراتيجيةات مكون

 التعبمى والتعبى المشط ممع مبه: امتهللاتمجمةتت ون 
 والممعل التعبممه والتمظمى الصفه لبهللهللس. ،األتهللاف التعبمممة 
 . تحهلل عت مقوى حهع المعبى ومؤهللمهع وممظمهع لمممهلل وكقع  لهع كه تهللهللمم 
 تهللاف.أمثبة وتهللهللمحعت وممعقل وومعقل تعبمممة ممتخهللمة لتحقمل األ 
 والمعتجة نن المثمهللات الته ممظمهع المعبى ومخطط لهع. ، امتجعحعت الط ب حمختبف ممتومعتهى 
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 بع  االستراتيجيات المتبعة في التعلم النشط:
هللف معتمهلل تمفمي الهللهللس كه التعبى المشط نبا العهللمدهلل مدن االمدتهللاتمجمعت المتموندة التده تمدته 

و دديل  تمممددة الممددتومعت العبمددع مددن التف مددهلل وتدديه  والمهعهللمددةاممددة تحقمددل مددواتج الددتعبى المعهللكمددة والوجهلل
ومهمدددع أحمدددمع كددده تحهللمدددهلل األتدددهللاف   ،االمدددتهللاتمجمعت تشددد ل العصدددب الحقمقددده لمجدددعح الدددتعبى المشدددط

ن يلددد  ال إكددد ،ومعممدددعت التدددهللهللمس مدددن األهللوات والخعمدددعت التددده توضدددح  ،واختمدددعهلل المحتدددوى العبمددده
 التعبى الفععلة والممعمحة. امتهللاتمجمةعهلل محقل تعبى كععل مع لى محمن اختم

 ومن أتمع مع مبه :
 المحعضهللو المعهلللة.امتهللاتمجمة  .9
 األمقبة واألجوحة. امتهللاتمجمة .2
 تعبى األقهللان. امتهللاتمجمة .3
 الممعظهللو والمقعشعت المتحعهلللة. امتهللاتمجمة .4
 المهللهلل القصصه والح عمعت. امتهللاتمجمة .0
 التهللهللمس حعلحهللمجة. امتهللاتمجمة .6
 التعبى حعلمشعهللمع. امتهللاتمجمة .3
 العصف اليتمه. امتهللاتمجمة .2
 الممعقشة. امتهللاتمجمة .1

 التعبى التععومه. امتهللاتمجمة ..9
 االمت شعف. امتهللاتمجمة .99
 حل المش  ت. امتهللاتمجمة .92
 لعب األهللواهلل. امتهللاتمجمة .93
 (.240-244:  2.99،  نبهالخهللاقط المعهللكمة. امتهللاتمجمة .94

الددتعبى  امددتهللاتمجمةو  عبى التعددعومه وكددل طهللمقددة ج مددو،الددت امددتهللاتمجمةكدده تدديه الهللهللامددة مددمتى امددتخهللاى 
 المحمه نبا المشعهللمع.
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 التعلم التعاوني : اسرتاتيجيةاحملور الثاني :
}َوَتَعاَوُنوا  :كه  تعح  ال هللمى موضحع  هللوهلل التععون حمن المعس من خ ل مححعم  وتععلا مقول 

سورة المائـدة   ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِا َعَل  اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَل  اإْلِ 
نبمد  ومدبى  دعن كده حعد   الطحدهللي أن المحده صدبا اح نحدهلل احي دهلل أحدو جعفدهلل حدن و  .( 3اآليـة 

 خدهلل نبده مدبخهع وقدعل  خدهلل   ح شدعه كقدعل هللجدل مدع هللمدول اح نبده يححهدع وقدعلأمدفعهلله كدسمهلل حإصد
محن م فمد  كقدعل قدهلل  :مع هللمول اح نبم  ومبى ونبه جمع الحطب كقعل نبه طحخهع كقعل صبا اح

حدمن أصدحعح   اح م دهلله مدن نحدهلله أن مدهللاه متممدزا   نبمت أم ى ت فومه ول مه أ هلله أن أتممز نبم ى كإن
 (. 3.1-3.2: 0..2 ، صححه .الحطب ح نبم  ومبى وجمعوقعى صبا ا

وخبددل كمدد  صددفعت ومددمعت تممددزه نددن مددعقهلل المخبوقددعت  ،خبددل اح مددححعم  وتعددعلا اإلممددعن 
ن ومددع يلدد  تظددل قهللهللاتدد  الجمددهللمة والعقبمددة محددهللوهللو وغمددهلل مؤتبددة أل ،الموجددوهللو نبددا مددط  األهلل 
ومتعدعون  ،نبمد  أن متعدعون مدع اآلخدهللمن زامدع  جدل يلد   دعن لأومدن  ،تحقل ل   ل هللغحعتد  واحتمعجعتد 

وتيه الهللغحة لتحقمل األتهللاف والهللغحعت من خ ل التععون  ،مع  لتحقمل األتهللاف المشتهلل ة خهللوناآل
تمتددهلل إلددا المجمونددعت كدده أي  ل مهددع أمضددع  ت مقصددوهللو كقددط نبددا اإلممددعن الفددهللهلل والعمددل ال ددفء لممدد

جدددل تحقمدددل تدددهللف معدددمن مصدددح  مدددن أهلل مدددن وحدددمن ممدددتظى نقدددهلل مجموندددة مدددن األكدددهللا ،نمجتمدددع  دددع
وتمظمى الجهوهلل لبوصول لألتهللاف  ،الضهللوهللي نمهللقي أن ت ون تمع  إهللاهللو تعمل نبا تهمقة الظهللوف

ونمهلل الحدهللمث ندن ، المشتهلل ة المطبوحة ، تيا نبا صعمهلل طحمعة اإلممعن وكطهللت  الته معمش نبمهع
التددده تمقدددل الطعلدددب إلدددا حدددهلل األمدددعن الدددتعبى مجدددب نبممدددع اختمدددعهلل أكضدددل األمدددعلمب واالمدددتهللاتمجمعت 

حسمددد  مدددع تزامدددهلل االتتمدددعى حدددعلتعبمى ومدددع  (23:  2.92قزامدددل   والوصدددول إلدددا مدددع ممدددعا إلمددد  كتدددي هلل
تزامدددهلل االتتمددعى حعختمدددعهلل أمدددعلمب التعبدددمى والددتعبى األ ثدددهلل كععلمدددة كددده تم دددمن  ،مواجهدد  مدددن الصدددعوحعت

فمددة التدده تم ددن المعبددى مددن تقددهللمى هللهللس المتعبمددمن مددن تحقمددل تعبددى أكضددل أ ثددهلل مددن االتتمددعى حعل م
وقهلل مجى نن يل  التغمهلل الموج  حهللوث امتقعل من الطهللل واألمعلمب التعبمممة الته تتمحدوهلل  ،أكضل

 وممهع التعبى التععومه. ،حول المعبى إلا الطهللل واألمعلمب الته تتمهلل ز حول المعبى والمتعبى
ضددحط  كددهالصددفه كمددن معبددى متمددبط  ومفددهلل  الددتعبى التعددعومه تغممددهلل ممددط القمددعهللو لبموقددف 

 الحصة المهللهللممة إلا طعلب مشعهلل  وضعحط لإلجهللاءات التهللهللمممة ووقت  ل كععلمة.
 
 الجذور العملية للتعلم التعاوني: -1

أمدددد  كدددده أواخددددهلل القددددهللن الثددددعمن نشددددهلل  (1-3 : 9110جوممددددون وزم قدددد     ي ددددهللت هللهللامددددة 
 ثدى مقبدت الف دهللو، ة كه حهللمطعممع نبا مطدعل وامدعالمم هللي تى امتخهللاى المجمونعت التعبمممة التععومم
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نمددهللمع اكتتحددت مهللهللمددة تتحددع تدديا األمددبوب كدده مهللممددة ممومددوهلل  نددعى  إلددا الوالمددعت المتحددهللو األمهللم مددة
وكدده أواقددل القددهللن التعمددع نشددهلل  ددعن تمددع  تهلل مددز قددوي نبددا الددتعبى التعددعومه كدده المددهللاهللس  ،ى92.6

 John Deweyثددى تحعدد  جددون هللمددوي  Parkerحددعهلل هلل  وقددهلل طددوهلل ك ددهللو التعبددمى التعددعومه، األمهللم مددة
 اليي نزز امتخهللاى مجمونعت التعبمى التععومه حتا أصح  جزءا  من أمبوح  المشهوهلل كه التعبى.

 
 األسباا الداعية الستخدام التعلم التعاوني: -3

 ( 923:  2.92( و هللكعنه  260:  2.92والجمل    ممهللمي هلل  ل من  
العدهللوامه  و (233-236:  4..2( و هللمعن  .33:  2..2  محموهللو  (21:  2.92   و قزامل

حسم  ت من األمحعب الته تهللنو المتخهللاى التعبى التععومه وتطحمق  كه كصولمع الهللهللاممة  (3: 1..2 
 مجعز أكضل تعبى حسقصهلل الطهللل مع مبه: إإلا األتممة والفواقهلل الته محققهع التعبى التععومه كه 

 :علعمل والمشعهلل ةالحعجة إلا هللحط التعبى ح -9
حمددث تهللت ددز نمبمددة الددتعبى كمدد  نبددا مشددعط ونمددل هلل،  حددأمحقددل الددتعبى التعددعومه يلدد  حشدد ل أكضددل و 

 أكهللاهلل المجمونة ومشعهلل تهى االمجعحمة كه امجعز أتهللاف مطبوحة.
 :الحعجة إلا تمشمط أيتعن المتعبممن -2

مشدعط أيتدعن المتعبمدمن مدؤهللي  وال شد  أن، ا  أثدهلل ال ش  أن التعبى اليي مقوى نبا مشعط المتعبى أحقا 
واحت ددعهلل حبددول لبمشدد  ت التدده تواجدد  المتعبمددمن ، والددتعبى التعددعومه معمددل ، إلددا تولمددهلل أك ددعهلل جهللمددهللو

 مدع معمدل نبدا تولمدهلل األك دعهلل مدن خد ل الممعقشدعت والحدواهللات التده  ،نبا إي عء وتمشمط المتعبممن
ي ددعء المشددعط ، عنهلل نبددا تمممددة التف مددهللتددتى حددمن أكددهللاهلل المجمونددعت كهدديه الحددواهللات والممعقشددعت تمدد وا 

 اليتمه لهللى المتعبممن.
 :الحعجة إلا تطومهلل القهللهللات التحصمبمة والمهعهللات -3

وتمممدة مهعهللاتد  العقبمدة  ،من أتهللاف التعبى األمعممة تمممة قهللهللات الفهللهلل التحصمبمة كه مختبف العبدوى
ويلد   ،وتمممدة تديه المهدعهللات ،لقدهللهللاتوالتعبى التععومه معمل نبا زمعهللو تيه ا ،والعمبمة حشتا الطهللل

من خ ل االحت ع  المحعشهلل حمن المتعبى ومصعهللهلل المعهللكدة المتموندة التده تتدعح لد  مدن خد ل الدتعبى 
 التععومه .

 تحعهللل الخحهللات هللاخل المجمونعت. -4
 مجعحه.معوهلل الت ممي نبا التعبى اإل -0
 موظف الحمعس هللاخل المجمونة لصعل  الت ممي. -6
 ش  ت الت ممي المفممة.مععلج  ثمهلل من م -3
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 إتعحة كهللص التف مهلل هللاخل المجمونة. -2
 التهللهللمب نبا االمتمعع واإلمصعت. -1

 خهللمن.التعوهلل نبا احتهللاى  هللاء األ -.9
 تقحل المقهلل الحمعء هللاخل المجمونة. -99
  تمممة الجوامب االمفععلمة. -92
 ما يلي: األسباا الداعية الستخدام التعلم التعاونيالباحث بأن من  رىوي 
 لع قعت االجتمعنمة حمن الط ب.تقومة ا .9
المعبومدعت المتعبقدة حعلدهللهللس  إمصدعلوضع الطعلب كه تحمل الممؤولمة مدن خد ل هللوهلله كده  .2

 زم ق  كه المجمونة. إلا
 الفواصل االجتمعنمة حمن ط ب المجمونة الواحهللو. إزالة .3
 التقبمل من الفهللول الفهللهللمة حمن الط ب. .4

 
 تعريفات التعلم التعاوني : -2

ومهللجدع يلد  مظدهللا  ، بف المعهللكون والتهللحومون لوضع مفهوى واض  ومحهللهلل لبدتعبى التعدعومهاخت 
حسمهع تههللف إلدا تمممدة  ول ن كه مجمبهع توض  جبمع   ،ن التعبى التععومه ل  طهللل وأمعلمب مختبفةأل

ومحهللز الفهللل ح مفمة تهللتمب الط ب كه  ،و يل  تقممى الط ب إلا مجمونعت ،المهعهللات االجتمعنمة
إمصددعل  مددن خدد ل الددتعبى التعددعومه، ومددن أتددى  مجمونددعت الددتعبى التعددعومه وتوضددم  الهددهللف المددهللاهلل

 مع مبه : منالتعهللمفعت الته أطبقهع التهللحوم
تهللحومة كععلة لتقهللمى خحدهللات اجتمعنمدة وثقعكمدة مدتى كمهدع تقمدمى المتعبمدمن إلدا مجموندعت  امتهللاتمجمة" 

حمددث  مممددة ممعمددحة تمددم  لهددى حعلتعددعون والتفعنددل معددع  صددغمهللو غمددهلل متجعممددة تعمددل معددع كدده حمقددة تعب
إلا أن ممج  جممدع األنضدعء  مجعز المهعى الته  بفت حهعإتع ف المجمونة الصغمهللو مشتهلل ة نبا 

تمعى تب  المهعى حدل أن ممدعنهلل  كقط نن تعبى مع مجدب أن متعبمد  و ل متعبى لمس ممقوال   ،كه كهى وا 
". قزامل قمددل األتددهللاف المهللجددوو حإشددهللاف مددن المعبددى وتوجمهدد زم قدد  كدده المجمونددة نبددا الددتعبى، وتح

،23:2.92.) 
تعهللمدف الدتعبى التعدعومه حسمد  "طهللمقدة 1064 ) :(2006  العد  أحدو و أحمدهللحمممدع مضدمف 

 الع قدة كمهدع وت دون ،طد ب (0 – 4   حدمن أكهللاهللتدع ندهللهلل متدهللاوح مجموندعت إلا الط ب كمهع مقمى
 األنبدا الحدهلل إلدا لبوصدول الجممدع ومعمدل خدهللمن،األ وأتدهللاف كد ألتهللا الفدهللهلل تحقمدل حدمن اهللتحعطمدة
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 وشدهللح تقدهللمى ثدى طعلدب  دل هللوهلل وتحهللمدهلل الدهللهللس، تدهللف تحهللمدهلل كده تمدع المعبدى هللوهلل ومتحدهللهلل لبدتعبى،
  . "تطبب ممعنهللو أي لتقهللمى ا  تمهمهلل المجمونعت نمل مهللاقحة يل  وحعهلل المهمة

 مه نحعهللو نن طهللمقة تعبى مشط ضدمنحسن التعبى التععو ( .90: 2..2   و مهللى المومبمممن
الموضوع  تمعهللس من خ ل  أمشطة تعبى متمونة لتحممن كهىمجمونة ط ب يوي ممتومعت مختبفة 

مدن ومشدجع نبدا  و ل طعلب ممقول نن تعبم  وتعبى زم ق  كه مجمونت  كه جدو  ،المهللاهلل هللهللامت 
 وحعلتعله متحقل جو من االمجعز والتحصمل.، المحعهللهللو والحواهلل

الددتعبى المشددط مددتى  مددتهللاتمجمعتامددن  امددتهللاتمجمةمدد  أمددن خدد ل  إجهللاقمددع   عهللكد  الحعحددث تعهللمفددع  وم
وت ددون متجعممدددة   ،طدد ب ل دددل مجمونددة 6كمهددع توزمددع الطدد ب إلدددا مجمونددعت صددغمهللو كددده حددهللوهلل 

 ومن خ لهع مهللهللس الطعلب تهللف معمن هللهللامة نممقة حههللف توصمب  إلا أقهللام  كه المجمونة.
 

 نجاح عمل المجموعات التعاونية: أسس وخطوات -4
 إن األمس الواجب توكهللتع كه العمل التععومه حتا م تب ل  المجعح مع مبه : 
 ضهللوهللو توكمهلل جو معهللي لبجمعنة ممعنهلل نبا التعهللف نبا المش بة. جو العمل : .9
افوالمددمعح حعالمتقدعل مددن المهددعى الفهللهللمدة إلددا أتددهلل ،حعلع قدة الطمحددة حدمن المتعبمددمن : طمئنــاناال .2

 الجمعنة.  
 حعلجمعنة واالشتهللا  كه نمبمة اتخعي القهللاهللات. هللتزمهلل من الشعو  وضوح األهداف : .3
ومدددع وضدددع أتدددهللاف جهللمدددهللو كددده ضددددوء ،تحعنهدددع مدددن الحهللامدددةوضدددع خطدددة العمدددل إل المرونـــة : .4

 الته تحتعي تعهللمل خطة العمل. االحتمعجعت 
وتمدم  حعلتعدهللمل المدهللمع ،ممع مزمهلل من احتمعل التعدهللف نبدا الهدهللف : بتحقيق الردفاإلحاطة  .0

 لألتهللاف الهللقمممة والفهللنمة.  
 موضونعت التعبى. حعخت فتختبف أنهللاهلل المجمونعت  تقرير حجم الموضوعات : .6
 مهللانعو تموع قهللهللاتهى وممولهى. توزيع المتعلمين عل  المجموعات : .3
ى الدديي حددإن ى أكددهللاهلل المجمونددة حطحمعددة الددتعب تخطــيط مــواد التــدريس للمجموعــات المتعاونــة : .2

 (.33-32: 2.92 قزامل،  ممقومون ح  وأتهللاك  والمفعتمى والمصطبحعت والمععهللف المتصبة ح .
 :الباحث أيضاً  رىوي

 هللواهلل قمعهللو المجمونة الواحهللو كممع حممهى.أتحعهللل  .9
 التمومع كه توزمع األتهللاف المهللاهلل تحقمقهع نبا ط ب المجمونة. .2
 المجمونة. القهللهللو نبا تبخمص مع متى نهللض  من قحل أكهللاهلل .3
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 التدريسية المستخدمة في التعلم التعاوني: طرقال -5
 فرق أقسام التححيل:أ. 

كدده كددهللل حعددهلل تقمددممهى إلددا  كدده تدديه الطهللمقددة معمددل المتعبمددون (22:  9111  هللجددعح مددي هلل  
ومقدوى المعبدى حتقدهللمى  ،لهى قهللهللات وممدتومعت مختبفدة أنضعء (4 مجمونعت تت ون  ل مجمونة من 

ثى محهللأ المتعبممن حعلعمل والمشعهلل ة كه مجمونعتهى مدع التس دهلل مدن  ،ممعقشت  لبمتعبممنالهللهللس المهللاهلل 
ثددى مقددوى ، حعددهلل يلدد  تمددعقش  ددل مجمونددة واجحهددع الممددعط حهددع تعبددى جممددع أنضددعء المجمونددة لبددهللهللس

مقددوى المعبددى حمقعهللمدة متددعقج االختحددعهلل  وأخمدهللا  ، المعبدى حعختحددعهلل الطد ب اختحددعهللات قصددمهللو وحشد ل كددهللهللي
 وم عكدددسو المتعبمددمن الددديمن تجدددعوزت هللهللجدددعتهى وممدددتومعتهى المدددعحقة ،ممدددتومعت المتعبمدددمن المدددعحقة مددع

 .حصص تقهللمحع   (0-3 من  طهللمقةوممتغهللل تطحمل تيه ال
 فرق األلعاا والمباريات :ا. 

 طدهلللحدسن طهللمقدة كدهللل األلعدعب والمحعهللمدعت  عمدت مدن أول  (26: ...2أحدو نممدهللو    مهللى  
كددهللل أقمددعى  طهللمقددةاإلجددهللاءات مفمددهع التدده تطحددل كدده  طهللمقددةحمددث تمددتخهللى تدديه ال ،الددتعبى التعددعومه

أو ممدعحقة أمدحونمة كده مهعمدة  التحصمل إال أمهع تمتخهللى حدهللال  مدن االختحدعهلل الفدهللهللي اختحدعهللا  أمدحونمع  
وتتى مقعهللمة ممتومعت المتعبممن كه المجمونة الواحهللو مع متعبمه المجمونعت األخهللى من  ، العمل

أي أن المتعبمددمن متمعكمددون نبددا كددوز أكضددل  ى كدده كددوز مجمددونتهى حددسنبا الددهللهللجعتعهلل تهحمددث مشدد
 .مجمونة من المجمونعت ال بمة

 :فرق التعلم معاً ج. 
أنضددددعء غمددددهلل  (0 – 4 و ددددل مجمونددددة تت ددددون مددددن  ،مددددتى تقمددددمى الفصددددل إلددددا مجمونددددعت  

تمدبمى العمدل الم بفدة حد  و دل مجموندة تقدوى ح ،وتقوى  ل مجمونة حسهللاء واجحدعت معممدة ، متجعمممن
نبدا المشدعطعت الجمعنمدة الحمدعءو حمدث تهلل دز نبدا  طهللمقدةوتعتمدهلل تديه ال ،حعهلل امتهدعءه وتسخدي م عكدسو

الدديمن مشددتهلل ون كدده امجددعز المهمددة المو بددة  مددعنه حددمن أنضددعء المجمونددة الواحددهللو مفمددة العمددل الج
صددده واالختحدددعهللات القصدددمهللو إلدددمهى ، وممدددعنهللو  دددل مدددمهى لألخدددهلل نبدددا تعبدددى المدددواهلل حعلتدددهللهللمس الخصو 

 ومدددتى تقدددومى المجموندددعت حعختحدددعهللات قصدددمهللو ،حعلممعقشدددعت حدددمن  دددل واحدددهلل وأخدددهلل مدددن أنضدددعء الفهللمدددل
وتصددهللهلل مشددهللو كدده  ددل أمددحوع تحتددوي نبددا إندد ن نددن الفددهللل التدده حصددبت  ،وتعطددا  ددل كددهللهلل هللهللجددة
صدددبوا نبدددا أو الددديمن ح لددديمن حققدددوا ا حدددهلل تحمدددن كددده الدددهللهللجعتوالمتعبمدددمن ا ،نبدددا أنبدددا التقدددهللمهللات

 (.33:  0..2 ، حن كهللي .تقهللمهللات مهعقمة كه االختحعهللات القصمهللو
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 فرق االستقحاء الجماعي:د. 
إلدا مجمونددعت صددغمهللو تعتمدهلل نبددا امددتخهللاى الححددث  طهللمقددةمدتى توزمددع الطدد ب خد ل تدديه ال  

 (6-2 وتت دددون المجموندددة الواحدددهللو مدددن ، والتخطدددمط التعدددعومه ،واالمتقصدددعء والمحعحثدددعت الجمعنمدددة
ومدددتى تقمدددمى الموضددددوع المدددهللاهلل تهللهللممددد  نبددددا المجموندددعت ثدددى تقددددوى  دددل مجموندددة حتقمددددمى  ،أنضدددعء

 (..0: 2..2 نهللقعوي،موضونهع الفهللنه إلا مهعى وواجحعت كهللهللمة. 
 :Jigsaw Methodطريقة جكسو هـ. 
 Integration ofالتهللجمة الحهللكمة ل بمة ج مو أمبوب ت عمل المعبومعت المجزأو   

Fragmented Information Cooperative Method (IFICM)،  وته نحعهللو نن طهللمقة
حمث متى  تتممز كه تهلل مزتع نبا مشعط الطعلب كه إطعهللمن تمع : مجمونة األى ومجمونة الخحهللاء

كه تيه الطهللمقة تقممى الطبحة إلا مجمونعت غمهلل متجعممة متهللاوح نهللهلل أكهللاهللتع من أهللحعة إلا متة 
(، ومجمونة أخهللى تمما مجمونة الخحهللاء  لتعبى Home Teams تمما المجمونعت األى أكهللاهلل

 موضوع معمن . 
 امدتهللاتمجمةطهللمقة ج مو ته الطهللمقة الممعمدحة مدن الطدهللل التده تضدمهع أن الحعحث  وانتحهلل  

الهللمدددى  األولددداوحدددهللو كددده تدددهللهللمس ال المدددتخهللمهعالتددده مممدددتخهللمهع كددده تددديه الهللهللامدددة الدددتعبى التعدددعومه 
 عب معهللو الت مولوجمع لبصف التعمع األمعمه.الهمهللمه " الممظوهلل"من  ت

 
 النظرة التاريخية لطريقة جكسو :

كدده التددهللهللمس تددو تطددومهلل الع قددعت حددمن الطبحددة مددن  لطهللمقددةالهدهللف األمددعس مددن وضددع تدديه ا  
ألول مددهللو  تامددتخهللممختبددف األنددهللال واألصددول التدده  عمددت مددعقهللو كدده الوالمددعت المتحددهللو األمهللم مددة و 

 واإلمددحعممةمجبمزمددة ، وخعصددة حددمن األنددهللال اإلحوالمددة ت مددعس 9139نددعى هللهللامدده كدده كدده الفصددل ال
نبمدعء الدمفس إلدا  سكبجد التوتهللات ال ثمهللو الته  عمت تحدهللثوالعمل نبا التخفمف من حهللو ، والموهللاء

ممهى حسن مثل تيا األمبوب موف محل المشد بة   انتقعهللا   تطحمل مثل تيا األمبوب كه تب  المهللاهللس
 (.Aronson (2009,هللممونأ ع.ومعمل نبا تجعوزت

هللوهلل  حمهلل  لطهللمقةحسن لهيه ا (63:  6..2الهللمب  و  (000 : ...2  عمل ومي هلل  ل من   
ت عمدل المعبومدعت المجدزأو التععوممدة إلدا  طهللمقدةكقمدمت   حمهللا   تتى العبمعء التهللحومون حهع اتتمعمع  أكقهلل 
 طهللمقددةنبددا ال إضددعكة تعددهللم توكددل التمبمددل الزممدده لهددع مددع الم حظددة حسمدد  مددتى ويلدد  طددهللل  ثددةث 
 ويل  وكل التعله: والتعهللمل نبا مع قحبهع جهللمهللوال
 

http://aronson.socialpsychology.org/
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I. (1)تكامل المعلومات المجزأة  طريقة: 
 اإلكقهلل  عن مقمى الط ب  ،9132نعى  Aronsonاهللممون  األمبوبمن امتخهللى تيا  أول   

هللقممة  أجزاءخممة  إلاو مقمى موضوع الهللهللامة  ،أنضعءمونة تحتوي نبا متة مجمونعت  ل مج
حعدهللتع مقدوى الطد ب  مدن الطد ب ثمدعنامشتهلل  كم   األخمهللوالجزء  األجزاءحهلل أموزع نبا  ل طعلب 

خدديوا مفددس الجددزء حمقعحبددة مجمونددة الخحددهللاء لممعقشددة المددعهللو العبممددة أمددن مختبددف المجمونددعت والدديمن 
حهللاء مجمونت  الجزء  أكهللاهلللمعبى  األصبمةمجمونت   إلاثى مهللجع  ل كهللهلل ، ظعت حتا متقموتعالم ح وا 
 وكل مع مسته : (.Aronson (2009,  .مع تعبموه اآلخهللمنومتعبى من  أتقم اليي 

هلل كده المجموندة األى حجدزء واحدهلل ححمدث م بدف  دل كدهلل  تقممى الموضوع إلدا موضدونعت كهللنمدةمتى  -
ويل  لهللهللامة وممعقشة الجدزء الخدعص حهدى حشد ل  ،وحعهللتع متجمع الطبحة كه مجمونعت الخحهللاء ،كقط
وتحددعهللل اآلهللاء والخحددهللات كممددع ، ويلدد  مددن خدد ل التفعنددل المحعشددهلل مددع الهددهللف المطبددوب تحقمقدد  ،جمددهلل
 نمهللمع معوهللون إلا مجمونعتهى األى .  ،حممهى
محددددعول  ددددل طعلددددب متخصددددص كدددده مهمددددة معممددددة أن ممقددددل ألكددددهللاهلل مجمونتدددد   ىوكدددده كهللقددددة األ 

المعبومدددعت التددده توصدددبت إلمهدددع مجموندددة الخحدددهللاء التددده معقشدددت المهمدددة ياتهدددع . ومطبدددل نبدددا تددديه 
مهللحبددة تعبددمى الطعلددب لزم قدد    تعبددى األقددهللان( ححمددث مددتقمص الطعلددب الواحددهلل هللوهلل المعبددى  ،المهللحبددة

اتهددع الموضددوع الدديي تخصددص حدد  . وتدديا معمدده أن المهمددة التدده تمددت ومعبددى أقهللامدد  كدده المجمونددة ي
ممددع متعبمهددع مددن اجددل أن معبمهددع لغمددهلله ومقددوى  ،ممعقشددتهع لممددت مددن اجددل تعبددى الطعلددب وحددهلله كقددط وا 

 خهللمن كه مفس المجمونة حعمل تبخمص لمع ي هلله الطعلب الخحمهلل كه الههللف .الط ب األ
 ل كده نقدهلل اختحدعهللات قصدمهللو ل دل كدهللهلل مدن أكدهللاهلل المجموندةمد  متمثدإأمع التقومى كده تديه الطهللمقدة ك 

وحمدعء نبدا يلد  تدتى م عكقدة ، وأن المجمونة الفعقزو ته الته محصل أنضعءتع نبا أنبا الدهللهللجعت
 (.233: 2..2،  خهللون  مععهللو  و  الته مهللاتع المعبى ممعمحة. الم عكآتالمجمونة حإحهللى طهللل 

 وكل الخطوات األهللحع اآلتمة :( مبخصع لطهللمقة ج مو 3..2وتي هلل تعشى    
 ححمث ممتغهللل يل  مع حمن ، العمل نبا تمظمى الفهللل وتوزمع المواهلل وشهللحهع الخطوة األول  :

 ( هللقعقل..0-9  
 واليي قهلل ممتغهللل كه الععهللو مع حمن  ،التعبى كه مجمونعت التخصص الخطوة الثانية :

 ( هللقمقة. .2 – 90  
 ق  الطبحة كه  ل كهللقة من كهللل الج مو ححمث ممتغهللل مع حمن تعبمى طعلب لزم  الخطوة الثالثة :

 ( هللقمقة..4- .3  

http://aronson.socialpsychology.org/


  
31 

 
  

(  90 – .9إجهللاء المقعش ونقدهلل االختحدعهللات والديي ممدتغهللل كده الغعلدب مدع حدمن    الخطوة الرابعة :
 .(234: 2..2 ، خهللون  مععهللو  و  هللقمقة.
و م تدددب نبمهدددع  مدددع وممصددد  نمدددهلل تطحمدددل تددديه الطهللمقدددة أن محضدددهلل المعبدددى حطعقدددعت صدددغمهلل   

ححمدث  مجمونة أهللقعى حعهللهلل أكهللاهلل الفهللقة األى . ومم ن  يل   تعحة المهعى المهللاهلل هللهللامتهع نبا حطعقدعت
ثدى متحدع يلد   ،م تب نبا  ل حطعقة المؤال أو الفععلمدة أو المشدعط المطبدوب القمدعى حد  لتمفمدي المهمدة

 (.03:  2.92،  قزاملتوزمع الحطعقعت نبا الط ب ححمب هللغحعتهى 
 
II. (3)تكامل المعلومات المجزأة  طريقة: 

كدده جعمعددة  طهللمقددةوقددعى حسححددعث نهللمددهللو نبددا تدديه ال ،(.912مدد كمن   طهللمقددةصددمى تدديه ال 
إال أن التقممى تمع م ون ،  ثمهللا  مع المعحقة طهللمقةوتتشعح  تيه ال Johns Hopkinsجومس توح ممز 
وحديل  ممدعتى  ،الجمعنة اليي ممتمده إلمهدعوتضعف هللهللجت  إلا  ك ل تبممي مقمى حمفهللهلله كهللهللمع  وجمعنمع  

  ل نضو كه هللكع أو خف  هللهللجة المجمونة الته تحتوم .
( والتدده 2( أطبددل نبمهددع امددى   ج مددو  ج مددونبددا طهللمقددة األحجمددة    م   هللتعددمدد كمن نمددل و  

 تتضمن تغممهللمن مهممن تمع :
 ا أن متحدع يلد  تهلل مدزا  نبا  ل أنضعء مجمونة األى قهللاءو الوحهللو التعبمممة المحهللهللو وكهمهع نب

 لمصح  خحمهللا  كم .  ل واحهلل ممهى نبا الجزء الخعص ح 
   تمهى نمبمة تحمن ن معت أو هللهللجعت الطبحة الفهللهللمة كه هللكع ن مة أو هللهللجة الفدهللل اإلجمعلمدة

  ( كهه  مع كه طهللمقة   ج مو( األصبمة.2أمع حعقه إجهللاءات الطهللمقة المعهلللة   ج مو 
 2..2،  خددددهللونكدددده   مددددععهللو  و  مددددعإلمهالمشددددعهلل  (Slvan,1998) نمدددد كم( و 9..2شمعمددددمة   

:230) 
اإلجدهللاءات  (230-234: 2..2    خدهللونومدععهللو و  (902: 2..2  الحمبدة  ومحهللهلل  ل مدن  

 " عآلته : 2الخعصة حطهللمقة "ج مو 
 والعمل نبا تقمممهع إلا موضونعت كهللنمة. ،اختمعهلل وحهللو تعبمممة من  تعب مع .9
 ( أكهللاهلل.6-0مة غمهلل متجعممة تتهللاوح مع حمن   تش مل مجمونعت تععوم .2
توزمدع ممدخة مدن وهللقدة الخحمدهلل نبدا  دل مجموندة أصدبمة تحتدوي نبدا قعقمدة الموضدونعت التده  .3

 تشمبهع الوحهللو المهللاهلل هللهللامتهع.
وانتحددددعهلل تددددؤالء خحددددهللاء كددددده ، ت بمددددف  ددددل نضددددو كدددده المجموندددددة حجددددزء مددددن المددددعهللو التعبمممدددددة .4

 الموضونعت الخعصة حهى.
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مدع التهلل مدز نبدا المهمددة  امدة الوحدهللو كده الصدف أو كده الممدزلء المجموندعت حهللهلل ت بمدف أنضدع .0
 الخعصة ح ل نضو.

من اجل العمل نبا ممعقشدة المهمدة وهللهللامدتهع والعمدل  نقهلل اجتمعع لمجمونعت الخحهللاء المختبفة .6
 نبا تقهللمى وهللقة ممعقشة ت ون   خطة نمل( ل ل مجمونة خحهللاء.

ونت  األى من اجل تهللهللمس مع أتقمدوه ألقدهللامهى كده المجموندة معوهلل  ل خحمهلل من الخحهللاء إلا مجم .3
 األصبمة.

ويلد  مدن خد ل نقدهلل اختحدعهلل شدعمل مغطده أجدزاء المدعهللو  ،إجهللاء تقممى حعهلل االمتهعء مدن التدهللهللمس .2
 ونبا  ل طعلب أمضع اإلجعحة نن األمقبة المطهللوحة. ،ل ل طعلب، جممعع  

هددع نبددا أمددعس أمهددع تمثددل ن مددعت أو هللهللجددعت الخددهللوي حمتددعقج االختحددعهلل اإلجمعلمددة والتععمددل مع .1
 وحعهللتع متى اإلن ن نن المتعقج المهعقمة لطبحة المجمونعت المختبفة. ،المجمونة   ل

وحعدهلل ، متى ت هللاهلل الخطوات الثمعممة األولا لجممدع الموضدونعت ال حقدة ضدمن الوحدهللو ياتهدع ..9
ومعبدن ندن  ،تحمدن الطبحدة  دسكهللاهللمتى احتمعب هللهللجعت المجمونة   ل امتمعهللا  إلدا مقدعط   ل اختحعهلل

موقدددف المجموندددة وهللهللجعتهدددع ثدددى معبدددن كددده مهعمدددة المطدددعف ندددن امدددى المجموندددة التددده حققدددت أنبدددا 
 .الهللهللجعت

 
III. (2لمجزأة )تكامل المعلومات ا طريقة: 

و دددعن  9123كددده ندددعى  Guerreroوجمدددهللوهللو  ،Gonzalez الزجدددومز  طهللمقدددةصدددمى تددديه ال 
لزمدعهللو التفعندل حدمن الجمعندعت  وتتحدهللث ندهللو لغدعت ،لغتدمن التعهللمل كه الفصول الته تعبى أ ثدهلل مدن

خعصددة كدده الددهللول التدده حهددع ت ممددي مددن جممددمعت مختبفددة، وحددعقه الخطددوات المتحعددة كهدده  مددع كدده 
 (.9.0: 6..2، . الطمبالمعحقتمن طهللمقتمنال

جددهللاء  ،و متعجدعت تطحمددل مثددل تدديه الطهللمقددة  حمددث أمهددع تمدعنهلل كدده إمجددعهلل جددو صددفه م قددى وا 
 مدددع أمهدددع تعمدددل نبدددا اإلمدددهعى كددده تطدددومهلل مهدددعهللات ، ت امجعحمدددة كددده أهللاء الطبحدددة وأخ قمدددعتهىتغممدددهللا

مدع وجدوهلل نمصدهلل التحدهللي  ويل  من خ ل حمعء جو مفعى حعلتفدعتى والمححدة حمدمهى ،الطبحة الشخصمة
حمث محهللأ المعبمون من خ ل تديه الطهللمقدة حعالنتمدعهلل نبدا قدهللهللات الطبحدة  ،حعمهللا  نن الخوف والقبل

 (.903:  2..2،  الحمبة  هعهللاتهى الياتمة كه إهللاهللو الصف نبا أ مل وج .وم
ألمهدددع تتواكددل حشدد ل  حمدددهلل مددع  تحددد   مظددهللا  (  2 طهللمقددة ج مدددو وحمددعء نبددا يلددد  كقددهلل اختدددعهلل الحعحددث 

مدد كمن مددع إضددعكة حمددهلل مهددى وتدده اإلمعددعز ل ددل طعلددب كدده المجمونددة إلددا القمددعى حعمددل مبخددص لمددع 
 لمجمونة. شهللح  الطعلب الخحمهلل كه ا
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 :املبني على املشروعالتعلم  اسرتاتيجيةاحملور الثالث :
 عمعمددل كمهدد و االمددتهللاتمجمعت الممددتخهللمة كدده الددتعبى المشددط، إحددهللى مددتهللاتمجمةاالتعتحددهلل تدديه   

نبدا  المحمده، ومتهلل ز التعبى حول الطعلب حممعنهللو المعبى كه الدتعبى معمشهللوع امجعز الط ب نبا 
، كمححثون نن مصعهللهلل المعبومدعت مجمونعت متععومة لفتهللو من الوقت كه معمل الط بو ، المشهللوع

 وممشقون ممتجعت حسمهللمهى نبا الهللغى من إن المشهللونعت قهلل تحتوي نبا حبول لبمش  ت.
 :عل  المشروع مبنيتعريف التعلم ال -1

 توصدل إلداو  هللوعنبا المش محمهلألهللب التهللحوي الخعص حعلتعبى ال مهللاجعةقعى الحعحث حعمل 
محدوهلله  تعبممده كهللمدهلل أمدبوب" ( حسم  11:  2..2ممهع مع ي هلله محهعن   ممننهللو تعهللمفعت لخحهللاء تهللحو 

والتوجمدد  والممددعنهللو نمددهلل الحعجددة وطهللمقددة المشددهللوع  اإلشددهللافالمعبددى كددهللوهلله مقتصددهلل نبددا  أمددعالمددتعبى 
مدددهللهللس ال إشدددهللافياتمدددة تحدددت  حسمشدددطةكعلت ممدددي كمهدددع مقومدددون  ، الطدددهللل التعبمممدددة أصدددب تعتحدددهلل مدددن 

 .معهللتع واحهللو من طهللل تمظمى الممهج المهللهللمه" أنومم ن 
 المحمددهالددتعبى  (939:  .2.9    خددهللونشددحهلل و و  (14: .2.9ومعددهللف  ددل مددن الحهللمددهللي  

نمددل ممددهللامه مقددوى حدد  الفددهللهلل ومتمددى ح ومدد  نمبمددع  وتحددت إشددهللاف المعبددى  "أينبددا المشددهللوع نبددا أمدد :
 .تى كه الحمقة االجتمعنمة"نبا أن م ون تعهللكع  ومخهللى المعهللو العبممة وم

تعهللمددف الددتعبى المحمدده  (224:  1..2   ( و نطمددة63:  9111وتحمددا  ددل مددن جددهللجس  
و  نمل قصهللي مجهللي كه محدمط اجتمدعنه "وتوتعهللمف  بحعتهللم  لبمشهللوع نبا المشهللوع من خ ل 

ن مددع مقصددهلل سحدد ومضددمف أمضددع   ،مشددعط تددعهللف مخبددص مددن جعمددب المددتعبى ومددتى كدده حمقددة اجتمعنمددة
 لمشعط الهعهللف مع مقوى ح  المتعبى لحل المش  ت" حع

مد  أمعدهللف نبدا  هللوعنبدا المشد محمدهن الدتعبى السحد (Thomas, 2000: 1)ومدي هلل ثومدعس 
  طهللمقة ممظمة لبتعبى حول الطعلب.

والط ب   محوهللتع الطعلب كه حمقةنحعهللو نن تعبى متى  (Gentry,2000:3) ومعهللك  جمتهللي
 الدتعبى، والتده ت دون واضدحة مدن خد ل تولمد  أمشدطة من قحل المعبى طعوالمع األوامهلل االحتععهلل ننو 
 لبطدددد ب حسمفمددددهى. المعبومددددعت تشددددعف المعبومددددعت وتهددددهللف ال ت ددددهللاهلل مددددنالحفددددظ نددددن ظهددددهلل قبددددب و 

 الحمعو. مهللى التعبى إلاوتحمل الممؤولمة والته تههللف من خ لهع  اآلخهللمنمع  والتواصل
أمشطة  ( حسم  تعبى من خ ل"992: 9..2ف  األحمهلل و مومو  (9: 1..2ومعهللك  المههلل  

ومعهلل امتخهللاى المشعهللمع طهللمقة معجعة إلشهللا  الط ب كه  ،أو مشعطعت مهللتحطة اهللتحعطع  وثمقع  حعلحمعو
حمدث تدوكهلل محمطدع  حقمقمدع  واقعمدع  لدهللحط أمشدطة الدتعبى وهللمدج نمبمدعت التف مدهلل  ،نمبمعت التف مهلل العبمدع

 العبمع ضمن أك عهلل  حمهللو".
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مدن  هللوعمجمونة من التعهللمفعت لبتعبى المحمه نبا المش (1..2  معههلل حع  لبتهللحمةمي هلل حمممع 
 م :أخ ل 
 وحدعجتهى أن  ،االنتهللاف حعلمقهللهللو الفطهللمة لبطبحة كه التعبى ومقهللهللتهى نبدا القمدعى حعمدل مهدى

 متصهللكوا حجهللمة واتتمعى ويل  حوضعهى كه قبب العمبمة التعبمممة.
 مددددع التهلل مددددز نبددددا أن نمددددل  ،والمحددددعهللئ الهللقممددددمة لبموضددددوع إشددددهللا  الطبحددددة كدددده المفددددعتمى

 ولمس ثعمومع  حعلممحة لبمقهللهلل.، المشهللوع محقا أمعممع  
 هللاهللو المشهللوع والت مولوجمع.ا قضعمع أو أمقبة مثمهللو لبتعبى و تهلل مز االمتحعه نب هللاهللو اليات وا   ا 

وتهللحددوي موجدد  حسمدد  طهللمقددة نبممددة ممظمددة ومشددعط تعبممدده  (932:  1..2ومعهللكدد  الشددقمهللات   
طعلدددب أو ندددهللو طددد ب حعمدددتخهللاى المدددواهلل الخدددعى الموجدددوهللو كددده الحمقدددة ممدددتعمممن حعلمعبومدددعت   مقددوى حددد

حمدث  ،المتوكهللو وتوجهعت المشهللف لصمع أشمعء تخهللى الممهعي وتحقل أتدهللاكع تهللحومدة ومعمومدة ومعهللمدة
 متعبى الطبحة من خ ل العمل اليي مقومون ح .

مددن امددتهللاتمجمعت الددتعبى  امددتهللاتمجمةحسمدد  نبددا المشددهللوع إجهللاقمددع   بى المحمددهومعهللكدد  الحعحددث الددتع
مى قمدددعى الطعلحدددعت حتصدددم إلددداتهدددهللف مجموندددعت متجعممدددة و    مدددن خددد لالطعلحدددعت كمددد وزعتددد، المشدددط

وكدل خطدوات المشدهللوع وتقمدمى المشدهللوع مشعهللمع تمهللممة مهللتحطة حعلوحهللو المهللاهلل تطحمل الهللهللامة نبمهدع 
 كمهع الطعلحعت حتقممى المشعهللمع الممجزو حسمفمهن. ومقوى، من خ ل حطعقة م حظة

 
 :روععل  المش مبنيتاريخية للتعلم الالنظرة ال -3

قحددل أن تظهددهلل حسمدد   (2.3:  9..2وأحددو الهمجددعء    (62: 9111مددي هلل  ددل مددن جددهللجس  
طهللمقددة المشددهللونعت  عمددت الطددهللل المددعقهللو كدده التددهللهللمس تدده طهللمقددة اإللقددعء و ددعن المددمهج نحددعهللو نددن 

و ددعن الطدد ب كدده ظددل المددمهج القددهللمى  ،مهللهللمدده محفظدد  المددتعبى نددن ظهددهلل قبددب ل متحددعن كمدد  تدعب 
حتددا هللخبددت تدديه الطهللمقددة كدده تددهللهللمس  حطهللمقددة نمبمددة ىمددعهللهللا  مددع مشددعتهللون الظددواتهلل التدده تددهللهللس لهدد

و عمددت طهللمقددة  ،التهللحمددة الزهللانمددة كدده العقددوهلل األخمددهللو مددن القددهللن التعمددع نشددهلل كدده صددوهللو مشددهللونعت
ولهديا  دعن الهدهللف  ،هللو كه التهللحمة وخعصة كه مجعله التهللحمة العبممدة والتهللحمدة الزهللانمدةالمشهللونعت ثو 

مددددن المشددددهللوع تددددو الددددتعبى نددددن طهللمددددل الممعهللمددددة الفعبمددددة كدددده مجددددعل واقعدددده والممددددعتمة كدددده تمممددددة 
 االتجعتعت االمجعحمة محو التغممهلل من خ ل التجهللمب.

جدون هللمدوي ويلد  مدن خد ل مظهللتد  حدسن و أول من معهللى حعمتخهللاى طهللمقة المشدهللوع تدو المهللحده  
األطفعل متعبمون حعلعمل كه حل المش  ت الته مهتمون حهع ومتطبب حدل المشد  ت العمدل الدي ه 

  .ت التف مهلل العبمعوامتخهللاى مهعهللا
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 خطوات بناء المشروع : -2

حددسن طهللمقددة المشددهللوع تتددواكهلل كمهددع نمعصددهلل هللحددط المددواهلل  (01-02:  9112حمددهللان   مددي هلل 
ة حعضهع ححع  يل  أن  ل مشهللوع تتجمع كم  نهللو مواهلل هللهللامدمة متعبمهدع التبممدي حمفمد  ندن المختبف

 طهللمل التعبى الياته.
وكددده المشدددعط توجدددهلل مجدددعالت  ،محعشدددهللو تعهللكدددة نمدددهلل حمدددعء أي مشدددهللوع توممدددهلل الت ممدددي حخحدددهللا

ومه وتده وامعة تتم  لبت ممي كهللصع لبتهللهللمب نبا األمبوب العبمه كه التف مدهلل وكهللصدة لبعمدل التعدع
إلدددا التدددهللهللمب نبدددا امدددتخهللاى خعمدددعت الحمقدددة المحبمدددة  حعإلضدددعكة أمضدددع   الهللهللامدددة همدددع تهدددهللف إلمددد  تدددي

والمشددهللوع كهللصددة قومددة لمهللانددعو  ،و دديل  امددتخهللاى  عكددة مصددعهللهلل الددتعبى،  مصددهللهلل مددن مصددعهللهلل الددتعبى
ي حعلثقددة الفددهللول الفهللهللمددة حددمن الت ممددي ومددوكهلل حمقددة خصددحة لممعهللمددة الحهللمددة الموجهددة وشددعوهلل  ددل تبممدد

 خهللمن.حمفم  وحب العمل مع األ
 حمدهللا  حتدا مدتى كدده  والمشدهللوع ممدمهلل كده أهللحدع خطدوات تتدهللاخل  دل ممهدع كده األخدهللى تدهللاخ   

 و الخطوات األهللحع نبا التهللتمب :، المهعمة تولمهلل مشهللوع يو قممة تعهللكة
 

 اختيار المشروع : -أ
مجدب أن  ة المشدهللوع ولديل وته أتى مهللحبة كه مهللاحدل المشدهللوع إي متوقدف نبمهدع مدهللى جهللمد

وأن مدؤهللي إلدا ، طد بوأن معدعلج معحمدة تعمدة كده حمدعو ال ،المشدهللوع متفقدع  مدع ممدول الت ممدي م دون
وأن ت دددون المشدددهللونعت المختدددعهللو  طددد بوأن م دددون ممعمدددب لممدددتوى ال خحدددهللو وكمدددهللو متعدددهللهللو الجوامدددب

م عمددعت العمددلطدد بوتهللاندده ظددهللوف المهللهللمددة وال، متمونددة بوحددهللو المددهللاهلل هللهللامددتهع مددن وتغطمتهددع ل ، وا 
 (.399: .2.9 نمهلل،  خ ل التعبى حعلمشعهللمع.

 تخطيط المشروع: -ا
إشدهللاف معبمهدى حوضدع الخطدة وممعقشدة تفعصدمبهع مدن أتدهللاف وألدوان  تحدت إي مقدوى الت ممدي

ومدهللون كده الخطدة مدع محتدعي إلمد  كده  ،المشعط والمعهللكة ومصعهللهللتع والمهعهللات والصدعوحعت المحتمبدة
وتهللون  دل مجموندة  ،نبا أن مقمى الت ممي إلا مجمونعت وممجل هللوهلل  ل تبممي كه العملالتمفمي 

وم ون هللوهلل المعبدى كده هللمدى الخطدة تدو اإلهللشدعهلل والتصدحم  وا  مدعل الدمقص  ،نمبهع كه تمفمي الخطة
 (. 39:  1..2، معههلل حع  لبتهللحمة  . كقط
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 تنفيذ المشروع : -ج
يه الخطددوو مقددوى  ددل تبممددي حددهللوهلل كدده تمفمددي الخطددة حسمدد  كدده تدد (16: .2.9الحهللمددهللي  تددي هلل  

التدده تددى وضددعهع وتددهللوممهع ومهمددئ المعبددى الظددهللوف الم قمددة وموجدد  الت ممددي إلددا مددع ممددعنهللتى نبددا 
وممددعنهلل الت ممددي  ومهللشددهللا   وم ددون المعبددى موجهددع   تمفمددي الخطددة هللون االحتعددعهلل نددن الغددهلل  المحددهللهلل لهددع

يا ظهدهللت مشد بة أو صدعوحة جهللمدهللو أثمدعء إلمد  لتديلمل صدعوحة مدع أو  مبجقدوننمهللمع  حدل مشد بة . وا 
جدل العمدل نبدا أمهى مجتمعون تحت إشهللاف المعبى لممعقشوتع مدن إتمفمي الخطة لى متوقعهع الت ممي ك

مواجهتهع وكه أثمعء نمبمعت التمفمي لبمشهللوع م تب الت ممي متدعقج م حظدعتهى وخحدهللاتهى ومعهللضدومهع 
مدع الت ممدي مدن حدمن ألخدهلل لممعقشدة أنمدعلهى والتده توصدبوا إلمهدع كده نبا المعبى . ومجتمع المعبى 

 المجمونعت الصغمهللو وكه المجمونة ال حمهللو.
 تقويم المشروع : -د

 كدإنلديا ، التقومى كه المشهللوع نمبمة ممتمهللو من لحظدة اختمدعهلل الموضدوع حتدا مهعمدة العمدل 
وتديا المدوع مدن التقدومى  ،عومهى مدع معبمهدىالمشهللوع مقوى من أول  إلا  خهلله حتعدعون الت ممدي معدع  وتعد

ممددعنهلل الت ممددي نبددا معهللكددة مقددعط القددوو ل مددتمهللاهلل كمهددع وتوقمتهددع ومعهللكددة مقددعط الضددعف واألخطددعء 
ومتمجدة لهديا التقدومى قدهلل معدهللل الت ممدي كده الخطدة المقتهللحدة وت ديا  ،لع جهع وتهللاهلل هع والتغبب نبمهدع

 (.63-66: 9111،الوقعمة.  جهللجسص والع ي و ة ممتمهللو حغهلل  التشخمم ون التقومى نمبم
 
 أهداف التعلم المبني عل  المشروع : -4
، بى ومقددهللهللتهى نبددا القمددعى حعمددل مهددىالددتعويلدد  مددن خدد ل : االنتددهللاف حعلمقددهللهللو الفطهللمددة لبطبحددة -9

 وحعجتهى أن متصهللكوا حجهللمة واتتمعى ويل  حوضعهى كه قبب العبممة التعبمممة.
مددع التهلل مددز نبددا أن نمددل المشددهللوع  :مفددعتمى والمحددعهللئ الهللقممددمة لبموضددوع إشددهللا  الطبحددة كدده ال-2

 محقا أمعمع ولمس ثعمومع حعلممحة لبمقهللهلل.
تهلل مدددز االمتحدددعه نبدددا قضدددعمع أو أمدددقبة مثمدددهللو تدددهللكع المت شدددعف نممدددل لمواضدددمع مهمدددة وواقعمدددة -3

هللاهللو المشددددهللوع والت  دددد ات أمعمددددمة لبددددتعبىوامددددتعمعل أهللوات ومهددددعهلل  معهددددهلل حددددع  )مولوجمددددع.إهللاهللو الدددديات وا 
 (.6:  1..2، لبتهللحمة

تقمددمى القددهللهللو األهللاقمددة نبددا المضددعممن والمهددعهللات حعمددتعمعل معددعممهلل شددحمهة حتبدد  التدده مجددهللتع كدده -4
 . الحمعو العمبمة مشجعمن حيل  الحمعمعت التفممهللمة وتحهللمهلل األتهللاف 

 الطبحددددددددة . حددددددددمن مجمونددددددددعت مختبفددددددددة مددددددددنمجددددددددعحه والع قددددددددعت التععوممددددددددة حمددددددددعء التواصددددددددل اإل -0
 مهلل احتمعجعت المتعبممن من يوي الممتومعت المختبفة من المهعهللات وأمعلمب التعبى . 
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زمعهللو الهللاكعمة :ممتب  الطبحة األمقبة كه التعبمى المحمه نبا المشعهللمع ومقضون وقتع  لبعمل نبا -6
العهللمهلل من  ىمعمل نبا تقهللمكعلتعبى المحمه نبا المشعهللمع  ،المهللهللمةأمواهلل اإلجعحة نبمهع خعهللي 

 انتمعهلله نبا هللغحعت وتمعؤالت المتعبممن أمفمهى.من خ ل  الفهللص لزمعهللو هللاكعمة المتعبممن
 (.911:  ...2،  الحصهللي و العممزي

وتصددقل لددهللمهى مهددعهللات ، زمددعهللو االمددتق لمة المعهللكمددة : مصددح  الطبحددة ممددقولمن أ ثددهلل نددن تعبمهددى-3
كتتطدوهلل نددعهللات يتممددة ، بددى  مصدهللهلل هللقممدده لهددعالحصدول نبددا المعهللكدة مددن هللون االنتمددعهلل نبدا المع

 كه  ل كتهللات حمعت . تمعنهلل المتعبى لممتب  امتق لمة معهللكمة تهمق  لمصح  متعبمع  
زمددعهللو التحصددمل : ممددعهللس الطبحددة ممددتومعت نبمددع كدده التف مددهلل مددن خدد ل توظمددف موجدد  لبحقددعقل -2

صهللاهلل أح   عى.األ عهللمممة من اجل إمتعي حبول وتفممهللات وامتمتعجعت وا 
تفعمدددل الممحدددا الت دددعمبه : ممدددعنهللو المدددتعبى نبدددا الدددهللحط الت دددعمبه حدددمن المدددواهلل الهللهللامدددمة المختبفدددة -1

 وممعنهللت  نبا الهللحط الت عمبه حمن الحمعو الواقعمة والمعهللو األ عهللمممة.
ومعتددهللف المعبمددون الدديمن  ،طدد بتمومددع التقددومى : تعطدده المشددعهللمع ك ددهللو أوضدد  نددن قددهللهللات ال-.9

أ ثدهلل ممدع تقهللمد  اختحدعهللات الوهللقدة  ط حهدىالمشعهللمع أمهدى متعبمدون المزمدهلل والمزمدهلل ندن  مطحقون طهللمقة
ضدددعمفه الممدددتوى كددده  طددد بومتفعجدددسون مدددن تممدددز المشدددعهللمع التددده تقدددهللى لهدددى مدددن حعددد  ال ،والقبدددى

حمممددددع مجددددهللون أن حعدددد  المتفددددوقمن كدددده االختحددددعهللات  ،االختحددددعهللات التحصددددمبمة أو المشددددعهلل ة الصددددفمة
  طعلددبشددعم   نددن ال مدد  حإتحددعع ومددعقل متمونددة كدده التقمددمى تقددهللى تقمممددع  إ ،متواضددعة مقددهللمون مشددعهللمع

 (.962 – .96: .2.9.  الحهللمهللي،وتممز المتفوقمن كه القهللهللات المختبفة
 يلي : ويرى الباحث بأن من أهداف التعلم المبني عل  المشروع ما

 مختبفة من المصعهللهلل. أمواعمهعهللو الححث كه مهلل ز التعبى المحمه نبا المشهللوع نبا تمممة  .9
والمهدددعى المهللتحطدددة التددده تمفدددي خددد ل كتدددهللو زمممدددة  األمشدددطةمتضدددمن المشدددهللوع مجموندددة مدددن  .2

   محهللهللو.
 

 المشروع:عل   مبنيالتعلم الفوائد  -5
حسن من أتى كواقهلل  (,Utecht 2003: 7 ( واتوشت (33: 2.99المصهللي،هللحعط و  ال مي هلل  ل من :

 مبه :التعبى المحمه نبا المشهللوع مع 
 زمعهللو الهللاكعمة.-9
 الم عمب األ عهللمممة.-2
 تحممن مهعهللات التف مهلل العبمع.-3
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 زمعهللو التععون.-4
محتعي المشهللوع كده تمثمبد  وتمفمديه ال ثمدهلل مدن  حمث تممه لهللى المتعبى الثقة حعلمفس وحب العمل-0

مدهللون نبدا أمفمدهى المتواصل من قحل الت ممي وتو حيل  مجعبهدى معت ملالجههلل والمثعحهللو والححث والع
 .كه تخطمط وتمفمي المشهللوع والقضعء نبا المش  ت الته مواجهومهع كه يل 

 م ون المتعبى كه ظل تيه الطهللمقة مشطع  وحمومع .-6
 تخفمف العبء نن المعبى وجعب  مهللشهللا  وموجهع .-3
 بى.التعبمى المتمهلل ز حول المتعبى حهللال  من التعبمى المتمهلل ز حول المع إلااالمتقعل -2
 ومش  تهع وتممه كم  القهللهللو نبا حل تيه المش  ت. ،تعمل نبا هللحط المتعبى حعلحمعو-1

ن طهللمقة المشدهللوع تدهللكع الت ممدي لبتف مدهلل أ حمث حت عهللواال اإلمتعيتممه لهللى المتعبى القهللهللو نبا -.9
 .وتهللتمحهع الحهلل واإلحهللاع والححث والقهللاءو وجمع وتمظمى المعبومعت

 يلي : التعلم المبني عل  المشروع ما فوائد ويرى الباحث بأن من
 هللوهلل الطعلب من خ ل قهللهللت  نبا تصممى مشعهللمع نمبمة تحع ه الحمقة المحبمة. إحهللاز .9
 مجعز المشهللوع المطبوب.إتععون الط ب كممع حممهى نبا  .2
 مجعزه.إتهلل  مجعل الحهللمة لبطعلب لتصممى المشهللوع اليي مهللغب كه  .3

 
 في استراتيجية التعلم المبني عل  المشروع : دور كل من المعلم والطالا -6

 متحهللهلل هللوهلل  ل من المعبى والطعلب نمهلل تمفمي تب  االمتهللاتمجمة حمع مبه :
 :المبني عل  المشروعالتعلم  استراتيجيةدور المعلم في أواًل:  

نبدا  معممدع   تدو اإلشدهللاف والتوجمد  كهدو ال مفدهلل  مشدهللونع   متهللاتمجمةهللوهلل المعبى كه تيه اال
ممع ممعنهلل وموج  الط ب نبا اختمعهلل المشهللوع الديي متمعمدب مدع ممدولهى وحعجدعتهى وتدى الط  ب وا 

والمعبدددى متعدددعون مدددع الطددد ب ومدددوجههى كددده جممدددع مهللاحدددل  ، الددديمن مضدددعون خطدددة العمدددل لبمشدددهللوع
ومعمدل نبدا  وممعنهللتى كه اختمعهلل الومعقل واألمشطة التعبمممة ومصعهللهلل الدتعبى الممعمدحة ، المشهللوع

اتتمعمعتهى كه  ل خطوو من خطدوات المشدهللوع ولديل  مجدب أن م دون المعبدى حتدا مدتم ن ممدع  إثعهللو
كده نمبد  ومتممدز حعلهللممقهللاطمدة كده ضدحط  ا  ن م دون محعمدهللأو  جمدهللا   إندهللاهللا   ا  ن م دون معدهللسمحل ي دهلله حد

 .متهللاتمجمةالصف أثمعء تطحمل اال
ــأن مــن  ــم فــي  األدوار أهــمويــرى الباحــث ب ــ   ســتراتيجيةاالتــي يقــوم برــا المعل ــتعلم المبنــي عل ال

 المشروع ما يلي :
 توكمهلل حمقة تعبمممة ممعمحة والته تمعمب تصممى مشهللوع مت عم   وتعهللكع .-9
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 حعلخطوات المتحعة نمهلل تصممى أي مشهللوع. اإللمعى-2
 تقممى المشهللوع. أثمعءوجهة مظهللتى  إلحهللازكهللصة لبط ب  إنطعء-3
 يل . إلاعجة توكمهلل الهللنى الفوهللي لبطعلب نمهلل الح-4
 

 التعلم المبني عل  المشروع: استراتيجيةدور الطالا في ثانيًا: 
الدتعبى المحمده نبدا المشدهللوع أن م دون  امتهللاتمجمةمهللى الحعحث حسن هللوهلل الطعلب نمهلل تطحمل 

لمطبوحددة لبهللجددوع والقددهللهللو نبددا الححددث نبددا المصددعهللهلل ا ، الطعلددب لهللمدد  القددهللهللو كدده  مفمددة طددهللح االمددقبة
 ولهللى الطعلب القهللهللو نبا طهللح االك عهلل والقهللهللو  يل  نبا مهعهللو حل المش  ت. عجة،المهع وقت الح

 
 المشروعات: أنواع -7

والححددث ندددن  الفهللصددة لبطدد ب ل مددهللمعي كدده المجتمددع المحبدده همددن المشددهللونعت مددع تعطدد
ت التده مم دن امدتخهللامهع كده جمدع الحمعمدع األهللواتومدن ، مشدعط محدهللهلل األكدهللاهللال مفمة الته مجهللي حهع 

تمدددع  أمدددواع نهللمدددهللو مدددن كإمددد  موجدددهلل حعلتدددعله والممدددتمهللات ، االمدددتحمعمعت والمقدددعح ت الشدددسنكددده تددديا 
 المشهللونعت وممهع :

 المشروعات اإلنشائية :  -أ
حعلمهللهللمدة  والفوا د  مههللف تيا المشهللوع إلا القمعى حعمل مدع مثدل : زهللاندة حعد  الخضدهللوات 

مي المهللاحل األولدا ألمد  محمدا نبدا حعجدعت مدن واقدع ممب األمواع حعلممحة لت مأومعهلل تيا الموع من 
 (.10:  .2.9،   الحهللمهللي حمهللو لمشعطهى وكه حهللوهلل قهللهللاتهى. حمعتهى  مع مهمئ كهللصع  

 ستمتاعية : المشروعات اإل -ا
مههللف تيا الموع من المشهللونعت إلا االمتمتعع حعمدل مدن األنمدعل مثدل مشدعتهللو كدمبى وتديا 

ندن  لبتهللكمد  كضد    قل كعقدهللو مدن مدعحق  إال أن القمدعى حد  متدم  كهللصدع  أن  عن ا  الموع من المشهللونعت و 
، والعمددزي .  الحصددهلليإم ددعن امددتغ ل  حمددع معددوهلل نبددا الت ممددي حع تمددعب خحددهللات اجتمعنمددة ومعهللكمددة

2...  :913.) 
 المشروعات التي تدور حول المشكالت :  -ج

ثل مشهللوع م عكحدة الديحعب أو م، وتههللف إلا حل مش بة مشعهلل حهع الت ممي أو متعهللضوا لهع
نبدا شدعوهلل التبممدي حمشد بة تواجهد  مهللمدهلل الوصدول  المظعكة وتيا المدوع يو كعقدهللو  حمدهللو إي مقدوى أمعمدع  

إلا حبهع وتيه تتم  الفهللصة إلم عن امتخهللاى تيه الطهللمقة كه التف مدهلل وتعومدهلل التبممدي نبدا امدتخهللاى 
 .(64: 9111 جهللجس ، لممتقحل.تيا الموع من التف مهلل كممع مصعهللك  من مش  ت كه ا
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 مشروعات كسا المرارات :  -د
حسن مشدهللونعت  مدب  (10:  .2.9  ( والحهللمهللي60-64: 9111  جهللجسمي هلل  ل من 

مشددهللوع هلل ددوب الخمددل أو لعددب  ددهللو :تهددهللف إلددا أن م تمددب الت ممددي مهددعهللات معممددة مثددل المهددعهللات 
تديه األمدواع  ،كده حمدعتهى طد بتفمدهلل الالقهللى ومهللمه تيا الموع من المشهللونعت إلا ا تمعب مهدعهللات 

وتديا المدوع مدن المشدهللونعت  ع حطهللمقة كهللهللمدة أو حطهللمقدة جمعنمدةمن المشهللونعت مم ن أن متى تمفميت
نن ا تمعب الت ممي الخحهللات التعبمممة والمهعهللات  إي مع أحمن اختمعهللتع ت ون أ ثهلل كعقهللو ألم  كض   

اجتمعنمة وخبقمة ال تقل أتممتهدع ندن الخحدهللات التعبمممدة  خحهللات وقممع   مهى م تمحون أمضع  إالمختبفة ك
 .ومهعهللاتهع
 

 التعلم المبني عل  المشروع : استراتيجيةو  مرارات الرسم الرندسي -8
ن مهعهللات الهللمى الهمهللمه المهللاهلل تمممتهع كه معهللو الت مولوجمع تمدهللهللي تحدت حمدهلل سالحعحث ح مهللى

 المهعهللات تههللف إلا جعل ط ب الصف جممعع  ن  مب سح ومضمف أمضع   ، مشهللوع  مب المهعهللات
م تمحون المهعهللات الهمهللممة حعإلضعكة إلا تمممة هللوح التععون وتحعهللل الخحهللات المختبفة حمن الط ب 

خهللمن وممعنهللتهى حعإلضعكة إلا زمدعهللو التحصدمل الهللهللامده كده ممع معزز لهللمهى الثقة حعلمفس وحب األ
 أمعممة كه تهللهللمس الهللهللوس. عمتهللاتمجمةمشهللونعت  المعهللو الته تههللف إلا امتخهللاى أمبوب ال

ط ب الصف التعمع األمعمه واليمن تتهللاوح أنمدعهللتى وتصمف مظهللمعت نبى المفس التهللحوي  
 .( نعمع  حسمهى من كقة مهللحبة الطفولة المتسخهللو أو حهللامة المهللاتقة  96 -94معحمن  
والمفممة أن تب  الفقة متعبمون  قهلل أجمعت الهللهللامعت التهللحومة أم  (63- 66: 9111جهللجس  ومهللى 

 من خ ل األهللحع طهللل التعلمة :
ومن تمع مجب أن م ون المشهللوع المتهللاول حمن أمهللي الط ب مهللتحط حخحهللاتهى وكه  الخبرة : 

ظددل مظهللمددعت الددتعبى مجددب أن م ددون الددهللحط حددمن خحددهللات الددتعبى المددعحقة والخحددهللات ال حقددة ل دده م ددون 
لدا امدتخهللاى الومدعقل التعبمممدة وخعصدة التده تخدهللى الخحدهللات المحعشدهللو وتيا مدهللنو إ ، التعبى يو معما

 الهعهللكة.
لبتسمل واال تشعف  الجعمبن م ون المشهللوع حعن مفم  وكه يل  هللنوو أل التأمل واالتحال : 

مددددن خدددد ل االتصددددعل  ومتعبمددددون أمضددددع  ، ن الصددددغعهلل لددددهللمهى غهللمددددزو الددددتعبى حعلتجهللمددددب واال تشددددعفأل
 .هللوعنبا المش محمهه وتيه الطهللمقة تتوكهلل كه التعبى الخهللمن والعمل الجمعنحعأل

مع مععب نبا الممعتج التقبمهللمة حسمهع  عمت تمظهلل لبطعلدب حمظدهللو ثعقحدة صدغمهللو ومدن  الفرم : 
ن ا  النتمعهللتدع نبدا الحفدظ والتبقدمن كعلطعلدب ال مم دن أن مدتعبى حدعلطهللل المدعحقة و  ممظوهلل مبحه مظهللا  
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علتعبى حعلمشعهللمع متم  لبطعلب الفهللصة القومة لبفهى والتف مدهلل وطدهللل ك، مهع معهللضة لبمممعنإتعبى حهع ك
 التعبى الياته وتمممة مهعهللات التف مهلل المعقهلل لهللم .

ـــــرين :  ـــــدريا والتم وطهللمقدددددة  ،كمدددددتعبى الطددددد ب مدددددن خددددد ل التدددددهللهللمب الفعبددددده والتمدددددهللمن الت
 .(910:  ...2،   الحصهللي والعمزي المشهللونعت المت عمبة تتم  لهى الفهللصة لبعمل والتجهللمب.

الدددتعبى المحمددده نبدددا  امدددتهللاتمجمةتممدددة امدددتخهللاى أالحعحدددث حدددسن تددديه الطدددهللل المدددعحقة تؤ دددهلل  ضدددمفوم
 .األمعمهالمشهللوع كه معهللو الت مولوجمع لبصف التعمع 

 
 :المشروع استراتيجية التعلم المبني عل عيوا  -9
م عمدددعت وأجهدددزوت دددعلمف حعتظدددة  إلددداتحتدددعي المشدددهللونعت كددده تمفمددديتع  - هللمة قدددهلل ال تتدددواكهلل كددده حشددد وا 

 المهللاهللس.
 فعءات كممة مهللهللحة لهللمهع  فعءات ومهعهللات وتيه ال فعمعت غمهلل متواكهللو كه  إلاتحتعي المشهللونعت  -

  معبممن محت هللمن(. المهللاهللس حهللهللجة  حمهللو
 حدهلل مدن الفواقدهلل التده أنبم   اإلمفعلقهلل م ون المشهللوع اليي تى اختمعهلله مشهللونع  تعكهع  وت ون ت بفة  -

 مم . تمتج
وتدديا ال متمعمددب مددع الخطددة الزمممددة المت هللمددة  ،وقددت وجهددهلل إلدداتحتددعي المشددهللونعت كدده تمفمدديتع  -

 حعلموضونعت الهللهللاممة.
طهللمقة محفوكة حعلمخعطهلل : مهللى حع  المهللحمن أن طهللمقة المشهللوع ته طهللمقة محفوكدة حعلمخدعطهلل  -

وتمدددمحهى الحهللمدددة حشدددهء مدددن ، ألمهدددع تتمدددعهللى مدددع ممدددول الت ممدددي كتدددهللكعهى إلتحدددعع هللغحدددعتهى الخعصدددة
 (.12- 13:  .2.9،   الحهللمهللي المحعلغة.

 ويرى الباحث بأن من عيوا تلك االستراتيجية :
كه تعتحهلل امتهللاتمجمة التعبى المحمه نبا المشهللوع من االمتهللاتمجمعت الته لى تسلفهع الطعلحعت  -9

 .من قحلالغهللكة الصفمة 
 ال تصب  تب  االمتهللاتمجمة لجممع المواهلل. -2
  طحمل تيه االمتهللاتمجمة هللاخل أمواهلل المهللهللمة ك  حهلل من توكمهلل غهللف هللهللاممة وامعة. نمهلل ت -3
الــتعلم  اســتراتيجيةالتــي تعمــل علــ  التغلــا علــ  عيــوا  األســباا أهــمن مــن أالباحــث بــ ضــيفيو 

 المشروع ما يلي : المبني عل 
 مجعز مشعهللمع تتواكل مع الممهج الهللهللامه.ت بمف الط ب إل -9
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الدددتعبى المحمددده نبدددا المشدددهللوع مدددن خددد ل  امدددتهللاتمجمةمن المدددهللهللحمن نبدددا امدددتخهللاى المهللهللمددد إندددهللاهلل -2
 هللوهللات تهللحومة قصمهللو.

مجدعز وتصدممى مشدعهللمع متوقدع مدن الطعلدب امجعزتدع خد ل إوضع الخطدط المهللهللمدمة تشدمل نبدا  -3
 الععى الهللهللامه.

 ألتممتهددع الددتعبى المحمدده نبددا المشددهللوع كدده الهللهللامددة الحعلمددة امددتهللاتمجمةوقددهلل اختددعهلل الحعحددث 
حمعهللو الت مولوجمدع، ومعتقدهلل الحعحدث أمهدع مدن االمدتهللاتمجمعت  "الهللمى الهمهللمه"األولاواهللتحعطهع حعلوحهللو 

 الهعمة يات الع قة حعلتعبى المشط.
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 الرسم اهلندسي:مهارات احملور الرابع :التكنولوجيا و
 مولوجمعتد  الحهللمثدة ن القهللن الحعهللي والعشدهللمن الديي معدمش تحدت أضدواء تسممع ال ش  كم  ح

وحصددمة  ا  حددعهللز  ا  وتطوهللاتدد  المت حقددة والمتمددعهللنة وجددب نبممددع محددن الفبمددطممممن إلددا أن م ددون لمددع هللوهلل 
مدة مدن األمدى ال تهللتقده أوممدع ال شد  كمد  حدسن تقدهللى أي حضدعهللو وأي ، واضحة كه تيا التقهللى العبمه

حددددسن  (92 : 2..2مددددبى   مومؤ ددددهلل يلدددد   إال حهللقدددده أحمعءتددددع مددددن الطدددد ب الهللاهللمددددمن كدددده المددددهللاهللس،
 مقع وحعلتعله اإلممعممة الحعجعت كهللضتهع وضهللوهللو العصهلل تيا ممعت من ممة أصححت الت مولوجمع

 تتمثدل التده التحدهللمعت تبد  اإلممعن، تقعحل الته التحهللمعت مواجهة كه األ حهلل العبء العبى تيا نبا
 أصدححتهلل، التغمد تديا شد  تم ولحدل المعهللكده واالمفجدعهلل المد عن ندهللهلل وزمدعهللو الممدتمهلل التغمدهلل كده

 والجهدهلل الوقدت لتدوكمهلل الممدتمهلل مدعم  كده لإلممدعن العصدهللي التطدوهلل كهللضدهع ضدهللوهللو الت مولوجمدع
 الممدعهللمن ندن التهللحمدة تتخبدف ال حتدا حتومدع اهللتمعهللتدع ممحغده الديي التهللحمدة طهللمقدة وتده والت دعلمف،
 الديي العصدهلل ندن فمتخبد نصدهلل كده معدمش المختبفدة حمؤممدعت  التعبممده الحقدل ومصدح  األخدهللى
  .التعبمممة المؤممعت خعهللي المجتمع معمش

ليل  امتحهت وزاهللو التهللحمة والتعبمى الفبمطمممة إلا تب  الحعجة كسهللخبت معهللو الت مولوجمع وته 
مددع م حظددة الهددهللف مددن  ،مددعهللو إلزاممددة مددن الصددف الخددعمس األمعمدده وحتددا الصددف الثددعمه نشددهلل

تده حهللامدة إهللهللا  الطعلدب لبمشد  ت التده حولد  والقدهللهللو نبدا وضع المدعهللو كده تبد  المهللحبدة العمهللمدة و 
ثددددى تتددددهللهللي تبدددد  المشدددد  ت  ، مفمددددة التععمددددل معهددددع وتدددده المهللحبددددة المتددددسخهللو مددددن المهللحبددددة االحتهللاقمددددة

حتدا وصدول الطد ب مدن الفقدة  ي كده المهللاحدل الهللهللامدمة المتتعلمدةالت مولوجمة مع تقهللى الطعلب العمدهلل 
مدل مدع الحعمدوب ومهعهللاتد  المتموندة والمختبفدة والتده تمعمدب تبد  ندعى لبتعع (96 العمهللمة مدن نمدهلل 

 الفقة.
 تعريف التكنولوجيا : -1

 أوحهللكددة  أوتعمدده صددفة  techne معممددةمو  ة بمدد األصددلكدده  ..techلفظددة الت مولوجمددع  إن
هلل ، لقدعمده  بمدة ت مولوجمدع نبدى المهدعهللات، وحيل  تهللهللامة أو كمع   أو تعمه نبمع   logoy، وال بمة مهعهللو

اهللتحط مفهوى ت مولوجمع نبا مهللى قهللن ومصف حعدعلى الصدمعنة قحدل هللخدول ندعلى التهللحمدة والتعبدمى وقدهلل 
، وقدهلل ندهللف مفهدوى الت مولوجمدع تعهللمفدعت ندهللو مدن البغة العهللحمة حمصطب  تقممدعت إلا وأهللخبتنهللحت 
 : مستهمع  أحهللزتع

 هللومعلدهلل حمدل أمدع ،"نمبمدة أغدهللا التطحمل المظعمه لبمعهللكة العبممة من اجدل  "تعهللمف جبحهللت
مدددددددددن خددددددددد ل ومدددددددددعقل ممطقمدددددددددة يات  فدددددددددعءو  اإلممدددددددددعنكقدددددددددهلل نهللكهدددددددددع : التمظدددددددددمى الفعندددددددددل لخحدددددددددهللو 

 .(6: 6..2 نمقول،."نعلمة
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أن (Galbraith , 1976)  جبحدهللتو  (Donald Bell,1973) حمل هللومعلهللومعهللف  ل من 
 وتوجمد  نعلمدة، فدعءو  يات ممطقمدة ومدعقل خد ل مدن اإلممدعن لخحهللو الفععل لتمظمىا الت مولوجمع ته

 ميتب كإم  يل ، نبا وحمعء   المعهللي، الهللح  كه ممهع ل متفعهللو حمع، المحمطة الحمقة ال عممة كه القوى
 (.23: 2..2 الفهللجعمه،  .تقممة حمفهللهللتع اآللة وال تقممة، لممت حمفهللهللتع الطهللمقة القول حسن إلا

ل المعددعهللف الممظمددة وتمددتخهللى جممددع طهللمقددة مظعممددة تمددمهلل وكدد( حسمهددع "94: 2..2  الحمبددةومعهللكهددع 
 ."العمل ح فعمة إلمجعزكععل  حسمبوب ،غمهلل نعهللمة أىنعهللمة  أ عمت ةالععهللمالمتعحة  اإلم عمعت

 التطحمقده العبدى أو التقممة، البغة : "حسمهع الت مولوجمع نهللكت اإلمجبمزمة لبغة الموهللهلل قعموس كه  يل 
 (.104: 9111ه،  الحعبح  ."نمبه غهلل  لتحقمل كممة طهللمقة ته أو

 أو لبفدن، المظعممدة المععلجدة :تعهللمفدع  لبت مولوجمدع حسمهدع  (23: 2..2   ومضدمف الفهللجدعمه
 وتده وجدوهلله، وامدتمهللاهللمة اإلممدعن، لهللاحدة الضدهللوهللمة األشدمعء إلمتدعي تمدتخهللى التده الومدعقل جممدع
 تهللحدو لمدهللو معنعتحعلصد الت مولوجمدع مفهدوى اهللتدحط ولقدهلل نمبمدة، أغدهللا  إمجدعز أو ألهللاء، كممدة طهللمقدة
 .التهللحمة نعلى المفهوى مهللخل أن قحل ومصف قهللن نبا

تعهللف  الدتح ى إلدا تهدهللف ححمدث العبممة واألمس والقواممن المظهللمعت تطحمل : حسمهعع  أمض وع
 ومفدع اإلممدعن لمفدع الطحمعمدة المصدعهللهلل امدتخهللاى حمدن إلدا تمدعا التده والظدواتهلل األشدمعء كده

 (.339:  9111مجتمع . أحمهلل،
 

 :دور المتعلم في عحر تكنولوجيا التعليم -3
حدسن تمدع  حعد  المحدعهللئ األمعمدمة المتفدل  (43:  .2.9اشدتموه  ونبمدعن   مي هلل  ل مدن 

 نبمهع من قحل الععمبمن كه مجعل التهللحمة ونبى المفس والته مم ن تحقمقهع نن طهللمل :
   من خ ل التعبى حعلعمل والتعبى الياته.مأن متعبى المتعبى حمف-9
مددتعبى  ددل طعلددب ححمددب مددهللنت  وقهللهللاتدد  الخعصددة حمددث م حددظ تفددعوت  حمددهلل كدده معددهللالت الددتعبى -2

 لهللى مختبف الط ب نن طهللمل امتخهللاى الحهللمعمج التعبممه حمختبف الطهللاقل.
متعبى الطعلب قهللهللا  أ حهلل من الخطوات والمهعهللات حدمن مقدوى حتمظدمى مدعهللو الدتعبى وتعدزز  دل خطدوو -3

 من خطوات  حش ل كوهللي.
 أن متقن المتعبى  ل خطوو من خطوات  اتقعمع  تعمع  قحل أن ممتقل إلا الخطوو الته تبمهع.-4
تدزهللاهلل قممدة المددتعبى إلدا الددتعبى نمدهللمع تتددعح لد  الفهللصدة حددسن م دون ممددقوال  ندن تعبمدد  ومعطده ثقددة -0

 حمفم .
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كه تمممة  وتيا متفل مع مع تههللف إلم  الهللهللامة من خ ل امتخهللاى امتهللاتمجمعت التعبى المشط
 حمث أن مع ي هلل معحقع  متواكل حش ل  حمهلل مع تيه الهللهللامة.  مهعهللات الهللمى الهمهللمه

 
 الرسم الرندسي وتنمية مراراته: -2

المتتحع ل تعب الت مولوجمع المقهللهلل نبا الط ب مجهلل أن لبهللمى الهمهللمه هللوهللا  مهمع  ومحتل 
 ون، ولقهلل نهللف األخصعقمقبمة لبط بعمب مع الممتومعت العممعحة  حمهللو كه المقهللهلل وحتهللهللمج متم

 الهللمى الهمهللمه من خ ل نهللو تعهللمفعت أتمهع:
لبتعحمهلل نن أك عهلٍل تصممممة حعلهللمى والخط والتخطمط الهمهللمه، وتو البغة والوممبة  وممبة "

لعمعهللو األحممة  تحمعتع المصمى والمهمهللس قهللممع  وحهللمثع  لبتعحمهلل نن األك عهلل والتصعممى المقتهللحة الته
مععهلل الهللمى الهمهللمه أمعممع  كه تطومهلل و  ،إمتعجهع لصمع قطع تمهللممة ومم عمم مة و ههللحعقمة مهللاهلل أو

 لهللوهلله الفّععل كه ظهوهلل تصعممى األحممة وأهللوات القمعس الهللقمقة وامتخهللاى اآلالت يات الصمعنعت،
 (.20:  .2.9الهللهللاممة ونحهلل الهعهللي ،  . "الهللقة الععلمة كه اإلمتعي

 ل تصدعل الهللقممدة الطهللمقدة ":كمعدهللف الهللمدى الهمهللمده نبدا أمد   (93:  .2.9صعهللل  أمع 
 همم ليل  األش عل، وتحهللمهلل المعبومعت ومقل األك عهلل لتوضم  ممتعمل وتو الهمهللممة العبوى كه
 االخدت ف وهللغدى واصدط حعت، حقواندهلل أخدهللى لغدة  دسي محدهللهللو نعلممة لغة وتو ( المهمهللممن لغة  

 تتفدل أمهدع إال المختبفدة والدمظى الحبدهللان كده واالصدط حعت القواندهلل تديه تفعصدمل حع  كه الطفمف
  ".األمعممة القمعممة القوانهلل كه جممع ع

، الفممددددون كدددده المصددددعمع ووهللش اإلمتددددعي" الهللمددددى الدددديي ممددددتعمب  المهمهللمددددون والصددددمعنمون و 
، وحديل  م دون لغدة إلمتدعي أي جمدى أو قطعدة مم عمم مدةل ال زمدة لمعطه  عمل المعبومدعت والتفعصدم

 تدعب الت مولوجمدع -وزاهللو التهللحمدة والتعبدمى الفبمدطمممة".  التفعتى حمن المهممدمن نبدا اخدت ف جممدمعتهى
 (. 96:  .2.9، لبصف المعحع

 خطددوات عمهددأالهللمددى الهمهللمدده إجهللاقمددع  مددن خدد ل تدديه الهللهللامددة نبددا مهددعهللات ومعددهللف الحعحددث 
 .3وحزاومدة  40حزاومدة  الممظدوهللهللمدى  :نبداتمهللممة تعتمهلل كه امجعزتدع  لتصعممىوهللمى  إلتقعن أهللاقمة

هللمددى ممظددوهلل  –حددؤهللو ت شدده واحددهللو حعمددتخهللاى  أشددجعهلل وأنمددهللو ( –م عددب  –هللمددى  مظهللمددة المددعهللمة  –
  .حؤهللته ت شهحعمتخهللاى 
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 الرندسي: أسس الرسم -4
الجمهللو كه إمشعء  عى حعلطهللل الصحمحة والمعهللكةمعتمهلل الهللمى الهمهللمه نبا اإللمعى الت

كهه مجمونة من المقعط  األش عل الهمهللممة الممتومة والفهللاغمة. أمع األش عل الهمهللممة مفمهع
من األمس والمواضمع الهللقمممة  والخطوط والمطوح .أمع الممهعي األمعمه لتعبى وتعبمى الهللمى كمحهللأ

المهلل زي والمتوازي، امتمتعي الممقط الغعقب  ط حمونم خطوط الهللمى، طهللاقل الهللمى، اإلمقع:اآلتمة
القطعنعت وأموانهع لألجمعى الهمهللممة والقطع المم عمم مة،   الثعلث(، هللمى الممظوهلل وطهللاقق ، مفهوى

:  .2.9، ممة ونحهلل الهعهلليالهللهللا  .الهللمى التجممعه لألمط  المشغولة، هللهللجعت الهللقة والتفعوتعت
22.) 

 
 الرسم: أدوات -5

 :أهللوات الهللمى األمعممة الممتعمبة ته
الممحممعت،  المثبثعت، نبحة الفهللجعهلل، قبى الهللصعص والممحعو، الممقبة وممعطهلل، T ممطهللو حهللف

 .خعصة لوحة الهللمى ووهللل الهللمى، أهللوات هللمى إضعكمة
 
 :العملية المرارةتعريف  -6

، مددمظى وقددهلل و نبددا أمهددع مشددعط نقبدده جمددمه مممددجى( المهددعهلل 22:  2.92  تعددهللف العفددون
متمعمل ممظى متمى حعلهللقة والمدهللنة والشدخص المدعتهلل متمدى  أهللاءالمعتهلل تو  واألهللاءم ون نقبمع  كقط 

 حعلمهللومة والقهللهللو نبا الت مف والمهللنة والهللقة. أهللاؤه
 امتخهللاى تتطبب الته ةممبالع المهعهللات "كمعهللكهع من خ ل أمهع  36 ): 2001   المقهللىأمع 
 واألجهزو األهللوات حتمعول الخعصة وتمممقهع واإلجهللاءات والتهللاول والحمعء العبى كه الجمى نض ت
 والمفمه الحهلل ه التمعمل (تتطبب الته العبممة األهللوات و يل  امتخهللامهع، و مفمة العبممة

 .)والعصحه
تقعن وهللقة حمهللنة واألمشطة المهعى امجعز نبا القهللهللو : حسمهع (3:  0..2ونهللكهع حمن     .وا 

 وتهللهللمب وهللقة ومهللنة تعهللف وكعل نضبه أهللاء : حسمهع( 93:  9112ونهللكهع الحمممه  
 . ممظمة وممعهللمة

ومعهللف الحعحث المهعهللو العمبمة نبا أمهع قهللهللو الفهللهلل نبا امجعز اشمعء م ون كمهع لبجعمب 
 مع مطبب مم . إمجعزالمفس حهلل ه هللوهللا  مهمع  كه 
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 :العلمية رارةالم أهمية -7
 :مسته كممع المهعهللو أتممة ت من ( حسم 692:  2..2مهللى أحمهلل   

 ومححث، حمعمعت، مجمع كهو التعبى، نمبمة كه مشطع   مشعهلل ع   المتعبى العمبمة المهعهللو أهللاء مجعل -9
 تيه و ل ومعبل ومفمهلل ممتهللل، أو وممتمتج مش  ت، ومحل مفعتمى، وم ون ن قعت، وم شف
 .لبتعبى مطبوحة مهعهللات

 حطقه أ عموا مواء قهللهللاتهى اخت ف نبا المتعبممن لجممع ممعمحع   العمبمة المهعهللو أهللاء معتحهلل-2
 تقهللمهلله زمعهللو إلا مؤهللي حمع الخعصة حمهللنت  العمل كه كهللهلل  ل مممهلل حمث موتوحمن، أو التعبى
 .ليات 
 خ ل ح  مشعهلل اليي بلالم  من وتحعهلل لبمتعبى مشوقع   التعبممه الموقف العمبمة المهعهللو تجعل-3

 .الححت المظهللي التجهللمهللي الجعمب تعبى
 الجمعنه العمل  مهعهللو كمهع المهللغوب المهعهللات حع  المتعبى لهللى العمبمة المهعهللات تممه-4

نعهللتهع، األهللوات وتمعول التمظمى ومهعهللو  حع  ت مح  أمهع إلا حعإلضعكة اآلخهللمن مع والتععون وا 
 .والصحهلل هللوالتفمم االمتمتعي نبا القهللهللات

 
 :المرارة خحائص -8

 الخصعقص من حمجمونة اجتمعنمة أو حهلل مة أو نقبمة مونهع  عن مهمع المهعهللو تتممز
 :وته
 من مجمونة الغعلب كه العمل وتيا معممة، نمبمة أو نمل أهللاء نبا القهللهللو نن المهعهللو تعحهلل  -

 .ومتمعمل متمبمل حش ل تتى الته الصغهللى العمبمعت أو األهللاءات
 .والحهلل مة واالجتمعنمة العقبمة المبو معت أو االمتجعحعت من خبمط من نعهللو المهعهللو تت ون - 
 تيا من نم  غما ال جزءا   المعهللكة ت ون إي المعبومعت، أو المعهللكة نبا المهعهللي األهللاء متسمس - 

، زمتون   .والمهعهلل  ألهللاء الفهللهلل إتقعن تضمن ال وحهللتع المعهللكة أن إلا التموم  مجهللهلل أم  غمهلل األهللاء،
2..9 :4-3.) 

الجانب  بين العالقة توضح التي اآلتية بالمعادلة ذلك ( 172:2000 ) علي ويوضح

 .المعهللكة+ القهللهللو= المهعهللو :يالنفس حرك والجانب المعرفي

 

 :المرارة تعليم مراحل -9
 .(36 :9..2،قطعمه  .المهعهللو نبا والتهللهللمب المهللان – المهعهللو تعبمى – المهعهللو تقهللمى

 التعله : وكلأن خطوات تعبى المهعهللو  (933:  9..2  مممع مهللى الح هللي وال موامهح
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 حول لبط ب والتعبممعت واإلهللشعهللات الععمة المصعق  حتقهللمى المعبى مقوى حمث :للمرارة التقديم -أ
 ا،معم المهعهللو معطه كيل  ،أوال   التعممى الط ب المعبى معطه وقهلل ح ، القمعى و مفمة ح  ممقومون مع
 .التعبى نبا ممعنهلل حعكزا   لهللمهى مولهلل ممع
 ححع  الط ب حمهللاجعة المعبى مقوى وقهلل المحهللأ، حتفممهلل الخطوو تيه كه المعبى ومقوى :التفسير -ا

 .الحعلمة المهعهللو ال تمعب وحعلتعله التعممى، أو المحهللأ لفهى والضهللوهللمة المعحقة المعبومعت
 ألمهع تو واإلجهللاءات، الخطوات تيه امتخهللاى كه المحب أن لط ح  المعبى موض  وتمع:التبرير -ج

 .الصحمحة المتمجة إلا تؤهللي
تقعن، وهللقة حمهللنة العمل إتمعى نبا الطعلب قهللهللو تطوهلل الخطوو وتيه:التدريا -د  المهعهللو وم مح  وا 

 .ال زمة
 

 : راتالمرا قياس أساليا -11
 با :( حسن قمعس المهعهللات معتمهلل ن902:  4..2مهللى أحو تعشى   

 : العمليةرات االختبا -1
 : مثل المهعهللات من العمبمة الجوامب وتقومى لقمعس االختحعهللات تيه وتمتخهللى

 . والقطع واألجهزو األهللوات نبا التعهللف كه المتعبى قهللهللو قمعس إلا تههللف : التعرف اختبارات-أ
الممتخهللى لهللمى التعهللف نبا الوهللل  ،المثبث الخعص حهللمى ممظوهلل االمزومتهللم  نبا التعهللف :مثل

 . ممظوهلل االوحبم 
هللمى : مثل معممة تجهللحة إجهللاء أو معمن نمل أهللاء المتعبى من تتطببو  : األداءرات اختبا -ب

حؤهللو قعنهللو الثمن ل ممهلل محبط حعمتخهللاى هللضمةأمظهللمة المعهللمة حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو، هللمى 
 . ت شه واحهللو

 الجعمب كه اإلحهللاع نبا الطعلب قهللهللو مقمس اتاالختحعهلل  من الموع تيا: اإلبداع راتاختبا-ي
 . هللمى ممظوهلل االوحبم  حعمتخهللاى حؤهللته ت شه المتعبى من مطبب أن :مثل العمبه

 : المنتظمة المالحظة أسلوا   -3
 لألهللاء الممتظمة الم حظة أن  مع ، المهعهللات لهيه الفعبه الط ب حسهللاء األمبوب تيا مهتى

 ،العمبمة األمشطة وتمظمى وضحط مهللاقحة أمضع   حل ،كحمب األهللاء جوامب وصف ممهع الغهلل  لمس
  .(24:  2.92، .  أحو نبحةاألهللاء جوامب حمن الع قعت ا تشعف وأمضع  

 
  



  
48 

 
  

 ( وجوهلل أمبوحمن من أمعلمب تقومى المبو  المهعهللي تمع :22:  9113ومهللى ن ى  
 امتخهللى ليل  ،أداءه مالحظة طريق عن الطالا اتبعرا التي اإلجراءات أو العمليات تقويم - أ

 ل ل ةطعلح  ل أهللاء حهع مقمس متهللهللي تقهللمهلل مبى وكل ةطعلح ل ل مخصصة الم حظة حطعقة الحعحث
 القوو جوامب المعبى ح  مشخص تشخمصمع   أمبوحع   معتحهلل األمبوب تيا أن  مع نمل، أو مهعهللو

 العمل أثمعء ةالطعلح حهع قعت الته األخطعء لع ي خطة ووضع المهعهللو أهللاء كه الضعف وجوامب
 .  العمل كه واإلتقعن الجوهللو من معمن ممتوى إلا لبوصول

 المتمجة صحة مهللى إلا ممتمهلل تيا األداء، أو للعمل النرائي الناتج ضوء في المرارة تقويم- ا
 كه الطبحة تقومى كه المعبى مفمهلل األمبوب وتيا العمل، متعي جوهللو أو ،الطعلب إلمهع وصل الته
 . وأححعثهى وتجعهللحهى الطبحة مشعهللمع تقومى مثل ،الجمعنمة فالمواق

 
 :المرارات تدريس استراتيجيات -11

 لبمهعهللات ومعتمهلل تهللهللمم  نمهلل حممهع مجمع وقهلل التعلمة االمتهللاتمجمعت إحهللى المعبى متحع قهلل
  تعقمهللتع وهللهللجة المهعهللو نبا يل 
 إلا الط ب وموج  واحهللو  وحهللو عهللوالمه تهللهللمس نبا المعبى مهلل ز وتمع  :الكل استراتيجية -أ

 .المهعهللو لم ومعت الممعمب التمبمل تعبى
 جزء  ل الط ب تهللهللمس ومتى أجزاء إلا المهعهللو ( تجزأ   تقمى تمع  :الجزء استراتيجية -ا

 أن تت عمل قحل حهللو نبا  ل المهعهللو أجزاء نبا التهللهللمب متى الحهللامة كه أم  أي نبم  وتهللهللمحهى لوحهلله
 (.932: 9..2،وال موامه  الح هللي .

 
 تعقيا عام عل  الفحل الثاني : -13

 ةممعمحتعبمممة  حمقةحعنتحعهلله  وأتممت التعبى المشط  إلامتض  الحعجة من خ ل مع محل 
ط ب حتا متمب  الطعلب حعلمهعهللات تعبمى الهللهللجة  عكمة لموا حة التطوهللات الحهللمثة كه  إلا

 وقهللالعصهلل الحعله  كه  ا المشع ل الحمعتمة الته تواجه الطعلب حعلتغبب نب ممتطمع و األمعممة
 امتهللاتمجمةمن التعبى المشط وتى تطحمل الهللهللامة الحعلمة نبمهمع وتمع  امتهللاتمجمتمناختعهلل الحعحث 

ن تب  التعبى المحمه نبا المشهللوع ويل  مظهللا  أل امتهللاتمجمةو  ،التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو
الهللمى  األولاممب امتهللاتمجمعت التعبى المشط كه تهللهللمس الوحهللو أن متعتحهللان  متهللاتمجمتمناال

 .األمعمهمن  تعب الت مولوجمع المقهللهلل نبا طبحة الصف التعمع  الممظوهلل"الهمهللمه "



 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 احملور األول: 

 .هدراسات تناولت التعلم النشط واستراتيجيات

 احملور الثاني :

 تناولت استراتيجية التعلم المبني عل  المشروع دراسات  أواًل:

 .جكسواستراتيجية التعلم التعاوني وفق طريقة دراسات تناولت  ثانيًا:

 : لثاحملور الثا

  .دراسات تناولت التكنولوجيا وتنمية المرارات التكنولوجية
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمريد:
كه التعبى المشط نبا تمممة مهعهللات الهللمى  امتهللاتمجمتمن تهللكت تيه الهللهللامة إلا كعنبمة امتخهللاى

وحعهلل اط ع الحعحث نبا ، الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع لهللى طعلحعت الصف التعمع األمعمه
تى تقممى الهللهللامعت المعحقة إلا ، األهللب التهللحوي والهللهللامعت المعحقة الته تمعولت موضوع الهللهللامة

 محوهللمن تمع :
 ات سابقة تناولت التعلم النشط.المحور األول : دراس -
المحور الثاني : دراسات سابقة تناولت استراتيجية التعلم المبني عل  المشروع  -

 واستراتيجية التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو.
 : دراسات تناولت التكنولوجيا وتنمية المرارات التكنولوجية. لثالمحور الثا -
 
 تعلم النشطاحملور األول : دراسات سابقة تناولت ال: 
 :(Mulongo,2013)دراسة مولينجو  -1

تهللكت تيه الهللهللامة لبححث كه المشعهلل ة الصفمة لبط ب اليمن متى تعبممهى من قحدل معبمدمن 
يو خحهللو و فعءو نعلمة كه امتخهللاى وتحمه مظهللمة التعبمى والتعبى المشط مقعهللمة حسولق  المعبمدمن الديمن 

امددتخهللمت كدده تدديه الهللهللامددة العممددة القصددهللمة  ،ة الطعلددبال مؤممددون حتددسثمهلل تدديه المظهللمددة نبددا مشددعهلل 
( مدهللهللس   حعددهلل أن تددى م حظدتهى هللاخددل الصددف مدن قحددل متخصصددمن وتددى 42نبدا نممددة مقددهللاهللتع   

المتحقددمن  29مددمهى  ددس ثهلل معبمددمن متحمددمن لمظهللمددة التعبددمى والددتعبى المشددط حمممددع  ددعن أل  29تصددممف 
ة أن المعبممن اليمن لهللمهى  فعءو نعلمة كه امتخهللاى مظهللمة اقل تحممع  لهيه المظهللمة(. أثحتت تيه الهللهللام

التعبى المشط ممتخهللمون تقممعت نعلمة توصبهى إلا الههللف المهللجو مقعهللمدة حسولقد  المعبمدمن الديمن ال 
 %(.20% مقعحل 40ممتخهللمون الطهللمقة مطبقع    

من وقدددهلل أثحتدددت الهللهللامدددة معدددهللل مشدددعهلل ة الطعلدددب كددده الصدددفوف التددده تدددهللهللس مدددن قحدددل معبمددد
الطددد ب الددديمن تدددى  %.30% مقعهللمدددة حمظدددهللاقهى الددديمن قدددهللهللوا ب 19.9 دممدددتخهللممن لهددديه المظهللمدددة حددد

تعبممهى مدن قحدل معبمدمن متحمدمن لهديه المظهللمدة  دعموا أكضدل كده امدتهللجعع مدع تدى تعبمد  مدن المحتدوى 
 وندد وو نبددا يلدد  مقعهللمددة حددعلط ب الدديمن مهللهللمددوا مددن قحددل معبمددمن غمددهلل ممددتخهللممن لهدديه المظهللمددة.
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حصل الط ب اليمن متعبمون حهيه المظهللمة نبا معهللل مجدعح أنبدا مقعهللمدة حسولقد  الديمن لدى متعبمدوا 
 حهيه الطهللمقة.

% من الط ب اليمن تعبمدوا حهديه الطهللمقدة لدهللمهى مواقدف امجعحمدة تجدعه المدعهللو 22.3وحش ل نعى كإن 
هديه الطهللمقدة لدهللمهى تديه % كقدط مدن الديمن لدى متعبمدوا ح62.2والحصة وحتا تجعه المعبى مفمد .حمممع 

 .اإلمجعحمةالمواقف 
 
 :( 3113) دراسة العالول -3

- الممهج ممهللحة" المشط التعبى تمجمعتاإمتهلل  حع  مفهللامة إلا معهللكة توظالهلل تهللكت
 الصف طعلحعت لهللى الهللمعضمة الممسلة حل هللاتمهع تمممة كه "التععومه التعبى - التعبمممة األلععب
 من هللهللامةال نممة ت ومت و التجهللمحه الممهج الحعحثة امتخهللمت قهلل و غزو حمحعكظة األمعمه الهللاحع

 : مبه مع إلا الهللهللامة وتوصبت(. "أ" االحتهللاقمة غزو مهللهللمةمن  طعلحة ( 87 
 الصدف طعلحدعت لدهللى الهللمعضدمة تهللاالمهدع تمممدة كده المشدط الدتعبى تمجمعتهللاالمدت  حمدهللو كعنبمدة وجوهلل
 حدمن( ≤1015 هللاللدة ممدتوى نمدهلل إحصدعقمة ةهللاللد يات كدهللول وجدوهللو ديل   .األمعمده الهللاحدع

 البواته وقهللممعتهن ،المشط التعبى حعمتهللاتمجمعت الهللمعضمعت مهللهللمن البواته الطعلحعت هللهللجعت متومطه
 .الهللمعضمة المهعهللات الختحعهلل الحعهللي التطحمل كه التقبمهللمة حعلطهللمقة مهللهللمن

 هللهللجدعت متومدطه حدمن ( ≤1015 هللاللدة ممدتوى نمدهلل إحصدعقمة هللاللدة يات كدهللول وجدوهللو ديل   
 والتطحمدل القحبده التطحمدل كده ،المشدط الدتعبى حعمدتهللاتمجمعت الهللمعضدمعت مهللهللمدن البدواته الطعلحدعت
 .الهللمعضمة المهعهللات الختحعهلل الحعهللي

 
 (:3113) آخرونو دراسة عشا   -2

 الياتمدة الفعنبمدة تمممدة كده المشدط الدتعبى امدتهللاتمجمعت أثدهللمعهللكدة  إلداتدهللكت تديه الهللهللامدة 
 الهللولمدة والتحصدمل الغدوث لو علدة التعحعدة التهللحومدة العبدوى  بمدة طبحدة لدهللى األ دعهللممه ملوالتحصد

  بمدة مدن الثعممدة المدمة طبحدة مدن اختمدهللوا وطعلحدة طعلحدع   ( 59 ) الهللهللامدة أكدهللاهلل ندهللهلل حبد  .األ دعهللممه
 كده مقمدعس امدتخهللاى تدى الهللهللامدة، أتدهللاف ولتحقمدل .صدف معبدى تخصدص الجعمعمدة التهللحومدة العبدوى

 وثحعتد  المقمدعس صدهللل مدن التحقدل وتى التهللحوي، اإلهللشعهلل معهللو كه تحصمبه واختحعهلل الياتمة لفعنبمةا
 كده الطبحدة متدعقج حدمن إحصعقمة هللاللة يات كهللول وجوهلل نن الهللهللامة متعقج  شفت .الممعمحة حعلطهللل

 خبصت وقهلل .التجهللمحمة المجمونة لصعل  الهللهللامه، والتحصمل الياتمة الفعنبمة كه الهللهللامة مجمونته
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 كده المشدط الدتعبى امدتهللاتمجمعت حتوظمدف االتتمدعى إلدا تدهللنو المقتهللحدعت مدن جمبدة إلدا الهللهللامة تيه
 .المتمونة الهللهللاممة ولبممتومعت المختبفة الهللهللاممة المواهلل

 
 (:3111)والفرا  دراسة  أبو هدروس -4

 نبدا مشدطال الدتعبى مدتهللاتمجمعتاحعد   امدتخهللاى أثدهلل نبدا تهللكت تيه الهللهللامدة إلدا التعدهللف
 تديا الهدهللف ولتحقمل ؛ التعبى حطمقه الت ممي الهللهللامه لهللى والتحصمل حعلمفس والثقة هللاكعمة اإلمجعز

 كه (وهلللمل لبمعبى حعلمفس، الثقة ومقمعس، اإلمجعز هللاكعمة مقمعس:(هت أهللوات ث ثة الحعحثعن امتخهللى
 حطدهللل الهللهللامدة أهللوات وثحدعت مدن صدهللل الحعحثدعن تس دهلل وقدهلل المشدط، الدتعبى إمدتهللاتمجمعت امدتخهللاى

 إلدا تقمدممهى تدى الدتعبى حطقده مدن طعلحدع   (80) الهللهللامدة نممدة حجدى وحبد  إحصدعقمة مختبفدة،
 ندن وجدوهلل الهللهللامدة متدعقج وأمدفهللتطعلب   (40)ممهى ل  حجى حب  (وضعحطة تجهللمحمة :مجمونتمن(

 التطحمدل لصدعل و  هللاكعمدة االمجدعز لمقمدعس والحعدهللي القحبده كه التطحمقدمن إحصعقمة هللاللة يات كهللول
 االمجدعز هللاكعمدة مقمدعس كده الضدعحطة والتجهللمحمدة المجمدونتمن حدمن هللالدة وجدهللت كدهللول  مدع الحعدهللي،
دع إحصدعقم ع هللالدة كدهللول ووجدهللت التجهللمحمدة، المجموندة لصدعل   والحعدهللي القحبده التطحمقدمن حدمن أمض 
د إحصدعقم ع هللالدة كدهللول ووجدهللت الحعدهللي، التطحمدل ولصدعل  حدعلمفس الثقدة لمقمدعس  التطحمدل كده عأمض 
 التجهللمحمدة، المجموندة لصدعل  والتجهللمحمدة الضدعحطة المجمدونتمن حدمن حدعلمفس الثقدة لمقمدعس الحعدهللي
 لدهللى والهللمعضمعت العهللحمة البغة كه التحصمل الختحعهللات والحعهللي القحبه التطحمقمن حمن كهللول ووجهللت
دعأ هللالدة كدهللول ووجدهللت الحعدهللي، التطحمدل ولصدعل  التجهللمحمدة المجموندة أكدهللاهلل  المجمدونتمن حدمن مض 

 لصدعل  والهللمعضدمعت العهللحمة البغة كه التحصمل الختحعهللات الحعهللي التطحمل كه والضعحطة التجهللمحمة
 .التجهللمحمة المجمونة أكهللاهلل

 
 (:3111)دراسة  الغامدي  -5

 معبمدعت أهللاء تطدومهلل كده التهللحومدة المشدهللكة هللوهلل نبدا التعدهللف إلدا الهللهللامدة تدهللكت تديه
 اإلشدهللاكمة األمدعلمب وتحهللمدهلل المشدط، الدتعبى امدتهللاتمجمعت حعد  اىامدتخهلل مجدعل كده العبدوى
 حعد  امدتخهللاى مجدعل كده العبدوى معبمدعت أهللاء لتطدومهلل التهللحومدعت المشدهللكعت تمدتخهللمهع التده

 معبمددعت امددتخهللاى هللون تحددول التدده المعوقددعت نبددا والتعددهللف المشددط الددتعبى امدتهللاتجمعت
امددتخهللمت الحعحثددة المددمهج الوصددفه .ممددهنتهللهلل  نمددهلل المشددط الددتعبى امددتهللاتمجمعت العبددوى لددحع 

 كده العبدوى معبمدعت مدن ومعبمدة مشدهللكة (9.1  مدن المهعقمدة الهللهللامدة نممدة ت ومدت و لبهللهللامدة
وخبصددت  ،ه9439الهللهللامدده لبعددعى الحعحددة حممطقددة لبحمددعت الح وممددة المتومددطة المددهللاهللس
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 الدتعبى اتمجمعتامدتهلل  مدن التعدعومه الدتعبى امدتهللاتمجمة مهللاحدل ممعهللمدة ممدتوى أنالهللهللامدة إلدا 
  دعن التدهللهللمس نمدهلل امددتخهللامهع نبدا العبدوى معبمدعت التهللحومدة المشدهللكة توجد  التده المشدط
 .متومطة حهللهللجة
 توج  الته المشط التعبى امتهللاتمجمعت من المش  ت حل امتهللاتمجمة مهللاحل ممعهللمة ممتوى أنو 

 .متومطة ةحهللهللج  عن التهللهللمس نمهلل امتخهللامهع نبا العبوى معبمعت التهللحومة المشهللكة
 لتطومهلل التهللحومعت المشهللكعت تمتخهللمهع الته اإلشهللاكمة األمعلمب ممعهللمة ممتوى أن المتعقج أظههللت
 حهللهللجة  عن العبوى المشط التعبى امتهللاتمجمعت حع  امتخهللاى مجعل كه العبوى معبمعت أهللاء

 .متومطة
 
 ( : 3141 ) دراسة الحربي -6

مل واالتجددعه محددو مددعهللو الفمزمددعء لددهللى طبحددة الددتعبى المشددط كدده التحصدد أثددهللتددهللكت إلددا معهللكددة 
امتخهللى الحعحث الممهج التجهللمحه لبهللهللامة وت ومدت العممدة مدن ، الثعمه الثعموي حعلمهللممة المموهللوالصف 

 ( لبعممة الضعحطة.33( طعلب لبعممة التجهللمحمة و  33  ،( طعلحع  66  
وجوهلل كدهللل يو هللاللدة إحصدعقمة  إلا المتعقج أظههللت الهللهللجعت نبا اإلحصعقمة المععلجعت تطحمل وحعهلل

( حددمن متومددطه هللهللجددعت طدد ب المجمددونتمن التجهللمحمددة والضددعحطة كدده 0.01نمددهلل ممددتوى اقددل مددن  
وجوهلل كهللل يو هللاللة إحصعقمة نمهلل و  الحعهللي لصعل  ط ب المجمونة التجهللمحمة. التحصمبهاالختحعهلل 

والضعحطة كه التطحمل حمن متومطه هللهللجعت ط ب المجمونتمن التجهللمحمة  (0.01 ممتوى اقل من 
 الحعهللي لمقمعس االتجعتعت محو معهللو الفمزمعء لصعل  ط ب المجمونة التجهللمحمة.

( حددددمن متومددددطه هللهللجددددعت طدددد ب 0.01 موجددددهلل كددددهللل يو هللاللددددة إحصددددعقمة نمددددهلل ممددددتوى اقددددل مددددن  و
 لصعل  التطحمل الحعهللي. التحصمبهالمجمونة التجهللمحمة كه التطحمقمن القحبه والحعهللي ل ختحعهلل 

 

 (:3111)دراسة المالكي  -7
 حعد  الهللمعضدمعت معبمده إ مدعب نبدا مقتدهللح تهللهللمحه حهللمعمج كعنبمة معهللكة إلا الهللهللامة تهللكت

 تدى الهدهللف لهديا وتحقمقدع   الهللمعضدمعت، محدو حهدىط  واتجعتدعت تحصدمل ونبدا المشدط مهدعهللات الدتعبى
 الهللمعضدمعت معبمه من ااألول العممة :نممتمن نبا الهللهللامة طعحقت حمث الممهج التجهللمحه، امتخهللاى
 تهللهللمحمع   حهللمعمجع   لهى قعهللى معبمع   ( 92  نهللهللتى حب  حعلصفع، والتعبمى حم تب التهللحمة االحتهللاقمة حعلمهللحبة

 المشدط، الدتعبى لمهدعهللات األهللاء مقمدعس حوامدطة والحعدهللي القحبده أهللاقهدى قمدعس وتدى المشدط الدتعبى حول
 الخدعمس الصدف طد ب مدن التدهللهللمحه حهللمدعمجحضدهللوا ال الديمن المعبمدمن طد ب الثعممدة والعممدة

 حوامدطة أهللاقهدى قمدعس وتدى حدعلتعبى المشدط، تهللهللممدهى تدى طعلحدع   ( 233   ندهللهللتى حبد  وقدهلل االحتدهللاقه،
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 لبمجمونعت "ت" امتخهللاى اختحعهلل تى وحعهللمع ، قحبمع   الهللمعضمعت محو االتجعه ومقمعس تحصمبه اختحعهلل
 (≤1015 ممدتوى نمهلل إحصعقمة هللاللة يات كهللول وجهللت :أم  إلا الهللهللامة توصبت وقهلل ، المتهللاحطة

 قحل المشط التعبى لمهعهللات األهللاء مقمعس نبا (الهللهللامة  نممة الهللمعضمعت معبمه أهللاء متومطه حمن
 .الحعهللي لصعل  التطحمل وحعهلله ،المقتهللح التهللهللمحه لبحهللمعمج تعهللضهى

 الصدف طد ب هللاءأ متومدطه حدمن (≤1015 ممدتوى نمدهلل إحصدعقمة هللاللدة يات كدهللول توجدهللو 
 الهللمعضدمعت محدو االتجدعه مقمدعس نبدا والحعهللي القحبه األهللاء كه  )الهللهللامة نممة( االحتهللاقه الخعمس
 .الحعهللي التطحمل لصعل 

 الصدف طد ب هللهللجدعت متومدط حدمن  (≤1015 ممدتوى نمدهلل إحصدعقمة هللاللدة يات كدهللول توجدهللو 
 ممدتوى ول دل   دل المعهللكده ل ختحدعهلل هلليوالحع القحبه األهللاء كه (الهللهللامة نممة   االحتهللاقه الخعمس

 .الحعهللي التطحمل صعل ( لحهللو نبا
 

 (: 3141) الزايدي دراسة -8

الددتعبى المشددط كدده تمممددة مهددعهللات التف مددهلل االحت ددعهللي والتحصددمل  أثددهلل شددفت تدديه الهللهللامددة إلددا 
الهللهللامدددده حمددددعهللو العبددددوى لددددهللى طعلحددددعت الصددددف الثعلددددث المتومددددط حعلمددددهللاهللس الح وممددددة حمهللممددددة م ددددة 

 الثعلدث الصدف طعلحدعت مدن ةطعلحد ( 65   هدعحجم حبد  مدةمن نبدا الهللهللامدة طعحقدت ثمحلم هللمدة.ا

 طعلحدة ( 92 مدن ةمدحمالتجهلل  المجموندة ت ومدت ؛ نممجمدونت نبدا وزندت ، م دة مدةممهلل كده المتومدط
 .الهللهللامده التحصدمل الختحدعهلل المجمونتدعن وأخضدعت  طعلحدة ( 92   مدن الضدعحطة والمجموندة

 نمحد( ≤1015  الهللاللدة ممدتوى نمدهلل ةمإحصدعق هللاللدة يات كدهللول توجدهللامدة أمد  وأظهدهللت متمجدة الهللهلل 
 الحعدهللي لمدالتطح كده الضدعحطة المجموندة هللهللجدعت ومتومدط ،ةمدحمالتجهلل  المجموندة هللهللجدعت متومدط

 ةمدال ب والقدهللهللو ،لموالتفعصد ،واألصدعلة ،والمهللومدة ،الط قدة حقهللهللو تعبلم معمك االحت عهللي هللمالتف  عسملمق
 . القحبه لمالتحص ضحط حعهلل ةمحمالتجهلل  المجمونة لصعل  ويل  ت عهللياالح هللملبتف 

 طعلحعت لهللى العبوى معهللو كه الهللهللامه لموالتحص االحت عهللي هللمالتف  نمح  مةاهللتحعط ن قة توجهللو يل  

 . الهللهللامة مةمن المتومط الثعلث الصف


 (:3119) دراسة  مداح -9
الهمهللممة واالتجدعه محدو الهللمعضدمعت  ىتمالتعبى المشط كه تحصمل حع  المفع أثهللتهللكت إلا 

امدددتخهللمت الحعحثددددة المدددمهج شددددح  مس االحتددددهللاقه حمهللممدددة م دددة الم هللمددددة، لدددهللى تبممددديات الصددددف الخدددع
مثدل احدهللتمع المجموندة التجهللمحمدة ، ( تبمميو من مهللهللمتمن مختبفتمن86التجهللمحه نبا نممة نهللهللتع   

 تبمميو.(  34( تبمميو وأخهللى ضعحطة ونهللهللتع    34وحب  نهللهللتع   
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وجدوهلل كدهللول  وامتخهللمت الحعحثة مع المجمونة التجهللمحمة اختحدعهلل قحبده وحعدهللي وتوصدبت الهللهللامدة إلدا
( حدددمن متومدددط هللهللجدددعت المجموندددة التجهللمحمدددة ال تددده ≤1015 يات هللاللدددة إحصدددعقمة نمدددهلل ممدددتوى 

خضددعن لبددتعبى المشددط ومتومددط هللهللجددعت المجمونددة الضددعحطة كدده التطحمددل الحعددهللي الختحددعهلل تحصددمل 
 فعتمى الهمهللممة.الم

وجدددوهلل كدددهللول يات هللاللدددة إحصدددعقمة حدددمن متومدددط امدددتجعحعت المجموندددة التجهللمحمدددة ومتومدددط و ددديل  
امددددتجعحعت المجمونددددة الضددددعحطة كدددده التطحمددددل الحعددددهللي لمقمددددعس االتجددددعه محددددو الهللمعضددددمعت لصددددعل  

 وجددددوهلل ن قددددة اهللتحعطمددددة يات هللاللددددةو دددديل  إلددددا  المجمونددددة التجهللمحمددددة حعددددهلل ضددددحط االتجددددعه القحبدددده.
 إحصعقمة حمن التحصمل واالتجعه محو الهللمعضمعت لبمجمونة التجهللمحمة.

 

 (:3118) دراسة بوقس -11
الددتعبى المشددط والتددهللهللمب المحعشددهلل كدده  امددتهللاتمجمعتامددتخهللاى  أثددهللتددهللكت الهللهللامددة إلددا معهللكددة 

عت( تهللهللمس طعلحعت الفهللقة الثعلثة ح بمدة التهللحمدة لبحمدعت حجدهللو  القمدى العبمده: تخصدص ال مممدعء والمحد
نبددا تحصددمبهن اآلجددل وتمممددة مهددعهللات التددهللهللمس لددهللمهن مددن خدد ل مقددهللهلل طددهللل التددهللهللمس. ولتحقمددل 
أتهللاف الححث امتخهللمت الحعحثة مجمونة من األمشطة التهللهللمحمة وتقومى ت وممه و التقومى المهعقه و 

لثددة حطعقددة تقددومى تخطددمط وتمفمددي الددهللهللوس وطحقددت أهللوات الهللهللامددة نبددا نممددة مددن طعلحددعت الفهللقددة الثع
 26طعلحة حعلفصل الهللهللامه األول ( تخصدص المحدعت   966 نبمه( تخصصه: ال مممعء والمحعت  

 طعلحة حعلفصل الهللهللامه الثعمه(.
حددددمن متومددددطه هللهللجددددعت الطعلحددددعت  9...وجددددوهلل كددددهللول هللالددددة نمددددهلل ممددددتوى  وتوصددددبت الهللهللامددددة إلددددا

( 9طدددهللل تدددهللهللمس   لمقدددهللهللالتحصددمبه المعبمددعت  تخصدددص ال مممدددعء( القحبدده والحعدددهللي كددده االختحدددعهلل 
حمن متومطه هللهللجدعت الطعلحدعت  0...وجوهلل كهللول هللالة نمهلل ممتوى و يل   لصعل  أهللاقهن الحعهللي.

( 9لمقدددهللهلل طدددهللل تدددهللهللمس  تحصدددمبه لاالمعبمدددعت  تخصدددص المحدددعت( القحبددده والحعدددهللي كددده االختحدددعهلل 
 لصعل  أهللاقهن الحعهللي.

لمعبمدعت  تخصدص المحدعت( حدمن متومدطه هللهللجدعت الطعلحدعت ا 9...كهللول هللالة نمهلل ممتوى  وموجهلل
 ( لصعل  أهللاقهن الحعهللي.2لمقهللهلل طهللل تهللهللمس  التحصمبه القحبه والحعهللي كه االختحعهلل 

كدده حطعقددة الم حظددة  كددهللول حددمن متومددطه هللهللجددعت الطعلحددعت المعبمددعت  تخصددص المحددعت( وموجددهلل
خهللمة التدددهللهللمس الممدددت امدددتهللاتمجمةومتومدددط هللهللجدددة حطعقدددة الم حظدددة لمهدددعهللات التدددهللهللمس، وحجدددى تدددسثمهلل 

02.3. % 
 (:3114دراسة أبو الحمد ) -11

 ط ب تحصمل كه المشط لبتعبى امتهللاتمجمتمن امتخهللاى كععلمة نبا التعهللف إلا تهللكت
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 الممهج الحعحثة امتخهللمت وقهللهللهللامتهع،  محو وممبهى الهللمعضمعت كه االحتهللاقه هللاحعال الصف
 المممع حمحعكظة حتهللاقهاال الهللاحع الصف ط ب جممع كه الهللهللامة مجتمع وتمثل ه،التجهللمح
 تقمممهع تى حمث االحتهللاقه هللاحعال الصف ط ب من ع  طعلح ( 113 ) من الهللهللامة نممة وتمثبت

 ، طعلحع  ( 34  أولا تجهللمحمة ومجمونة، طعلحع   ( 38 ) ضعحطة مجمونة مجمونعت ث ث إلا
 الممل ومقمعس بهتحصم اختحعهلل حإنهللاهلل الحعحثة قعمت وقهلل ، طعلحع   (32  ثعممة تجهللمحمة ومجمونة

 امتخهللمت وقهلل االمتهللاتمجمتمن، وكل لبتهللهللمس المعبى وهلللمل نمل و أوهللال الهللمعضمعت محو
 : التعله المحو نبا المتعقج و عمت) ت ( واختحعهلل ن، التحعم تحبمل الحعحثة

  .والممل التحصمل كه الضعحطة المجمونة ط ب نبا األولا التجهللمحمة المجمونة ط ب تفول  -
 . والممل التحصمل كه الضعحطة المجمونة ط ب نبا الثعممة التجهللمحمة المجمونة ط ب لتفو   -
 هللون الممل كه األولا التجهللمحمة المجمونة ط ب نبا الثعممة التجهللمحمة المجمونة ط ب تفول  -

 . التحصمل
 

 (:3112) آخرونسعادة و دراسة  -13
التعبى  أمبوببمعت الفبمطمممعت نبا تهللهللمب المع أثهللالتعهللف نبا  إلاتهللكت تيه الهللهللامة 

 األ عهللممهوالمؤجل لهللمهن كه ضوء ث ثة متغمهللات ته التخصص  اآلمهالمشط كه التحصمل 
 أهللواتمن  أهللاتمنونهللهلل الهللوهللات التهللهللمحمة وقهلل انهلل القعقمون نبا الهللهللامة  ،والمؤتل العمبه ،الهللقمل
حمممع شمبت الثعممة اختحعهللا   ،عبى المشطالت حسمبوبكه معهللو تهللهللمحمة تتعبل  األولاتمثبت  ،الححث

مععمل الثحعت ل ختحعهلل  إخهللايوتى  ،تحصمبمع  مؤلفع  من ث ثمن كقهللو من موع االختمعهلل من متعهللهلل
 . (63..اليي حب   التحصمبه 

واختحعهلل تحبمل  األحعهلليتى امتخهللاى اختحعهلل ت لمجمونتمن ممتقبتمن واختحعهلل تحبمل التحعمن 
 لبمقعهللمعت الحعهللمة. Sidakعمعت واختحعهلل التحعمن متعهللهلل القم

لصعل  التهللهللمب نبا التعبى المشط مع  إحصعقمعمتعقج الهللهللامة وجوهلل كهللول هللالة  أظههللتوقهلل 
 أمبوبحمن المعبمعت الفبمطمممعت نممة الهللهللامة كه التهللهللمب نبا  إحصعقمعنهللى وجوهلل كهللول هللالة 

ل والمؤتل العبمه ونهللهلل الهللوهللات التهللهللمحمة الهللقم األ عهللممهتحعع  لمتغمهللات التخصص  ،التعبى المشط
 الته تى حضوهللتع من جعمب المعبمعت.
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 (:3113دراسة عحر ) -12
 التمعولمة المهللومة المواهلل نبا القعقى المشط التعبى أمبوب كعنبمة معهللكة إلا الهللهللامة تيه تهللكت
 وت ومت هللمحهالتج الممهج الحعحث اتحع قهلل و . الجحهللمة والمتهللاجحعت المععهللالت تهللهللمس كه

 العشواقمة األنهللاهلل جهللاول نبا تعتمهلل ،نشواقمة حطهللمقة مختعهللمن تبمميا   ( 61 ) من هللهللامةال نممة 
 نبا نشواقمة حطهللمقة وموزنمن , المعوهللمة العهللحمة حعلممب ة حهللمهلله مهللممة كه القصمى أمجعل حمهللهللمة

 مواهلل الحعحث امتخهللى وقهلل . مجمونة ل ل يا  تبمم (39  حواقع والضعحطة التجهللمحمة الححث مجمونته
 العزمز نحهلل المب  جعمعة مع حعلتععون ، والت مولوجمعت لبعبوى جهللو مهلل ز حإنهللاهللتع قعى مقممة ،تمعولمة
 توصل وقهلل . المعوهللمة العهللحمة حعلممب ة المختبفة التعبمممة حلهللالبم " إحهللاع مهللومعت " ممما تحت

 المجمونة ت ممي لصعل التحصمبه  حعهللاالخت كهة إحصعقم هللاللة يات كهللول وجوهلل إلا الحعحث
 الهللمعضمعت محو الممول مقمعس نبا ونمبمة ةإحصعقم هللاللة يات كهللول وجوهللو يل   .التجهللمحمة
 .التجهللمحمة المجمونة ت ممي لصعل 

 
 (:3111دراسة سالم ) -14

 نبا الممعقشة مجمونعت كه المشط التعبى امتهللاتمجمعت تسثمهلل" هللهللامة إلا الهللهللامة تهللكت
 األول الصف ط ب لهللى الفمزمعء تعبى محو واالتجعتعت المفعتممه واالمتمععب تحصملال

 كه تحصمبه اختحعهلل من الهللهللامة أهللوات وت ومت التجهللمحه، الممهج الحعحث امتخهللى وقهلل ،"الثعموي
 نممة اختمهللت وقهلل الفمزمعء، تعبى محو االتجعتعت مقمعس المفعتممه، االمتمععب اختحعهلل الفمزمعء،

 وحبغت الشمم، ح فهلل هللمع  الممعى نحهلل الشهمهلل حمهللهللمة الثعموي األول الصف ط ب نحم من
 كه إحصعقمة هللاللة يات كهللول وجوهلل الهللهللامة متعقج أظههللت وقهلل طعلحع ، ( 922   العممة

 أكهللاهلل لجممع الحعهللي التطحمل لصعل  الفمزمعء تعبى محو واالتجعه المفعتممه واالمتمععب التحصمل
 .المشط التعبى امتهللاتمجمة امتخهللاى حعهلل ويل  ثالث  مونعتلمجا
 
 :Coy (2001) دراسة كوي -15

 الدتعبى أمدعلمب  سحدهلل المشد  ت حدل امدتخهللاى أثدهلل نبدا التعدهللف إلدا الهللهللامدة تديه تدهللكت
 وقمدمتهع، العشدهللمة ال مدوهلل مضدعنفعت وجمدع طدهللح لوحدهللو المشد  ت حدل مهعهللات تمممة كه المشط

 تقمدمى وتدى الغهللحمدة، حمتدهللا حمدهللاهللس االحتدهللاقه الخدعمس لصدفا طد ب مدن الهللهللامدة نممدة وت ومدت
 التعبى امتهللاتمجمعت  سحهلل المش  ت حل حعمتخهللاى هللهللمت تجهللمحمة مجمونة مجمونتمن، إلا الط ب
 حدل كه تحصمبه اختحعهلل الحعحث امتخهللى وقهلل التقبمهللمة، حعلطهللمقة هللهللمت ضعحطة ومجمونة المشط،
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 يات كدهللول تمدع  أن إلدا توصدل وقدهلل مدونتمن،لمجا نبدا حدةالتجهلل  وحعدهلل قحدل تطحمقد  تدى المشد  ت
 .التجهللمحمة مونةلمجا ط ب لصعل  المش  ت حل مهعهللات كه مونتمنلمجا حمن إحصعقمة هللاللة

 
 Wilke (2001:) ويلكي دراسة -16

 التحصدمل نبدا المشدط الدتعبى امدتهللاتمجمعت امدتخهللاى أثدهلل معهللكدة إلدا الهللهللامدة تديه تدهللكت
 والمدة جعمعدة طد ب لدهللى اإلممدعن جمدى أنضدعء وظدعقف نبدى مقدهللهلل كه الياتمة مةوالفعنب والهللاكعمة،
 وتدى الجعمعدة، طد ب مدن وطعلحدة طعلحدع   ( 939   من الهللهللامة نممة ت ومت وقهلل األمهللم مة، ت معس
 ومجموندة المشدط، الدتعبى امدتهللاتمجمعت حعمدتخهللاى هللهللمدت تجهللمحمة مجمونة مجمونتمن، إلا تقمممهى
 االتجعتدعت حدول  وامدتحعم تحصدمبه اختحدعهلل الحعحث امتخهللى وقهلل التقبمهللمة، قةحعلطهللم هللهللمت ضعحطة

 هللاللدة يات كهللوقدع   تمدع  أن إلدا الهللهللامة توصبت وقهلل المشط، التعبى امتهللاتمجمعت أثهلل تقهللمهلل أجل من
 يات كهللول وجوهلل نهللى التجهللمحمة، مونةلمجا ط ب لصعل  التحصمل كه مونتمنلمجا حمن إحصعقمة

 إمجعحمة اتجعتعت وجوهلل إلا االتجعتعت متعقج وأشعهللت الهللاكعمة، كه مونتمنلمجا حمن إحصعقمة هللاللة
 تعبدى كده ممدعنهللتى مدوف امد  معتقدهللمن المشدط، الدتعبى محدو والتجهللمحمدة الضدعحطة مدونتمنلمجا لدهللى
 .األخهللى الهللهللاممة المواهلل

 
 التعليق عل  دراسات المحور األول:

 من حيث أغرا  الدراسة وأهدافرا: .1
الددتعبى المشددط  امددتهللاتمجمةتددهللاف الهللهللامددعت المددعحقة إلددا التعددهللف نبددا كعنبمددة امددتخهللاى تمونددت أ

    Mulongo مولممجوالتعبى المشط نبا التحصمل الهللهللامه مثل هللهللامة  أثهللكهمع  هللهللامعت تمعولت 
وهللهللامدة أحدو الحمدهلل ( .2.9   خدهللون( وهللهللامدة نشدع و 2.99 أحو تدهللهللوس والفدهللا   وهللهللامة (2013) 

 2..4.) 
  :التعبى المشط كه تمممة المهعهللات المختبفة مثل أثهللالهللهللامعت المعحقة والته تمعولت  وأمع
 Wilke ( وهللهللامدة ومب ده1..2 مدهللاح  ( وهللهللامدة1..2 ( وهللهللامدة الزامدهللي 2.92 العدعلول  هللهللامدة

 2001.) 
  مثل:وتمع  هللهللامعت تمعولت التعبى المشط كه ا تمعب الطبحة لمهعهللات التف مهلل 

الددتعبى المشددط كدده تمممددة مهددعهللات التف مددهلل  أثددهللحمددث تمعولددت تبدد  الهللهللامددعت  (1..2 الزامددهللي  هللهللامددة
 المعقهلل.
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كدده الددتعبى المشددط نبددا  امددتهللاتمجمتمنامددتخهللاى  إلددا كعنبمددةهــدفت بالنســبة للدراســة الحاليــة فقــد 
وت ددون  ،تمممددة مهددعهللات الهللمددى الهمهللمدده كدده مددعهللو الت مولوجمددع لددهللى طعلحددعت الصددف التعمددع األمعمدده

ل مهددع ، هللهللامددة تتفددل مدع هللهللامددعت الفصددل األول مدن حمددث امددتخهللاى الدتعبى المشددط وامددتهللاتمجمعت تديه ال
 اختبفت معهع كه المتغمهلل التعحع وتو تمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع.

 من حيث منرج الدراسة : .3
ن خدد ل حمددعء امددتخهللمت جممددع الهللهللامددعت المددعحقة المددمهج الوصددفه التحبمبدده والمددمهج الحمددعقه مدد

( 2.99 امتهللاتمجمعت التعبى المشدط والمدمهج التجهللمحده لتطحمدل أهللوات الهللهللامدة. ندهللا هللهللامدة الغعمدهللي 
 كعمتخهللمت كه تيه الهللهللامة الممهج الوصفه كقط.

 تيه الهللهللامة تمعولت الممهج الحمعقه والممهج التجهللمحه  معظى الهللهللامعت المعحقة.
 بالنسبة للعينة : .2

( وهللهللامدة  2.92 تمعولت العممة مدن طبحدة المدهللاهللس مثدل هللهللامدة العدعلول  حع  الهللهللامعت المعحقة
أحدددو ( وهللهللامدددة 1..2 ( وهللهللامدددة الزامدددهللي.2.9 ( وهللهللامدددة الحهللحددده 2.99 أحدددو تدددهللهللوس والفدددهللا 

 (.Coy 2001 وهللهللامة  وي (9..2( وهللهللامة معلى  4..2الحمهلل  
 :حع  الهللهللامعت  عمت العممة الخعصة حهى من خ ل طبحة الجعمععت مثل

 (.Wilke (2001( وهللهللامة ومب ه2..2 ( وهللهللامة حوقس2.92   خهللونهللهللامة نشع و  
 ( وهللهللامة 2.99 حع  الهللهللامعت  عمت العممة المعبممن والمشهللكمن التهللحوممن مثل هللهللامة الغعمهللي 

 (.3..2   خهللونمععهللو و 
المددهللاهللس أمددع الهللهللامددة الحعلمددة ك عمددت  معظددى الهللهللامددعت المددعحقة والتدده تمعولددت كدده العممددة طدد ب 

 ك عمت العممة ته طعلحعت الصف التعمع األمعمه.
 بالنسبة لألدوات : .4

 تمونت أهللوات الهللهللامة الممتخهللمة كه  ل هللهللامة ويل  تحعع  لبمتغمهللات وته  عألته :
 ( وهللهللامة2.99 الغعمهللي حع  الهللهللامعت امتخهللمت امتحمعن مثل هللهللامة

 (.1..2  ( وهللهللامة  مهللاح.2.9  وهللهللامة  المعل ه  (.2.9 الحهللحه 
 ( وهللهللامة 2.92 حع  الهللهللامعت امتخهللمت اختحعهلل تحصمبه مثل هللهللامة الععلول 

 (.2..2وهللهللامة نصهلل   (4..2  أحو الحمهلل
 أمع حعلممحة لبهللهللامة الحعلمة كهه امتخهللمت اختحعهلل تحصمبه وحطعقة م حظة.
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 الذي استفاده الباحث من دراسات المحور األول :
 مجمعت التعبى المشط .حمعء هلللمل المعبى وكل امتهللات .9
 اختمعهلل األمعلمب اإلحصعقمة الممعمحة لبهللهللامة. .2
 مقعهللمة المتعقج الته توصبت إلمهع تيه الهللهللامة مع الهللهللامعت المعحقة. .3
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استرتاتيجية التتعلم املبنتي علتى تناولتت سابقة : دراسات  نياحملور الثا
 :جكسوالتعاوني وفق طريقة التعلم  ةاسرتاتيجيدراسات تناولت املشروع و

 التعلم المبني عل  المشروع : ةاستراتيجيأوال: 
 :( 3113 )دراسة  عقل . 1

إلهللاهللو األمشطة، والتفعن ت التعبمممة  امتهللاتمجمةتهللكت تيه الهللهللامة إلا قمعس مهللى كعنبمة 
جعمعة ه تمممة مهعهللات تصممى نمعصهلل التعبمى حممتوهللنعت التعبمى لهللى طبحة الكاإلل تهللوممة 

اإلم ممة،  مع مههللف الححث إلا تحهللمهلل مهعهللات تصممى نمعصهلل التعبمى، والمععممهلل، والمواصفعت 
 التعبى حعلمشعهللمع امتهللاتمجمةالتصممممة لمقهللهلل إل تهللومه، ومههللف الححث أمضع  إلا قمعس مهللى تسثمهلل 

عبى، و يل  حمعن ، كه تمممة المهعهللات المعهللكمة والمهعهللات الخعصة حتصممى نمعصهلل التاإلل تهللوممة
مهللى انتمعهلل الجعمب العمبه لمهعهللات تصممى نمعصهلل التعبى نبا الجعمب المظهللي لهيه المهعهللات . 
وامتخهللى الحعحث الممهج الوصفه كه مهللحبة التحبمل والممهج التجهللمحه يي المجمونة الواحهللو نمهلل 

ع اإلل تهللوممة، وقعى حإنهللاهلل التعبى حعلمشعهللم امتهللاتمجمةقمعس مهللى كعنبمة المقهللهلل اإلل تهللومه كه ضوء 
وحطعقة المهعهللات وحطعقة تقممى الممتج الخعصة حمهعهللات تصممى نمعصهلل التعبى  التحصمبهاالختحعهلل 
، وطحقهع نبا نممة الهللهللامة، والم ومة من تمعة ونشهللمن طعلحة من طعلحعت قمى تعبمى اإلل تهللوممة

غزو، وحممت متعقج الهللهللامة وجوهلل كعنبمة  حمهللو  –العبوى والت مولوجمع ح بمة التهللحمة، الجعمعة اإلم ممة 
 التعبى حعلمشعهللمع اإلل تهللوممة كه تمممة التحصمل المعهللكه واألهللاقه لهللى الطعلحعت. المتهللاتمجمة

 
 :( 3111 ).دراسة  الحيعري 3

تهللكت تيه الهللهللامة إلا ال شف نن أثهلل التعبى حعلمشعهللمع القعقى نبا الومب نبا تمممة مهعهللو 
ت والتحصمل كه معهللو الحعموب، وامتخهللمت الحعحثة الممهَج الوصفه كه مهللحبة حل المش  

التحبمل، والممهَج شح  التجهللمحه يي المجمونة الواحهللو كه معهللكة كعنبمة التعبى حعلمشعهللمع القعقى نبا 
الومب نبا تمممة مهعهللو حل المش  ت والتحصمل كه معهللو الحعموب، وقعمت حإنهللاهلل اختحعهلل مهعهللو 

تحصمبه قحبمع  وحعهللمع  وطحقتهع نبا نممة الهللهللامة، والم ومة من واحهللو  ش  ت واختحعهللحل الم
ونشهللمن طعلحة من طعلحعت الصف الثعمه ثعموي كه مهللهللمة الهللواهلل الممويجمة، وتوصبت متعقج 
الهللهللامة إلا وجوهلل كهللول يات هللاللة إحصعقمة لصعل  التطحمل الحعهللي حمث ممت مهعهللو حل 

 معهللو التحصمل كه معهللو الحعموب لهللى الطعلحعت كه التطحمل الحعهللي.المش  ت، و يل  ز 
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 :( 3119 ).دراسة  الشين 2
تهللكت تيه الهللهللامة إلا ال شف نن  كعنبمة ممويي التعبى القعقى نبا المشهللونعت كه تمممة 
 مهعهللات التمظمى الياته واألهللاء األ عهللممه كه الهللمعضمعت، وامتخهللمت الحعحثة الممهج الوصفه كه

، والضعحطة ( نمهلل قمعس مهللى كعنبمة جهللمحه يا المجمونتمن   التجهللمحمةمهللحبة التحبمل، والممهج الت
ممويي التعبى القعقى نبا المشهللونعت، وقعمت حإنهللاهلل اختحعهلل مهعهللات التمظمى الياته وحطعقة م حظة 

مة من متمن طعلحع  لمهعهللات التمظمى، واختحعهلل األهللاء األ عهللممه، وطحقتهع نبا نممة الهللهللامة والم و 
من ط ب الصف األول اإلنهللاهللي من مهللهللمة محموهلل تمموهلل حمهللممة مصهلل، وحممت متعقج الهللهللامة 
وجوهلل كعنبمة  حمهللو لممويي التعبى القعقى نبا المشهللونعت كه تمممة مهعهللات التمظمى الياته واألهللاء 

 األ عهللممه كه الهللمعضمعت  لصعل  المجمونة التجهللمحمة.
 
 :Eskrootchi & Oskrochi  (2010 ) شي واوسكرشي.دراسة اسكروت4

تهللكت تيه الهللهللامة إلا ال شف نن كعنبمة هللمج التعبى القعقى نبا المشعهللمع اإلل تهللوممة مع 
المحع عو حعلحعموب، امتخهللى الحعحثعن الممهج التجهللمحه كه معهللكة أثهلل الفععلمة، وقعمع حإنهللاهلل اختحعهلل 

لهللهللامة، والم ومة من اثممن ومحعمن طعلحع  وطعلحة من معهللكه وامتحمعن، وطحقعتمع نبا نممة ا
الصف المعهللس إلا الصف الثعمن  اثممن وث ثمن طعلحع  وأهللحعمن طعلحة ( من مهللممة  عن زاس كه 
أمهللم مع، وتوصبت متعقج الهللهللامة إلا وجوهلل كهللول هللالة إحصعقمة حمن الطبحة اليمن تمت هللهللامتهى 

التعبى حعلمشعهللمع  امتهللاتمجمةحعلطهللمقة التقبمهللمة لصعل   نبا التعبمى حعلمشعهللمع واليمن هللهللموا
 اإلل تهللوممة.

 
  :Asan & Halilogo (2005  ) .دراسة  أسان  و هاليلوجو 5

تهللكت تيه الهللهللامة إلا ال شف نن أثهلل تطحمل التعبى القعقى نبا المشعهللمع اإلل تهللوممة كه 
  التجهللمحمة والضعحطة ( كه ال شف نن الفصل، وامتخهللى الحعحث الممهج التجهللمحه يا المجمونتمن 

، وقعى حإنهللاهلل اختحعهلل وحطعقة م حظة، وطحقهمع نبا نممة الهللهللامة، والم ومة من االمتهللاتمجمةأثهلل 
ثمعممة وتمعمن طعلحع  وطعلحة من الصف المعهللس كه المهللاهللس االحتهللاقمة كه تهلل مع وتى تقمممهى إلا 

حمة ، وحممت متعقج الهللهللامة إلا وجوهلل كهللول هللالة مجمونتمن خمممن ضعحطة وثمعممة وأهللحعمن تجهللم
 امتهللاتمجمةإحصعقمع حمن المجمونة التجهللمحمة، والضعحطة، لصعل  الطبحة اليمن هللهللموا من خ ل 

 التعبى حعلمشعهللمع اإلل تهللوممة .
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  :lou & MacGregor (2004  ) دراسة  لوي و  مارك .6
التعبى حعلمشعهللمع اإلل تهللوممة نبا  حعمتهللاتمجمةوتهللكت تيه الهللهللامة إلا ال شف نن تسثمهلل التعبى 

تمممة اتجعه الطبحة محو التعبى التشعهلل ه، امتخهللى الحعحثعن الممهج التجهللمحه  لب شف نن أثهلل 
، وقعمع حإنهللاهلل اختحعهلل وامتحمعن، وتى تطحمقهمع نبا نممة الهللهللامة، والم ومة من اثممن االمتهللاتمجمة

  أهللحعة ط ب والم ومة من إلا مجمونتمن المجمونة األولا  وث ثمن طعلحع وطعلحة، تى تقمممهى
التعبى حعلمشعهللمع اإلل تهللوممة واألخهللى والم ومة من  امتهللاتمجمةوأهللحع نشهللو طعلحة  ( هللهللمت حعمتخهللاى 
، وحممت المتعقج وجوهلل  Blackboardح   حوهللهلل  امتهللاتمجمة  طعلحمن ومت نشهللو طعلحة  ( اتحعت 

 متهللاتمجمتمن نبا اتجعه الطبحة.تسثمهلل إمجعحه ل   اال
 :جكسودراسات تناولت استراتيجية التعلم التعاوني وفق طريقة ثانيًا: 

 (:3113دراسة طه ) -1
كه تعبمى العبوى نبا تعبى الطبحة  األحجمةاثهلل امتخهللاى طهللمقة  إلاتهللكت تيه الهللهللامة 

التعبمى  ممعهللمة حول األولمة عتقهللاتهعلم متعمقعَ  كهمعَ  الياتمة الهللهللامة تيه كه الحعحثة والمعبى ا تمحت
الحمعمعت  لمصعهللهلل والتحبمل التسمل .المعتقهللات تب  كه تحول حهللوث إلا أهللت الته واألحهللاث
 وال الطعلب، نبا المتمهلل ز التعبمى محو التحول لتصوهلل نهللمهللو مظهلل ممهع وجهعت  ل قهللى المتعهللهللو،

 التععومه، التعبى كه االجتمعنمة عن تالتف وهللوهلل، المعبى هللوهلل كه والتغمهلل ،طهللمقة جمجمو مممع
 نبا المحممة و التعبمى كه جمجمو طهللمقة  ثعهلل كحص تى  .والتقممى ،حعلموضوع وا تمعب المعهللكة

 تجعه والمواقف االجتمعنمة، والتفعن ت الط ب، نبا تعبى لبتعبى الحمعقمة االجتمعنمة المحعهللئ
 تفعنل  هللهللامة تى قهلل و . الصف كه التقبمهللي مىمع التعب مقعهللمتهع تى و الطبحة وتحصمل العبوى،
 يل  كه حمع والمونمة، ال ممة الحمعمعت حمن حعمتخهللاى الجمع المعهللس الصف من طعلب ) .92
 ممجبة كمهللمو وأشهللطة الطبحة وتسم ت لبطعلب والمواهلل المعهللو ،االختحعهلل وحعهلل االختحعهلل قحل مع مهللحبة

 : أن المتعقج أظههللت .لبهللهللوس
هللهللامة  كه اتتمعمهى زاهلل ممع، جمجمو طهللمقة خ ل من تعبمهى وممؤولمة امتق لمة هللواالط ب قهلل -

 . العبوى
 تسثمهلل و والمتومط الممخف  التحصمل يوي الطحة نبا اإلمجعحه األثهلل جمجمو لطهللمقة  عن -

 . المهللتفع التحصمل يوي الطبحة نبا طفمف مبحه
 نبا والضعحطة التجهللمحمة المجمونتمن حمن عهلليالح االختحعهلل كه الطبحة متعقج كه كهللل موجهلل لى  -
 حبوى. تصممف من ممتوى أي
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متطبحعت  مع أكضل حش ل التععمل نبا قعهللهللمن  عموا جمجمو حطهللمقة هللهللموا اليمن الطبحة -
االجتمعنه  التفعنل حمث من مواء خعهللجمة، مصعهللهلل حعمتخهللاى  تمحعت وخبل المهعقمة، الوظمفة
 . العمل ومونمة والتععون

 
 (:3111دراسة ديا )-3

طبحة هللحبوى التستمل التهللحوي كه  بمة التهللحمة حجعمعة هللمشل  إ معبتهللكت تيه الهللهللامة إلا 
لبتعبى التععومه،  (Jigsaw) ج مولمفهوى وامتهللاتمجمعت تفهللمهلل التعبمى المععصهللو حعمتخهللاى طهللمقة 

ت تيه الوحهللو من الححث صممت الحعحثة وحهللو تعبمممة وكل مهللخل المظى، وتسلف أتهللافولتحقمل 
ته : مفهوى تفهللمهلل التعبمى، مظعى التعبمى الموصوف لبفهللهلل، مظعى التعبمى الشخصه ومظعى  أجزاءأهللحعة 

( طعلحع  وطعلحة من مختبف 04التوجم  الممعه. طحقت الوحهللو المقتهللحة نبا نممة قوامهع   
تى اختحعهلل مهللى ا تمعب التهللحوي كه  بمة التهللحمة حجعمعة هللمشل، و  التستملاختصعصعت طبحة هللحبوى 

حعهللي تى التحقل من صهللق   /لبوحهللو من خ ل اختحعهلل قحبه األهللحعة األجزاءالطبحة ل ل جزء من 
( حمن 0...نمهلل ممتوى هللاللة    إحصعقمةوجوهلل كهللول يات هللاللة  إلاوثحعت . وتوصبت الهللهللامة 

 األثهللعهللي وحب  حجى متومط هللهللجعت الطبحة كه االختحعهلل القحبه ومتوط هللهللجعتهى كه االختحعهلل الح
-10..  مهللحع امتع( من   األثهللتهللاوحت قمى حجى  إيلبتعبى التععومه  ج موطهللمقة  أحهللثت اليي 
 المؤلفة لبوحهللو التعبمممة.  األجزاء( ويل  كه جممع 13..

 
  :(3111دراسة ساري )-2

ززو أثهلل امتخهللاى التعبمى التععومه وكل امتهللاتمجمة جمم و المع إلاتهللكت تيه الهللهللامة 
حعلحعموب كه تحصمل واتجعتعت الت ميو كه معهللو الهللمعضمعت، امتخهللمت الحعحثة مجمونتمن 

( طعلحع  وتعبمت 32من    األولاومجمونة ضعحطة حمث ت ومت  المجمونة التجهللمحمة  تجهللمحمتمن
  ( طعلحع  32المجمونة التجهللمحمة الثعممة ونهللهللتع    ،المعززو حعلحعموب ج موحعمتخهللاى امتهللاتمجمة 

الهللهللامة  طعلحع . وتوصبت( 32والمجمونة الضعحطة ونهللهللتع    ،ج مووتعبمت حعمتخهللاى امتهللاتمجمة 
والمجمونة  األولاالمجمونة التجهللمحمة  أكهللاهللحمن متومط هللهللجعت  إحصعقمةوجوهلل كهللل يو هللاللة  إلا

 الختحعهلل الحعهللي.التجهللمحمة الثعممة كه االختحعهلل القحبه ومتومط هللهللجعتهى كه االختحعهلل الحعهللي لصعل  ا
محو مقمعس اتجعه امتهللاتمجمة  األولاالمجمونة التجهللمحمة  ألكهللاهلل إمجعحمةوجوهلل اتجعتعت و يل  
 المعززو حعلحعموب كه التعبى التععومه. ج مو
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 ج موالمجمونة التجهللمحمة الثعممة محو مقمعس اتجعه امتهللاتمجمة  ألكهللاهلل إمجعحمةوجوهلل اتجعتعت وأمضع  
 ه.كه التعبى التععوم

 
 (:3111شوك ) أبودراسة  -4

تهللكت تيه الهللهللامة إلا لبتوصل لتصممى حهللمعمج مقتهللح ممتخهللى أمبوب التعبى التععومه 
" كه تهللهللمس مقهللهلل  مممعء الصف الثعمه، وأثهلل تيا الحهللمعمج نبا  Jigsawج مو"أمبوب ال

كت ون المجتمع  التحصمل الهللهللامه واالحتفعظ لهللى الط ب حعلتعبى مقعهللمة حسثهلل الطهللل التقبمهللمة
الحعحث مظعى  األحم . امتخهللىاألصبه لبهللهللامة من جممع ط ب الصف الثعمه الثعموي حوالمة الممل 

طعلحع ، وتى تقممى  (42 الطهللمقة العمقوهللمة متعهللهللو المهللاحل الختمعهلل نممة الهللهللامة الته ت ومت من 
. طعلحع  ( 24 حطة ونهللهللتع طعلحع ، ومجمونة ضع (24 نممة الهللهللامة إلا مجمونة تجهللمحمة ونهللهللتع 

" ج موالحعحث هلللمل لبمعبى المتععون موض   مفمة امتخهللاى أمبوب التعبى التععومه "أمبوب ال صمى
لبمجمونة التجهللمحمة. وقعى الحعحث حتصممى اختحعهلل تحصمبه قحبه وحعهللي نبا جممع أكهللاهلل العممة حعهلل 

لهللهللامة وجوهلل كهللول يات هللاللة إحصعقمة متعقج ا . أظههللتامتهعء التجهللحة الته امتغهللقت متة أمعحمع.
حمن المجمونة التجهللمحمة والمجمونة الضعحطة كه التحصمل الهللهللامه لصعل  المجمونة التجهللمحمة 

( وأمضع  أظههللت متعقج الهللهللامة وجوهلل كهللول يات هللاللة إحصعقمة حمن 0.0.نمهلل ممتوى الهللالة  
عبى لصعل  المجمونة التجهللمحمة معزى المجمونة التجهللمحمة والمجمونة الضعحطة كه االحتفعظ حعلت

 ".ج مولفعنبمة الحهللمعمج المقتهللح اليي ممتخهللى أمبوب التعبى التععومه "أمبوب ال
 
 (:3119دراسة العبيسي )-5

(  إحهللى امتهللاتمجمعت 2اثهلل تهللهللمس العبوى   حعمتهللاتمجمة جمجمو  إلاتهللكت تيه الهللهللامة 
ه لهللى ط ب الصف المعهللس االحتهللاقه .حمث حب  نهللهلل التعبى التععومه كه تمممة مهعهللو الحواهلل العبم

( طعلحع  32( طعلحع  من الصف المعهللس وت ومت من مجمونة تجهللمحمة ونهللهللتع   64العممة    أكهللاهلل
( 32ومجمونة ضعحطة ونهللهللتع    ج موالتعبى التععومه وكل طهللمقة  حسمبوبوهللهللمت حعمتخهللاى 

ى الحعحث حتصممى حهللمعمج تهللهللمحه المتهللاتمجمة التعبى طعلحع  هللهللمت حعمتخهللاى الطهللمقة التقبمهللمة . وقع
التععومه وحطعقة م حظة لقمعس مهعهللو الحواهلل العبمه لبمجمونتمن التجهللمحمة والضعحطة وتى تطحمل 
التجهللحة لمهللو أهللحعة أمعحمع ثى حعهللتع تى تطحمل مقمعس مهعهللو الحواهلل العبمه الحعهللي وتوصبت الهللهللامة 

حمن متومطه هللهللجعت المجمونة التجهللمحمة والمجمونة  حصعقمةإ:وجوهلل كهللول يات هللاللة  إلا
 الضعحطة كه مقمعس المهعهللو العحهللي.
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المجمونة التجهللمحمة كه متومط هللهللجعت مقمعس المهعهللو  أكهللاهللحمن  إحصعقمةتوجهلل كهللول يات هللاللة 
 القحبه نن متومط هللهللجعتهى كه المقمعس الحعهللي.

ومطه هللهللجعت المجمونة التجهللمحمة والمجمونة حمن مت إحصعقمةتوجهلل كهللول يات هللاللة  وأمضع  
 مهعهللات الحواهلل العبمه.  إحهللى اإلمصعتالضعحطة كه مهعهللو 

 
 (:1998دراسة يوسف )-6

كحص اثهلل امتخهللاى طهللمقة التعبمى التععومه وكل ممويجمن، ممويي  إلاتهللكت تيه الهللهللامة 
حصمل طبحة الصف كه ت  (Learning Together)وممويي التعبى الجمعه   (Jigsaw)جمجمو 
( طعلب  9.4كه معهللو الهللمعضمعت واتجعتعتهى محوتع. ت ومت نممة الهللهللامة من    األمعمهالتعمع 
ومجمونة ضعحطة  وطحل  ،مجمونتمن تجهللمحمتمن وطحل نبمهمع ممويجه التعبى التععومه إلاقممت 

 نبمهع الطهللمقة التقبمهللمة.
االتجعه محو الهللمعضمعت قحل تمفمي الهللهللامة  انهلل الحعحث هلللمل معبى المتخهللاى الممويجمن ومقمعس

 : إلاالهللهللامة  وأظههللتوحعهللتع، وانهلل الحعحث اختحعهلل قحبه وحعهللي .
كه تحصمل الطبحة اليمن هللهللموا وكل ممويي جمجمو،  إحصعقمةوجوهلل كهللول يات هللاللة  .9

 وتحصمل الطبحة اليمن هللهللموا وكل ممويي التعبى الجمعه.
كه تحصمل الطبحة اليمن هللهللموا وكل ممويي جمجمو  إحصعقمةوجوهلل كهللول يات هللاللة  ىنهلل .2

 وتحصمل الطبحة اليمن هللهللموا وكل ممويي التعبى الجمعه.
 كه االتجعه محو الهللمعضمعت معزى لطهللمقة التعبمى. إحصعقمةنهللى وجوهلل كهللول يات هللاللة  .3
محو تعبى  األمعمهكه ممتوى اتجعتعت طبحة الصف التعمع  إحصعقمعوجوهلل تغمهلل هللال  .4

 ضمن  ل طهللمقة ممفهللهللو حعهلل االمتهعء من تطحمل الهللهللامة. الهللمعضمعت
 :ثانيالتعليق عل  دراسات المحور ال

 من حيث أغرا  الدراسة وأهدافرا: -1
المحمه التعبى  امتهللاتمجمةتمونت أتهللاف الهللهللامعت المعحقة إلا التعهللف نبا كعنبمة امتخهللاى 

مهللى تسثمهلل كهمع  هللهللامعت تمعولت  نبا المشهللوع وامتهللاتمجمة التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو،
 ام هللوتشه واوم هللشه( ودراسة 2112) نقلهللهللامة مثل  اإلل تهللوممة التعبى حعلمشعهللمع امتهللاتمجمة

Eskrootchi & Oskrochi   2010 ). 
أثهلل التعبى حعلمشعهللمع القعقى نبا الومب نبدا تمممدة كتمعولت  (2010)وأما دراسة الصيعري 
كعنبمدة ممدويي كتمعولدت ( 1..2الشدمن  وهللهللامدة ل كه معهللو الحعموبمهعهللو حل المش  ت والتحصم



  
67 

 
  

 الددتعبى القددعقى نبددا المشددهللونعت كدده تمممددة مهددعهللات التمظددمى الددياته واألهللاء األ ددعهللممه كدده الهللمعضددمعت
 (.4..2وهللهللامة أحو الحمهلل  ( .2.9   خهللونوهللهللامة نشع و 

 مة المهعهللات المختبفة مثل: وأمع الهللهللامعت المعحقة والته تمعولت أثهلل التعبى المشط كه تمم
االتجدعه والممدل محدو المدعهللو التده هللهللمدت حعمدتخهللاى وتمع  هللهللامدعت تمعولدت  .(1..2العحممه  هللهللامة 

 .(9112مومف  وهللهللامة  (.2.9معهللي  هللهللامة مثل: طهللمقة ج مو 
ع الته تمعولت امتهللاتمجمة التعبى المحمه نبا المشهللو هللهللامعت التتفل مع بالنسبة للدراسة الحالية 

ل مهدع اختبفدت معهددع كده المتغمدهلل التددعحع وتدو تمممددة وامدتهللاتمجمة الدتعبى التعددعومه وكدل طهللمقدة ج مددو، 
 مهعهللات الهللمى الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع.

 من حيث منرج الدراسة : -3
امتخهللمت جممع الهللهللامعت المعحقة الممهج الحمعقه من خ ل حمدعء امدتهللاتمجمعت الدتعبى المشدط 

هللهللامدة ( كعمدتخهللمت تديه الهللهللامدة 2.92  طد لتطحمدل أهللوات الهللهللامدة. ندهللا هللهللامدة والممهج التجهللمحه 
 حعلة.

 تيه الهللهللامة تمعولت الممهج الحمعقه والممهج التجهللمحه  معظى الهللهللامعت المعحقة.
 بالنسبة للعينة : -2

( وهللهللامدة 2.92  طد حع  الهللهللامعت المعحقة تمعولت العممة من طبحة المدهللاهللس مثدل هللهللامدة 
 Asan & Halilogo تدعلمبوجو  و أمدعنوهللهللامدة ( .2.9 مدعهللي ( وهللهللامدة 2.99  الصدمعهللي

 2..0.) 
 نقددلحعدد  الهللهللامددعت  عمددت العممددة الخعصددة حهددى مددن خدد ل طبحددة الجعمعددعت مثددل: هللهللامددة 

 .( 2.99 هللمب( وهللهللامة 2.92 
أمددددع الهللهللامددددة الحعلمددددة ك عمددددت  معظددددى الهللهللامددددعت المددددعحقة والتدددده تمعولددددت كدددده العممددددة طدددد ب 

  عمت العممة ته طعلحعت الصف التعمع األمعمه.المهللاهللس ك
 بالنسبة لألدوات : -4

 :  عآلتهتمونت أهللوات الهللهللامة الممتخهللمة كه  ل هللهللامة ويل  تحعع  لبمتغمهللات وته 
 Eskrootchi &Oskrochi ام هللوتشده واوم هللشدههللهللامة حع  الهللهللامعت امتخهللمت امتحمعن مثل 

 .(.2.9هللهللامة معهللي   و (  lou & MacGregor  2004 هللهللامة  لوي و  معهلل  .و ( 2010  
 ( وهللهللامة .2.9  الصمعهلليحع  الهللهللامعت امتخهللمت اختحعهلل تحصمبه مثل هللهللامة 

 (..2.9  أحو شو وهللهللامة  (1..2  الشمن
 أمع حعلممحة لبهللهللامة الحعلمة كهه امتخهللمت اختحعهلل تحصمبه وحطعقة م حظة.
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 : الثانيالذي استفاده الباحث من دراسات المحور 
 . امتهللاتمجمة التعبى المحمه نبا المشهللوعمعء هلللمل المعبى وكل ح -9
 حمعء هلللمل المعبى وكل طهللمقة ج مو. -2
 اختمعهلل األمعلمب اإلحصعقمة الممعمحة لبهللهللامة. -3
 مقعهللمة المتعقج الته توصبت إلمهع تيه الهللهللامة مع الهللهللامعت المعحقة. -4
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مادة التكنولوجيا وتنمية املهارات  تناولتسابقة : دراسات  لثاحملور الثا
 التكنولوجية:

 (:3113)دراسة  أبو علبة  .1
العمبمدة المهدعهللات تمممدة  كه الي مة المحوهللو موظف حهللمعمج أثهلل تهللكت تيه الهللهللامة إلا معهللكة

 المدمهج الحعحدث امدتخهللى. حغدزو األمعمده التعمدع الصدف طبحدة لدهللى ال ههللحعقمدة المخططدعت كده
 ي دوهلل حمهللهللمة األمعمه التعمع الصف طبحة من طعلحع   ( 62 ) من لهللهللامةا نممة ت ومت ،التجهللمحه

 إحدهللاتمع مجمدونتمن إلدا تقمدممهى تدى حمدث ،غدزو شدمعل محعكظدة ل جقدمن " أ " الفدعخوهللو اإلنهللاهللمدة
 أهللاته الحعحث صمى. طعلحع   ( 31 ) من م ومة ضعحطة واألخهللى ،طعلحع ( 31 ) من م ومة تجهللمحمة
 .م حظة وحطعقة ،لبمهعهللات المعهللكمةالجوامب  لقمعس مظهللي تحصمبه هللاختحع : وتمع الهللهللامة

حدمن متومدط هللهللجدعت طد ب إحصدعقمة  هللاللدة يات كدهللول توجدهلل وأظهدهللت الهللهللامدة المتدعقج التعلمدة :
 كده العمبمدة والمهدعهللات المعهللكمدة الجوامدب كده الضدعحطة المجموندة وطد بالتجهللمحمدة  المجموندة
حدمن  إحصدعقمع هللالدة طهللهللمدة ن قدة توجدهللو  التجهللمحمدة. المجموندة بطد  لصعل  ال ههللحعقمة المخططعت

 لبمهعهللات الم حظة حطعقة نبا وهللهللجعتهى المظهللي االختحعهلل نبا التجهللمحمة المجمونة ط ب هللهللجعت
 .ال ههللحعقمة المخططعت كهالعمبمة 

 
 :Halim, Yasin&Ishar (2012) إشراردراسة حليم و ياسين و  .3

ف وحددهللو الحعمددب اآللدده المتحهلل ددة الخعصددة حعلهللمددى الهمهللمدده إلددا توظمددتددهللكت تدديه الهللهللامددة 
تدددى امدددتخهللاى المدددمهج التجهللمحددده كددده تددديه الهللهللامدددة  ، دددسهللاو اتصدددعل محت دددهللو كددده تدددهللهللمس الهللمدددى الهمهللمددده

( طعلحع  وطعلحة .99( طعلحع  تى تقمممهى إلا مجمونتمن تجهللمحمة و عن نهللهللتع  291وحبغت العممة   
لعممتمن ممتقبتمن  T-Testتى امتخهللاى اختحعهلل ت  ،وطعلحةحع  ( طعل9.1ومجمونة ضعحطة ونهللهللتع  

حدمن متومدطعت هللهللجدعت المجموندة التجهللمحمدة و عمت متعقج الهللهللامة :وجوهلل كهللول يات هللاللة إحصعقمة 
 لصعل  المجمونة التجهللمحمة .التحصمبه وهللهللجعت المجمونة الضعحطة كه التطحمل الحعهللي ل ختحعهلل 

حدددمن متومدددطعت هللهللجدددعت المجموندددة التجهللمحمدددة وهللهللجدددعت حصدددعقمة وجدددوهلل كدددهللول يات هللاللدددة إو ددديل  
المجمونة الضعحطة كه التطحمدل الحعدهللي الختحدعهلل حدل المشدع ل الهللمعضدمة والقدهللهللو نبدا حبهدع لصدعل  

 المجمونة التجهللمحمة .
 تدديه نبددا جددهللا   مظددهللو إمجعحمددةالمعبمددمن لددهللمهى الطدد ب و  أن  ددل مددنالهللهللامددة  متمجددة  شددفتو 
وجددوهلل متددعقج  أمضددع   متددعقج الهللهللامددة، كقددهلل حممددت وحعإلضددعكة إلددا يلدد . عبددمى والددتعبىلبت المحت ددهللو الطهللمقددة
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طد ب المجموندة حمن  نبا حل المش  ت والمععهللف المفعتمى، وكهى أكضل كه االختحعهلل التحصمبه
 . المجمونة الضعحطةمع  مقعهللمة التجهللمحمة
 

 :( 3113)برهوم  دراسة -2
 حعد تمممدة  نبدا التومدعمة هللامجبدوث مظهللمدة توظمدف أثدهلل قمدعس إلداتدهللكت تديه الهللهللامدة 

 أهللوات ححمدعء الحعحدث قدعى ،األمعمه حغزو الععشهلل الصف ط ب لهللى الت مولوجمة والمهعهللاتالمفعتمى 
التحصدمبه  االختحدعهلل إلدا حعإلضدعكة ،الت مولوجمدة لبمهعهللات الم حظة حطعقة كه تمثبت والته الهللهللامة

 إحدهللاتمعمجمدونتمن  إلدا الشدعحة حتقمدمى قدعى ثدى ومدن واحدهللو شدعحة مدن م ومة قصهللمة نممة واختعهلل،
 الصدف طد ب مدن طعلدب ( 38 ) ندهللهللتى حبد  وقدهلل الضدعحطة، واألخدهللى ،التجهللمحمة المجمونة تمثل

 :المتعقج أظههللت التطحمل الحعهللي هللهللجعت نبا إلحصعقمةا المععلجعت تطحمل حعهلل و الععشهلل
 حدمنو  التجهللمحمدة المجموندة  بطد هللهللجدعت متومدطعت حدمن إحصدعقمة هللاللدة يات كدهللول وجدوهلل  

 لصدعل  التحصدمبه ل ختحدعهللكده التطحمدل الحعدهللي  الضدعحطة المجموندة طد ب هللهللجدعت متومدطعت
 .التجهللمحمة المجمونة

 ومتومدطعت التجهللمحمدة المجموندة طد ب هللهللجدعت متومدطعت حدمن إحصدعقمة هللاللة يات كهللول وجوهللو 
 لصدعل  الت مولوجمدة لبمهدعهللات م حظدةال لحطعقدة الحعدهللي التطحمدل كده الضدعحطة المجموندة هللهللجدعت

 .التجهللمحمة المجمونة
 
 ( : 3111 )دراسة العدلي -4

حعمدددتخهللاى التقممدددعت الحهللمثدددة  والفمددده الهمهللمدددهتطدددومهلل مدددمهج الهللمدددى  إلددداتدددهللكت تددديه الهللهللامدددة 
 لددهللى طدد ب المهللهللمددة الثعمومددة الصددمعنمة. يالعمددل وتمممددة التف مددهلل االحت ددعهلل  لتحقمددل متطبحددعت مددول

مدددمهج الهللمدددى  كدددههللهللامدددة تحهللمدددهلل قعقمدددة حدددستى متطبحدددعت مدددول العمدددل التددده مجدددب تواكهللتدددع امدددتههللكت ال
تخصددص األقمددعى المم عمم مددة كدده صددوهللو معددعهللف ومهددعهللات نعمددة و معهللكددة الوضددع الددهللاتن  الهمهللمدده

تخصددص األقمددعى المم عمم مددة ومددهللى ممددعمهللت  لمتطبحددعت مددول العمددل  والفمدده الهمهللمددهلمددمهج الهللمددى 
الته مجدب تواكهللتدع  يات نعمة .و تحهللمهلل قعقمة حستى مهعهللات التف مهلل االحت عهلل كه صوهللو مععهللف ومهعهلل 

لددددهللى طدددد ب المهللهللمددددة الثعمومددددة الصددددمعنمة تخصددددص األقمددددعى  والفمدددده الهمهللمددددهمددددمهج الهللمددددى  كدددده
امتحعمة لمعهللكدة مدهللى أتممدة قعقمدة متطبحدعت مدول العمدل  كهالهللهللامة  أهللواتالمم عمم مة . وقهلل تمثبت 

مدمهج الهللمدى  كدهو اختحدعهلل تحصدمل  يومة الصمعنمة و اختحدعهلل التف مدهلل االحت دعهلل لط ب المهللاهللس الثعم
وقدددهلل طحقدددت الهللهللامدددة نبدددا مجموندددة مدددن طددد ب الصدددف األول الثدددعموي الصدددمعنه ، والفمددده الهمهللمددده
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: ال متضدمن  أتمهدع، وقدهلل توصدبت الهللهللامدة إلدا العهللمدهلل مدن المتدعقج مدن تخصص األقمعى المم عمم مدة
حعلمهللهللمددة الثعمومددة الصددمعنمة تخصددص األقمددعى المم عمم مددة متطبحددعت  فمددهوال الهمهللمددهمددمهج الهللمددى 

 كههللهللجعت ط ب المجمونة التجهللمحمة  متومطهمول العمل. مع موجهلل كهللل يو هللالل  إحصعقمة حمن 
. و موجدهلل كدهللل يو هللاللد  يلصدعل  التطحمدل الحعدهلل يالتطحمل القحبده والحعدهللى الختحدعهلل التف مدهلل االحت دعهلل 

التطحمددل القحبدده والحعددهللى الختحددعهلل  كددههللهللجددعت طدد ب المجمونددة التجهللمحمددة  همتومددطإحصددعقمة حددمن 
 .يالتحصمل لصعل  التطحمل الحعهلل

 
 (:3119) دراسة  أبو سويرح-5

 االحتمعجعت ضوء كه التعبممه التصممى نبا قعقى تهللهللمحه حهللمعمج حمعء إلا الهللهللامة تيه تهللكت
 الحعحث واتحع ،الت مولوجمع معبمه لهللى مولوجمةالت  المهعهللات حع  تمممة كه هأثهلل  وقمعس ،التهللهللمحمة
 معبمه لهللى التهللهللمحمة واالحتمعجعت الت مولوجمة المهعهللات تحبمل كه التحبمبه الوصفه الممهج

 وحطعقة الت مولوجمع، لمعبمه التهللهللمحمة االحتمعجعت لتحهللمهلل امتحعم  الحعحث وامتخهللى الت مولوجمع،
 إضعكة المعبممن، لهللى الت مولوجمة لبمهعهللات األهللاقه جعمبال لقمعس كقهللو ( 42 ) من م ومة م حظة

 وتمثبت ، الت مولوجمة لبمهعهللات المعهللكه الجعمب لقمعس كقهللو ( 40 ) مشمل تحصمبه اختحعهلل إلا
 حمن إحصعقمة هللاللة يات كهللوقع   وجوهلل المتعقج وأظههللت ومعبمة، معبى ( 80 ) من الهللهللامة نممة

 لصعل  التهللهللمحه الحهللمعمج تطحمل وحعهلل قحل التحصمل حعهللاخت نبا الت مولوجمع معبمه هللهللجعت
 معبمه هللهللجعت حمن إحصعقمة هللاللة يات كهللوقع   وجوهلل المتعقج أظههللت  مع الحعهللي، التطحمل

 التطحمل لصعل  تطحمقهع وحعهلل الم حظة حطعقة تطحمل قحل الت مولوجمة المهعهللات كه الت مولوجمع
 .الحعهللي

 
 (:3118)دراسة أبو حجر -7

 لهللى الت مولوجمة المهعهللات حع  لتمممة ال فعءات نبا قعقى حهللمعمج أثهلل لمعهللكة الهللهللامة تهللكت
 المهعهللات تحبمل كه الوصفه الممهج الحعحثة واتحعت ،اإلم ممة الجعمعة كه المعبمة الطعلحة

 الهللهللامة وطحقت الم حظة، وحطعقة الحهللمعمج حمعء كه والتجهللمحه الحمعقه والممهج الت مولوجمة،
 قمى من تعبمممة ومعقل وتصممى إمتعي ممعل طعلحعت من طعلحة ( 24 ) من م ومة نممة نبا

 يات كهللوقع   تمع  حسن الهللهللامة متعقج أظههللت وقهلل اإلم ممة، حعلجعمعة التطحمقمة والعبوى الت مولوجمع
 وحعهلل قحل الت مولوجمة المهعهللات قمعس حطعقة كه الطعلحعت هللهللجعت متومطه حمن إحصعقمة هللاللة

  .الحعهللي التطحمل لصعل  الحهللمعمج طحملت
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 (:3118) دراسة برغوت -8
 نبا المش بة حول المتمهلل ز التعبى امتهللاتمجمة امتخهللاى أثهلل معهللكة إلا الهللهللامة تيه تهللكت

 أمقبة نن ولإلجعحة حغزو، األمعمه المعهللس الصف لط ب الت مولوجمع كه المهعهللات حع  تمممة
 ط ب من طعلحع    (80)من الهللهللامة نممة ت ومت وقهلل لتجهللمحه،ا الممهج الحعحث امتخهللى الهللهللامة
 تى حمث غزو، محعكظة لبحممن ب األمعممة حمممو معمن مهللهللمة من األمعمه المعهللس الصف
  طعلحع ، ( 40 ) وتضى ضعحطة واألخهللى طعلحع   40 وتضى تجهللمحمة األولا مجمونتمن إلا تقمممهى
 متومط حمن (≤1015 ممتوى نمهلل إحصعقمة اللةهلل يات كهللول توجهلل: أم  إلا الهللهللامة توصبت
 والمهعهللات المعهللكمة الجوامب كه الضعحطة المجمونة وط ب التجهللمحمة المجمونة ط ب هللهللجعت
 هللالة طهللهللمة ن قة توجهلل و . التجهللمحمة المجمونة ط ب لصعل  ال ههللحعقمة المخططعت كه العمبمة
 حطعقة نبا وهللهللجعتهى المظهللي االختحعهلل انب التجهللمحمة المجمونة ط ب هللهللجعت حمن إحصعقمع  
 .ال ههللحعقمة المخططعت كه العمبمة لبمهعهللات الم حظة

 
 (3118) آخروندراسة  درويش و  -9

الصدمعنه  الهللمدى مهدعهللات ال تمدعب مقتدهللح حهللمدعمج كعنبمدة نبدا التعدهللف إلدا الهللهللامدة تدهللكت
 يي التطحمدل التصدممى تمدعهللاخ تدى وقدهلل .غدزو تدهللهللمب ح بمدة الهدواء وت ممدف تحهللمدهلل هللحبدوى طد ب لدهللى
 شعحتمن الموزنمن نبا الهواء وت ممف تحهللمهلل قمى ط ب جممع اختمعهلل وتى الحعهللي، والتطحمل القحبه

 .طعلح ع ( 40 ) العممة حجى حب  حمث قصهللم ع، العممة اختمعهلل تى ليل  حعلتمعوي،
 مهدعهللات ا تمدعب كده قحولدةم كعنبمدة المقتدهللح الحهللمدعمج أثحت :التعلمة المتعقج إلا الهللهللامة توصبت وقهلل

 غدزو، تدهللهللمب ح بمدة الهدواء، وت ممدف تحهللمدهلل هللحبوى لط ب المم عمم مة(، الهللواقهلل الصمعنه وحهللو الهللمى
 تدسثمهلل مدع  دعن حجدى  (≤...0  إحصدعقمة ت( هللالدة نمدهلل ممدتوى هللاللدة  قدمى جممدع  عمدت حمدث

 ممدع االختحدعهلل، أحعدعهلل عجممد كده ( ويلد 9.4، وممدب ال مدب المعدهللل لدح   تمدعوي  الحهللمدعمج  حمدهللا  
 .المقتهللح الحهللمعمج كعنبمة مؤ هلل
 

 ( :3117 )دراسة أبو طواحين -11
مهدعهللو  إ مدعب كده الحمعقه حعلممويي مقتهللح حهللمعمج أثهلل نبا التعهللف إلا الهللهللامة تيه تهللكت 

 طهللمل تصممى نن ويل  غزو، حمحعكظعت األمعمه التعمع لبصف الت مولوجمع حممهج الهمهللمه الهللمى
 مدهللى إلدا لبوصدول أهللاتدمن حتصدممى الحعحدث الهمهللمده وقدعى الهللمى وحهللو كه الحمعقه حعلممويي حهللمعمج
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 الهللهللامدة متدعقج أتدى و عمدت م حظدة حطعقدة تحصمبه، اختحعهلل :وتمع المهعهللات لهيه الط ب ا تمعب
 المجمونتمن هللهللجعت متومطه حمن ( ≤ ...9إحصعقمة  هللاللة يات كهللول توجهلل:مسته  مع

 )التخمل – القمعس – التقهللمهلل ( المهعهللات جممع كه الحعهللي التطحمل كه عحطةوالض التجهللمحمة
 .التجهللمحمة المجمونة أكهللاهلل لصعل  الفهللول  عمت ولقهلل ل ختحعهلل ال بمة والهللهللجة

 الم حظة حطعقة تقممهع الته والضعحطة التجهللمحمة المجمونتمن هللهللجعت متومطه حمن كهللول توجهللو 
 المجموندة أكدهللاهلل لصدعل  الفدهللول  عمدت ولقدهلل الم حظدة لحطعقدة مدةال ب والهللهللجدة المهدعهللات جممدع كده

 .التجهللمحمة
 

 (:3116)دراسة منحور -11
التحومل الهمهللمه لهللى  مهعهللاتحهللمعمج محومب كه تمممة  أثهللمعهللكة  إلاتهللكت تيه الهللهللامة 

 طد ب مدن طعلح دع ( 72   مدن تت دون نممدة اختدعهلل الحعحدث .حغدزو األمعمدهطد ب الصدف الععشدهلل 
 وتت ون التجهللمحمة المجمونة تمثل إحهللاتمع شعحتمن من تت ون قصهللمة نممة اختمعهلل تى حمث ،الصف

 :التعلمدة المتدعقج إلدا الحعحدث توصدل .طعلح دع ( 36 مدن  تت دون الضدعحطة واألخهللى طعلح ع ( 36   من
جممدع المهدعهللات التده تقممدهع حطعقدة  كده (≤...0ممدتوى  نمدهلل إحصدعقمة هللاللدة يات كدهللول توجدهلل
االمع ددددعس نبددددا محددددوهلل المددددممعت  –االممددددحعب الهللأمدددده  –حظددددة وتدددده :   االممددددحعب األكقدددده الم 

 والمجموندة التجهللمحمة المجمونة ط ب حمن التحومل الهمهللمه ( –الت حمهلل والتصغمهلل  –والصعهللهللات 
 .المجمونة التجهللمحمة لصعل  الضعحطة
 

 :( 1998 )دراسة  محمد -13
محمدددوتهلل نبدددا تمممدددة مهدددعهللات الهللمدددى الهمهللمددده والفمددده امدددتخهللاى ال  أثدددهللتمعولدددت تددديه الهللهللامدددة 

امددتخهللاى ال محمددوتهلل نبددا تمممددة  أثددهللالثددعموي الصددمعنه مهددهللف الححددث إلددا هللهللامددة  لطدد ب التعبددمى
مهددعهللات الهللمددى الهمهللمدده والفمدده لطدد ب التعبددمى الثددعموي الصددمعنه وقددهلل توصددبت متددعقج الهللهللامددة إلددا 

ب المجمونة التجهللمحمة والمجموندة الضدعحطة كده وجوهلل كهللول هللالة إحصعقمع حمن متومط هللهللجعت ط 
( ويلد  لصدعل  المجموندة التجهللمحمدة،  مدع 9...التطحمل الحعدهللي ل ختحدعهلل التحصدمبا نمدهلل ممدتوى  

أشدددعهللت المتدددعقج إلدددا وجدددوهلل كدددهللول هللالدددة إحصدددعقمع حدددمن متومدددط هللهللجدددعت طددد ب المجموندددة التجهللمحمدددة 
( ويلد  لصدعل  9...و الم عممدة نمدهلل ممدتوى  والمجمونة الضعحطة كه القمعس الحعهللي الختحعهلل القهللهلل 

 .المجمونة التجهللمحمة
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 التي تناولت المرارات التكنولوجية : لثالتعليق عل  دراسات المحور الثا
 والته تمعولت التعله : لثمن خ ل نهلل  هللهللامعت المحوهلل الثع

 بالنسبة لألهداف : -1
مولوجمددة مثددل هللهللامددة  حهللتددوى تددهللكت حعدد  الهللهللامددعت إلددا التعددهللف نبددا تمممددة المهددعهللات الت 

 (.2..2 ( وهللهللامة  أحو حجهلل  1..2 ( وهللهللامة أحو مومهللح 2.92 
 :مثل مهعهللات الهللمى الهمهللمهأمع الهللهللامعت الته تمعولت تمممة 

( 2.99 وهللهللامددددددة العددددددهللله  (Halim,Yasin&Ishar  2012 إشددددددهعهللحبددددددمى و معمددددددمن و هللهللامددددددة  
 .(6..2 ممصوهلل( وهللهللامة 3..2  ن أحو طواحموهللهللامة  (2..2   خهللونهللهللومش و   وهللهللامة

تمممددة مهددعهللات  كددهكدده الددتعبى المشددط  امددتهللاتمجمتمنأمددع حعلممددحة لبهللهللامددة الحعلمددة كقددهلل تحمددت امددتخهللاى 
 كهه تتفل مع هللهللامةليل  الهللمى الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع لبصف التعمع األمعمه 

ن تختبددف معهددع كدده المتغمددهلل ( كدده أمهددع تمعولددت مهددعهللات الهللمددى الهمهللمدده ول دد3..2 أحددو طددواحمن   
 كه التعبى المشط . امتهللاتمجمتمنالممتقل وتو امتخهللاى 

 
 بالنسبة للمنرج المتبع : -3

جممع الهللهللامعت المعحقة تمعولت الممهج الحمعقه والممهج التجهللمحده نبدا العممدة المدهللاهلل الهللهللامدة 
ه والمددمهج التجهللمحدده نبددا نبمهددع وتتفددل تدديه الهللهللامددة مددع الهللهللامددعت المددعحقة كدده إتحددعع المددمهج الحمددعق

 ( كهه تمعولت الممهج الوصفه كقط.2.99 نممة الهللهللامة نهللا هللهللامة  العهللله 
 

 بالنسبة للعينة : -2
حع  الهللهللامعت المعحقة اختعهللت نممتهع من ط ب المهللاهللس االحتهللاقمة مثل هللهللامدة   حهللغدوث 

هللهللامعت تمعولدت  وتمع  (Halim,Yasin&Ishar  2012إشهعهللو معممن و  ىحبم وهللهللامة( 2..2،
( وهللهللامددددة أحددددو طددددواحمن 2.92 العممددددة مددددن طدددد ب المددددهللاهللس اإلنهللاهللمددددة مثددددل هللهللامددددة  أحددددو نبحددددة 

 2..3.) 
( 2.92 وتمدددع  هللهللامدددعت تمعولدددت العممدددة مدددن طددد ب المدددهللاهللس الثعمومدددة مثدددل هللهللامدددة حهللتدددوى 

 (.9112 ( وهللهللامة محمهلل 6..2 ممصوهلل  وهللهللامة
تددددهلل الصددددمعنمة  مثددددل هللهللامددددة  أحددددو حجددددهلل وتمددددع  هللهللامددددعت تمعولددددت طبحددددة الجعمعددددعت والمعع

(  وتمع  هللهللامعت تمعولت كه العممة معبمده الت مولوجمدع 2..2   خهللون( وهللهللامة  هللهللومش و 2..2 
 (.1..2 مثل هللهللامة  أحو مومهللح 



  
75 

 
  

عمددده حتدددا الصدددف التعمدددع األم ،تددديه الهللهللامدددة تمعولدددت العممدددة طعلحدددعت المدددهللاهللس اإلنهللاهللمدددة
( وهللهللامدة أحدو طدواحمن 2.92 نبحدة مع هللهللامدة  دل مدن أحدو  وتتفل أمضع   ،مةتتواكل مع نموان الهللهللا

 كه أن العممة من ط ب المهللحبة اإلنهللاهللمة. (3..2 
 
 بالنسبة لألدوات : -4

لقمددعس ممددتوى التحصددمل وحطعقددة  التحصددمبهمعظددى الهللهللامددعت المددعحقة امددتخهللمت االختحددعهلل 
( مددع نددهللا 2..2 هللغددوث ح ( وهللهللامددة2.92 م حظددة لقمددعس ممددتوى األهللاء مثددل هللهللامددة  أحددو نبحددة 

 كتمعولت كقط االختحعهلل التحصمبه. (Halim,Yasin&Ishar  2012إشهعهللحبمى و معممن و هللهللامة 
 ( وهللهللامة2.99 العهللله  لتحقمل أتهللاف الهللهللامة مثل هللهللامة حعمةتمع  هللهللامعت امتخهللمت االمت

قة الم حظة ممع تمعولت تيه الهللهللامة األهللوات التعلمة : اختحعهلل تحصمبه وحطع(  1..2 أحو مومهللح 
 مؤ هلل تواكقهع مع معظى الهللهللامعت المعحقة والته تمعولت األهللاتمن المعحقتمن.

 : لثالذي استفاده الباحث من دراسات المحور الثا
 حمعء أهللوات الهللهللامة الحعلمة. .9
 اختمعهلل األمعلمب اإلحصعقمة والته تتواكل مع نممة الهللهللامة. .2
 مع الهللهللامعت المعحقة. مقعهللمة المتعقج الته توصبت إلمهع الهللهللامة .3
 تفممهلل المتعقج وتحبمبهع. .4

 
 التعليق العام عل  الدراسات السابقة :

الته محل ي هللتع كه امتخهللاى  اتفقت الهللهللامة الحعلمة مع حع  الهللهللامعت المعحقة .9
ن تيه الهللهللامة تمعولت امتخهللاى أواختبفت نمهع كه  ،امتهللاتمجمعت التعبى المشط كه التهللهللمس

 عهللو الت مولوجمع لبصف التعمع االمعمه.كه م امتهللاتمجمتمن
اتفقت معظى الهللهللامعت نبا امتخهللاى الممهج التجهللمحه القعقى نبا مجمونتمن مت عكقتمن"  .2

وتتفل تيه الهللهللامة مع الهللهللامعت المعحقة كه امتخهللامهع الممهج ، التجهللمحمة والضعحطة"
 نعت مت عكقعتانتمهللت تيه الهللهللامة نبا ث ث مجمو  عمهأالتجهللمحه وتختبف معهع كه 

 "تجهللمحمتمن وضعحطة".
هللاو االختحعهلل أول ن اتفل معظمهع نبا  ،هللوات الهللهللامة كه الهللهللامعت المعحقةأتمونت  .3

 التحصمبههللاو االختحعهلل أوامتخهللاى  ،كه الهللهللامعت الته تمعولت التعبى المشط التحصمبه



  
76 

 
  

امة امتخهللمت وحطعقة م حظة كه الهللهللامعت الته تمعولت المهعهللات الت مولوجمة، تيه الهللهلل 
 وحطعقة الم حظة . التحصمبهاالختحعهلل 

شمبت الهللهللامعت المعحقة نممعت مختبفة تمونت مع حمن ط ب التعبمى الععله وط ب  .4
حمممع ت ومت نممة تيه الهللهللامة من  ،واالحتهللاقمة اإلنهللاهللمةالمهللحبة الثعمومة وط ب المهللحبة 

 ( طعلحة.943طعلحعت الصف التعمع وم ومة من  
لا كعنبمة امتخهللاى التعبى المشط وامتهللاتمجمعت  المتمونة إجممع الهللهللامعت المعحقة توصبت  .0

لا تمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع إوتهللكت تيه الهللهللامة  ،كه التهللهللمس
  لبصف التعمع االمعمه.

عولت كععلمة ولا نبا ممتوى الحمقة التعبمممة الفبمطمممة والته كمهع تمتعتحهلل تيه الهللهللامة األ .6
 معهللو الت مولوجمع.التعبى المشط كه 

 



 الفصل الرابع
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 منهج الدراسة. .1

 جمتمع الدراسة. .3

 عينة الدراسة. .2

 الدراسة.ومواد أدوات  .4

  متغريات الدراسة. .5

 .ضبط متغريات الدراسة .6

 اإلحصائية. عاجلاتامل .7

 الدراسة.إجراء خطوات  .8

 التعقيب على الفصل الرابع. .9
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 صل الرابعالف
 الطريقة واإلجراءات

حمددث تدهللكت تدديه  ،متمدعول تدديا الفصدل مددن الهللهللامدة نددهلل  اإلجدهللاءات التدده قدعى حهددع الحعحدث
كده الدتعبى المشدط نبدا تمممدة مهدعهللات الهللمدى الهمهللمده كده  امدتهللاتمجمتمنالهللهللامة إلدا كعنبمدة امدتخهللاى 

لفصل تحهللمهلل المدمهج الممدتخهللى وتى كه تيا ا ،معهللو الت مولوجمع لهللى طعلحعت الصف التعمع األمعمه
والهللهللامدددة  ،ومتغمدددهللات الهللهللامددة ،ونممدددة الهللهللامددة و مفمدددة اختمعهللتددع ،ومجتمدددع الهللهللامددة ،كدده تددديه الهللهللامددة

واألمدعلمب اإلحصدعقمة الممدتخهللمة ومععلجتهدع ، و يل  خطوات تطحمل الهللهللامدة ممدهللاممع   ،االمتط نمة
 وتحبمبهع.

 أوالً: منهج الدراسة:
 هذه الدراسة:المناهج المتبعة في 

 (The Structural Research): المنرج البنائي .1
مدن  ع  تو "الممهج المتحع كده إمشدعء أو تطدومهلل حهللمدعمج أو تم دل معهللكده جهللمدهلل لدى م دن معهللوكد

 ححمعء هلللمل المعبدى كدهنبم  قعى الحعحث  وحمعء   (.23:  3..2، عل مفمة مفمهع"   األغع واألمتعيقحل ح
مهددعهللات وتددهللهللمس  ،حعمددتخهللاى الددتعبى المشددط امددتهللاتمجمتمن وامددتخهللاىمدده" الوحددهللو األولددا " الهللمددى الهمهلل

 المتحعتمن كه تيه الهللهللامة. متهللاتمجمتمنوكل اال الهللمى الهمهللمه
 

 (Experimental Research): المنرج التجريبي .2
معهللف نبا أم  "مدمهج مدهللهللس ظدعتهللو حعلمدة مدع إهللخدعل تغمدهللات كده احدهلل العوامدل أو أ ثدهلل وهللصدهلل 

 (.23:  3..2، تغمهلل".  األغع واألمتعيقج تيا المتع
 

 تحميم الدراسة الحالية :
لمهددعهللات الهللمددى الهمهللمدده كدده الجعمددب حعددهللي(  –الحعحددث التصددممى التجهللمحدده  قحبدده امددتخهللى 
مجمونددعت كدده الددتعبى المشددط نبددا  امددتهللاتمجمتمن حتطحمددلويلدد  لددث ث مجمونددعت المعهللكدده واألهللاقدده 

الدتعبى المحمده نبدا  امدتهللاتمجمةحعمدتخهللاى  األولانة التجهللمحمة المجمو حمث هللهللمت  التجهللمحمة، الهللهللامة
الددددتعبى التعددددعومه وكددددل طهللمددددل  امددددتهللاتمجمةهللهللمددددت حعمددددتخهللاى الثعممددددة المجمونددددة التجهللمحمددددة و  المشددددهللوع
مخططدددع  لتصدددممى لشددد ل التدددعله ومحدددمن ا ، والتدددهللهللمس حعلطهللمقدددة التقبمهللمدددة لبمجموندددة الضدددعحطة.ج مدددو
 :الهللهللامة
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 (4-1شكل )
 التجريبي للدراسة التحميم

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ثانيًا: جمتمع الدراسة :
البدواته مهللهللمدن كده المدهللاهللس  ،مشمل مجتمع الهللهللامة جممع طعلحعت الصدف التعمدع األمعمده

 ( طعلحة.033ى والحعل  نهللهللتن 2.93-2.92الح وممة التعحعة لمهللممة هللك  لبععى الهللهللامه 
 

 ثالثًا: عينة الدراسة:
تت دون التده حطهللمقدة قصدهللمة و العبمدع لبحمدعت  األمعمدمةمهلل معممن مهللهللمة هلل ختمعهللعحقعى الحعحث 

وكددل  المجمونددة الضددعحطة نشددواقمع  و تجددهللمحمتمن المجمددونتمن ومددن ثددى تددى اختمددعهلل ال ،مددن ثدد ث شددعب
 الجهللول التعله:

 ( عينة الدراسة4-1جدول رقم )
المجموعة التجريبية  الطالب

4 

المجموعة التجريبية 

3 

 عالمجمو المجموعة الضابطة

 414 14 01 16 العدد

 %411 %4328 %35 %4323 النسبة المئوية

متض  من الجهللول المعحل أن نهللهلل الطعلحعت كه المجمونعت الث ث حممب متمعومة تقهللمحدع ، 
، الدتعبى المحمده نبدا المشدهللوع  امدتهللاتمجمةوكدل   لتهللهللممد (9 الصف التعمع نشواقمع  واختعهلل الحعحث 

الددتعبى التعددعومه وكددل  امددتهللاتمجمةوكددل   لتهللهللممددنشددواقمع   (2   لتعمددعاواختددعهلل الحعحددث أمضددع  الصددف 
 (.3 التعمع  الصفالمجمونة الضعحطة نشواقمع  وتو واختعهلل  ،طهللمقة ج مو
 

االختبار القبلي 
مرارات الرسم ل

 الرندسي
 وبطاقة مالحظة

المجموعة التجريبية 
 األول 

المجموعة التجريبية 
 الثانية

  المجموعة الضابطة

التعلم  استراتيجية
 بالمشاريع

 التعلم استراتيجية

 التعاوني 

 التقليدية الطريقة

 بالمشاريع

االختبار البعدي 
للمرارات 
الرندسية 

 وبطاقة مالحظة
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 أسباا اختيار المدرسة:
 قهللب المهللهللمة من م ن الحعحث. -9
 .و عمت الفتهللو الصحعحمة ممعمحة لبحعحث حتا متى نمل الهللهللامة ،تعمل وكل كتهللتمن-2
 تععون إهللاهللو المهللهللمة مع الحعحث.-3
 

 الدراسة:ومواد رابعًا: أدوات 
لتحقمددل أتددهللاف الهللهللامددة وجمددع الحمعمددعت الخعصددة حهددع قددعى الحعحددث حإنددهللاهلل أهللوات ومددواهلل الهللهللامددة و 

 والته تمثبت كه  :
i. . تحليل المحتوى 
ii.: أدوات الدراسة وتشمل 
 اختبار معرفي للمرارات الرندسية. -أ
 .بطاقة مالحظة -ا

iii. : وتشمل هلللمل المعبدى لتدهللهللمس االمدتهللاتمجممن كده الدتعبى المشدط كده مدعهللو الت مولوجمدع  المواد التعليمية
 "الممظوهلل". الهللمى الهمهللمهلتعمع األمعمه كه الوحهللو األولا لبصف ا

 وكممع مبه وصف أهللوات الهللهللامة :
i. : تحليل المحتوى 

الموجدوهللو  هللات الهللمدى الهمهللمدهومهدعالههللف من تحبمدل المحتدوى تدو هللصدهلل الجوامدب المعهللكمدة 
وحمدعء  وحطعقدة الم حظدة المعهللكدهكه الوحهللو األولا " الهللمى الهمهللمه" ويل  حههللف تصممى االختحعهلل 

 هلللمل المعبى.
تحبمدددل المحتدددوى حسمددد  " أمدددبوب مهدددهللف إلدددا وصدددف المحتدددوى  (.6: 3..2حدددهللوي معدددهللف و 

 صهلل األمعممة لبتعبى ". ممع مؤهللي إلا تحهللمهلل العمع، التعبممه وصفع  موضونمع  وممهجمع  
  :الت مولوجمع إلا قمممن وتمعالحعحث تحبمل الوحهللو األولا " الهللمى الهمهللمه " كه معهللو  وقهلل صمف

 أواًل: الجانا المعرفي:
 كه الوحهللو األولا. الجوامب المعهللكمةويل  لغهلل  التعهللف نبا هدف التحليل : -أ 
 .(تطحملال –فهى ال –تي هلل ال ممتومعت وته  المعهللكمة إلا الجوامبصمفت  فئة التحليل: -ب 
 الوحهللو األولا   الهللمى الهمهللمه"الممظوهلل"(. عينة التحليل: -ي 
 صغهلل جزء من المحتوى.أويل  النتحعهلله ، تى اتخعي الفقهللو لتحبمل المحتوى وحدة التحليل: -هلل 
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 حدق تحليل المحتوى: -ه 
صدددهللل األهللاو مدددن خددد ل أمهدددع " تقدددمس األهللاو مدددع وضدددعت  (311: 3111العبســـي )معدددهللف 

 ححمث معطه صوهللو  عمبة وواضحة لمقهللهللو األهللاو نبا قمعس الخعصمة المهللاهلل قمعمهع". ،معم لق
تشدددمل قعقمدددة تحقدددل مدددن صدددهللل أهللاو المحتدددوى حتحبمدددل الوحدددهللو األولدددا ووضدددع بقدددعى الحعحدددث ل

ومدددن ثدددى نهللضدددهع نبدددا ، المدددبو مة األتدددهللافمدددن خددد ل التطحمدددل" -الفهدددى-الجعمدددب المعهللكددده "التدددي هلل
واألخددددي  ،(9صددددعص كدددده مححددددث الت مولوجمددددع  مددددع وهللهلل كدددده مبحددددل هللقددددى  مجمونددددة مددددن يوي االخت

حعلتوصدمعت التدده أحددهللى المح مددمن وجهدة مظددهللتى كمهددع وممهددع وصدف لبجعمددب المعهللكدده المددهللاهلل قمعمدد  ، 
 .الجعمب المعهللكه المهللاهلل قمعم  المعهللكهو يل  وضع حجعمب االختحعهلل 

 
 ثبات تحليل المحتوى : -أ 

الدددزمن ويلددد  حمدددب الخطدددوات  حمدددعب االتمدددعل نحدددهلللبتس دددهلل مدددن ثحدددعت التحبمدددل مدددن خددد ل 
 التعلمة:

 قمعى الحعحث حتحبمل الوحهللو المهللاهلل إجهللاء الهللهللامة نبمهع مهللتمن وتفصل حممهمع كتهللو زمممة. -9
قعى الحعحث حتحبمل محتوى الوحهللو المهللاهلل إجهللاء الهللهللامة نبمهع كده ممتصدف ولحساا معامل الثبات :

حبمددل مددهللو أخددهللى كدده األمددحوع األول مددن شددههلل موممدد  مددن ثددى حعددهلل يلدد  إنددعهللو الت، 2.92شددههلل مددعمو 
 والجهللول التعله موض  متعقج التحبمل كه المهللتمن: ،مفس الععى

 عل  فترتين زمنيتين جوانا المعرفيةللتحليل المعلم ثبات ( 4-3جدول رقم )
 نقاط االختالف نقاط االتفاق التحليل الثاني التحليل األول المعرفية جوانبال

31 33 33 3 

 التعلمة : (Holsti)وتى حمعب مععمل الثحعت حعمتخهللاى مععهلللة تولمته 
 

 (178:1987، )طعيمة
 =مععمل الثحعت.Rحمث 
C1.2.نهللهلل كقعت االتفعل حمن تحبمل الحعحث والتحبمل األخهلل= 
C1= .نهللهلل كقعت تحبمل الحعحث 
C2=    .نهللهلل كقعت التحبمل األخهلل 

معامل الثبات =
2224

)22(2


 =1.95 
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، وتيا المدوع مدن الثحدعت ممدما الثحدعت نحدهلل الدزمن  االتمدعل مهللل نبا أن الثحعت نعله التحبمل وتيا
 نحهلل الزمن(.

ثددى مقومددعن  ،قمددعى حعحثددعن حعلتحبمددل مددن خدد ل اتفعقهمددع مددن الحهللامددة نبددا أمددس معددعممهلل التحبمددل -2
 حعلتحبمل  ل نبا حهللو.

مم  تحبمل الوحهللو األولا وكل الجوامب المعهللكمدة  والطبب مهللهللس المعهللو  خهللأمع معبى  تى االتفعل
 وكل الجهللول التعله : ، وخبص التحبملثحعت التحبمل نحهلل األشخعصويل  حههللف 

  لجوانا المعرفيةل معلمينتحليل ثبات ( 4-2جدول رقم )
 نقاط االختالف نقاط االتفاق تحليل المعلم تحليل الباحث الجوانب المعرفية

33 30 33 4 

 التعلمة : (Holsti)عب مععمل الثحعت حعمتخهللاى مععهلللة تولمته وتى حم
 
  

معامل الثبات =
2522

)22(2


 =1.92 

" الهللمددى الهمهللمدده" كدده  األولدداالمعهللكمددة المتضدممة كدده الوحددهللو  األتددهللافوقدهلل تددى وضددع قعقمددة 
 (.3صوهللتهع المهعقمة والموجوهللو كه مبحل هللقى  

 
 :سيمرارات الرسم الرند: ثانياً 

 كه الوحهللو األولا. مهعهللات الهللمى الهمهللمهويل  لغهلل  التعهللف نبا  هدف التحليل : -أ 
 .إلا أهللاو مم ن قمعمهع  مهعهللات الهللمى الهمهللمهتصممف  فئة التحليل: -ب 
 الوحهللو األولا   الهللمى الهمهللمه"الممظوهلل"(. عينة التحليل: -ي 
 اصغهلل جزء من المحتوى.ويل  النتحعهلله ، تى اتخعي الفقهللو لتحبمل المحتوى وحدة التحليل: -هلل 
 حدق أداة تحليل المحتوى: -ه 

قددعى الحعحددث أمضددع كدده مفددس الوقددت حتحبمددل الوحددهللو المددهللاهلل إجددهللاء الهللهللامددة نبمهددع وهللصددهلل قعقمددة 
 الواهللهللو كمهع وكل الجهللول التعله:حمهعهللات الهللمى الهمهللمه 

 عل  فترتين زمنيتين لمرارات الرسم الرندسيتحليل المعلم ثبات  (4-4جدول رقم )
ارات الرسم مه

 الهندسي

 نقاط االختالف نقاط االتفاق التحليل الثاني التحليل األول

46 43 43 1 
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 ثبات تحليل المحتوى : -و 
لبتس دددهلل مدددن ثحدددعت التحبمدددل مدددن خددد ل حمدددعب االتمدددعل نحدددهلل الدددزمن ويلددد  حمدددب الخطدددوات 

  :التعلمة
 ل حممهمع كتهللو زمممة.قمعى الحعحث حتحبمل الوحهللو المهللاهلل إجهللاء الهللهللامة نبمهع مهللتمن وتفص -4

 التعلمة : (Holsti)وتى حمعب مععمل الثحعت حعمتخهللاى مععهلللة تولمته 
 

 
معامل الثبات =

3236

)32(2


 =1.94 

وتددديا المدددوع مدددن الثحدددعت ممدددما الثحدددعت نحدددهلل الدددزمن  ،وتددديا مدددهللل نبدددا ثحدددعت ندددعله التحبمدددل
  االتمعل نحهلل الزمن(.

خدددهلل مدددهللهللس المدددعهللو مدددن خددد ل ثحدددعت التحبمدددل نحدددهلل أمعبدددى قدددعى الحعحدددث حدددإجهللاء الثحدددعت مدددع  -0
 األشخعص وكل الجهللول التعله :
  لمرارات الرسم الرندسي معلمينتحليل لثبات ( 4-5جدول رقم )

مهارات الرسم 

 الهندسي

 نقاط االختالف نقاط االتفاق تحليل المعلم تحليل الباحث

43 46 43 1 

 التعلمة : (Holsti)تولمته  وتى حمعب مععمل الثحعت حعمتخهللاى مععهلللة
 
  

معامل الثبات =
3236

)32(2


 =1.94 

وتيا الموع من التحبمل ممما ثحعت التحبمل نحهلل األشخعص ومقصهلل ح  وصول المحببمن 
 الممتقبمن إلا مفس المتعقج نمهلل تحبمبهى لبمحتوى المقصوهلل.

 .األولامن الوحهللو  بمبهعتحالته تى  مهعهللات الهللمى الهمهللمهوض  م والجهللول التعله
 األول في الوحدة  مرارات الرسم الرندسي وأوزانرا النسبية( 4-6جدول رقم)

 للمهارة الوزن النسبي المهارة الفرعية الرقم

 %40263 رسم أبعاد المسقط األمامي بشكل دقيقت  10

 وظف المثلث قائم الزاوية في الرسمت  20

 من رؤوس المسقط األمامي 10رسم زاوية ت  30

 تحديد نصف طول العرض في رسم المنظور  40

 وظف األلوان لتحديد المساقطت  50

 %4320 431رسم المحاور الثالث وبزاوية ت  10
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 للمهارة الوزن النسبي المهارة الفرعية الرقم

 رسم أبعاد المسقط األفقي بشكل دقيقت  20

 والمسطرة في الرسم 41/61وظف المثلث ت  30

 رسم االرتفاع بشكل دقيقت  40

 %4320 رسم السارية األولى والثانيةت  10

 تخدم األدوات الهندسية المناسبةست  20

 حدد نقطة التالشي على الخط في الرسم2ت  30

 رسم السارية الثالثة في منتصف المسافة2ت  40

 %40263 رسم خط األفق وإبراز نقطة التالشي عليهت  10

 رسم المربع وفق القياسات المطلوبة2ت  20

 رسم خطوط خفيفة من المربع إلى نقطة التالشي2ت  30

 ا موازيا ألحد أضلع المربعرسم خطت  40

 سقط خطوطا عمودية من الخط الموازيت  50

 %48240 رسم خط أفقي ويقسمه إلى مسافات متساويةت  10

 رسم الخط الراسي ويقسمه حسب قاعدة الثمن2ت  20

 رسم خط األفق ويحدد عليه بؤرة التالشيت  30

 رسم خط من وحدة الخط األفقي إلى نقطة التالشيت  40

 فقي على الخط العموديرسم خط أت  50

 لون أرضية الممر المبلطت  80

 %4320 وحافتي السكة2، وبؤرة التالشي ،رسم خط األفقت  10

 رسم خط مائل مرتفع عن خط األفقت  20

 رسم الخطوط المائلة من كل جانب2ت  30

 قسم الخطين اللذين يمثالن السكة إلى مسافات متناسبة2ت  40

 %4320 ي التالشيرسم خط األفق ويحدد عليه بؤرتت  10

 رسم خط عمودي بإظهار الحافة األقرب من البنايةت  20

 وصل طرفي الحافة ببؤرتي التالشيت  30

 ضيف على الرسم أشياء كاألبواب ،والشبابيكت  40

 
ii.: أدوات الدراسة الحالية وتشمل 
 :معرفي لمرارات الرسم الرندسياالختبار ال - أ

هعهللات الهللمى الهمهللمه وتطحمق  نبا نممة قحل الحهللء حي هلل خطوات االختحعهلل المعهللكه لم
هلل نبم  االختحعهلل الهللهللامة قعى الحعحث حعمل امتط ع لتعهللمف االختحعهلل التحصمبه حمث معتم

 نن المعتج حعلتعبى مهللتحط اليي االختحعهللنبا أم  " التحصمبه معهللف االختحعهلل حمث المعهللكه، 
 (.3.4:  9113، عحمة  أحو زممة و نح " الممظمة التعبمممة قفالموا كه هللاتالخح

نبا أم  "إجهللاء ممظى لقمعس مع ا تمح  المتعبمون  (.24:  1..2نبه ونممهللو  ومعهللك  
 من حقعقل ومفعتمى وتعمممعت ومهعهللات متمجة لهللهللامة موضوع أو وحهللو تعبمممة معممة".

نبا أم  أهللاو مصممة لقمعس مهللى امت   الطعلحة لبمجعل  إجهللاقمع  االختحعهلل المعهللكه ومعهللف 
 المعهللكه الواهللهلل كه الوحهللو المهللاهلل هللهللامتهع.
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 :معرفيالخطوات المتبعة في تحميم االختبار ال
 حعهللي حإتحعع اإلجهللاءات التعلمة: –حصوهللو قحبه  معهللكهتى تصممى االختحعهلل ال

  سهللاو من أهللوات الهللهللامة. معهللكهوالته امتخهللمت االختحعهلل ال ،االط ع نبا الهللهللامعت المعحقة -9
كدده الوحددهللو الهللهللامددمة  امددت   الطعلحددة لبجوامددب المعهللكمددةتددو قمددعس ممددتوى  الهددهللف مددن االختحددعهلل -2

 كه التعبى المشط. امتهللاتمجمتمنالته تى كمهع امتخهللاى 
تصددممى االختحددعهلل كدده صددوهللت  األولمددة  لمقددمس مددهللى امددت   الطعلحددة لبمجددعل المعهللكدده لتصددممف  -3

 :(، وكل الجهللول التعلهلمعهللكة والفهى والتطحملوأخي جعمب  احبوى 
 المواحفات لالختبار المعرفي( جدول 4-7جدول)

عدد  الموضوعات

 الحصص

الوزن النسبي 

 واألسئلة

مجموع  الجوانب المعرفية

 األسئلة

األوزان النسبية 

 للموضوعات
 التطبيق الفهم التذكر

 4   المنظور وأنواعه
 4 129 126 421 الوزن النسبي

 
41% 

 4 4 4 عدد األسئلة

ور باستخدام رسم المنظ

 10زاوية
3 

 4 429 423 328 الوزن النسبي

 
31% 

 4 4 4 عدد األسئلة

رسم المنظور 

 41/41بزاوية
3 

 6 429 423 328 الوزن النسبي

 
31% 

 3 4 4 عدد األسئلة

الرسم باستخدام بؤرة 

 تالشي واحدة
1 

 43 429 321 026 الوزن النسبي

 
11% 

 1 3 6 عدد األسئلة

باستخدام بؤرتي  الرسم

 تالشي
4 

 129 126 421 الوزن النسبي
4 41% 

 4 4 4 عدد األسئلة

 41 41 6 41  مجموع األسئلة
411% 

  %4424 %31 %1624  األوزان النسبية

 أهللحدعوضدمت ( كقدهللو مدن مدوع االختمدعهلل مدن متعدهللهلل، 92المعهللكه حوضدع  االختحعهلل  إنهللاهللتى  -4
امتشدعهللا   األ ثدهللمععتحدهلل تديا الدممط و . محة كقطصحختمعهللات الحهللمبة من االاختمعهللات حهللمبة  وواحهللو كقط 
. ومت دددون  دددل مدددؤال مدددن جدددزقمن: متضدددمن الجدددزء األول نحدددعهللو معقصدددة كددده االختحدددعهللات الموضدددونمة

 مقهللمددةا المددتن( ومتضددمن الجددزء الثددعمه نددهللو إجعحددعت مختددعهلل الددهللاهللس مددن حممهددع اإلجعحددة الصددحمحة 
وقددهلل متطبددب المددؤال اختمددعهلل أكضددل إجعحددة مددن حددمن نددهللو . (هللاقل ممددتعمل غعلحددع  أهللحعددة أو خممددة حدد

إجعحدددددعت  بهدددددع صدددددحمحة، واالختمدددددعهلل األحمدددددن تدددددو االختمدددددعهلل الددددديي مم دددددن أن متفدددددل نبمددددد  جممدددددع 
  (.262:  3..2،نحعس والعحمه .المتخصصمن

 :ما يليوالتي اعتمدها الباحث االختيار من متعدد أسئلة ومن أهم شروط نمط 
 .لمهللاهلل  المتن( اختمعهلل إجعحة ممعمحة لهع أ ثهلل طوال  من اإلجعحعت المحتمبةأن ت ون العحعهللو ا -
 .ع إجعحعتحأال مقل نهللهلل اإلجعحعت المحتمبة نن أهلل  -
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 .أن ت ون اإلجعحعت المحتمبة متقعهللحة ومقحولة -
 .أال ت ون اإلجعحة الصحمحة مممَزو نن حعقه اإلجعحعت كه طولهع أو صمعغتهع -
  .لصحمحة كه م عن ثعحت حمن حقمة اإلجعحعت المفهللهللات المختبفةأال توضع اإلجعحة ا -

وامددتفعهلل الحعحددث حإنددهللاهلل الجددزء األول ل ختحددعهلل المعهللكدده حتطحمددل الشددهللوط المددعحقة حإنددهللاهلل أمددقبة ممددط 
 االختمعهلل من متعهللهلل. 

متضدمن تديا الدممط ندهللهللا  مدن العحدعهللات ومطبدب مدن الدهللاهللس : مفهللهللات الصواب والخطسوالجزء الثعمه 
 .أمعى  ل نحعهللو () أو خطس() ص   ع ن مةوض

 :ومن أهم شروط هذا النوع ما يلي
 .أن متضمن االختحعهلل نهللهللا   حمهللا  من العحعهللات، ححمث مغطه أ حهلل جزء من المعهللو الهللهللاممة -
التوصدل  اأال تسخي العحعهللات تهللتمحع  ممظمع  مدن الحهللامدة ححمدث ال ممدعنهلل تديا التهللتمدب الهللاهللمدمن نبد -
 .جعحة الصحمحةاإل اإل

 .ومجب أن تتضمن العحعهللو ك هللو واحهللو إمع صحمحة أو خعطقة -
 .مجب أال ت ون العحعهللو أطول من ال زى -
( 22-23:  2..2،  محهدعن .ندهللهلل العحدعهللات الصدحمحة حعدهللهلل العحدعهللات الخعطقدة متمدعوىمجدب أال -

 (.200-203: 1..2، و نبه ونممهللو
 () وضع ن مةوقعى الحعحث حتطحمل الشهللوط المعحقة كه تصممى الجزء المتعبل حعألمقبة  

 من العحعهللات الخعصة حهيا الجزء. أمعى  ل نحعهللو () أو خطس 
 

 تقدير درجات االختبار :
 دعن ( حمدث 6مبحدل هللقدى انتمهلل الحعحث حمفتدعح اإلجعحدة الخعصدة حعالختحدعهلل المعهللكده وكدل ال

ممدددع حدددمن القومدددمن المصدددمى محتدددوي نبدددا أمدددقبة مدددن اختمدددعهلل اإلجعحدددة الصدددحمحة  معهللكدددهاالختحدددعهلل ال
ك عمددت الهللهللجددة المخصصددة ل ددل كقددهللو تدده هللهللجددة (  (( أو ن مددة  تشددمل ضددع ن مددة  وأمددقبة 

 ( هللهللجة كقط.22-.والهللهللجة ال بمة ل ختحعهلل المعهللكه تمحصهلل حمن   واحهللو كقط
 

 ق االستطالعي لالختبار:التطبي
( طعلحدة  33وندهللهللتن    األمعمدمةخدعهللي العممدة نبدا نممدة امدتط نمة  معهللكهتى تطحمل االختحعهلل ال

  ل من : لبتعهللف نباحمهللهللمة شفع نمهللو الثعمومة ب لبحمعت ويل   (2 كه الصف الععشهلل شعحة 
 ة.الصعوحعت الته مم ن أن تواج  الحعحث خ ل التفعنل مع العممة األمعمم 

http://kenanaonline.com/users/seadiamond/posts/195687
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/posts/195687
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 .ا تشعف أي أخطعء قهلل تواج  الحعحث أثمعء إجهللاء االختحعهلل 
 .التس هلل من الص حمة العبممة   الصهللل والثحعت ( ل ختحعهلل 
 .ممعمحة االختحعهلل لبعممة 
 ومدددهللى م قمتهدددع  الخعصدددة كددده مدددعهللو الت مولوجمدددع مدددهالتس دددهلل مدددن المهدددعهللات األهللاقمدددة لبهللمدددى الهمهلل

 .لحطعقة الم حظة
 

  :معرفيطالعية لالختبار النتائج التجربة االست
 أواًل: تحديد زمن االختبار :

تددى حمددعب زمددن االختحددعهلل ويلدد  مددن خدد ل جمددع زمددن أول طعلحددة امتهددت مددن اإلجعحددة نددن 
( هللقمقددة وتقمددمى مجمددوع .4مددع زمددن  خددهلل طعلحددة وحبغددت   ،( هللقمقددة.3أمددقبة االختحددعهلل وقددهلل حبغددت  

 وكل المععهلللة التعلمة: (2 الزمممن نبا 
 

 (  41كه اإلجعحة   طعلحة( + زمن أحطس 31كه اإلجعحة   طعلحةأمهللع  زمن   
2 

 (33:  2.99،  حمممن
  هللقمقة. ( 35 ) ال زى الزمن أن تحمن المععهلللة تيه تطحمل وحعهلل
 

 ثانيًا: حساا حدق االختبار وثباته:
 حدق االختبار :

، ع وضع لقمعم " مقمس االختحعهلل مصهللل االختحعهلل نبا أن  (334 : 6..2مبحى   معهللف  
حمعما أن االختحعهلل الصعهللل اختحعهلل حمفس الوظمفة التده مدزنى امد  مقممدهع وال مقدمس شدهء أخدهلل حدهللال  

 وقعى الحعحث حعلتس هلل من صهللل االختحعهلل من خ ل ث ث طهللل : ممهع أو حعإلضعكة إلمهع".
 حدق المحتوى : - أ

لدا " الهللمدى الهمهللمده " تحبمدل الوحدهللو األو  مدن خد ل معهللكهاالختحعهلل التى التحقل من صهللل 
 .ووضع أمقبة االختحعهلل ممثبة لبجوامب المعهللكمة لجوامب المعهللكمةوهللصهلل قعقمة حع

 
 حدق المحكمين: -ا

 –قعى الحعحث حتصممى االختحعهلل وكل تحبمدل المحتدوى وتصدممف الجعمدب المعهللكده إلدا تدي هلل  
حددث حعددهلل  االختحددعهلل تطحمددل وكددل مددع ي ددهلل مددعحقع  مددن جددهللول لتحبمددل المحتددوى، ثددى قددعى الحع –كهددى 

 االختبار = زمن
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كدده صددوهللت  األولمددة نبددا مجمونددة مددن المددعهللو المح مددمن إلحددهللاء اآلهللاء والمقتهللحددعت حددول  معهللكددهال
 األموهلل التعلمة :

 . مهللى اتمعل أمقبة االختحعهلل وكل الجعمب المعهللكه المهللاهلل قمعم 
 . مهللى صحة نحعهللات االختحعهلل لغومع  ونبممع 
 .مهللى تغطمة االختحعهلل ل عكة المحتوى العبمه 

ومن ثى قعى الحعحث حسخي  هللاء المح ممن وممهع تغممهلل حع  كقهللات االختحعهلل حتدا تتفدل مدع الجعمدب 
 المعهللكه المهللاهلل قمعم .

 
 حدق االتساق الداخلي: -ج

 كده االختحدعهلل كقدهللات جممدع اشدتهللا  أي ألخدهللى، الفهللهلل من كقهللو أهللاءالتجعمس كه ومقصهلل ح  "
ومعهللف أمضع نبا ام  " قوو االهللتحعط حدمن  .(32 :9122 ،لحهللو أحو  " الفهللهلل كه معممة خعصمة قمعس

حموهلل األهللاو  ل نبا حهللو وهللهللجعت أحععهللتع الته تمتمه لهع و يل  قوو االهللتحدعط حدمن هللهللجدعت  دل حمدوهلل 
األهللاو  دددل نبدددا حدددهللو وهللهللجدددة االختحدددعهلل ال بددده و ددديل  حدددمن هللهللجدددعت أحعدددعهلل المقمدددعس وهللهللجدددة االختحدددعهلل 

 (.99: 3..2،   األغع واألمتعي".ال به
  ل حمن االهللتحعط مععمل حمعب طهللمل نن ل ختحعهلل الهللاخبه االتمعل صهللل إمجعهلل تى قهلل و

قدعى و . االهللتحدعط مععمدل قدوو نبدا لبتعهللف يل  و ل ختحعهلل، ال بمة الهللهللجة مع االختحعهلل كقهللات من كقهللو
الحعحدددث ححمدددعب صدددهللل االختحدددعهلل حعمدددتخهللاى صدددهللل االتمدددعل الدددهللاخبه  حمدددث تدددى حمدددعب معدددعم ت 

معدعم ت  التدعلههللمون حمن  ل كقدهللو مدن كقدهللات االختحدعهلل واالختحدعهلل   دل  وموضد  الجدهللول اهللتحعط حم
 االهللتحعط المهعقمة ل ختحعهلل.

 (4-8جدول )
 ( 21إيجاد معامل ارتباط كل فقرة مع االختبار ككل  )ن = 

رقم الفقرة في 

 االختبار

معامل 

 االرتباط

رقم الفقرة  مستوى الداللة

 في االختبار

معامل 

 تباطاالر

مستوى 

 الداللة

4 12401 ** 46 12430 * 

3 12443 ** 44 12690 ** 

4 12810 ** 48 12104 /// 

6 12066 ** 49 12101 ** 

4 12130 * 31 12613 ** 

8 12114 * 34 12630 ** 

9 12660 ** 33 12614 ** 

41 12414 ** 34 12699 ** 

43 12914 ** 31 12614 ** 

46 12419 ** 30 12031 ** 

44 12048 ** 36 12014 ** 
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رقم الفقرة في 

 االختبار

معامل 

 االرتباط

رقم الفقرة  مستوى الداللة

 في االختبار

معامل 

 تباطاالر

مستوى 

 الداللة

44 12441 ** 34 12144 /// 

44 12834 ** 38 12411 ** 

41 12094 ** 39 12404 ** 

40 12683 ** 41 12481 * 

 (.9... **( تهللل نبا أن االهللتحعط هللال نمهلل ممتوى معمومة اقل من 
 (.0... *( تهللل نبا أن االهللتحعط هللال نمهلل ممتوى معمومة اقل من 

( 9... عمت هللالة نمدهلل ممدتوى   أمقبة االختحعهللكقهللات  جممعأن  المعحل ن الجهللولمتض  م
( كبدى  23 – 92   فقدهللاتأمدع ال، (0...(  عمت هللالة نمهلل ممدتوى  .3-96-2-3  فقهللاتمع نهللا ال

 .قممة مععمل اهللتحعط هللالة ليل  مجب حيكهع من االختحعهلل لهع ت ن 
 :إيجاد معامل الحعوبة 

حمدددث قدددعى  ،مؤشدددهللا  نبدددا ندددهللهلل الطددد ب الددديمن أجدددعحوا إجعحدددة خطدددسمعطددده مععمدددل الصدددعوحة 
 الحعحث حعمتخهللاى المععهلللة التعلمة :

 
 مععمل الصعوحة لبمؤال =

 (91:  2..2،   القهللومه
 وحتطحمل المععهلللة المعحقة تى حمعب مععمل الصعوحة   مع كه الجهللول التعله:

 (4-9جدول رقم ) 
 معرفيإيجاد معامل الحعوبة في االختبار ال

 معامل الصعوبة رقم السؤال  معامل الصعوبة رقم السؤال  معامل الصعوبة رقم السؤال

4 0.7222 44 0.7222 34 0.6111 

3 0.7222 43 0.6667 33 0.6667 

4 0.8333 44 0.3889 34 0.6111 

1 0.7222 41 0.5556 31 0.6667 

0 0.3333 40 0.5556 30 0.3333 

6 0.6111 46 0.8333 36 0.6111 

4 0.6111 44 0.2778 34 0.2222 

8 0.4444 48 0.05556 38 0.7222 

9 0.4444 49 0.6667 39 0.6667 

41 0.5 31 0.5 41 0.3889 

وتدده قهللمحددة جددهللا  مددن المؤشددهللات  03..ومتضدد  مددن الجددهللول أن معددعم ت الصددعوحة حبغددت 
صدعوحة التده مجدب أن لمعدعم ت ال (Linn&Gronlund,2000:249)الته وضعهع لمن وجهللومبمدهلل 

 نهللهلل الط ب اليمن أجعحوا خطس نن المؤال
 نن المؤال أجعحواهللهلل الط ب اليمن ددددددددددددن
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ونبددا  ،.0..(، وم ددون متومددط معددعم ت الصددعوحة مجددب أن م ددون .3..-.3..تتددهللاوح مددع حددمن  
 . 23-92ن جممع األمقبة مقحولة معنهللا الفقهللو إيل  ك

( 93( كقددهللو ممهددع  22كدده صدوهللت  المهعقمددة مشددمل نبددا  المعهللكدده ومدن ثددى كسصددح  االختحددعهلل 
ضدع ن مددة   ( كقدهللو تحتددوي نبدا 99و ممددع حدمن القومدمن ة كقدهللو تحتدوي نبدا اختددهلل اإلجعحدة الصدحمح

     أو ن مددة ).)   كقددهللو لقمددعس الجعمددب المعهللكدده، ونبددا 93و دديل  تضددمن االختحددعهلل نبددا )
 ( كقهللات لقمعس جعمب التطحمل كه االختحعهلل المعهللكه.1( كقهللات لقمعس جعمب الفهى، ونبا  6 
 

 :إيجاد معامل التمييز
نبدددا التمممدددز حدددمن الطبحدددة طحقدددعع لبقدددهللهللات العقبمدددة والمعدددعهللف التددده  ومقصدددهلل حددد  قدددهللهللو المدددؤال

 (.91:  2..2  القهللومه ، ."ممتب وتع 
المجموندددة األولدددا حصدددبت نبدددا أنبدددا الع مدددعت كددده  ،تدددى اختمدددعهلل مجمدددونتمن مدددن العممدددة

طعلحدددعت ومدددممت المجموندددة  (1 % مدددن العممدددة االمدددتط نمة أي مدددع معدددعهللل 23االختحدددعهلل وحجمهدددع 
مدددن نممدددة  (%23 المجموندددة الثعممدددة حصدددبت نبدددا أهللمدددا الدددهللهللجعت كددده االختحدددعهلل وممدددحتهع ، و العبمدددع

وقدددهلل تدددى إمجدددعهلل معدددعم ت الصدددعوحة  ،ومدددممت المجموندددة الدددهللممع ،طعلحدددعت (1 الهللهللامدددة أي مدددع معدددعهللل
 والتمممز ل ل كقهللو من كقهللات االختحعهلل  علتعله:

  
 مععمل التمممز لبمؤال  = 

 ( 91: 2..2 القهللومه،
 وكل الجهللول التعله: كقهلل تى حمعب مععمل الصعوحة والتمممز ل ختحعهلل

 ( 4-11جدول رقم )
 ( 27)ن =  تمييزإيجاد معامل ال

 اإلجابات الصحيحة الفقرة
مجموع اإلجابات 

الصحية في 

 المجموعتين

الفرق بين اإلجابات 

الصحيحة في 

 المجموعتين

 معامل التمييز
المجموعة 

 العليا

 ياالمجموعة الدن

4 8 5 13 3 0.7222 

3 9 4 13 5 0.7222 

4 9 6 15 3 0.8333 

1 9 4 13 5 0.7222 

0 6 0 6 6 0.3333 

6 8 3 11 5 0.6111 

4 8 3 11 5 0.6111 

8 7 1 8 6 0.4444 

 عدد اإلجابات الححيحة في المجموعة الدنيا-عدد اإلجابات الححيحة في المجموعة العليا
 الطالا في إحدى المجموعتينعدد 
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 اإلجابات الصحيحة الفقرة
مجموع اإلجابات 

الصحية في 

 المجموعتين

الفرق بين اإلجابات 

الصحيحة في 

 المجموعتين

 معامل التمييز
المجموعة 

 العليا

 ياالمجموعة الدن

9 6 2 8 4 0.4444 

41 6 3 9 3 0.5 

44 8 5 13 3 0.7222 

43 8 4 12 4 0.6667 

44 5 2 7 3 0.3889 

41 8 2 10 6 0.5556 

40 7 3 10 4 0.5556 

46 9 6 15 3 0.8333 

44 4 1 5 3 0.2778 

48 0 1 1 -1 0.05556 

49 7 5 12 2 0.6667 

31 6 3 9 3 0.5 

34 7 4 11 3 0.6111 

33 8 4 12 4 0.6667 

34 7 4 11 3 0.6111 

31 8 4 12 4 0.6667 

30 5 1 6 4 0.3333 

36 8 3 11 5 0.6111 

34 3 1 4 2 0.333 

38 8 5 13 3 0.7222 

39 7 5 12 2 0.6667 

41 5 2 7 3 0.3889 

 تمممز مقحول مع نهللا الفقهللات تحمن من خ ل الجهللول المعحل أن الفقهللات تتمتع حمععمل 
مدن معدعممهلل لمقعهللمدة القدهللهللو    (Ebel , 1972 : 406)محدل إووكل مع جدعء حد   (.23 –92  

 الجهللول التعله : القوو ( التمممزمة لبفقهللات وكل
 (4-11جدول ) 

 معايير إيبل لمقارنة القدرة) القوة ( التمييزية للفقرات
 تقويم الفقرات دليل التمييز

 فقرات جيدة جدا   فأعلى 1211

 فقرات جيدة إلى حد مقبول لكنها يمكن أن تخضع للتحسين 1241-1249

 فقرات حدية تحتاج إلى تحسين 1231-1239

 ضعيفة تحذف أو يتم تحسينهافقرات  فأقل 1249

مظددهللا  ألن مععمددل التمممددز لهددع اقددل مددن  23و  92ومددن خدد ل الجددهللول قددعى الحعحددث ححدديف الفقددهللات 
..91. 
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 الحورة النرائية لالختبار :
وأمهدع  ،والتس دهلل مدن قدهللهللو أمدقبت  نبدا التمممدز معهللكه،حعهلل التس هلل من صهللل وثحعت االختحعهلل ال

( مددؤاال مددن 93محتددوي نبددا   كدده صددوهللت  المهعقمددة  معهللكددهحددعهلل الكسصددح  االخت ،كدده الحددهلل المعقددول
( مدؤاال  مدن أمددقبة ضدع ن مدة صدد  أو ن مدة خطدس. وحهدديا 99أمدقبة اختدهلل اإلجعحدة الصددحمحة، و 

 (.0( مؤاال  وكل المبحل هللقى   22مصح  المجموع ال به ألمقبة االختحعهلل المعهللكه   
 

 ثبات االختبار : 
ؤشهلل المتقهللاهلل أو تمعم  أهللاو القمعس، أو ام  التجعمس كه المتدعقج الم "مقصهلل حثحعت االختحعهلل

 . (1..249:2  نبه ونممهللو ،."ياتهع
نبددا امدد  " مددهللى االتمددعل حددمن الحمعمددعت التدده تجمددع ندددن  (323:  6..2ومعهللكدد  مبحددى   

وتحددت مفددس الظددهللوف أو تمددت  ،طهللمددل إنددعهللو تطحمددل مفددس المقددعممس نبددا مفددس األكددهللاهلل أو الظددواتهلل
 ف متشعحهة إلا ا حهلل قهللهلل مم ن".إلا ظهللو 

 :  حطهللمقتمن وتمعوقهلل قعى الحعحث حعلتحقل من ثحعت االختحعهلل المطحل نبا العممة االمتط نمة 
 (  .  31 -ريتشاردسون -ر) كودمعادلة  -1
 طريقة التجزئة النحفية .  -3

 
 :(   31 -ريتشاردسون -رمعادلة ) كود -1

 ( 29 -هللمتشعهللهللمون -هللوهللععهلللة    تس هلل الحعحث من ثحعت االختحعهلل حعمتخهللاى م
  

 (4-12جدول رقم )
 
 

 
 

، ( وتو مععمدل ثحدعت قدوي ومقحدول 222..  قممة المععهلللة=أن  المععهلللة المعحقةمتض  من 
 ومن ثى مم ن االطمقمعن إلم  المتخهللام   سهللوات قمعس.

 
 

 (.91: 1..2،  هللو هلل والجممع 
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 :التجزئة النحفية  -3
عط حمهللمددون حددمن معددهللل األمددقبة الفهللهللمددة إمجددعهلل مععمددل اهللتحددمددن خدد ل تحقددل مددن ثحددعت االختحددعهلل لب

الهللتحددة ومعددهللل األمددقبة الزوجمددة الهللتحددة ل ددل محددوهلل وقددهلل تددى تصددحم  معددعم ت االهللتحددعط حعمددتخهللاى 
 مععمل اهللتحعط محمهللمعن حهللاون لبتصحم  حمب المععهلللة التعلمة :

 
 معامل االرتباط رحيث                        

 ( 601: .911،العمهلل  
 .التعله مععم ت ثحعت االختحعهلل حعمتخهللاى طهللمقة التجزقة المصفمةومحمن الجهللول 

 ( 4-13جدول رقم )
 معامالت ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النحفية

 عدد الفقرات البيان
معامل 

 االرتباط
 الثبات المعدل

 40 الفقرات الفردية
12484 

12813 

 40 الفقرات الزوجية

 ل أن مععمل الثحعت لجممع الفقهللات متض  من الجهللول المعح
 وتو مععمل ثحعت نعله.  1.843 =                                                       

 
 

 :بطاقة المالحظة ا(  
معهللكهددع الحعحددث إجهللاقمددع  نبددا أمهددع :نحددعهللو نددن أهللاو تقومممددة تحتددوي نبددا مجمونددة الخطددوات 

مى كمهددع إلددا خمددس هللهللجددعت تحددهللأ حهللهللجددة  حمددهللو جددهللا وتمتهدده ومصددمف التقددو  ،العمبمددة لقمددعس مهددعهللو مددع
 حهللهللجة قبمبة جهللا .

 إعداد بطاقة المالحظة: (1
مهددعهللات وصددمف  ،قددعى الحعحددث حتحبمددل الوحددهللو األولددا مددن  تددعب الت مولوجمددع لبصددف التعمددع

 ( . 4مظهلل مبحل هللقى   أ ،الواهللهللو كمهعالهللمى الهمهللمه 
 الردف من بطاقة المالحظة:( 3

الددواهللهللو كدده تبدد  الوحددهللو  مهددعهللات الهللمددى الهمهللمددهن تبدد  الحطعقددة تددو حصددهلل  ددعن الهددهللف مدد
 كه التعبى المشط. امتهللاتمجمتمنتمممتهع والقهللهللو نبا ا تمعحهع من خ ل امتخهللاى 

 

 ر3

 ر +1
 =معامل الثبات

 

31.781 
1+ 1.781 

 =معامل الثبات
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 حياغة فقرات بطاقة المالحظة:( 2
حعهلل تحبمل المحتوى لبفصل األول قعى الحعحدث حصدمعغة المهدعهللات األهللاقمدة لحطعقدة الم حظدة 

 ( هللهللوس وته وكل الجهللول التعله :3ووزنت نبا  ، ( مهعهللو32  نهللهللتع   وحب
 مرارات الرسم الرندسي في بطاقة المالحظة( 4-12جدول ) 

 الرسم الهندسيعدد مهارات  الدرس

 0 10رسم المنظور باستخدام زاوية

 1 41/41رسم المنظور باستخدام زاوية

 1 سارية(الرسم باستخدام بؤرة تالشي واحدة) نظرية ال

 0 4*4*4رسم مجسم منظوري لمكعب أبعاده 

 6 رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشي واحدة

 1 رسم أشجار أو أعمدة بنقطة تالشي واحدة

 1 رسم منظور ببؤرتي تالشي

 43 المجموع

 تقدير بطاقة المالحظة :( 4
هللجدة قبمبدة جدهللا  ( تقدهللمهللات تحدهللأ حهلل0انتمهلل الحعحث كده هللصدهلل هللهللجدعت حطعقدة الم حظدة نبدا  

وهللصدهلل لهدع هللهللجدة واحدهللو ومتدهللهللي مدبى التقدهللمهللات وته حهللامة الحهللء كده تمفمدي المهدعهللو الهمهللمدمة المطبوحدة 
وانتمدهلل الححدث تديا المدبى  ،حهللهللجدة  حمدهللو جدهللا  وهللصدهلل لهدع خمدس هللهللجدعتالمهدعهللو المطبوحدة  إتقعنلغعمة 

ووكددل مددع أشددعهلل نبمدد  المددعهللو  ،اقمددةالتقددهللمهللي حتددا متددوكهلل لددهللى الطعلحددة المهللومددة كدده إتقددعن المهددعهللو األهلل
و دديل  حددعلهللجوع إلددا الهللهللامددعت المددعحقة والتدده انتمددهللت كدده حطعقددة الم حظددة نبددا هللصددهلل  ،المح مددمن

 .( هللهللجعت0 
 
 حدق البطاقة :( 5

 : ماوه طريقتينتم التحقق من حدق بطاقة المالحظة وفق 
 حدق المحتوى : -1

و األولا " الهللمدى الهمهللمده " وهللصدهلل تى التحقل من صهللل حطعقة الم حظة وكل تحبمل الوحهلل
 قعقمة حعلمهعهللات األهللاقمة وصمعغتهع وكل الصمغة الفعبمة لتطحمل األهللاو.

 حدق المحكمين: -3
مظدهلل جدهللول أ ،تى نهلل  حطعقة الم حظة كه صوهللتهع األولمة نبا مجموندة مدن المح مدمن

مهدعهللو األهللاء وكدل ومن أتى مع طهللح  المعهللو المح ممن من وجهة مظهللتى وته أن ت ون هللهللجدة  ،(9 
مثددل امددتخهللاى وهللل المهللحعددعت و دديل  شددطب المهددعهللات األهللاقمددة الم ددهللهللو كدده  ددل هللهللس  ،( هللهللجددعت0 

و  دعن لهددى إحددهللاء هللأي يو كعقددهللو قممددة كده إخددهللاي حطعقددة الم حظددة كدده أثمدعء تمفمددي المهمددة المطبوحددة، 
 صوهللتهع المهعقمة.
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 ثبات بطاقة المالحظة :( 6
( .2، حمددث تددى أخددي نددهللهلل  مددن خدد ل ثحددعت الم حظددمنظددة تددى حمددعب ثحددعت حطعقددة الم ح

تددى االتفددعل مددع  لتطحمدل حطعقددة الم حظددة نبددمهن، ثددى حعدهلل يلدد  مددن مفددس العممددة االمددتط نمة طعلحدة
 وكل الجهللول التعله : والحعحث  م حظ ثعنِ  ،معبمة لهللصهلل حطعقة الم حظة  م حظ أول

 ( 4-14جدول )  
 من فقرات بطاقة المالحظة  نسبة الثبات للمالحظين لكل فقرة

رقم 

 الفقرة

نقاط 

 االتفاق

نقاط 

 االختالف

مجموع 

 النقاط

نسبة 

 الثبات

رقم 

 الفقرة

نقاط 

 االتفاق

نقاط 

 االختالف

مجموع 

 النقاط

نسبة 

 الثبات

4 16 4 20 80% 44 17 3 20 85% 

3 17 3 20 85% 48 17 3 20 85% 

4 17 3 20 85% 49 16 4 20 80% 

1 19 1 20 95% 31 18 2 20 90% 

0 19 1 20 95% 34 17 3 20 85% 

6 15 5 20 75% 33 15 5 20 75% 

4 18 2 20 90% 34 17 3 20 85% 

8 18 2 20 90% 31 16 4 20 80% 

9 19 1 20 95% 30 16 4 20 80% 

41 17 3 20 85% 36 16 4 20 80% 

44 18 2 20 90% 34 15 5 20 75% 

43 18 2 20 90% 38 17 3 20 85% 

44 17 3 20 85% 39 17 3 20 85% 

41 16 4 20 80% 41 15 5 20 75% 

40 16 4 20 80% 44 18 2 20 90% 

46 16 4 20 80% 43 19 1 20 95% 

 %81269نسبة الثبات الكلية=

(%، 10-30متض  من الجهللول المعحل أن ممحة الثحعت حدمن الم حظدمن تهللاوحدت مدع حدمن  
 من.وته ممحة نعلمة حمن الم حظ

وإلمجعهلل ممحة االتفعل كه األح عى حمن الم حظدمن مدتى حمدعب مقدعط االتفدعل ومقدعط ندهللى االتفدعل حدمن 
 ومن ثى إمجعهلل ممحة االتفعل حعمتخهللاى مععهلللة  وحهلل التعلمة :  لمهعهللات الهللمى الهمهللمهالم حظمن 

 

 

 

 

 

(Cooper, 1974:27) 
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 ويل  وكل الجهللول التعله:
 (4-15جدول )

 فاق في األحكام بين المالحظينمعامل االت

عدد مرات عدم  عدد مرات االتفاق المالحظين

 االتفاق

نسبة االتفاق 

 المحسوبة

نسبة االتفاق 

 المعيارية

 المالحظ األول
 %81أكثر من  84.69% 98 013

 المالحظ الثاني

%( وتده 24.61متض  من الجهللول المعحل أن ممحة االتفدعل كده األح دعى حدمن الم حظدمن تمدعوي  
%( وتدديا مددهللل نبددا أن حطعقددة الم حظددة تتمتددع حممددحة مقحولددة إحصددعقمع  مددن الثحددعت .2أ حددهلل مددن  

 ووكل الجهللول التعله : ويل  تمهمهللا  لتطحمقهع نبا العممة األمعممة
 الحورة النرائية لبطاقة المالحظة : (8

ة حعلهللمددى حطعقدة الم حظددة الخعصدأصددححت ، حعدهلل التس دهلل مددن صدهللل وثحددعت حطعقدة الم حظدة
 (. 3امظهلل المبحل هللقى  الهمهللمه كه صوهللتهع المهعقمة، 

 
iii.المواد التعليمية: 

 : دليل المعلم
 امدتهللاتمجمةو مفمدة امدتخهللاى  ، حعهلل االط ع نبا االهللب التهللحدوي الخدعص حعمدتهللاتمجمعت الدتعبى المشدط

 حإنددهللاهللالحعحددث  قددعى  الددتعبى التعددعومه وكددل طهللمقددة ج مددو، امددتهللاتمجمةالددتعبى المحمدده نبددا المشددهللوع و 
الخطوات المتمبمبة الته مقوى حهع المعبى لتمفمي الهللهللوس وكل  حسم  ومعهللك  الحعحث إجهللاقمع   هلللمل المعبى

لتمممدددة مهدددعهللات الهللمدددى الهمهللمددده الدددواهللهللو كددده  تدددعب الت مولوجمدددع   الممعمدددحةالدددتعبى المشدددط  مدددتهللاتمجمعتا
 ."وحهللو الهللمى الهمهللمه"

 : إعداد الدليل 
 التعمع الهللمى الهمهللمه( لبصف  (األولا الوحهللو لتهللهللمس المعبى هلللمل إنهللاهللح الحعحث قعى لقهلل

الدددتعبى التعدددعومه حعمدددتخهللاى  امدددتهللاتمجمةاألمعمدده معتمدددهللا  نبدددا امدددتهللاتمجمعت الدددتعبى المشددط وامدددتخهللاى 
 : مبه مع ضوء كهويل  ، التعبى المحمه نبا المشعهللمع امتهللاتمجمةو  ، طهللمقة ج مو

الخعصدة حدعلتعبى التعدعومه  مدتهللاتمجمتمناال حموضدوع الصدبة يات التهللحومدة األهللحمدعت مهللاجعدة .9
 التعبى المحمه نبا المشعهللمع. امتهللاتمجمةحعمتخهللاى طهللمقة ج مو، و 

 وكدلالدتعبى التعدعومه  امدتهللاتمجمة حهللهللامدة اتتمدت التده المدعحقة والححدوث الهللهللامدعت امدتط ع .2
 التعبى المحمه نبا المشعهللمع. امتهللاتمجمةطهللمقة ج مو، و 
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األولا  الهللمدى الهمهللمده( و  الوحهللو التعمع األمعمه لبصف الت مولوجمع  تعب محتوى لتحبم .3
 .كمهع الواهللهللومهعهللات الهللمى الهمهللمه 

تحهللمدددهلل االتدددهللاف الععمدددة لبوحدددهللو االولدددا الهللمدددى الهمهللمددده "الممظدددوهلل" مدددن  تدددعب الت مولوجمدددع  .4
 لبصف التعمع االمعمه.

 وقهلل تضمن هلللمل المعبى الم ومعت التعلمة :
 وتى التحهللث كمهع نن أتممة الهلللمل وانهللاهلله و مفمة امتخهللام .ة :مقهللم 
  الخعصة المبو مة ل ل هللهللس. حعألتهللافقعقمة 
 .التمهمهلل 
 .المصعهللهلل والومعقل التعبمممة المقتهللحة 
  ن المتحعتدددمن كددده تددديه ماالمدددتهللاتمجمتهللوهلل المعبدددى والطعلحدددة نمدددهلل تمفمدددي  دددل تدددهللف مدددبو ه كددده

 الهللهللامة.
 التعبى المحمه نبا المشهللوع. امتهللاتمجمةتحعة كه امتخهللاى تحهللمهلل  مفمة الخطوات الم 
 التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو. امتهللاتمجمةعة كه امتخهللاى حتحهللمهلل  مفمة الخطوات المت 
نهللاهلل هلللمل المعبى قعى الحعحث حعهللض  نبا مجمونة من المعهللو المح ممن وكل مبحدل هللقدى إحعهلل و 

 ( كه ضوء:9 
 الصمعغة البغومة المبممة. .9
 .امتهللاتمجمةتمفمي الهللهللوس حمب  ل  .2
 لبموضوع. متهللاتمجمةممعمحة اال .3
ضعكة مع تهللوم  ممعمحع   .4  .حيف وا 

و يل  ، تقبمل نهللهلل الطعلحعت كه المجمونة الواحهللوثى قعى الحعحث حسخي حآهللاء المعهللو المح ممن وممهع 
هللاء التعدهللم ت التده جدإوحعدهلل ، متهللاتمجمتمنإضعكة مجمونة من أوهللال العمل لزمعهللو كعنبمة امتخهللاى اال

 (.2  صح  الهلللمل كه صوهللت  المهعقمة وكل مبحل هللقىأ ،قعى حهع المعهللو المح ممن
 

 خامسًا: متغريات الدراسة:
 وكل شهللوط الممهج التجهللمحه كإن الهللهللامة تحتوي نبا متغمهللمن وتمع :

ى المحمدده نبددا كدده الددتعبى المشددط وتمددع امددتهللاتمجمة الددتعب امددتهللاتمجمتمنامددتخهللاى  المتغيــر المســتقل :
 المشهللوع وامتهللاتمجمة التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو.

 مهعهللات الهللمى الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع . المتغير التابع :
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 ضبط متغريات الدراسة :سادسًا :
 قعى الحعحث حضحط وتحهللمهلل نهللهلل من متغمهللات الهللهللامة نبا المحو التعله:

  في الحف الثامنالعالمة النرائية في مادة التكنولوجيا : 
المهللهللمددة كدده الحصددول نبددا ال شددف الخددعص حع مددعت  إهللاهللوقحددل الحددهللء كدده الهللهللامددة تددى امددتقيان 

مجعهللالطعلحعت كه الععى الممصهللى  المتومط ال بده لدهللهللجعت جممدع الطعلحدعت كده الصدف الثدعمن كده  وا 
 وكل الجهللول التعله: معهللو الت مولوجمع

 (4-16جدول)
 3113-3111كنولوجيا للعام الدراسي درجات الطالبات في مادة الت

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالبات الصف

 11.12 77.84 16 (4التاسع)

 14.71 44281 01 (3التاسع)

 13.77 76.10 14 (4التاسع)

 13.20 40294 414 المجموع الكلي

 
 :العمر الزمني 

لحددعت كدده الصددف التعمددع مددن إهللاهللو طبددب الحعحددث الحصددول نبددا ال شددف الخددعص ححمعمددعت الطع
 وكل الجهللول التعله:ووجهلل أن الفقة العمهللمة لبطعلحعت  ،المهللهللمة

 (4-17جدول )
  معدل أعمار الطالبات في الحف التاسع األساسي في العينة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالبات صفال

 0.46 15.04 16 (4التاسع)

 0.73 15.16 01 (3التاسع)

 0.38 15.06 14 (4التاسع)

 1203 40218 414 المجموع الكلي

 
 :االختبار القبلي 

وحطعقددة الم حظددة القحبمددة ، االختحددعهلل القحبدده قحددل الحددهللء حعلهللهللامددة الحعلمددة قددعى الحعحددث حددإجهللاء 
ويلدد  لبتعددهللف نبددا الفددهللول حددمن المجمونددعت الددث ث وتدده جممددع طعلحددعت العممددة جددهللي نبددا أ الددييو 

-One-Wayوامددتخهللى اختحددعهلل تحبمددل التحددعمن األحددعهللي ، حمتمن ومجمونددة ضددعحطةمجمددونتمن تجددهللم
ANOVA :و عمت المتعقج وكل الجهللول التعله 
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 (4-18جدول )
عدم وجود فرق معنوي بين متوسط وبطاقة المالحظة للتأكد من نتيجة تطبيق االختبار القبلي 

 تححيل المجموعات " الضابطة والتجريبية "
أدوات 

الدراسة 

 قبليةال

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 
 مستوى الداللة

االختبار 

 القبلي

 15.11 2 34.2189 بين المجموعات
1.65 

 

 غير دالة إحصائيا  

 
 140 1237.85 داخل المجموعات

9.145 
 142 1272.0 المجموع

بطاقة 

 المالحظة

 1769 2 7044.4 بين المجموعات

 140 99351.8 داخل المجموعات غير دالة إحصائيا   1.99
888.7 

 142 106396.3 المجموع

كددده االختحدددعهلل القحبددده وكددده حطعقدددة  تحدددمن مدددن الجدددهللول المدددعحل ندددهللى وجدددوهلل كدددهللول حدددمن المجموندددعتم
  .وحيل  تى التحقل من ت عكؤ المجمونعت التجهللمحمة والضعحطة الم حظة القحبمة،

 

 

 الجتماعي والثقافي واالقتحادي :المستوى ا 
ممع معطه كهللصة  حمهللو  ،معظى طعلحعت المهللهللمة مقطن كه حمقة واحهللو وحعلقهللب من تب  المهللهللمة

 لبتقعهللب حمن وجهعت المظهلل.
 

 :املعاجلات اإلحصائية : بعاً سا
 قعى الحعحث حعختمعهلل اإلحصعقمعت التعلمة ويل  لتواكقهع مع الهللهللامة الحعلمة وته :

 : One-way-ANOVAليل التباين األحادي اختبار تح -1
 إحصدعقه أمدبوب " حسمد  ( 223 :9114   والقعضده طد  مشدمهلل  مدع التحدعمن تحبمدل معدهللف

 تديه  ل إهللجعع ثى ومن األمعممة م ومعت  إلا ال به االمحهللاكعت مهللحععت مجموع تقممى مم  الههللف
 ".محح  إلا الم ومعت
 أو مجمدونتمن أومدعط اخت ف الختحعهلل ي مة ةطهللمق " حقول  كمعهللك  ( 9122 ( الخبمبه أمع

مدن  أكضدلومعتحدهلل تديا االختحدعهلل (، 3: ...2،  الشدمهللامه." التحدعمن خد ل مدن واحدهللو هللكعدة أ ثدهلل
 .2.9، نفعمدددددةمتعدددددهللهللو خعصدددددة نمدددددهللمع ت دددددون ممدددددتومعت المتغمدددددهلل الممدددددتقل  T-Testاختحدددددعهلل ت 

حعمددتخهللاى الددتعبى المشددط  تدديه الهللهللامددة تمددع  ثدد ث مجمونددعت وتدده مجمددونتمن تددهللهللس  (.وكدده922:
التعبى المحمه نبا المشهللوع والمجمونة الثعممة  امتهللاتمجمةكعلمجمونة األولا والته متهللهللس حعمتخهللاى 
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والمجمونددة الثعلثددة ومددوف تددهللهللس حعلطهللمقددة  ،مددتهللهللس حعمددتخهللاى الددتعبى التعددعومه وكددل طهللمقددة ج مددو
 التقبمهللمة.
 

 : يتاإقيمة مربع  -3
-الفهى-كه الجوامب  المعهللكمة ضعمف(-متومط-  حمهللثمهللتسالحجى  من خ ل امجعهللويل  
 ، وحطعقة الم حظة.المعهللكهالهللهللجة ال بمة( ل ختحعهلل -التطحمل

 :لعينتين مستقلتيناختبار ت  -2
كه  نالتجهللمحمتملبتس هلل من نهللى وجوهلل كهللل معموي حمن متومطعت هللهللجعت المجمونتمن ويل  
  وحطعقة الم حظة. المعهللكهاالختحعهلل 

 عامل الكسا لبالك:إيجاد م -4
 المعهللكهكه التعبمى المشط لمتعقج تطحمل االختحعهلل  نامتهللاتمجمتملتحهللمهلل مهللى كعنبمة امتخهللاى 

 .لب مب المعهللل Blackحعمتخهللاى مععهلللة ح     تمنالتجهللمحم تمنلبمجمون وحعهللمع   قحبمع  
 

 الدراسة : إجراء : خطواتثامناً 
 ل التعله:وتهللتمب خطوات الهللهللامة وك حإنهللاهللقعى الحعحث 

وكدل الخعصدة حدعلتعبى التعدعومه  مدتهللاتمجمتمناال حموضدوع الصدبة يات التهللحومدة األهللحمدعت مهللاجعدة .9
 التعبى المحمه نبا المشعهللمع. امتهللاتمجمةطهللمقة ج مو، و 

الدتعبى التعدعومه حعمدتخهللاى  امدتهللاتمجمة حهللهللامدة تتمدتأ التده المدعحقة والححوث الهللهللامعت امتط ع .2
 التعبى المحمه نبا المشعهللمع. ةامتهللاتمجمطهللمقة ج مو، و 

األولدا  الهللمدى الهمهللمده( و  الوحدهللو التعمدع األمعمده لبصدف الت مولوجمدع  تدعب محتدوى تحبمدل .3
 .كمهع الواهللهللومهعهللات الهللمى الهمهللمه 

 وحطعقة الم حظة. المعهللكهنهللاهلل االختحعهلل إ .4
 .المقتهللحة متهللاتمجمةحعال المعبى هلللمل إنهللاهلل .0
 وهلللمل المعبى نبا مجمونة من المح ممن. ،الم حظة ، وحطعقةالمعهللكهنهلل  االختحعهلل  .6
 إلجدهللاءالهللهللامعت العبمع حعلجعمعة االم ممة لبمواكقة نبا توجمد   تدعب إلا حطبب توج  الحعحث  .3

 (.1، وكل مبحل هللقى  التطحمل الممهللامه لبهللهللامة لوزاهللو التهللحمة والتعبمى
لا مهللمهللمدة التهللحمدة والتعبدمى إب موج  توج  الحعحث الا وزاهللو التهللحمة والتعبمى لبحصول نبا خطع .2

 (..9، وكل مبحل هللقى  حمهللممة هللك  التعبمممة
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لدا المهللهللمدة المدهللاهلل إالتعبمممدة لبتوجد  ين من مهللمهللمة التهللحمة والتعبمى حمهللممدة هللكد  إالحصول نبا  .1
 (.99، وكل مبحل هللقى  كمهعإجهللاء التطحمل الممهللامه 

، المعهللكدددهتطحمدددل االختحدددعهلل للبحمدددعت  (ب مدددة هللاهللو مهللهللمدددة حمدددعت شدددفع نمدددهللو الثعمو إلدددا إالتوجددد   ..9
ويلدد  لبتس ددهلل مددن  األمعمدده،طعلحددعت الصددف الععشددهلل  وحطعقددة الم حظددة نبددا نممددة امددتط نمة مددن

 ومععمل الصعوحة والتمممز لفقهللات االختحعهلل. ،الصهللل والثحعت
جددهللمحمتمن وتددى اختمددعهلل المجمددونتمن الت ،الهللهللامددة نبمهددع قصددهللمع   إجددهللاءالعممددة المددهللاهلل اختددعهلل الحعحددث  .99

  معممة العبمع لبحمعت.من الصف التعمع حمهللهللمة هللمهلل معممن األوالضعحطة نشواقمع  
قحددل الحددهللء وحطعقددة الم حظددة قحبمددع  لبتس ددهلل مددن ت ددعكؤ المجمونددعت  المعهللكددهتددى تطحمددل االختحددعهلل  .92

 حعلهللهللامة.
 هللهللامة نبمهع من قحل المعبى حمفم  وكل التعله:تى تهللهللمس الوحهللو المهللاهلل اجهللاء ال .93
 
 واًل: استراتيجية التعلم المبني عل  المشروع :أ

  إلجدهللاء جممدع حصدص الت مولوجمدع  م تحدة المهللهللمدة الطبب من مدهللمهللو المهللهللمدة لحجدز م دعن
، ل حدددهلل الممدددعحة المخصصدددة لبم تحدددة ولتدددوكهلل جهدددعز حعمدددوب وجهدددعز لبصدددف التعمدددع كمهدددع

 .LCDنهلل  الومعقط المتعهللهللو 
 لبمعدهللل العدعى المدعحل المهللصدوهلل كده الشدهعهللو ع  وكقد جعممةمت مجمونعت إلا الطعلحعت تقممى، 

 طعلحعت. 6-0من مجمونة  ل تت ون ححمث
 المجمونعت. نبا المهمة وطهللح الطعلحعت امتحعه حجيب الهللهللس المعبى محهللأ 
 طعلحددة  –طعلحدة لضدحط الوقدت  –وزع المهدعى حدمن الطعلحدعت وكدل اآلتدده : نهللمفدة المجموندة تد

طعلحة لبممعنهللو كده تقدهللمى مدع تحتعجد   –ونعت األخهللى طعلحة لتقممى المشهلل  –لشهللح المشهللوع 
 المجمونة من األهللوات ال زمة .

 .مطبب المعبى من المجمونعت اختمعهلل مشهللوع لتمفميه وكل الهللهللس المطبوب 
 وتدوكمهلل مدع مبدزى مدن احتمعجدعت  ،مطبب المعبى من الطعلحعت تحومل ك دهللو الدهللهللس إلدا مشدهللوع

 لمجعح المشهللوع.
 المشهللوع الممجز إلا مجمونة أخهللى تمهمهللا  لتقممم  لمقوى المعبى حتحوم. 

  نبا المجمونعت وهللقة التقممى حتا متى تقمدمى المجموندعت األخدهللى وكدل ضدواحط موزع المعبى
 .معممة
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 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو: ثانيًا: استراتيجية

"  األىا "المجمونة تمم أحهللتمعنمهلل امتخهللاى طهللمقة ج مو الحهلل من توزمع الطعلحعت كه مجمونتمن 
 والمجمونة الثعممة تمما "مجمونة الخحهللاء".

 :ستراتيجيةاالقبل البدء باستخدام 
  إلجدهللاء جممدع حصدص الت مولوجمدع  م تحدة المهللهللمدة الطبب من مدهللمهللو المهللهللمدة لحجدز م دعن

، ل حدددهلل الممدددعحة المخصصدددة لبم تحدددة ولتدددوكهلل جهدددعز حعمدددوب وجهدددعز لبصدددف التعمدددع كمهدددع
 .LCDعهللهللو نهلل  الومعقط المت

 لبمعدهللل العدعى المدعحل المهللصدوهلل كده الشدهعهللو وكقدع   جعممةمت مجمونعت إلا الطعلحعت تقممى، 
 طعلحعت. 6-0من مجمونة  ل تت ون ححمث

 المجمونعت. نبا المهمة وطهللح الطعلحعت امتحعه حجيب الهللهللس المعبى محهللأ 
 نبدا ندهللهلل األتدهللاف كده حمعء  ،مقوى المعبى حتوزمع أهللقعى نبا الطعلحعت كه المجمونة الواحهللو

 الهللهللس.
 هللقددى حعممدد  حددعلجبوس كدده مجمونددة  أخدديت لتددهمطبددب المعبددى مددن الطعلحددة كدده  ددل مجمونددة وا

 تمما مجمونة الخحهللاء.
 .موزع المعبى محتومعت الههللف نبا مجمونة الخحهللاء 
 وتشهللح مع امتفعهللت  من مجمونة الخحهللاء. ،تعوهلل الطعلحة إلا المجمونة األى 
 معت حعمل مبخص لمع تى شهللح  من قحل مجمونة الخحهللاء.تقوى الطعلحعت الحعق 
 مجمونة  ل من المهعى تمفمي الطعلحعت من المعبى مطبب. 
 ة محهللهللونبمهع خ ل كتهللو زممم واإلجعحة ،متى توزمع وهللقة نمل ل ل طعلحة. 
   هللهللجددعت والحددث  أنبددانددن المجمونددة صددعححة  واإلندد نالعمددل  أوهللالمقددوى المعبددى حتصددحم

 .المجمونة نبا تعزمز تب 
  األخهللى المجمونعت من مجمونة  ل أمعى المقعش حعب مفت. 
 23/99/2.92حتدددا  20/1/2.92 الفتدددهللو  امدددتغهللقت تطحمدددل الهللهللامدددة لمدددهللو شدددههللمن حدددهللء مدددن .94

 وكل الجهللول التعله :. أمحونمع  ويل  حمعهللل حصتمن 
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 (4-19جدول )

 المتبعة في تطبيق دروس الوحدة االول الجراءات اوحف 
 االجراءات التنفيذية االستراتيجية المستخدمة اسم الدرس التاريخ

30/9 - 
 التعلم المبني على المشروع

 االختبار القبلي
 يقة جكسوالتعلم التعاوني وفق طر

34/9  
 التعلم المبني على المشروع

 بطاقة المالحظة القبلية
 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو

39/9 

 المنظور وأنواعه

 توزيع ورقة عمل التعلم المبني على المشروع

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 41/9
توزيع ورقة عمل وتوزيع الطالبات 

 لخبراءللمجموعة االم ومجموعة ا

رسم منظور باستخدام  4/41

 طريقة االوبليك

 

 التعلم المبني على المشروع
تصميم منظور باستخدام خطوات 

 المشروع

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 3/41
توزيع ورقة عمل وتوزيع الطالبات 

 للمجموعة االم ومجموعة الخبراء

رسم منظور باستخدام  6/41

 (3طريقة االوبليك )

 لم المبني على المشروعالتع
تقويم المشاريع من خالل ورقة 

 تقييم

 توزيع ورقة عمل التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 4/41

8/41 

رسم منظور باستخدام 

 ( 4)  االيزومتريك

 التعلم المبني على المشروع
تصميم منظور باستخدام خطوات 

 المشروع

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 9/41

ورقة خاصة باألهداف  توزيع

المطلوبة وتوزيع الطالبات 

 للمجموعة االم ومجموعة الخبراء

رسم منظور باستخدام  44/41

 (3) االيزومتريك

 التعلم المبني على المشروع
تقويم المشاريع من خالل ورقة 

 تقييم

 توزيع ورقة عمل التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 41/41

رسم نظرية السارية  40/41

باستخدام بؤرة تالشي 

 واحدة

 التعلم المبني على المشروع
تصميم منظور باستخدام خطوات 

 المشروع وتقييم المشروع

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 46/41
توزيع ورقة عمل وتوزيع الطالبات 

 للمجموعة االم ومجموعة الخبراء

31/41 
رسم مكعب باستخدام 

 (4) بؤرة تالشي

 على المشروعالتعلم المبني 
تصميم منظور باستخدام خطوات 

 المشروع وتقييم المشروع

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 34/41
توزيع ورقة عمل وتوزيع الطالبات 

 للمجموعة االم ومجموعة الخبراء

رسم مكعب باستخدام  33/41

 (3)بؤرة تالشي

 التعلم المبني على المشروع
تقويم المشاريع من خالل ورقة 

 قييمت

 توزيع ورقة عمل التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 34/41

رسم أرضية ممر مبلط  4/44

باستخدام قاعدة 

 (4)الثمن

 التعلم المبني على المشروع
تصميم أرضية ممر مبلط باستخدام 

 خطوات المشروع

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 1/44
توزيع ورقة عمل وتوزيع الطالبات 

 االم ومجموعة الخبراءللمجموعة 

0/44 
رسم أرضية ممر مبلط 

باستخدام قاعدة 

 (3)الثمن

 التعلم المبني على المشروع
تقويم المشاريع من خالل ورقة 

 تقييم

 توزيع ورقة عمل التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 6/44

يم أشجار وأعمدة باستخدام تصم التعلم المبني على المشروعرسم أشجار وأعمدة  41/44
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 االجراءات التنفيذية االستراتيجية المستخدمة اسم الدرس التاريخ

 خطوات المشروع وتقييم المشروع باستخدام بؤرة تالشي

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 44/44
توزيع ورقة عمل وتوزيع الطالبات 

 للمجموعة االم ومجموعة الخبراء

43/44 
رسم منظور ببؤرتي 

 (4)تالشي

 التعلم المبني على المشروع
تصميم منزل ببؤرتي تالشي 

 روعباستخدام خطوات المش

 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 44/44
توزيع ورقة عمل وتوزيع الطالبات 

 للمجموعة االم ومجموعة الخبراء

رسم منظور ببؤرتي  31/44

 (3تالشي)

 التعلم المبني على المشروع
تقويم المشاريع من خالل ورقة 

 تقييم

 توزيع ورقة عمل التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو 30/44

34/44  
 التعلم المبني على المشروع

 االختبار البعدي
 التعلم التعاوني وفق طريقة جكسو

 
 جهللاء التجهللحة نبا نممة الهللهللامة.إالهللهللامة حعهلل  ألهللواتالتطحمل الحعهللي  .90
 جمع الحمعمعت وتحبمل متعقج الهللهللامة كه ضوء كهللضمعت الهللهللامة. .96
 امة.اجهللاء االمعلمب االحصعقمة الممعمحة وكقع  لفهللو  الهللهلل  .93
 ، والخهللوي حتوصمعت ومقتهللحعت الهللهللامة.نهلل  المتعقج وتفممهللتع .92
 

 التعقيا عل  الفحل الرابع:تاسعًا: 
التددده مهدددعهللات الهللمدددى الهمهللمددده  قدددعى الحعحدددث كددده تددديا الفصدددل حتحبمدددل الجوامدددب المعهللكمدددة و

 ،األمعمددهالهللمددى الهمهللمدده"الممظوهلل" مددن  تددعب الت مولوجمددع لبصددف التعمددع  األولدداتحتومهددع الوحددهللو 
الفهى  -  المعهللكة حمبوصمفت جعمب معهللكه ( 22وحبغت الجوامب المعهللكمة كه تيه الوحهللو نبا  

الته تتعبل حقمعس جعمب  األمقبةحمث حبغت نهللهلل ، ةمب المعهللكمواوكل تصممف حبوى لبج التطحمل( –
ندهللهلل  وحبغدت ،أمدقبة (6  التده تتعبدل حقمدعس جعمدب الفهدى األمدقبةوحبغدت ندهللهلل ، ( مدؤاال  93  المعهللكة
  ( أمقبة.1الته تتعبل حقمعس جعمب التطحمل   األمقبة

موزندة حمدب األحعدعهلل التعلمدة  ( مهدعهللو تمهللمدمة32وحبغدت  مهعهللات الهللمى الهمهللمهوهللصهلل وتى 
هللمددى  -هللمددى مظهللمددة المددعهللمة -هللمددى ممظددوهلل حطهللمقددة االمزومتهللمدد  -:  هللمددى ممظددوهلل حطهللمقددة االوحبمدد 

هللمدى أشدجعهلل  -مة ممدهلل مدحبط حعمدتخهللاى قعندهللو الدثمنهللمدى أهللضد -م عب حعمدتخهللاى حدؤهللو ت شده واحدهللو
 .هللمى حؤهللته ت شه( –حؤهللو ت شه واحهللو  ىوأنمهللو حعمتخهللا

نددهللاهللومددن ثددى قددعى الحعحددث حإنددهللاهلل هلللمددل المعبددى  وتددى  وحطعقددة الم حظددة. معهللكددهاالختحددعهلل ال وا 
مهللهللمددة  ( مددن33وحطعقددة الم حظددة نبددا نددهللهلل  معهللكددهخددي العممددة االمددتط نمة لتطحمددل االختحددعهلل الأ

 حمعت شفعنمهللو لمعهللكة مهللى م قمتهمع لبعممة المقصوهللو.
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حعمل اختحعهلل قحبه وحطعقة م حظة قحل حضحط متغمهللات الهللهللامة ثى حعهلل يل  قعى الحعحث 
الممعمحة  اإلحصعقمة األمعلمبواختمعهلل الهللهللامة نبا العممة المهللاهلل تطحمل الهللهللامة نبمهع،  حإجهللاءالحهللء 

كه تيه الهللهللامة.



 
 

 اخلامسالفصل 
 تفسريهانتائج الدراسة و

 
 .وتفسريه السؤال األول يجةنت -1

 .وتفسريه السؤال الثاني يجةنت -3

 :والفروض املتعلقة به وتفسريها نتائج السؤال الثالث -2

 توصيات الدراسة.-4

 مقرتحات الدراسة. -5
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 الفصل اخلامس
 تفسريهانتائج الدراسة و

تدى التوصدل إلمهدع حمدعء نبدا المععلجدعت اإلحصدعقمة  معحهلل تديا الفصدل ندن أتدى المتدعقج التده
الته أجهللمت نبا مع تى جمع  وتحبمب  من حمعمدعت مدن خد ل االختحدعهلل وحطعقدة الم حظدة ويلد  مدن 

 ديل   يل  ممعقشدة تبد  المتدعقج وتفمدمهللتعو د، الهللهللامة والتحقل مدن الفدهللو  أمقبةخ ل اإلجعحة نن 
 صددهع والمقتهللحددعت الخعصددة حتبدد  الهللهللامددة وكممددع مبدده محتددوي الفصددل نبددا التوصددمعت التدده تددى امتخ

 لمتعقج الهللهللامة. نهللضع  
 السؤال األول: -1

المعتمـدتين علـ  الـتعلم النشـط والتـي ترـدف  ستراتيجيتينما االالمؤال األول نبا :  مص
 إل  تنمية مرارات الرسم الرندسي لدى طالبات الحف التاسع األساسي؟

ندهللاهلل الهللجدوع لدألهللب التهللحدوي والهللهلل  مدن خد لنن المدؤال االول تدى  ولإلجعحة امدعت المدعحقة وا 
الددتعبى  امددتهللاتمجمةو المحمدده نبددا المشددهللوع، الددتعبى  مددتهللاتمجمة( ال 2مظددهلل مبحددل هللقددى   أ، هلللمددل المعبددى

 التععومه وكل طهللمقة ج مو لتمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمه.
 السؤال الثاني : -3

المراد تنميترا في مـادة التكنولوجيـا  الرندسيمرارات الرسم ما مص المؤال الثعمه نبدا : 
 في التعلم النشط؟ استراتيجيتينلدى طالبات الحف التاسع األساسي باستخدام 

قدعى الحعحددث حتحبمددل الوحددهللو األولدا الهللمددى الهمهللمدده " الممظددوهلل" نددن المددؤال الثددعمه  ولإلجعحدة
متهددع، وتددى التوصددل إلددا ط لتمموتصددممى امددتهللاتمجممن كدده الددتعبى المشدد، مهددعهللات الهللمددى الهمهللمددهوهللصددهلل 

  مع كه الجهللول التعله:( مهعهللو تمهللممة كهللنمة 32 امحثقت و ، هللقمممة( مهعهللو تمهللممة  3 
  األول في الوحدة وأوزانرا النسبية مرارات الرسم الرندسي ( 5-1جدول )

 الوزن النسبي للمهارة مهارة الرسم الهندسي الرقم

 10رسم المنظور باستخدام زاوية

 %40263 م أبعاد المسقط األمامي بشكل دقيقرست  10

 وظف المثلث قائم الزاوية في الرسمت  20

 من رؤوس المسقط األمامي 10رسم زاوية ت  30

 تحديد نصف طول العرض في رسم المنظور  40

 وظف األلوان لتحديد المساقطت  50

 41/41رسم المنظور باستخدام زاوية

 %4320 431رسم المحاور الثالث وبزاوية ت  80

 رسم أبعاد المسقط األفقي بشكل دقيقت  70

 والمسطرة في الرسم 41/61وظف المثلث ت  60
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 الوزن النسبي للمهارة مهارة الرسم الهندسي الرقم

 رسم االرتفاع بشكل دقيقت  90

 الرسم باستخدام بؤرة تالشي واحدة) نظرية السارية(

 %4320 رسم السارية األولى والثانيةت  110

 ستخدم األدوات الهندسية المناسبةت  110

 ط في الرسم2حدد نقطة التالشي على الخت  120

 رسم السارية الثالثة في منتصف المسافة2ت  130

 رسم مجسم منظوري لمكعب باستخدام بؤرة تالشي واحدة

 %40263 رسم خط األفق وإبراز نقطة التالشي عليهت  140

 رسم المربع وفق القياسات المطلوبة2ت  150

 رسم خطوط خفيفة من المربع إلى نقطة التالشي2ت  180

 حد أضلع المربعرسم خطا موازيا ألت  170

 سقط خطوطا عمودية من الخط الموازيت  160

 رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشي واحدة

 %48240 رسم خط أفقي ويقسمه إلى مسافات متساويةت  190

 رسم الخط الراسي ويقسمه حسب قاعدة الثمن2ت  210

 رسم خط األفق ويحدد عليه بؤرة التالشيت  210

 لى نقطة التالشيرسم خط من وحدة الخط األفقي إت  220

 رسم خط أفقي على الخط العموديت  230

 لون أرضية الممر المبلطت  240

 رسم أشجار أو أعمدة بنقطة تالشي واحدة

 %4320 رسم خط األفق ، وبؤرة التالشي ،وحافتي السكة2ت  250

 رسم خط مائل مرتفع عن خط األفقت  280

 رسم الخطوط المائلة من كل جانب2ت  270

 ن يمثالن السكة إلى مسافات متناسبة2قسم الخطين اللذيت  260

 رسم منظور ببؤرتي تالشي

 %4320 رسم خط األفق ويحدد عليه بؤرتي التالشيت  290

 رسم خط عمودي بإظهار الحافة األقرب من البنايةت  310

 وصل طرفي الحافة ببؤرتي التالشيت  310

 ضيف على الرسم أشياء كاألبواب ،والشبابيكت  320

المتضممة كه وحهللو الهللمى الهمهللمه  مهعهللات الهللمى الهمهللمه ل أنمتض  من الجهللول المعح
والته تههللف الممحمة  وأوزامهعالفهللنمة،  ( مهعهللات  بمة، وممحثل نمهع مجمونة من المهعهللات3نهللهللتع  

 إلا تحقمل المهعهللو الهمهللممة المطبوحة.
 
 
 
 
 



  
011 

 
  

تنميـة مرـارات  فـيشـط لـتعلم النلما فاعلية اسـتخدام اسـتراتيجيين : عل  نص السؤال الثالثي -2
 ؟الرسم الرندسي لدى طالبات الحف التاسع األساسي

 الفهللضمعت التعلمة:حعلتحقل من صحة ولإلجعحة نن المؤال الثعلث قعى الحعحث 
 :األول الفرضية 

( بــين درجــات الطالبــات فــي ≤1.15ال توجــد فــروق ذات داللــة إححــائية عنــد مســتوى )
 لمرارات الرسم الرندسي االختبار المعرفيالتي يقيسرا جميع الجوانا المجموعات الثالث في 

 لحالح المجموعتين التجريبيتين. بعد تطبيق الدراسة والدرجة الكلية له
حتحهللمدددهلل المجموندددة التجهللمحمدددة األولدددا والمجموندددة التجهللمحمدددة الثعممدددة وتهللهللممدددهن قدددعى الحعحدددث 

 (9 مس طعلحددعت الصددف التعمددع حمددث قددعى الحعحددث حتددهللهلل  حعمددتخهللاى إحددهللى امددتهللاتمجمعت الددتعبى المشددط
حعمددتخهللاى  (2 الددتعبى المحمدده نبددا المشددهللوع، وتددهللهللمس طعلحددعت الصددف التعمددع  امددتهللاتمجمةحعمددتخهللاى 
 التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو، والمجمونة الضعحطة وتى تهللهللممهع حعلطهللمقدة التقبمهللمدة. امتهللاتمجمة

لبمجمونددعت  المعهللكددهختحددعهلل اال إنددهللاهللحالحعحددث الهللهللامددة قددعى  إلجددهللاءوحعددهلل االمتهددعء مددن الفتددهللو المقددهللهللو 
( ومدن ثدى  0   مظدهلل مبحدل هللقدىأ، (تطحمدل  -كهدى-تدي هلل الث ث وتصممف الجعمب المعهللكه كم  إلا 

 .(6وكل المبحل هللقى  قعى الحعحث حتصحمح  وهللصهلل الهللهللجعت 
-One األحدعهللياختحدعهلل تحبمدل التحدعمن الحعحدث امدتخهللى نن تيا المؤال احصدعقمع   ولإلجعحة  

Way-ANOVA  حهللمعمج حعمتخهللاىSPSS  حمن المجمونعت الث ث كه  الفهللولويل  لبتعهللف نبا
 وكل التعله : والهللهللجة ال بمة ل ختحعهلل اليي مقمس الجعمب المعهللكه والتطحملالمعهللكة و الفهى  جوامب
 المعرفي: جاناأواًل: ال

وكددل تصددممف  عهللكددهالجعمددب المممددتوى ( كقددهللو تمعولددت 12نبددا   المعهللكددهاشددتمل االختحددعهلل 
 مدع تددو موضدد   ، ولبتعددهللف نبدا متددعقج الطعلحدعت كدده المجمونددعت الدث ث كدده الجعمدب المعهللكددهحبدوى

 كه الجهللول التعله :
 (5-3جدول رقم )

 المعرفي جانالل( One- Way- ANOVA)المعرفياستخدام تحليل التباين األحادي لالختبار 
 مصدر التباين جانبال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 يةالحر

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 إيتامربع 
3

η 

حجم 

 التأثير

 المعرفة

بين 

 المجموعات
113.77 2 56.88 

داخل  كبير 0.127 0.000 10.16

 المجموعات
783.59 140 5.597 

 
 142 897.36 المجموع



  
001 

 
  

نممة الهللهللامة  أكهللاهللهللهللجعت حمن  إحصعقمةوجوهلل كهللول يات هللاللة متض  من الجهللول المعحل 
 .كه الفقهللات الته تقمس الجعمب المعهللكه

 قعى الحعحث ححمعب مهللحع إمتع من خ ل المععهلللة التعلمة : المعهللكه الجعمب كهتسثمهلل الولحمعن حجى 
3مععهلللة حمعب قممة مهللحع إمتع 

η 
 

 
 (431: 9119 أحو حطب وصعهللل،  

3ومتحهللهلل حجى التسثمهلل حعلممحة لقممة 
η   أو صغمهللا  أى متومطع   عآلته :  إيا مع  عن  حمهللا 

3قممة 
η  =...9 .حجى التسثمهلل صغمهلل 
3قممة 

η  =...6 .حجى التسثمهلل متومط 
3قممة 

η  =..94 .حجى التسثمهلل  حمهلل 
ممع مهللل نبا أن  923..= إمتع( متض  أن القممة ال بمة لمهللحع 0-3وحعلهللجوع إلا الجهللول 

 .كه االختحعهلل لجعمب المعهللكها الته تقمس األمقبةهللهللجعت حجى التسثمهلل  حمهلل كه 
لبمقعهللمدعت  (Scheffe Test) فم مشدامدتخهللى الحعحدث اختحدعهلل  جل تحهللمدهلل مصدهللهلل تديه الفدهللول،أومن 

لتوضدم  الفدهللول حدمن المجموندعت  تيا االختحدعهلل حمث ممتخهللى (α=...0نمهلل ممتوى هللاللة الحعهللمة 
حسمد  ممدعا إلدا  (223:  .2.9نفعمدة    مدع مدي هلل  تديا االختحدعهلل، وممدتخهللى المعهللكدهكه االختحدعهلل 

، األمددهلل الدديي مزمددهلل مددن كمددل حددمن متومددطعت مجمونددعت التجهللحددةضددحط معددهللل خطددس التجهللحددة حددإجهللاء تو 
محمن مصهللهلل تديه  الجهللول التعلهو  اإلحصعقمة ومعزز امتخهللام  كه الححوث التهللحومة والمفممة.  ءت فع

 :الفهللول حمن المجمونعت الث ث وكل التعله
 (5-2جدول رقم )

التي تقيس جانا المعرفة  لألسئلةالفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة  داللة
 للمقارنات البعدية فيهيشحسا اختبار  (α=...0  وداللته عند

 الجانب
 المجموعات

 )المتوسط الحسابي(

 (4)تجريبية

9246  

 (3)تجريبية

9241 

  ضابطة

8263 

 المعرفة

 (4) تجريبية

9246  
- 

0.22 

 

0.74 

 

  (   3) تجريبية

9241 
- - 

0.52 

 

 ضابطة

8263 
- - - 

 مجموع المربعات بين المجموعات

 المجموع الكلي للمربعات
3

η = 
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مدددقبة التددده تقدددمس كددده األالمتومدددطعت الحمدددعحمة  نبددداأن أ( 0-4متضددد  مدددن الجدددهللول هللقدددى 
ثددى تدد ه متومددطعت هللهللجددعت  "9تجهللمحمددة" (9 طعلحددعت الصددف التعمددعلصددعل   عمددت  هجعمددب المعهللكددال

طعلحدددعت لصدددعل  قدددل كددده المتومدددطعت الحمدددعحمة  عمدددت .واأل"2تجهللمحمدددة" (2  طعلحدددعت الصدددف التعمدددع
 ."المجمونة الضعحطة" (3 التعمع الصف

مددد  ال توجدددهلل كدددهللول هللالدددة احصدددعقمع  حدددمن متومدددطعت هللهللجدددعت أومدددن الجدددهللول المدددعحل متضددد  
 الطعلحعت كه المجمونعت الث ث كه االمقبة الته تقمس الجعمب المعهللكه من االختحعهلل التحصمبه.

 الفرم: جاناثانيًا: 
، ولبتعددددهللف نبددددا متددددعقج لفهددددىتمعولددددت جعمددددب ا ات( كقددددهلل 6نبددددا   المعهللكددددهاشددددتمل االختحددددعهلل 

  مع تو موض  كه الجهللول التعله : جعمب الفهىالطعلحعت كه المجمونعت الث ث كه 
 (5-4جدول رقم )

 الفرم جانال( One- Way- ANOVA)المعرفياستخدام تحليل التباين األحادي لالختبار 

 در التباينمص الجانب
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إيتا
3

η 

حجم 

 التأثير

 الفهم

بين 

 المجموعات
80.982 2 40.49 

داخل  كبير 0.332 0.000 34.83

 المجموعات
162.77 140 1.163 

 
 142 243.75 المجموع

 عمت قممت  الهللاللمة:  فهىال جعمبالته تقمس  األمقبةهللهللجعت متض  من الجهللول المعحل أن 
.....  sig=  0...وته أقل من ممتوى الهللاللة≥α). 

الختحعهلل التحصمبه، قعى الحعحث ححمعب كه ا فهىجعمب ال ته تقمسال األمقبةولحمعن حجى تسثمهلل 
 .ثهللمهللحع إمتع إلمجعهلل حجى األ

مهللل نبا أن حجى التسثمهلل  حمهلل كه  ممع 332..= إمتعمتض  أن القممة ال بمة لمهللحع   مع
 .التحصمبه الته تقمس جعمب الفهى كه االختحعهلل األمقبةمتومطعت هللهللجعت 

لبمقعهللمعت  (Scheffe Test) فم مش، امتخهللى الحعحث اختحعهلل ومن أجل تحهللمهلل مصهللهلل تيه الفهللول
 ( حمن المجمونعت الث ث وكل الجهللول التعله:α=...0الحعهللمة نمهلل ممتوى هللاللة 
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 (5-5جدول رقم )
التي تقيس جانا الفرم في  لألسئلةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة 

 للمقارنات البعدية فيهيشحسا اختبار  (α=...0  وداللته عند

 الجانب
 المجموعات

 )المتوسط الحسابي(

 (4) تجريبية

0241 

 (3) تجريبية

1291 

  ضابطة

4213 

 فهمال

 (4) تجريبية

0241 
- 

0.16 

 

1.68 * 

 

 (3) تجريبية

1291 
- - 

1.52 * 

 

 ضابطة

4213 
- - - 

حدمن ( α=...0نمدهلل   إحصدعقمة( أن الفهللول  عمدت يات هللاللدة 0-6متض  من الجهللول هللقى 
التجهللمحمدددة  تمن التجدددهللمحمتمنالمجمدددونكددده المجموندددعت الدددث ث لصدددعل  طعلحدددعت المتومدددطعت هللهللجدددعت 

كدده  فهددىالتدده تقددمس جعمددب ال األمددقبةكدده  (2 التعمددع والمجمونددة التجهللمحمددة الثعممددة (9 لتعمددعا األولددا
االختحعهلل التحصمبه، كده حدمن لدى ت دن تمدع  كدهللول هللالدة حدمن متومدطعت هللهللجدعت طعلحدعت المجموندة 

 ومتومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة. األولاالتجهللمحمة 
ضدددع  أن متومدددطعت هللهللجددددعت طعلحدددعت المجموندددة التجهللمحمددددة ومدددن الجدددهللول المدددعحل متضدددد  أم

 (.2 التعمع أنبا من متومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة (9 األولا التعمع
 التطبيق: جاناثالثًا: 

ولبتعهللف نبا متعقج  ، لتطحمل( كقهللات تمعولت جعمب ا1نبا   المعهللكهاشتمل االختحعهلل 
  مع تو موض  كه الجهللول التعله : تطحملث كه جعمب الالطعلحعت كه المجمونعت الث 

 (5-6جدول رقم )
 التطبيقجانا ل( One- Way- ANOVA)المعرفياستخدام تحليل التباين األحادي لالختبار 

 مصدر التباين الجانب
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إيتا
3

η 

حجم 

 التأثير

 طبيقالت

بين 

 المجموعات
157.07 2 78.53 

داخل  كبير 0.172 0.000 14.55

 المجموعات
755.87 140 5.399 

 
 142 912.94 المجموع

كه االختحعهلل  لتطحمقها جعمبالته تقمس ال األمقبةهللهللجعت متض  من الجهللول المعحل أن 
 .(α≤0...الهللاللة   وته أقل من ممتوى=sig  ..... عمت قممت  الهللاللمة:  المعهللكه
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الختحعهلل التحصمبه، قعى كه ا الته تقمس الجعمب التطحمقه األمقبةولحمعن حجى تسثمهلل 
 .ثهللالحعحث ححمعب مهللحع إمتع إلمجعهلل حجى األ

ممع مهللل نبا أن حجى التسثمهلل  حمهلل كه  932..= إمتعمتض  أن القممة ال بمة لمهللحع   مع
 .عهلل التحصمبهاالختحالته تقمس جعمب التطحمل كه  األمقبة

 (Scheffe Test) فم مشامتخهللى الحعحث اختحعهلل  ،ومن أجل تحهللمهلل مصهللهلل تيه الفهللول
 ( حمن المجمونعت الث ث وكل الجهللول التعله:α=...0لبمقعهللمعت الحعهللمة نمهلل ممتوى هللاللة 

 (5-7جدول رقم )
 التطبيقانا جالتي تقيس  لألسئلةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة 

 للمقارنات البعدية فيهيشحسا اختبار  (α=...0  وداللته عند

 الجانب
 المجموعات

 )المتوسط الحسابي(

 (4) تجريبية

6208 

 (3) تجريبية

6248 

 ضابطة

1230 

 التطبيق

 (4) تجريبية

6208 
- 

0.2 

 

2.33 * 

 

 (3) تجريبية

6248 
- - 

2.13 * 

 

 ضابطة

1230 
- - - 

حدمن ( α=...0نمدهلل   إحصدعقمة( أن الفهللول  عمدت يات هللاللدة 0-2متض  من الجهللول هللقى 
وحدمن متومدطعت هللهللجدعت طعلحدعت  (9 التعمدع األولدامتومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمدة 

 وحددددمن متومددددطعت هللهللجددددعت طعلحددددعت المجمونددددة التجهللمحمددددة الثعممددددة (،3 المجمونددددة الضددددعحطة التعمددددع
، معهللكددهالتدده تقدمس الجعمدب التطحمقدده كده االختحدعهلل ال األمدقبةموندة الضددعحطة كده و المج (2 التعمدع

 األولددداكددده حدددمن لدددى ت دددن تمدددع  كدددهللول هللالدددة حدددمن متومدددطعت هللهللجدددعت طعلحدددعت المجموندددة التجهللمحمدددة 
 ومتومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة.

مجموندددة التجهللمحمددددة ومدددن الجدددهللول المدددعحل متضدددد  أمضدددع  أن متومدددطعت هللهللجددددعت طعلحدددعت ال
 (.2 التعمع أنبا من متومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة (9 األولا التعمع

 رابعًا: الدرجة الكلية:
  مع تو موض  كه الجهللول التعله : المعهللكهو عمت متعقج الهللهللجة ال بمة كه االختحعهلل 
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 (5-8جدول رقم )
 للدرجة الكلية( One- Way- ANOVA)المعرفيار استخدام تحليل التباين األحادي لالختب

 مصدر التباين الجانب
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إيتا
3

η 

حجم 

 التأثير

الدرجة 

 الكلية

بين 

 المجموعات
461.45 2 180.7 

داخل  كبير 0.186 0.000 11.95

 المجموعات
2117.8 140 

15.13 

 142 2479.2 المجموع

 عمت قممت   المعهللكهكه االختحعهلل  االختحعهلل   لهللهللجعت متض  من الجهللول المعحل أن 
 .(α≤0...وته أقل من ممتوى الهللاللة  =sig  .....الهللاللمة: 

، قعى الحعحث ححمعب معهللكهال الختحعهللكه ا متومطعت هللهللجعت االختحعهلل   لولحمعن حجى تسثمهلل 
 .ثهللحجى األ مهللحع إمتع إلمجعهلل

 ممع مهللل نبا أن حجى التسثمهلل  حمهلل كه 926..= إمتعمتض  أن القممة ال بمة لمهللحع   مع
   ل. المعهللكههللهللجعت االختحعهلل  متومطعت

 (Scheffe Test) فم مشامتخهللى الحعحث اختحعهلل ومن أجل تحهللمهلل مصهللهلل تيه الفهللول، 
 الث ث وكل الجهللول التعله:( حمن المجمونعت α=...9لبمقعهللمعت الحعهللمة نمهلل ممتوى هللاللة 

 (5-9جدول)
 الدرجة الكليةالتي تقيس  لألسئلةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة 

 للمقارنات البعدية فيهشيحسا اختبار  (α=...0  وداللته عند المعرفيفي االختبار 

 الجانب
 المجموعات

 )المتوسط الحسابي(

 (4) تجريبية

44208 

 (3) يةتجريب

49 

 ضابطة

40244 

الدرجة 

 الكلية

 (4) تجريبية

44208 
- 

1.42 

 

 2.41* 

 

 (3) تجريبية

49 
- - 

* 3.83 

 

 ضابطة

40244 
- - - 

( α=...0نمددهلل   إحصددعقمة( أن الفددهللول  عمددت يات هللاللددة 0-.9متضدد  مددن الجددهللول هللقددى 
وحدددمن متومدددطعت هللهللجدددعت  (9 التعمدددع ولدددااألحدددمن متومدددطعت هللهللجدددعت طعلحدددعت المجموندددة التجهللمحمدددة 

  وحمن متومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة (،3 التعمع طعلحعت المجمونة الضعحطة
التحصدمبه، كده جدة االختحدعهلل   دل كده االختحدعهلل كده هللهلل  األمدقبةالمجمونة الضدعحطة كده ( و 2 التعمع
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 األولددددات المجمونددددة التجهللمحمددددة حددددمن لددددى ت ددددن تمددددع  كددددهللول هللالددددة حددددمن متومددددطعت هللهللجددددعت طعلحددددع
 ومتومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة.

ومن الجهللول المعحل متض  أمضع  أن متومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة 
 (.9 التعمع األولاأنبا من متومطعت هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة  (2 التعمع

 
حعمددددتخهللاى تحبمددددل التحددددعمن والتدددده تتعبددددل  مددددعحقةعلجددددهللاول الح  ممددددع مددددحل ي ددددهلله  مددددن توضددددم

وهللهللجددة االختحددعهلل  المعهللكددهاالختحددعهلل (  لبجوامددب التدده مقممددهع One- Way- ANOVAاألحددعهللي 
جهللاول الخعصة حهللاللدة الفدهللول حدمن المتومدطعت الحمدعحمة لبمجموندعت الو  المعهللكه  ل كه االختحعهلل 

الهللهللجة ال بمة كه  التطحمل( و-الفهى-ختحعهلل التحصمبه المعهللكةهع جوامب االقمممالته  لألمقبةالث ثة 
مهللك   متض  أم  لبمقعهللمعت الحعهللمة فم مش( حمب اختحعهلل α=...0وهللاللت  نمهلل   المعهللكهاالختحعهلل 

وانــا التــي وجــود فــروق لحــالح المجمــوعتين التجــريبيتين لجميــع الجتحددمن أمدد  و  الفددهلل  الصددفهللي،
يتبين أن الفروق لحالح المجموعتين التجريبيتين مما و  ة الكلية.والدرج المعرفييقيسرا االختبار 

مرارات الرسم في تنمية  المعرفيفي التعلم النشط في االختبار  استراتيجيتينيؤكد فعالية استخدام 
 .بعد تطبيق الدراسة الرندسي

نمدددددهلل ممدددددتوى هللاللدددددة  إحصدددددعقمةكدددددهللول يات هللاللدددددة أمددددد  ال موجدددددهلل ولمزمدددددهلل مدددددن التس دددددهلل مدددددن 
 ...0≥α)  المعهللكهكه االختحعهلل حمن متومطعت هللهللجعت المجمونتمن التجهللمحمتمن. 

جمددع وهللصددهلل الددهللهللجعت لبمجمددونتمن التجددهللمحمتمن ححعددهللمع   المعهللكددهحعددهلل تطحمددل االختحددعهلل  قددعى الحعحددث 
 امددتهللاتمجمةوالدديي تددى تهللهللممدد  حعمددتخهللاى  (9 وتمددع المجمونددة التجهللمحمددة األولددا وتدده الصددف التعمددع 

وتدددى تهللهللممددد   (2 المشدددهللوع والمجموندددة التجهللمحمدددة الثعممدددة وتددده الصدددف التعمدددع الدددتعبى المحمددده نبدددا 
امددتخهللاى اختحدعهلل  ت( لبعممددعت الممددتقبة و  الدتعبى التعددعومه وكددل طهللمقدة ج مددو . امددتهللاتمجمةحعمدتخهللاى 

 Independent Samples T-Test  حعمددتخهللاى الحهللمددعمج اإلحصددعقه )SPSS لبتحقددل مددن )
 ع كه الجهللول اآلته : صحة الفهلل  و عمت المتعقج  م
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 (5-11جدول رقم )
نتيجة تطبيق اختبار )ت( لبيان الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبيتين 

 في التطبيق البعدي لالختبار التححيلي

 المجموعة الجانب
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 اختبار )ت( لفحص تساوي المتوسطين

قيمة 

 Tاختبار 

درجة 

 الحرية

قيمة 

الداللة 

 لذيلين

 داللة الفروق

 المعرفة
 1.704 9.37 46  4تجريبية

1241 

91 

12114 

غير دالة عند 

(≤1210) 

 1.471 9.14 50 3 تجريبية

 الفهم
 0.64 5.109 46  4تجريبية

4234 12310 
 0.652 4.94 50 3تجريبية 

 التطبيق
 2.578 6.587 46  4تجريبية

12491 12691 
 2.563 6.38 50 3تجريبية 

 الدرجة الكلية
 3.11 17.59 46  4تجريبية

4230 12444 
 2.356 19 50 3 تجريبية

كدددده االمددددقبة التدددده تقددددمس الجعمددددب المعهللكدددده قممددددة الهللاللددددة متضدددد  مددددن الجددددهللول المددددعحل ان 
التده تقدمس  واألمدقبة ،(2.0..غت قممتهدع الهللاللمدة  ى  حب(، واالمقبة الته تقمس جعمب الفه4.9.. 

 (339..والهللهللجدددة ال بمدددة حبغدددت قممتهدددع الهللاللمدددة   ،(614..حبغدددت قممتهدددع الهللاللمدددة   لجعمدددب التطحمددد
ال توجد فروق ذات داللة (، وحعلتعله α ≥0...من ممتوى الهللاللة   هللوجممع قمى الهللاللة المعحقة ا ح

درجـــات الطالبـــات فـــي المجمـــوعتين متوســـطات ( بـــين α≤1.15إححـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة )
  بعد تطبيق الدراسة. لمرارات الرسم الرندسي اختبار الجانا المعرفيالتجريبيتين في 

 ( بـــينα=1.15توجـــد فــروق ذات داللــة إححـــائية عنــد مســـتوى داللــة )ممددع مؤ ددهلل أمدد  
بعـد  رات الرسـم الرندسـيلمرا اختبار الجانا المعرفيدرجات الطالبات في المجموعات الثالث في 

 تطبيق الدراسة.
وتتفدددل تددديه المتمجدددة مدددع حعددد  متدددعقج الهللهللامدددعت المدددعحقة لهددديه الهللهللامدددة الحعلمدددة وتددده هللهللامدددة 

وهللهللامدة نصدهلل  (4..2  أحو الحمهلل ( وهللهللامة2.99  والفهللا  أحو تهللهللوس  ( و هللهللامة2.92 الععلول
اتمجمعت التعبى المشط مؤهللي إلا والته أشعهللت إلا أن امتخهللاى امتهلل  (9..2( وهللهللامة معلى  2..2 

 حعهلل إجهللاء الهللهللامة. المعهللكهزمعهللو هللهللجعت االختحعهلل 
 ومم ن تفممهلل المتمجة المعحقة حمع مبه :

انتمعهلل التعبى المشط وامتهللاتمجمعت  المختبفدة كده الدتعبى نبدا الطعلدب لبحصدول نبدا المعهللكدة  .9
 المطبوحة .

الددتعبى التعددعومه وكددل طهللمقددة  امددتهللاتمجمةالددتعبى المحمدده نبددا المشددهللوع و  امددتهللاتمجمةامددتخهللاى  .2
 ج مو ل  امجعحمة  حمهللو كه إثعهللو الطعلحعت لبتعبى.



  
007 

 
  

هلل كدده المشددعهلل ة كدده المتحعتددمن كدده تدديه الهللهللامددة تجعددل الطعلحددة لهددع هللوهلل  حمدد مددتهللاتمجمتمناال .3
 ، حعإلضعكة إلا تحمل الطعلحة الممؤولمة أثمعء التعبى.األمشطة المعهللو

 أوهللال العمل واألمشطة التعبمممة المختبفة. حعمتخهللاىهللو كه الهللهللامة اء الوحهللو المقهلل أثهلل أتممة  .4
اء الوحهللو الهللهللاممة المهللاهلل إجهللاء الهللهللامدة نبمهدع حدسوهللال نمدل متموندة مدعنهلل الطعلحدعت نبدا أثهلل  .0

 الحصول نبا هللهللجعت مهللتفعة كه االختحعهلل التحصمبه.
هلل نبددا إزالددة الحددواجز تددهللهللمس الطعلحددة لحقمددة الطعلحددعت كدده المجمونددة التدده تمتمدده إلمهددع مددعن .6

زالة الفهللول الفهللهللمة حمن الطعلحعت.ة حمن الطعلحعتالمفمم  ، وأضفا إلم  إزالة التوتهلل وا 
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 الفر  الثاني :
( بـين درجـات الطالبـات فـي ≤1.15ال توجد فروق ذات داللـة إححـائية عنـد مسـتوى ) 

خاحة بمرـارات الرسـم المجموعات الثالث للدرجة الكلية وجميع األبعاد في بطاقة المالحظة ال
 الرندسي بعد تطبيق الدراسة لحالح المجموعتين التجريبيتين.
(  4  مظدهلل مبحدل هللقدىأ، لهمهللمدمةولإلجعحة نن الفهلل  قعى الحعحث حإنهللاهلل حطعقة م حظة لبمهدعهللات ا

 SPSSحهللمعمج حعمتخهللاى  One-Way-ANOVA األحعهلليالحعحث اختحعهلل تحبمل التحعمن امتخهللى و 
حمهددعهللات الهللمددى حطعقددة الم حظددة الخعصددة الفددهللول حددمن المجمونددعت الددث ث كدده  ويلدد  لبتعددهللف نبددا

 وكل التعله : الهمهللمه
 (5-11جدول رقم )

 ( بين المجموعات في بطاقة المالحظةOne- Way -ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي )

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

توى مس

 الداللة

مربع 

 إيتا
3

η 

حجم 

 التأثير

 األوبليك-4

 12.84 2 25.69 بين المجموعات
5.319 

 
 2.415 140 338.1 داخل المجموعات متوسط 0.071 0.006

 142 363.8 المجموع 

 األيزومتريك-3

 23.29 2 46.58 بين المجموعات
7.701 

 
 3.024 140 423.4 داخل المجموعات متوسط 0.099 0.000

 142 470 المجموع 

 السارية-4

 48.04 2 96.08 بين المجموعات
29.58 

 
 1.624 140 227.4 داخل المجموعات كبير 0.297 0.000

 142 323.5 المجموع 

 مكعب-1

 4.996 2 9.993 بين المجموعات
5.736 

 
 0.871 140 122 داخل المجموعات متوسط 0.076 0.004

 142 132 المجموع 

 ممر مبلط-0

 15.89 2 31.78 بين المجموعات
7.367 

 
 2.157 140 301.9 داخل المجموعات متوسط 0.095 0.000

 142 333.7 المجموع 

 أشجار وأعمدة-6

 13.23 2 26.46 بين المجموعات
9.078 

 
 1.458 140 204.1 داخل المجموعات كبير 0.115 0.000

 142 230.5 المجموع 

 بؤرتي ثالثي-4

 16.05 2 32.09 بين المجموعات
9.605 

 
 1.671 140 233.9 داخل المجموعات كبير 0.179 0.000

 142 266 المجموع 

 الدرجة الكلية-8

 18.13 2 36.27 بين المجموعات

 140 142.9 داخل المجموعات كبير 0.136 0.000 17.77
1.02 

 142 179.1 المجموع
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 يتضح من الجدول السابق أن : 
، قددعى الحعحددث ححمددعب لبمجمونددعت الددث ث أحعددعهلل حطعقددة الم حظددةكدده تددسثمهلل الحجددى  إلمجددعهلل

قممدة  حمدهللو تده  التدسثمهللالته حبد  كمهدع حجدى  األحععهلل واتض  مع مبه:من  ثهللمهللحع إمتع إلمجعهلل حجى األ
الهللهللجدة  -هللمدى حدؤهللته ت شده –من خ ل حؤهللو ت شده واحدهللو  وأنمهللوجعهلل هللمى أش -  مظهللمة المعهللمة

 (.ال بمة
هللمدددى -التدده حبدد  كمهددع حجدددى التددسثمهلل قممددة متومددطة  هللمدددى الممظددوهلل حطهللمقددة االوحبمدد  األحعددعهلل

ممدهلل مدحبط  أهللضدمةهللمدى  –هللمدى م عدب حعمدتخهللاى حدؤهللو ت شده واحدهللو  -الممظوهلل حطهللمقة االمزومتهللم 
 .حعمتخهللاى قعنهللو الثمن(

 (Scheffe Test) فم مشددامددتخهللى الحعحددث اختحددعهلل  ومددن أجددل تحهللمددهلل مصددهللهلل تدديه الفددهللول،
لتوضددم  الفددهللول حددمن  ومددتى امددتخهللاى تدديا االختحددعهلل (α=...0لبمقعهللمددعت الحعهللمددة نمددهلل ممددتوى هللاللددة 

 وكل الجهللول التعله: حمهعهللات الهللمى الهمهللمهحطعقة الم حظة الخعصة المجمونعت كه 
 (5-13جدول رقم )

 بطاقة المالحظةفي  الثالث يوضح الفروق بين المجموعات فيهيشار اختب

 البعد

 

المتوسط الحسابي 

 للمجموعات 

 ضابطة (3) تجريبية (4) تجريبية

 األوبليك-4

 (4) تجريبية

4219 
- 1 129 * 

 (3) تجريبية

4219 
- - 129 * 

 ضابطة

3209 
- - - 

 األيزومتريك-3

 (4) تجريبية

4246 
- 

0.18 

 

0.3 

 

 (3) تجريبية

4241 
- - 

0.48 

 

  ضابطة

3286 
- - - 

 السارية-4

 (4) تجريبية

1240 
- 

0.08 

 

1.79 * 

 

 (3) تجريبية

12343 
- - 

1.71 * 

 

  ضابطة

3206 
- - - 

 مكعب-1

 (4) تجريبية

4249 
- 124 1204 

 (3) تجريبية

4289 
- - 1264 * 
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 البعد

 

المتوسط الحسابي 

 للمجموعات 

 ضابطة (3) تجريبية (4) تجريبية

  ضابطة

4238 
- - - 

 ممر مبلط-0

 (4) تجريبية

4241 
- 

0.29 

 

0.82* 

 

 (3) تجريبية

1214 
- - 

1.11 * 

 

  ضابطة

3293 
- - - 

 أشجار أعمدة-6

 (4) تجريبية

4210 
- 

0.15 

 

0.99 * 

 

 (3) تجريبية

4241 
- - 

0.84 * 

 

  ضابطة

3216 
- - - 

 بؤرتي تالشي-4

 (4) تجريبية

4296 
- 

0.07 

 

1.04 * 

 

 (3) تجريبية

4289 
- - 

0.97 * 

 

  ضابطة

3293 
- - - 

 الدرجة الكلية-8

 (4) تجريبية

4266 
- 

0.21 

 

0.95  * 

 

 (3) تجريبية

4284 
- - 

1.16 * 

 

  ضابطة

3244 
- - - 

 متض  من الجهللول المعحل مع مبه :
كددده الحعدددهلل الخدددعص  (≤...0 الهللاللدددة نمدددهلل ممدددتوى  إحصدددعقمةتوجدددهلل كدددهللول يات هللاللدددة  ال

وال توجددهلل كددهللول يات هللاللددة  جددعت المجمونددعت الددث ث.هللهلل متومددطعت حددمن حهللمددى ممظددوهلل االمزومتهللمدد  
كدده الحعددهلل الخددعص حهللمددى م عددب حعمددتخهللاى حددؤهللو ت شدده  (≤...0الهللاللددة  إحصددعقمة نمددهلل ممددتوى 

 واحهللو حمن متومطعت هللهللجعت المجمونة التجهللمحمة األولا والمجمونة الضعحطة.
طعلحدددعت عت هللهللجدددكددده ( α≥...0نمدددهلل ممدددتوى الهللاللدددة  إحصدددعقمةوتوجدددهلل كدددهللول يات هللاللدددة 

و ددديل  حدددمن هللهللجدددعت  "ضدددعحطة"3و هللهللجدددعت طعلحدددعت الصدددف التعمدددع  "9تجهللمحمدددة"(9 الصدددف التعمدددع 
" ضددعحطة" (3 و هللهللجددعت الطعلحددعت كدده الصددف التعمددع  "2تجهللمحمددة"(2 الطعلحددعت كدده الصددف التعمددع 

 أهللضددمةهللمددى  -المددعهللمة مظهللمددةهللمددى  -بمدد وححطعقددة الم حظددة التعلمددة  هللمددى ممظددوهلل حطهللمقددة اال ألحعددعهلل
هللجدة الهلل -هللمى ممظوهلل ححؤهللته ت شده -حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو وأنمهللو أشجعهللهللمى  -ممهلل محبط
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ال بمددددة لحطعقددددة الم حظددددة( حددددمن متومددددطعت هللهللجددددعت المجمددددونتمن التجددددهللمحمتمن ومتومددددطعت هللهللجددددعت 
 المجمونة الضعحطة.
 حدددمن (α>...0  حطعقدددة الم حظدددة أحعدددعهللالخعصدددة حمحدددعوهلل  قممدددة الهللاللدددة حبغدددتكددده حدددمن 

 (2 والتعمدددددع "9تجهللمحمدددددة" (9 التعمدددددع هللهللجدددددعت الطعلحدددددعت كددددده المجمدددددونتمن التجدددددهللمحمتمنمتومدددددطعت 
 . "2"تجهللمحمة

  حددهلل مددنأ (9 التعمددع األولدداهللهللجددعت الطعلحددعت كدده المجمونددة التجهللمحمددة متومددطعت وحبغددت 
حطعقدة التعلمدة الخعصدة ح األحععهللكه  (2 التعمع هللهللجعت طعلحعت المجمونة التجهللمحمة الثعممة متومطعت
هللمددددى حددددؤهللته  - حعمددددتخهللاى حددددؤهللو ت شدددده واحددددهللو وأنمددددهللو أشددددجعهللهللمددددى  -مظهللمددددة المددددعهللمة  الم حظددددة
 .ت شه(

 حدهلل أ (2 التعمدع هللهللجعت الطعلحعت كه المجمونة التجهللمحمة الثعممدةمتومطعت كه حمن حبغت 
عصددة التعلمددة الخ األحعددعهللكدده  (9 التعمددع األولدداهللهللجددعت طعلحددعت المجمونددة التجهللمحمددة متومددطعت مددن 

هللمددى  - هللمددى م عددب حعمددتخهللاى حددؤهللو ت شدده واحددهللو -  هللمددى ممظددوهلل االمزومتهللمدد  ححطعقددة الم حظددة
 الهللهللجة ال بمة لحطعقة الم حظة(. –ممهلل محبط حعمتخهللاى قعنهللو الثمن  أهللضمة

 (9 التعمدع األولامتومطعت هللهللجعت الطعلحعت كه المجمونة التجهللمحمة  تمعوتكه حمن أن 
هللمددددى ممظددددوهلل حطهللمقددددة كدددده  (2 التعمددددع المجمونددددة التجهللمحمددددة الثعممددددة متومددددطعت هللهللجددددعت طعلحددددعت و

 االوحبم .
توجــد فــروق ذات داللــة إححــائية حعلتددعله مددهللك  الفددهلل  الصدفهللي، ممددع مؤ ددهلل أمدد  وممدع مددحل ي ددهلله 

بطاقـة  ( بـين درجـات الطالبـات فـي المجموعـات الـثالث فـي اختبـارα≤1.15عند مستوى داللـة )
 بعــد تطبيــق الدراســة للدرجــة الكليــة ولجميــع األبعــاد رســم الرندســيبمرــارات الالمالحظــة الخاحــة 

  .التي تقيسرا بطاقة المالحظة
( بـين ≤1.15ال توجـد فـروق ذات داللـة إححـائية عنـد مسـتوى )ولمزمهلل من التس هلل أمد  

 األدائيـة" درجات الطالبات في المجموعتين التجريبيتين فـي بطاقـة المالحظـة للمرـارات اتمتوسط
 .بعد تطبيق الدراسة"ة الرندسي

تددى امددتخهللاى اختحددعهلل  حمددث حطعقددة الم حظددة الخعصددة ح جمددع وهللصددهلل الددهللهللجعتح الحعحددثقددعى 
( حعمددتخهللاى الحهللمددعمج اإلحصددعقه Independent Samples T-Test ت( لبعممددعت الممددتقبة  

 SPSS : لبتحقل من صحة الفهلل  و عمت المتعقج  مع كه الجهللول اآلته ) 
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 (5-12جدول رقم )

نتيجة تطبيق اختبار )ت( لبيان الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبيتين 
 في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة

 المجموعة الجانب
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 اختبار )ت( لفحص تساوي المتوسطين

قيمة 

 Tاختبار 

درجة 
 الحرية

قيمة 
الداللة 
 لذيلين

 داللة الفروق

 األوبليك
 1.504 3.496 46 (4) التجريبية

12144 

91 

12994 

غير دالة عند 

(≤1210) 

 1.693 3.492 50 (3) التجريبية

 األيزومتريك
 1.813 3.163 46 (4) التجريبية

12011 12648 
 1.754 3.345 50 (3) التجريبية

 السارية
 1.051 4.359 46 (4) التجريبية

12408 12434 
 1.346 4.27 50 (3) التجريبية

 مكعب
 0.731 3.796 46 (4) التجريبية

12636 12044 
 0.774 3.892 50 (3) التجريبية

 ممر مبلط
 1.306 3.743 46 (4) التجريبية

4213 12414 
 1.483 4.037 50 (3) التجريبية

أشجار 

 وأعمدة

 1.191 3.451 46 (4) التجريبية
12088 12001 

 1.237 3.305 50 (3) التجريبية

 بؤرتي تالشي
 1.093 3.962 46 (4) التجريبية

12304 12813 
 1.471 3.895 50 (3) التجريبية

 الدرجة الكلية
 0.899 3.67 46 (4) التجريبية

4214 12413 
 1.015 3.874 50 (3) التجريبية

وتدده =sig)  3.2..   لبهللهللجددة ال بمددة حبغددت قممددة الهللاللددةالمددعحل أن  متضدد  مددن الجددهللول
ال توجد فروق ذات داللة إححائية عند مستوى ( ممع مؤ هلل أم  α≥0...أ حهلل من ممتوى الهللاللة  

بـــين متوســـطات درجـــات الطالبـــات فـــي المجمـــوعتين التجـــريبيتين فـــي بطاقـــة ( α≤1210داللـــة )
 .ية" بعد تطبيق الدراسةالمالحظة للمرارات األدائية"الرندس

 وتتفل تيه المتعقج مع حع  الهللهللامعت المعحقة والته تتشعح  مع الهللهللامة الحعلمة وته :
( وهللهللامة أحو حجهلل 1..2  أحو مومهللح  ( وهللهللامة2.92  ( وهللهللامة حهللتوى2.92  هللهللامة  أحو نبحة 

 ( .2..2  ( وهللهللامة  حهللغوت 2..2  
 :ومم ن تفممهلل المتمجة المعحقة نبا أمعس 

ت بمف الطعلحعت حعمجعز مشدعهللمع مدن وجهدة مظدهللتن ممدع مدؤهللي إلدا إمجدعح تصدممى المشدهللوع  .9
 المطبوب.
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إنطعء الطعلحعت ت بمف حعمجعز مشعهللمع من الحمقة المحبمة ممع مؤهللي إلا زمعهللو إتقعن المهعهللو  .2
 الهمهللممة المطبوحة.

هن ا تمعب وامع هللهللمن المضمون التقبمهللي اليي لى مت  ل ضعحطةالطعلحعت كه المجمونة ال .3
 ونممل لبمهعهللات الهمهللممة.

أثمعء تمفمي الهللهللامة  عن متى مدن قحدل الطعلحدعت ممدع مجعدل  مهعهللات الهللمى الهمهللمهالتقممى كه  .4
الطعلحعت مقمن حتتحع القعقمة الخعصة حتقمدمى المشدهللوع ممدع ممدعنهلل نبدا امجدعز المهدعهللو الهمهللمدمة وكدل 

 المطبوب.
 مواقفمشط معنهلل طعلحعت المجمونتمن التجهللمحمتمن حتوكمهلل كه التعبى ال امتهللاتمجمتمنتوظمف  .0

المتموندة والتده  مهعهللات الهللمى الهمهللمهتعبمممة ممتطمعون من خ لهع ممعهللمة التهللهللمحعت العمبمة كه 
 جعبتهى أ ثهلل تفعنل من المجمونة الضعحطة.

 
 الفر  الثالث:

تنمية مرارات  فين الفاعلية في التعلم النشط بدرجة مناسبة م ناستراتيجيتيتحف استخدام تال 
 تين.التجريبي تينلدى طالبات المجموعالرسم الرندسي 

 تمنلبمجموندد معهللكهحعلمععلجة اإلحصعقمة لمتعقج تطحمل االختحعهلل العن الفرض قام الباحث  ولإلجابة
 ب المعهللل  :                     لب م Blackوتى حمعب الفعنبمة حعمتخهللاى مععهلللة ح    تمن،التجهللمحم

 
 (23:  .911، ممهلل   ال مب المعهللل لح   =      

 
 = متومط الهللهللجعت كه االختحعهلل الحعهللي.2أن : ىحمث 

 = متومط الهللهللجعت كه االختحعهلل القحبه.9ى
 ن= نهللهلل أكهللاهلل العممة.

 ومتض  يل  كه الجهللول التعله: 
 
 (5-14جدول )

  ل الكسا لبالك للمجموعتين التجريبيتينمعام
 المجموعة

 راالختبامتوسط درجات 
 القبلي

 راالختبامتوسط درجات 
 القبلي

 نسبة الكسب المعدل الفاعلية

 4264 1294 44280 4428 4التجريبية 
 4263 1294 49 40213 3التجريبية 

 

 9ى   –   2ى
 ن

 9ى   –   2ى
 9ى  -ن  
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تمممة مهعهللات  هنبمة كمتصف حعلفع ناالمتهللاتمجمتمأن امتخهللاى  المعحلجهللول المتض  من 
، تطحمقمن القحبه والحعهللي ل ختحعهللحمقعهللمة ال تمنالتجهللمحم تمنالهللمى الهمهللمه لهللى طعلحعت المجمون

قممة قهللمحة من الواحهلل الصحم ، ممع مهللل نبا أن  هوت (1093, 91.1)حمث حبغت الفعنبمة 
هللات الهللمى الهمهللمه لهللى تمممة مهع هالتعبى المشط ل  كعنبمة نعلمة ك كه نامتهللاتمجمتمامتخهللاى 

حمقعهللمة التطحمقمن القحبه والحعهللي ل ختحعهلل ويل  من خ ل قمى  تمنالتجهللمحم تمنطعلحعت المجمون
وتو  ( 2,9  وتب  القممة  <  (63,9حمث حبغت    يالحعهلل االختحعهلل كهال مب المعهللل لبطعلحعت 

 المهللى اليى حهللهلله ح   لفععلمة الحهللامج التهللهللمحمة .
في التعلم النشط  ناستراتيجيتيتحف استخدام تالفهلل  الصفهللي لمصح  "  مهللك وحعلتعله      

 تينتنمية مرارات الرسم الرندسي لدى طالبات المجموع يبدرجة مناسبة من الفاعلية ف
 تين.التجريبي
 : أن إلاتعزى المتمجة المعحقة  أنومم ن 

 لحعت كه االختحعهلل الحعهللي.امتخهللاى امتهللاتمجمعت التعبى المشط هللوهلل كه تحممن هللهللجعت الطع -9
امتخهللاى امتهللاتمجمة التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو تمعنهلل كه زمعهللو هللهللجة الطعلحة كه  -2

 االختحعهلل الحعهللي.
امتخهللاى امتهللاتمجمة التعبى المحمه نبا المشهللوع تمعنهلل كه زمعهللو هللهللجة الطعلحة كه االختحعهلل  -3

 الحعهللي.
 
 توحيات الدراسة :  -4

المجمدونتمن التجددهللمحمتمن  هللهللجددعت، حمدث ظهدهللت كددهللول حدمن الهللهللامدة الحعلمددة جكده ضدوء متددعق
كه التعبى المشط نبا تمممة مهدعهللات الهللمدى الهمهللمده  امتهللاتمجمتمنوالمجمونة الضعحطة كه امتخهللاى 

 ن الحعحث موصه حمع مبه :إ، كلهللى طعلحعت الصف التعمع األمعمه كه معهللو الت مولوجمع
المشدددط المختبفدددة كددده جممدددع المدددواهلل الهللهللامدددمة وحجممدددع المهللاحدددل  توظمدددف امدددتهللاتمجمعت الدددتعبى .9

 الهللهللاممة وحمع متمعمب مع طحمعة المهللحبة الهللهللاممة.
امددتهللاتمجمة الددتعبى نقددهلل وهللشددعت نمددل لمعبمدده مددعهللو الت مولوجمددع كدده  مفمددة توظمددف ضددهللوهللو  .2

 لوجمع.كه معهللو الت مو  المحمه نبا المشهللوع وامتهللاتمجمة التعبى التععومه وكل طهللمقة ج مو
مددن  الموجددوهللو كدده مددعهللو الت مولوجمددع ل ددل مهللحبددة هللهللامددمة حمهددعهللات الهللمددى الهمهللمددهاالتتمددعى  .3

 توظمف امتهللاتمجمعت التعبى المشط المختبفة. خ ل
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اء  تدددعب الت مولوجمدددع كددده توظمدددف امدددتهللاتمجمعت الدددتعبى المشدددط كددده الدددهللهللوس التددده تتعبدددل ثدددهلل إ .4
 حعلهللمى الهمهللمه.

لمهللهللمدددمن حعمدددل هللهللس  حعإلمعدددعزختصدددمن حت مولوجمدددع التعبدددمى اتتمدددعى المشدددهللكمن التهللحدددوممن الم .0
توضددددمحه ح مفمددددة توظمددددف امددددتهللاتمجمة الددددتعبى التعددددعومه وامددددتهللاتمجمة الددددتعبى المحمدددده نبددددا 

 المشهللوع.
المدددحوهللو الي مدددة ( نمدددهلل امدددتخهللاى امدددتهللاتمجمة  -توظمدددف تقممدددعت التعبدددمى الحهللمثدددة   الحعمدددوب .6

 التعبى المحمه نبا المشهللوع. 
االمتهللمت( نمهلل امدتخهللاى امدتهللاتمجمة الدتعبى التعدعومه  –هللهلل الخعهللجمة   الم تحة توظمف المصع .3

 وكل طهللمقة ج مو.
 

 مقترحات الدراسة : -5
ن الحعحدث مقتدهللح إجدهللاء الهللهللامدعت إكه ضوء الهللهللامة الحعلمة والمتعقج الته تى التوصل إلمهدع كد

 والححوث التعلمة:
 كه المواهلل الهللهللاممة المختبفة.كعنبمة امتخهللاى امتهللاتمجمعت كه التعبى المشط  .9
 معوقعت امتخهللاى امتهللاتمجمعت التعبى المشط كه الحمقة التعبمممة الفبمطمممة. .2
 توظمف االمتهللمت كه تمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمه كه معهللو الت مولوجمع. .3
 التعبى التععومه وتوظمفهع كه المواهلل الهللهللاممة المختبفة. امتهللاتمجمةامتخهللاى طهللل مختبفة كه  .4
 ى توظمف معبمه معهللو الت مولوجمع المتهللاتمجمعت التعبى المشط .مهلل .0



 
  

 قائمة املراجع
 

 .ملراجع العربيةأواًل: ا

 .املراجع األجنبيةثانيًا: 
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 :املراجع العربية أوالً:
 القهللان ال هللمى.

الطحعددة .تكنولوجيــا التعلــيم )النظريــة والممارســة( . (.2.9  هللححدده ،كددوزي و نبمددعن ،شددتموهإ .9
 نمعن : هللاهلل صفعء. .ااألول  
فعاليـة اســتخدام اسـتراتيجيتين للـتعلم النشــط فـي تححـيل طــالا. (4..2  أحدو الحمدهلل، زممدب .2

هللمدعلة معجمدتمهلل غمدهلل ممشدوهللو، .الحف الرابع االبتدائي في الرياضيات ومـيلرم نحـو دراسـترا  
 جعمعة المممع : مصهلل.  
.األولددداالطحعدددة  .ه العامـــةأساســـيات التـــدريس ومراراتـــه وطرقـــ (.9..2كدددؤاهلل  ،أحدددو الهمجدددعء .3

 نمعن : هللاهلل الممعتج.  
بعـ  المرـارات تنميـة فـي الكفـاءات علـ  قـائم برنـامج أثـر (.2..2  الهدعى حجدهلل، أحدو .4

الجعمعدة  ،ممشدوهللو غمدهلل معجمتمهلل هللمعلة .اإلسالميةالجامعة ب المعلمة الطالبة لدى التكنولوجية 
 .كبمطمن :اإلم ممة 
منـاهج البحـث وطـرق التحليـل اإلححـائي فـي العلـوم(. 9119 مدعل  ،كؤاهلل و صدعهللل أحو حطب،  .0

 ألمجبو المصهللمة.ا. القعتهللو: م تحة النفسية والتربوية واالجتماعية  
 ضوء في التعليمي التحميم عل  قائم تدريبي برنامج(. 1..2  أحمهلل مومهللح، أحو .6

هللمدعلة .جيـاالتكنولو  معلمـي لـدى التكنولوجيـة المرـارات بعـ  لتنميـة التدريبيـة االحتياجـات 
 .:كبمطمنالجعمعة اإلم ممة ،ممشوهللو معجمتمهلل غمهلل  
()الجيكسـوباستخدام أسلوا الـتعلم التعاوني برنامج مقترح (..2.9أحو شو ، محمهلل الطمب  .3

ل الثانويــة" فــي مقــرر مــادة الكيميــاء مدرســة "خليــ -لطــالا الحــف الثــاني )محليــة الــدويم(   
هللمددعلة معجمددتمهلل غمددهلل ممشددوهللو ، جعمعددة الخهللطددوى : وأثــره علــ  التححــيل الدراســي واالحتفــاظ. 
 الموهللان.   
الرسـم مرـارة إكسـاا فـي البنـائي بالنموذج مقترح برنامج أثر(. 3..2حمهلل   أ ،أحو طواحمن .2

،. هللمدعلة معجمدتمهلل غمدهلل ممشدوهللوغزة محافظة في التاسع للحف التكنولوجيا بمنرج الرندسي  
 .كبمطمن : الجعمعة اإلم ممة  
برنامج يوظـف السـبورة الذكيـة فـي تنميـة المرـارات العمليـة فـي أثر(.2.92أحو نبحة، أحمهلل  .1

،هللمدعلة معجمدتمهلل غمدهلل ممشدوهللو .المخططات الكرربائية لطـالا الحـف التاسـع األساسـي بغـزة  
 .كبمطمن:الجعمعة اإلم ممة  

http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=6806
http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=6806
http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=6806
http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=6806
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ــين النظريــة والتطبيــق(. ...2مححددعت   ،وأحددو نممددهلل  ..9 ــيم الرياضــيات ب :م تحددة القددعتهللو. تعل
 العهللحمة لب تعب. الهللاهلل  
.الطحعدة الثعلثدة. التربـوي والتقـويم النفسـي القيـاس .مبـاد  ( 1982 ) مدحع لحدهللو، أحدو .99
 .نمعن : األهللهللممة الجعمعة 
تســاا المفــاهيماســتخدام المحاكــاة الحاســوبية علــ  اك أثــر(.2.99  أحددو معضدده، مددعجهللو .92
هللمدعلة معجمدتمهلل .والمرارات الكرربية بالتكنولوجيـا لـدى طلبـة الحـف التاسـع األساسـي بغـزة  
 :كبمطمن.الجعمعة اإلم ممة ،غمهلل ممشوهللو  
 .م تحة زتهللو الشهللل القعتهللو : .سيكولوجية المرارات(.4..2أحو تعشى ، الممهلل  .93
المشدط الدتعبى امدتهللاتمجمعت حعد  امدتخهللاى أثدهلل (.2.99معمهللو و الفهللا، معمهلل  ،أحو تهللهللوس .94
الدتعبى. حطقده الت ممدي لدهللى الهللهللامده والتحصدمل حدعلمفس اإلمجدعز والثقدة هللاكعمدة ممدتوى نبدا  
-21ص األول، العددهللهلل المجبددهلل الثعلددث. . سلســلة الدراســات اإلنســانية مجلــة جامعــة األزهــر.  
 93.. 
الطحعدددة ت للمبتـــدئين.. تـــدريس الرياضـــيا ( 9113نحدددهلل اح    ،كهللمددهلل و نحعحمدددة ،أحددو زممدددة .90
 ال ومت: م تحة الف ح. .األولا  
حعلمهللحبدة الثعمومدة العبدوى معبمده لدهللى الت مولدوجه التمدوهلل ممدتوى(. 9111   مدعل ،أحمدهلل .96
التـدريس وطـرق للمنـاهج لجمعيـة المحـريةل الثالـث العلمـي المـؤتمر .الخهللمدة أثمدعء الععمدة  
 .292-.91المجبهلل الثعمه، ص . مولمو .القعتهللو.  
للجمعية عشر الرابع العلمي المؤتمر .العمبمة المهعهللات تقومى ( 2002 ) .ش هللي مهلل،أح .93

الضمعكة هللاهلل األهللاء. مفهوى ضوء كه التعبمى ممعتج .التدريس وطرق للمناهج المحرية  
 .630-690ص، مولمو نمن شمس .المجبهلل الثعمه جعمعة- 

 كه التعبى المشط مجمعتامتهللات حع  امتخهللاى تموع كعنبمة) .3..2الهعهللي  نحهلل أحمهلل، .92
 ط ب المهللحبة لهللى االقتصعهلل هللهللامة محو واالتجعه التحصمل نبا االقتصعهلل تهللهللمس   
جعمعة التهللحمة.  بمة التدريس. وطرق المناهج في مجلة دراسات .نمعن حمبطمة الثعمومة 
 . 21 -69ص ،) .92 (العهللهلل .شمس نمن  
كده التعدعومه الدتعبى امدتهللاتمجمعت ععلمدة(. ك6..2  التدواب نحدهلل العد ، أحدو و محمدوهلل أحمهلل، .91
 وحع  الوجهللامه الي عء وتمممة المعهللكه التحصمل لزمعهللو االجتمعنمة الهللهللامعت تهللهللمس  
العلمـي المـؤتمر .الدتعبى صدعوحعت يوي االحتهللاقمدة المهللحبدة ت ممدي لدهللى االجتمعنمدة المهدعهللات  
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 المجبدهلل .العربـي اإلنسـان اءوبنـ التعلـيم منـاهج – للمنـاهج المحـرية للجمعيـة عشر الثامن  
 1057-1082.ص ،الثعلث 
.نمدعن :وسـيلة-أسـلوا-مـنرج-طرائـق التـدريس(.9..2خهللاى  ،األحمهلل، هللهللممة و مومف ..2
 هللاهلل الممعتج.  
الطحعددة .التربــوي مقدمــة فــي تحــميم البحــث(.3..2األغددع، إحمددعن و األمددتعي، محمددوهلل  .29
 مطحعة الهللمتممه. غزو: .الثعلثة  
.الطحعدة الثعلثدة والث ثدون. عربـي إنجليـزي قـاموس – المـورد. ( 1999 ) مممدهلل ،الحعبح ده .22
 :هللاهلل العبى لبم ممن.حمهللوت  
هللاهلل : نمعن.والرياضيات العلوم تعليم أساليا (.9..2  نفعف ،ال مواما و أمل ،الح هللي .23
 .الف هلل  
الــتعلم النشــط فــي التححــيل واالتجــاه نحــو مــادة الفيزيــاء أثــر( . .2.9الحهللحدده، خعلددهلل    .24
جعمعدة ،. هللمدعلة معجمدتمهلل غمدهلل ممشدوهللو طـالا الحـف الثـاني الثـانوي بالمدينـة المنـورة لدى  
 المعوهللمة. :طمحة   
:نمددعن .األولدداالطحعددة . طــرق التــدريس بــين التقليــد والتجديــد( ..2.9  وهللاكددهلل ،الحهللمددهللي .20
 هللاهلل الف هلل .  
 له كه تحصمأثهلل ( . إهللاهللو الصف حسمبوب التعبى التععومه و 9..2تعشى   ،الحهللمهللي .26
المجبدهلل . مجلة جامعـة أم القـرى للعلـوم التربويـة واالجتماعيـة واإلنسـانيةالط ب الهللهللامه .   
 .900-.93ص ، 2العهللهلل  . 93  
األولدددا الطحعدددة .طـــرق التـــدريس العامـــة( . ...2مومدددف  ، نبددده و العممدددزي ،الحصدددهللي .23
 ال ومت: م تحة الف ح..  
القـول بـين التفكيـر تنميـة أجـل مـن التعلـيم تكنولوجيـا. ( 2002 ) محمدوهلل محمدهلل ،الحمبدة .22
 .المممهللو هللاهلل نمعن:الطحعة األولا .. والممارسة  
:العددمن . الطحعددة الثعممددة.طرائــق التــدريس واســتراتيجياته( . 2..2محمددهلل محمددوهلل   ،الحمبددة .21
 هللاهلل ال تعب الجعمعه.  
نمدددعن : هللاهلل .نظريــة وممارســة -التحــميم التعليمـــي ( . 9111محمددهلل محمددوهلل   ،الحمبددة ..3
 ممهللو.الم  
 فـي العلـوم .تـدريس ( 2004 ) محمدهلل مدومس، و البطمدف نحدهلل حمدهللهلل، و خبمدل الخبمبده، .39
 .القبى هللاهلل :هللحه .الطحعة الثعممة .العام مراحل التعليم 
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الطحعدة.العـام التعلـيم مراحـل فـي العلـوم .تـدريس)...2  خدهللونمومدف و  خبمدل ،الخبمبده .32
 . القبى هللاهلل :  ههللح الثعممة.  
التحـــــميم ثالثـــــي األبعـــــاد )المنظـــــور(..2.9ندددددهللله  ،الهدددددعهللي محمدددددهلل و نحدددددهلل ،الهللهللاممدددددة .33
 نمعن : م تحة المجتمع العهللحه. .الطحعة األولا.الرندسي( 
األولددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  الطحعة .استراتيجيات معاحرة في التعلم التعاوني(. 6..2محمهلل   ،الهللمب .34

 القعتهللو: نعلى ال تب.. 
الطحعدة .ة تطبيقيـةطـرق تـدريس الحاسـوا رؤيـ(.2.99مبوى  ،حهمهللو و المصهللي ،الهللحعط .30

 نمعن :هللاهلل الف هلل. .األولا  
التددددهللهللمس حطهللمقددددة الددددتعبى التعددددعومه كدددده تغممددددهلل المفددددعتمى أثددددهلل(.2..2ممدددديهلل   ،المددددومبمممن .36

الفمزمعقمدددة الحهللمبدددة لدددهللى طددد ب التعبدددمى الصدددمعنه كددده األهللهللن والمتعبقدددة حمفدددعتمى الخصدددعقص 
. المجبدددهلل التعمدددع . العدددهللهلل نفســـيةمجلـــة العلـــوم التربويـــة والالمم عمم مدددة والحهللاهللمدددة لبمدددعهللو.   
 .903-.94ص ،جعمعة الححهللمن .موممو. بمة التهللحمة  . الثعمه  

ــــــــــــــــدريس اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق( . 2.99محمهلل    ،الممهلل .33 .الت
 نمعن: هللاهلل المممهللو. الطحعة األولا.  

عدددددددةالطح .تطــــــوير المنـــــــاهج التعليميـــــــة(.2.99، نفدددددددت كدددددددوزي و الطمددددددعوي ،الشددددددهللحممه .32
 نمعن: هللاهلل المممهللو.  .األولا 

ــيم.-اســتراتيجيات التــدريس والتقــويم(.1..2محمددوهلل  الشددقمهللات، .31 مقــاالت فــي تطــوير التعل
 نمعن: هللاهلل الفهللقعن.. األولاالطحعة   

 مشكالت استخدام تحليل التباين األحادي والمقارنات (....2محمهلل   ،الشمهللامه ..4
 المعوهللمة. :جعمعة أى القهللى ، شوهللو. هللمعلة معجمتمهلل غمهلل ممالبعدية وطرق عالجرا  

هللاهلل القددعتهللو: .التعلــيم وتطــوير التكنولوجيــا. ( 2002 ) العظددمى نحددهلل الفهللجددعمه، .49
 .غهللمب 

(. كعنبمدددة امدددتهللاتمجمعت الدددتعبى المشدددط نبدددا التحصدددمل الهللهللامددده كددده2..2حدددهللوي  الطمدددب،  .42
مجلـــةه . البغدددة العهللحمدددة والمهدددعهللات الحمعتمدددة لدددهللى ت ممدددي الصدددف الخدددعمس االحتدددهللاق مقدددهللهلل  
 .249، صالعهللهلل المعهللس. التربية الحديثة  رابطة  

هللاهلل الهللمدع : .أساليا التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاحرة(.6..2الطمب، نصدعى  .43
 نعلى ال تب.  
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توظيـــف بعـــ  اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط فـــي تنميـــة حـــل أثــر(.2.92هللمدددع    العددعلول، .44
هللمدعلة .الرابع األساسي بمحافظة غزة حل المسألة الرياضية لدى طالبات الحف  مرارات 
 .كبمطمن : جعمعة األزتهلل ،معجمتمهلل غمهلل ممشوهللو 

 . المممهللو هللاهلل : نمعن . الرياضيات في والتفكير األلعاا (..2.9   محمهلل العحمه، .40
( كإحـــــدى3أثـــــر تـــــدريس العلـــــوم )باســـــتراتيجية جيجســـــو (. 1..2العحممددددده، أحمدددددهلل   .46

مرارة الحـوار العلمـي لـدى طـالا الحـف السـادس استراتيجيات التعلم التعاوني في تنمية 
 . هللمعلة معجمتمهلل غمهلل ممشوهللو ، جعمعة المب  معوهلل : المعوهللمة.االبتدائي  

الرندســـي والفنـــي باســـتخدام التقنيـــات تطـــوير مـــنرج الرســـم( . 2.99العدددهللله، طدددعتهلل   .43
لــدى طــالا المدرســة االبتكــاريالحديثــة لتحقيــق متطلبــات ســوق العمــل وتنميــة التفكيــر  
 .: مصهلل، جعمعة الممصوهللوهللمعلة هلل توهللاه غمهلل ممشوهللو.الثانوية الحناعية   

 من20/3/2.92 تعهللمم كهامتهللجع  .التعلم التعاوني(.1..2العهللوامه، خعلهلل  .42
  http://kenanaonline.com/users/kadwany/tags/93656/posts 

ــــر(.2.92معهللمددددة  ،العفددددون .41 ــــة التفكي ــــدريس وتنمي ــــي الت ــــة ف ــــات الحديث الطحعددددة .االتجاه
 نمعن: هللاهلل صفعء. .األولا 

ــم الــنفس التربــوي(..911حددهللهلل  ،العمددهلل ..0 :جعمعددةال ومددت  .األولدداالطحعددة  .المــتعلم فــي عل
 ال ومت.  

دور المشرفة التربوية في تطوير أداء معلمات العلـوم فـي مجـال(.2.99  الغعمهللي، أممهللو .09
:جعمعدددة أى القدددهللى، هللمدددعلة معجمدددتمهلل غمدددهلل ممشدددوهللو .اســـتخدام اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط  
 المعوهللمة. 

ممامدتهللجع كده تدعهلل  .االختبارات التححيلية وطـرق إعـدادها(.2..2نحهلل المعصدهلل ، القهللومه .02
 http://www.najah.edu/file/qau/qaddomi2.pdf.من  90/1/2.92  

المــؤتمر(.التف مددهلل   معتمتدد ، أحعددعهلله، أمواندد ، أتممتدد (....2ال ثمددهلل، هللاشددهلل والمدديمهلل، محمددهلل  .03
ــيم وتنميــة التفكيــر   الجمعمددة المصددهللمة .. المجبددهلل الثددعمهالعلمــي الثــاني عشــر منــاهج التعل
 ..2-96لبممعتج وطهللل التهللهللمس،ص  

 معجم المحطلحات التربوية المعرفية في(. 3..2نبه   ،حمهلل و الجملأ ،بقعمهال .04
 . القعتهللو : هللاهلل ال تعب .المناهج وطرق التدريس   

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82+%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%b3%d9%88%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82+%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%b3%d9%88%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82+%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%b3%d9%88%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://kenanaonline.com.تاريخ/
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فاعليــــة برنــــامج تــــدريبي مقتــــرح علــــ  اكتســــاا معلمــــي(..2.9نحددددهلل المبدددد   ،المددددعل ه .00
ــــ  تححــــيل واتجاهــــات طالبرــــم نحــــو  ــــتعلم النشــــط وعل الرياضــــيات بعــــ  مرــــارات ال
 المعوهللمة.:جعمعة أى القهللى.هللمعلة معجمتمهلل غمهلل ممشوهللو  .ضياتالريا 

 .الشهللول هللاهلل :.نمعنواألهداف المباد  " العلوم تدريس طرق(.9..2  معهلل المقهللى، .06
  امتهللجع كه تعهللمم .التعلم القائم عل  المشروعات( . 1..2غعزي   ،المههلل .03
  http://www.4shared.com/document/HaeFVB7Y/___.html/من 93/3/2.92
(.معوقددددعت تطحمددددل الت مولوجمددددع مددددن وجهددددة مظدددددهلل2..2محمددددهلل  ،حمددددن و امددددبمى ،المجددددعهلل .02

العدددهللهلل . 96المجبددهلل  .سلســلة الدراســات اإلنســانية مجلــة الجامعــة اإلســالمية. المعبمددمن. 
 .032-0.0ص، ممعمهلل .األول 

الـــتعلم النشــط فـــي تنميـــة التفكيــر االبتكـــاري والتححـــيل أثـــر(. .2.9زامددهللي، كعطمددة   ال .01
الدراسـي بمـادة العلـوم لــدى طالبـات الحـف الثالـث المتوســط بالمـدارس الحكوميـة بمدينــة 
 المعوهللمة. :جعمعة أى القهللى  ،. هللمعلة معجمتمهلل غمهلل ممشوهللومكة المكرمة   

.غدددزو :وجيـــة ضـــرورة القـــرن الحـــادي والعشـــرينالتربيـــة التكنول(.9..2جمدددعل  ،الزنددعممن ..6
 م تحة أكعل.  

المعرفيـة االجتماعيـة النظريـة وفـق النشـط الـتعلم برنـامج أثـر . (3..2   نحمدهلل ،الزنحه .69
. الثالـث األساسـي الحـف طلبـة لدى الدراسي والتححيل االجتماعية الكفاءة درجة عل   
 هللهللن.األ :األهللهللممة الجعمعة ممشوهللو، غمهلل معجمتمهلل هللمعلة  

محاضــرة فــي إطــار .( . امددتهللاتمجمعت الددتعبى المشددط كدده مددعهللو العبددوى 1..2صددحهللي  ،حعمددط .62
 القعتهللو. :المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي .مشروع التعلم النشط   

ــم الرياضــيات(.3..2حددهللوي، هللمضددعن   .63 ــيم وتقــويم تعل . نمددعن :هللاهلل اســتراتيجيات فــي تعل
 الف هلل.  

التعلم المتمركـز حـول المشـكلة علـ  استراتيجيةاستخدام  أثر(. 2..2محموهلل    ،حهللغوت .64
هللمددعلة .تنميــة بعــ  المرــارات فــي التكنولوجيــا لطــالا الحــف الســادس األساســي بغــزة  
  .كبمطمن: اإلم ممة الجعمعة ،معجمتمهلل  

توظيف نظرية رايجلوث التوسعية علـ  تنميـة بعـ  المفـاهيم أثر(.2.92حهللتوى، مجدهللي  .60
هللمدعلة معجمدتمهلل غمدهلل .تكنولوجيـة لـدى طـالا الحـف العاشـر األساسـي بغـزةوالمرارات ال  
 .كبمطمن :الجعمعة اإلم ممة ،ممشوهللو  

http://www.4shared.com/document/HaeFVB7Y/___.html
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 . طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين( . 1..2حن كهللي، نحهلل البطمف   .66
 نمعن: هللاهلل المممهللو.   

نبدددددددددددا حعشهللامتخهللاى امتهللاتمجمعت التعبى المشط والتهللهللمب الم أثهلل(. 2..2مجعو   ،حوقس .63
 رسالة مجلةالتحصمل اآلجل وتمممة مهعهللات التهللهللمس لهللى الطعلحعت المعبمعت .  
 ..99 العهللهلل .21الممة  الهللمع . .الخليج العربي  

 العهللحه.  : هللاهلل الف هلل القعتهللو ..استراتيجيات التدريس والتعلم (9111جعحهلل   ،جعحهلل .62
مهلل دز اح : هللاى . يقـيحق تعلـم كمركـز الحـف النشـط الـتعلم . (2..2   وحمدهلل ،جحدهللان .61

 .والتمممل اإلن ى  
م تحة ال ومت:. األولاالطحعة  .االنترنت والمشروعات المتكاملة(. 9111معهللي   ،جهللجس ..3

 الف ح .  
الظهدددددددددددددددددددددددددددددهللان  تهللجمة مهللاهللس التعليم التعاوني  .  ( . 9110    خهللونهللمفمهلل و  ،جوممون .39

  : هللاهلل التهلل ه.األتبمة   
.لتنمية مرارة العرو  العملية لـدى الطالبـة المعلمـة برنامج تقني(. 0..2مممدهلل  ،حمن .32

 هللمعلة معجمتمهلل غمهلل ممشوهللو، الجعمعة االم ممة: كبمطمن.  
فــي تنميــة(W.Q.S)تقحــي الويــا  اســتراتيجيةفاعليــة اســتخدام (.2.99كددعهللي  ،حمددممن .33

هللمددعلة معجمددتمهلل .مرــارات تحــميم حــفحات الويــا لــدى طــالا الحــف التاســع األساســي  
 .كبمطمنالجعمعة اإلم ممة :  ،ممشوهللو غمهلل  

الطحعة .وطرقه التدريس المعاحر ، تطوراته وأحوله وعناحره(.9112محمهلل   ،حمهللان .34
 نمعن : هللاهلل التهللحمة الحهللمثة. .األولا  

(.كعنبمدة حهللمددعمج مقتدهللح إل مددعب2..2محمددل ، كددهللي و صدعلحة ،نطدع و أحددو شدمعلة ،هللهللومدش .30
مـؤتمر وت ممدف الهدواء كده  بمدة تدهللهللمب غدزو.مهعهللات الهللمى الصمعنه لطد ب هللحبدوى تحهللمدهلل   
 .2..2/.93/9-92.طموحات(/تحديات/التعليم التقني والمرني في فلسطين)واقع  

لبدددتعبى التعدددعومه كدددده (Jigsaw)(. أثدددهلل امدددتخهللاى طهللمقدددة جم مدددو 2.99هللمدددب، أوصدددعف   .36
حدوي كدها تمعب مفهوى وامدتهللاتمجمعت تفهللمدهلل التعبدمى المععصدهللو لدهللى طبحدة هللحبدوى التستمدل التهلل   
مجلـة جامعــة تشـرين للبحــوث والدراسـات العلميــة . سلســلة  بمدة التهللحمدة حجعمعدة هللمشددل.  
 .26-63(. العهللهلل الثعلث، ص 33. المجبهلل   اإلنسانيةوالعلوم  اآلداا  

.الــــــــــــــــــــــتعلم  التعلم النشط المفروم واالستراتيجيات وتقويم نواتج(. 2.92نقمل  هللكعنه، .33
 .اإلم مهللهللمة: هللاهلل الجعمعة الجهللمهللو 
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 هللاهلل الجعمعة الجهللمهللو. :. اإلم مهللهللمةالنشاط المدرسي(. 2..2هللكعنه، نقمل   .32
ــــه ( . 4..2ك ددددهللي   ،هللمددددعن .31 ــــدريس أهداف ــــويم مناهجــــه  –أســــاليبه  –أسســــه –الت –تق

 : نعلى ال تب. القعتهللو. الطحعة الهللاحعة تطبيقاته. 
أثـــــر اســـــتخدام التعلـــــيم التعـــــاوني وفـــــق اســـــتراتيجية جيكســـــو (. .2.9  مدددددعهللي، هللمدددددهللو ..2

 (Jigsaw) ــي مــادة الرياضــيات ــي تححــيل واتجاهــات التالمــذة ف .المعــززة بالحاســوا ف
 ، جعمعة هللمشل : موهللمع.هللمعلة معجمتمهلل غمهلل ممشوهللو  

(.تسثمهلل امتهللاتمجمة التعبى المشدط كده مجموندعت الممعقشدة نبدا9..2معلى، المههللي محموهلل  .29
ء لدهللى طد ب الصدف األولالتحصمل واالمتمععب المفعتممه واالتجعتعت محو تعبدى الفمزمدع  
، المجبدهلل الهللاحدع ،العدهللهلل الجمعية المحرية للتربية العلمية : مجلة التربية العلميـةالثدعموي.   
 التهللحمة.  :  بمةالثعمه  

 .نمعن: هللاهلل الشهللول.التعلم النشط بين النظرية والتطبيق( .2.99  خهللونو  ،مععهللو .22
 الطحعة .بيقات ودراسات (التعلم التعاوني ) نظريات وتط(.2..2   خهللونو  ،مععهللو .23

 هللاهلل واقل. نمعن:. األولا  
تدهللهللمب المعبمددعت الفبمدطمممعت نبددا أمدبوب الددتعبى أثددهلل( . 3..2جددوهللت و زمدم ه  ،مدععهللو .24

ــومالمشددط كدده تحصددمل األمددن المؤجددل لددهللمهن كدده ضددوء نددهللهلل مددن المتغمددهللات .    ــة العل مجل
 .931-9.3ص ، الهللاحع هللالعهلل الثعمه.مجبهلل ال . جعمعة الححهللمن . التربوية والنفسية  

طرائـق تـدريس العلـوم مفـاهيم وتطبيقـات(. 1..2مدبممعن   ،نحدهلل اح و الحبوشده ،معمهللي .20
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 (1ملحق )

 الدراسة ألدواتاحملكمني  السادة بأمساءقائمة 
 مكان العمل الحفة االعتبارية الدرجة العلمية االسم م
 األقصاجعمعة  هللقمس قمى الت مولوجمع  هلل توهللاه حمن المجعهلل 1
 األقصاة جعمع محعضهلل كه قمى الت مولوجمع  هلل توهللاه معم  العجهللمه 3
 األقصاجعمعة   بمة التهللحمةمحعضهلل كه  هلل توهللاه حمن مههللي 2
 اإلم ممةالجعمعة  محعضهلل كه قمى الت مولوجمع معجمتمهلل مممهلل حمن 4
 وزاهللو التهللحمة والتعبمى مشهللف تهللحوي معجمتمهلل هللمزي شقفة 5
 وزاهللو التهللحمة والتعبمى مشهللف تهللحوي معجمتمهلل أحمهلل أحو نبحة 6
 وزاهللو التهللحمة والتعبمى مشهللف تهللحوي معجمتمهلل لمصهللينحهلل الحعمط ا 7
 وزاهللو التهللحمة والتعبمى غزو-هللقمس قمى المصعهللهلل  معجمتمهلل زمعهلل حهلل عت 8
 وزاهللو التهللحمة والتعبمى هللك -هللقمس قمى المصعهللهلل معجمتمهلل نزمز أحوشعهللي  9
 و علة الغوث مهللمهلل ممعنهلل معجمتمهلل أحمهلل حهللهلل 11
 و علة الغوث هللف تهللحويمش ح علوهللمس إممعنملحعتى  11
 العبمع األمعممةمهللهللمة هللك   ت مولوجمع مهللهللس ح علوهللمس حمعى جوهللو 13
 اإلم ممةالجعمعة  محعضهلل كه قمى الت مولوجمع ح علوهللمس أمجهلل الصحعغ 12
 هلل اإلنهللاهللمةمهللهللمة ي وهلل هللك   ت مولوجمع مهللهللس ح علوهللمس مبممعن حبحل 14
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 ( 3ملحق )
 ة حمكمي أدوات الدراسةنص اخلطاب املوجه للساد

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 ............................................................... حفظ  اح  /الممهلل المحتهللى 

 تحكيم دليل المعلم /الموضوع
 حإجهللاء هللهللامة تهللحومة حعموان:   الواحد توفيق عبد إبراهيمالباحث: مقوى 

"فاعلية استخدام إستراتجيتين في التعلم النشط عل  تنمية مرارات الرسم الرندسي في مادة 
 الحف التاسع األساسي". الباتالتكنولوجيا لدى ط

عل   المبنيوالتعلم ، المستخدمتين هي التعلم التعاوني باستخدام طريقة جكسو ستراتيجيتيناال
 .روعالمش

ت مولوجمع  /ويل  لبحصول نبا هللهللجة المعجمتمهلل كه  بمة التهللحمة قمى الممعتج وطهللل التهللهللمس
حطعقة الم حظة  -معهللكهأهللوات الهللهللامة التعلمة : االختحعهلل الالتعبمى، ولهيا الغهلل  انهلل الحعحث 

 ى كه تيا ، واليي متشهللف حتح مم ى ل  كه ضوء خحهللتهلللمل المعبى( -"ةاألهللاقمة "الهمهللمملبمهعهللات 
 من المواحه التعلمة: الجعمب
 الصمعغة البغومة المبممة. .9
 .امتهللاتمجمةتمفمي الهللهللوس حمب  ل  .2
 لبموضوع. متهللاتمجمةممعمحة اال .3
ضعكة مع تهللوم  ممعمحع. .4  حيف وا 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

 الباحث:                                                                              
 إبراهيم توفيق عبد الواحد                                       
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 (2ملحق )
الرسم  األوىلاملتضمنة يف الوحدة اجلوانب املعرفية الصورة النهائية لقائمة 

 األساسياهلندسي"املنظور"يف مبحث التكنولوجيا للصف التاسع 
 األهداف المعرفية م

مستوى 

 الهدف
 الوصف

42  
الطالبة بين استخدام الرسم بشكل  أن تميز

 2عام وبين استخدام الرسم في التكنولوجيا
 الفهم

التعرف على استخدام الرسم بشكل عام وبين الرسم في 

 التكنولوجيا0

 المعرفة أن تذكر الطالبة استخدامات اللون والظل0  32
يستخدم اللون والظل للتركيز على األجزاء المهمةة فةي 

 المادة المستخدمة0 الرسم, أو لتبيين نوع

 المعرفة أن تعَّرف الطالبة المنظور0  42
عمليةةة تجسةةيم أو ت جةةيم المسةةاقا ور يتهةةا فةةي البعةةد 

 الثالث0

 التعرف على طرق رسم المنظور المختلفة0 المعرفة أن تعدد الطالبة طرق رسم المنظور 0  12

02  
أن تميز الطالبة بين طرق رسم المنظور 

 من خالل الرسم0
 التطبيق

رف علةةى طةةرق رسةةم المنظةةور مةةن خةةالل الشةةكل التعةة

 المرسوم0

 المعرفة أن تعَّرف الطالبة منظور االوبليك0  62
عبارة عن إسقاط خطوط من زوايا واجهة الجسم 

 45المراد إظهاره بزاوية 

42  
أن تةةةةةةذكر الطالبةةةةةةة األدوات الهندسةةةةةةية 

 450المستخدمة لرسم المنظور بزاوية 
 المعرفة

ستخدمة كالمثلث المتساوي ذكر األدوات الهندسية الم

 المنقلة0 –مسطرة الرسم –الساقين 

82  
أن ت دد الطالبة المساقا الثالثة لمنظور 

  45رسم بزاوية 
 التعرف على المساقا الثالث الخاصة برسم المنظور0 الفهم

 المعرفة أن تعَّرف الطالبة منظور االيزومتريك0  92
م اور  3عبارة عن رسم المجسم من خالل استخدام 

 121أساسية وبزاوية 

412  
أن ت دد الطالبة األبعاد على المساقا 

 الخاصة بالمجسم0
 التعرف على المساقا الثالث الخاصة برسم المنظور0 التطبيق

442  
أن تعدد الطالبة خطوات رسم المنظور 

 باستخدام االيزومتريك0
 ذكر خطوات رسم المنظور باستخدام االيزومتريك0 المعرفة

 عبارة عن خا وهمي تلتقي به السماء مع األرض0 المعرفة ة خا األفق0أن تعَّرف الطالب  432

 نقطة موجودة على خا األفق0 المعرفة أن تعَّرف الطالبة بؤرة التالشي0  442

412  
أن تميةةز الطالبةةة بةةين مسةةتوو النظةةر و 

 خطوط النظر0
 التعرف على الفرق بين المفهومين الفهم

402  
أن تميز بين مستوو النظر وخطوط النظر 

 زاوية النظر0و 
 التعرف على الفرق بين المفهومين التطبيق

 سرد التعريف مع تطبيقات عليه0 المعرفة أن تَعرف الطالبة بعد الجسم0  462

 سرد التعريف0 المعرفة أن  تعَّرف الطالبة مستوو الصورة0  442

482  
أن تتعةةرف الطالبةةة علةةى حةةاالت موقةةع 

 المجسم من عين الناظر0
 التطبيق

مجسم على شكل مكعب والر ية  من خالل النظر إلى

 من زوايا مختلفة0

 المعرفة أن تعَّرف الطالبة قاعدة الثمن0  492
قاعدة الثمن تعني أن المسافة بين أي خطين على 

 الم ور العمودي تقل بنسبة الثمن 0

312  
أن تعرف الطالبة رسم المنظور 

 باستخدام بؤرتي تالشي0
 المعرفة

ظهار طريقة من طرق رسم المنظور وتستخدم إل

 الشكل الخارجي للبيوت0

342  
أن تعدد الطالبة طرق أخرو لرسم 

 المنظور0
 ذكر أنواع مختلفة لرسم المنظور من خالل الرسم المعرفة

332  
أن تذكر الطالبة البرنامج المستخدم في 

 الرسم الهندسي0
 المعرفة

هناك برامج مهمة في التصميم وأشهرها برنامج 

 األوتوكاد0
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 (4ملحق )
 األوىلاملتضمنة يف الوحدة  مهارات الرسم اهلندسيهائية لقائمة الصورة الن

 األساسيالرسم اهلندسي"املنظور"يف مبحث التكنولوجيا للصف التاسع 
 الرقم

 مؤشرات األداء

 رسم أبعاد المسقط األمامي بشكل دقيقت  10

 وظف المثلث قائم الزاوية في الرسمت  20

 يمن رؤوس المسقط األمام 10رسم زاوية ت  30

 تحديد نصف طول العرض في رسم المنظور  40

 وظف األلوان لتحديد المساقطت  50

 431رسم المحاور الثالث وبزاوية ت  80

 رسم أبعاد المسقط األفقي بشكل دقيقت  70

 والمسطرة في الرسم 41/61وظف المثلث ت  60

 رسم االرتفاع بشكل دقيقت  90

 رسم السارية األولى والثانيةت  110

 دسية المناسبةستخدم األدوات الهنت  110

 حدد نقطة التالشي على الخط في الرسم2ت  120

 رسم السارية الثالثة في منتصف المسافة2ت  130

 رسم خط األفق وإبراز نقطة التالشي عليهت  140

 رسم المربع وفق القياسات المطلوبة2ت  150

 رسم خطوط خفيفة من المربع إلى نقطة التالشي2ت  180

 رسم خطا موازيا ألحد أضلع المربعت  170

 سقط خطوطا عمودية من الخط الموازيت  160

 رسم خط أفقي ويقسمه إلى مسافات متساويةت  190

 رسم الخط الراسي ويقسمه حسب قاعدة الثمن2ت  210

 رسم خط األفق ويحدد عليه بؤرة التالشيت  210

 رسم خط من وحدة الخط األفقي إلى نقطة التالشيت  220

 رسم خط أفقي على الخط العموديت  230

 المبلطلون أرضية الممر ت  240

 وحافتي السكة2 ، وبؤرة التالشي ،رسم خط األفقت  250

 رسم خط مائل مرتفع عن خط األفقت  280

 رسم الخطوط المائلة من كل جانب2ت  270

 قسم الخطين اللذين يمثالن السكة إلى مسافات متناسبة2ت  260

 رسم خط األفق ويحدد عليه بؤرتي التالشيت  290

 البنايةرسم خط عمودي بإظهار الحافة األقرب من ت  310

 وصل طرفي الحافة ببؤرتي التالشيت  310

 والشبابيك ،ضيف على الرسم أشياء كاألبوابت  320

 

دة
واح

شي 
تال

رة 
بؤ

ام 
خد

ست
 با

سم
الر
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 (5ملحق )
 
 عريفالختبار املالصورة النهائية ل

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية
 قسم المناهج وطرق التدريس

  

 
مادة في  دسيمرارات الرسم الرن معرفي لقياساختبار 

 التكنولوجيا
 

 
 إعداد الباحث:

 براهيم توفيق عبد الواحدإ

 :الرقم الجامعي

131191361 

 العام الجامعي:

 م3113-3112
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 تعليمات االختبار:

 :الطعلحة الموقهللو

مههللف تيا االختحدعهلل إلدا قمدعس ممدتوى التحصدمل العبمده حدول موضدونعت الوحدهللو األولدا كده مدعهللو 

 الت مولوجمع .

حعن متعقج تيا االختحدعهلل متمدتخهللى كقدط  ، نبمع  قبة تيا االختحعهلل ح ل هللقة ونمعمةجعحة نن أمأهللجو اإل

ألغددددهللا  الححددددث العبمدددده وال تددددهللخل ضددددمن الددددهللهللجعت المخصصددددة لبطعلحددددة كدددده أنمددددعل المددددمة أو 

 االختحعهللات الته تعقهللتع المهللهللمة.

 أهللجو قهللاءو التعبممعت التعلمة قحل الحهللء حعإلجعحة:

 سؤاال موزعة كالتالي : ( 38)ار من يتكون هذا االختب

واحدة فقط  ،ولكل سؤال أربعة بدائل محتملة ،سؤااًل من نوع االختيار من متعدد 17 .1

 ححيحة.

 سؤااًل من نوع اختيار اإلجابة الححيحة أو اإلجابة الخاطئة. 11 .3

 دقيقة. 25زمن اإلجابة المحددة  .2
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 السؤال األول: اختر اإلجابة الححيحة لكل مما يلي:
 (1المعرفة )رقم     :يرسم المنظور ألي جسم باستخدام  .1
 .أربعة أبعاد هلل. ثالثة أبعادي.  بعدينب.  بعد واحدأ. 
                                                           (43)رقم تطبيقالكلما أرتفع الشخص إل  أعل  يكون خط األفق :               .2
 قليس مما سب هلل. ال يتغير موضعهي.  ما يمكن أبعدب.  أقرا ما يمكنأ. 
 (4)رقمفهمال التكنولوجيا: في الرندسي الرسم استخدام أغرا  من .2
 عملرا وطبيعة األشياء طبيعة تبيينب.  غيره أو ونفسه الشخص بين تواحل لغةأ. 
 ححيح ذكر ما جميع هلل. فرمرا يسرل بطريقة المعلومات عر ي. 
 (3المعرفة )رقم لـ:  الرندسي الرسم في يستخدمان والظل للونا .4
  معاً  ) ا + أ ( هلل. المساقط تجسيمي.  المستخدمة المادة نوع تبيينب.  الرسم من مرمة أجزاء عل  التركيزأ. 
 (41)رقم فهمال متوسط طول اإلنسان البالغ....... سم: .5
 181د. 171ج.  161ا.  151أ. 
 اوية المححورة بين المحاور الثالثة:قياس الز  يكون باأليزومتريك المنظور رسم عند .6
 (44المعرفة )رقم 

 151د. 131ج.  21ا.  181أ. 
 (48)رقم تطبيقال عين: منظور يسم  المنظور فإن األسفل من لمجسم النظر عند .7

 د.الشيء مما ذكر ج. النملة ا. اإلنسان أ. الطائر
 (40)رقم طبيقتال :عالقة هي الجسم من نرى ما قدر و النظر زاوية بين العالقة .8

 د.جميع ما سبق ج. ثابتة ا. عكسية أ. طردية
 (48)رقم تطبيقال تبدو: فإنرا الدائرة مستوى عل  عمودية نظر بزاوية للدائرة نظرنا إذا .9

 د. ال شيء مما ذكر ج. خط مستقيم ا. بيضاوية أ. دائرية
 (31فة )رقمالمعر للبيوت: الخارجي الشكل إلظرار تستخدم المنظور رسم طرق من طريقة .11

 د. بؤرتي تالشي ج. بؤرة تالشي ا. االيزومتريك أ. االوبليك
 (48)رقم تطبيقال :تبدو فإنرا التالشي نقطة من واألشجار األعمدة اقتربت كلما .11

 د. )ا+ج(معاً  ج. اقحر ا. متقاربة أكثر أ. أطول
 (4المعرفة )رقم نستخدم : كلرسم المنظور باألوبلي .13
 منقلةد.  مسطرة  ج.  مسطرة ومثلث ثالثيني ستين      ا.  الساقين    مسطرة ومثلث متساوي أ. 
 (9المعرفة )رقم هو منظور : 21المنظور الذي يرسم مائاًل بزاوية  .12

 د. بؤرتي تالشي ج. بؤرة التالشي ا. االيزومتريك أ. االوبليك
 (44)رقم فهمال ن بؤرة التالشي تقع في:إلرسم منظور غرفة ألغرا  الديكور ف .14

 د. أسفل ورقة الرسم ج. منتحف ورقة الرسم ا. أعل  ورقة الرسم أ. يمين ورقة الرسم
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                                                             (0)رقم تطبيقال : المقابل يمثل طريقة رسم المنظورالشكل  .90

 د. بؤرة تالشي ج. المتوازي ا. المركزي أ. الدائري
 (8)رقم فهمال ي يوضح االرتفاع والعر  في منظور االيزومتريك :.المسقط الذ16

 د. بؤرة التالشي ج. األمامي ا. الجانبي أ. األفقي
 (0)رقم تطبيقال . الورق المستخدم لرسم منظور بطريقة االوبليك هو :17
 د.  ج.  ا.  أ. 
 

                                                                                                  ( أمام العبارة الخاطئة :     ( أمام العبارة الححيحة وعالمة )السؤال الثاني : ضع عالمة ) 
 (4المعرفة )رقم      ( هللؤمة المجمى كه الحعهلل الثعلث ممما الممظوهلل  . .9

 (41قم)ر تطبيقال      (  متحهللهلل الممقط األمعمه ححعهللي الطول واالهللتفعع. .2

 (34المعرفة )رقم . word     (  الحهللمعمج الممتخهللى كه الهللمى الهمهللمه تو  .3

 .    (0)رقم تطبيقال                        (  الممظوهلل التعله مهللموى حطهللمقة االمزومتهللم   .4

 (6)رقم فهمال      (  مؤخي قمعس العهلل  كه ممظوهلل االوحبم  ححمث م ون ضعف . .0

ه أن الممعكة حمن أي خطمن نبا المحوهلل العموهللي تقل حممحة      ( قعنهللو الثمن تعم .6

 (49المعرفة )رقم الثمن .

 (43المعرفة )رقم      (  الخط الحقمقه تو اليي محهللو كم  أن الممعء تبتقه حعألهلل .  .3

 (44المعرفة )رقم      (  المقطة الته تقع نبا خط األكل تمما حؤهللو الت شه. .2

 (3المعرفة )رقم شه ألغهللا  الهللم وهلل والتصممى الهللاخبه .     ( تمتخهللى حؤهللو الت      .1

     (44)رقم تطبيقال   .تعتحهلل مظهللمة المعهللمة مثعال  نبا حؤهللو الت شه     (   ..9
 (46)رقمفهمال الع قة حمن حعهلل الجمى أو قهللح  حعلممحة لعمن المعظهلل ته ن قة طهللهللمة.     (  .99

 مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق
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 (6)  ملحق
 صورته النهائية يفاملعريف االختبار  أسئلةعن  اإلجابةمفتاح 

 
 الححيحة(: اإلجابة)اختر  األولأواًل: السؤال 

 17 16 15 14 12 13 11 11 9 8 7 6 5 4 2 3 1 السؤال

 ج ا ج ج ا أ د د ا أ ج ج ج د د ا ج الجواا

 (:أو عالمة  ثانيًا: السؤال الثاني ) ضع عالمة 

 11 11 9 8 7 6 5 4 2 3 1 السؤال

            الجواا
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 (7ملحق ) 
 الواردة فيها ومهارات الرسم اهلندسيلبطاقة املالحظة الصورة النهائية 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية
 قسم المناهج وطرق التدريس

  

 
مادة التكنولوجيا ي ف رندسيةللمرارات ال بطاقة مالحظة

 " المنظور"األول الوحدة 
 
 

 
 إعداد الباحث:

 براهيم توفيق عبد الواحدإ

 :الرقم الجامعي

131191361 

 العام الجامعي:

 م3113-3112
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 للمهارات اهلندسية للوحدة األوىل الرسم اهلندسي " املنظور"بطاقة مالحظة 
 ................................ الشعبة : .االسم :...........................................

سم ،  5(سم.الطول =3×  4×  5)  أبعاده وبليكارسم منظور باستخدام االالسؤال األول : 

 سم 3سم ، االرتفاع =  4العرض =
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 6(سم.الطول =3×  5×  6)  أبعادهارسم منظور باستخدام االيزومرتيك السؤال الثاني : 
 .سم 3سم ، االرتفاع =  5سم ، العرض =
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 ساريتنيالسؤال الثالث :باستخدام منظور النقطة املتوسطة )نظرية السارية( ارسم 

  التالشي. تتقاطعان يف بؤرة
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 ستخدام خط األفق وبؤرة تالشي واحدة ارسم اجملسم املنظوريباالسؤال الرابع :

 (سم .3×3×3ملكعب أبعاده )
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وباستخدام قاعدة الثمن  السؤال اخلامس :باستخدام خط األفق وبؤرة تالشي واحدة 

  ارسم ممر مبلط.
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 السؤال السادس : باستخدام خط األفق و بؤرة التالشي ارسم الشكل التالي:
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تالشي ارسم منزلني مع إضافة الشبابيك السؤال السابع : باستخدام خط األفق و بؤرتي 

 واألبواب لكال املنزلني.
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مادة الخاحة في  للرسم الرندسيللمرارات األدائية  إتقانلدرجة بطاقة مالحظة 
 " المنظور" األول ، الوحدة للحف التاسع التكنولوجيا

 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

قليلة جدا  

4 

 قليلة

3 

 متوسطة

4 

 كبيرة

1 

 كبيرة جدا  

0 

 10: رسم المنظور باستخدام زاوية ولىاألالمهارة 

      يرسم أبعاد المسقا األمامي بشكل دقيق  -1

      يوظف المثلث قائم الزاوية في الرسم  -2

      من ر وس المسقا األمامي 45يرسم زاوية   -3

      ت ديد نصف طول العرض في رسم المنظور  -4

      يوظف األلوان لت ديد المساقا  -5

 41/41: رسم المنظور باستخدام زاوية المهارة الثانية

      121يرسم الم اور الثالث وبزاوية   10

      يرسم أبعاد المسقا األفقي بشكل دقيق  20

      والمسطرة في الرسم 31/81يوظف المثلث   30

      رسم االرتفاع بشكل دقيق  40

 : الرسم باستخدام بؤرة تالشي واحدة) نظرية السارية( المهارة الثالثة

      يرسم السارية األولى والثانية  10

      يستخدم األدوات الهندسية المناسبة  20

      ي دد نقطة التالشي على الخا في الرسم0  30

      رسم السارية الثالثة في منتصف المسافة0  40

 4*4*4رسم مجسم منظوري لمكعب أبعاده :  المهارة الرابعة

      ليهيرسم خا األفق وإبراز نقطة التالشي ع  10

      يرسم المربع وفق القياسات المطلوبة0  20

      يرسم خطوط خفيفة من المربع إلى نقطة التالشي0  30

      يرسم خطا موازيا ألحد أضلع المربع  40

      يسقا خطوطا عمودية من الخا الموازي  50

 رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشي واحدة:  المهارة الخامسة

      ويقسمه إلى مسافات متساويةيرسم خا أفقي   10

      يرسم الخا الراسي ويقسمه حسب قاعدة الثمن0  20

      يرسم خا األفق وي دد عليه بؤرة التالشي  30

      يرسم خا من وحدة الخا األفقي إلى نقطة التالشي  40

      يرسم خا أفقي على الخا العمودي  50

      يلون أرضية الممر المبلا  80

 رسم أشجار أو أعمدة بنقطة تالشي واحدة: ادسةالمهارة الس

      وحافتي السكة0 ,يرسم خا األفق, وبؤرة التالشي  10

      يرسم خا مائل مرتفع عن خا األفق  20

      رسم الخطوط المائلة من كل جانب0  30

      يقسم الخطين اللذين يمثالن السكة إلى مسافات متناسبة0  40

 ر ببؤرتي تالشيرسم منظو:  المهارة السابعة

      يرسم خا األفق وي دد عليه بؤرتي التالشي  10

      يرسم خا عمودي بإظهار ال افة األقرب من البناية  20

      يوصل طرفي ال افة ببؤرتي التالشي  30

      والشبابيك ,يضيف على الرسم أشياء كاألبواب  40

 با
سم

الر
دة

واح
شي 

تال
رة 

بؤ
ام 

خد
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 ( 8ملحق ) 

 دليل املعلم
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 الدراسات العليا عمادة
 كلية التربية

 قسم المناهج وطرق التدريس
 

 ............................................................... حفظ  اح  /الممهلل المحتهللى 
 تحكيم دليل المعلم /الموضوع

 حإجهللاء هللهللامة تهللحومة حعموان:   توفيق عبد الواحد إبراهيمالباحث: مقوى 

ام إستراتجيتين في التعلم النشط عل  تنمية مرارات الرسم الرندسي في مادة "فاعلية استخد
 الحف التاسع األساسي". الباتالتكنولوجيا لدى ط

عل   المبني، والتعلم لم التعاوني باستخدام طريقة جكسوالمستخدمتين هي التع ستراتيجيتيناال
 .روعالمش

ت مولوجمع  /قمى الممعتج وطهللل التهللهللمس ويل  لبحصول نبا هللهللجة المعجمتمهلل كه  بمة التهللحمة
، واليي متشهللف حتح مم ى ل  كه ضوء خحهللت ى كه نهلل الحعحث هلللمل المعبىأالتعبمى، ولهيا الغهلل  

 من المواحه التعلمة: الجعمبتيا 
 الصمعغة البغومة المبممة. .9
 .امتهللاتمجمةتمفمي الهللهللوس حمب  ل  .2
 لبموضوع. متهللاتمجمةممعمحة اال .3
ضعكة مع تهلل  .4  وم  ممعمحع.حيف وا 

التعبى التععومه حعمتخهللاى طهللمقة  امتهللاتمجمةمهللكل هلللمل المعبى لتمممة مهعهللات التصممى حعمتخهللاى 
 .هللوعنبا المش محمهوالتعبى ال ،ج مو

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
 الباحث:                                                                              

 إبراهيم توفيق عبد الواحد                                       
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 دليل المعلم:
 الممعمحة. متهللاتمجمةتو الخطوات المتمبمبة الته مقوى حهع المعبى لتمفمي الهللهللوس وكل اال

 التعمدع الهللمدى الهمهللمده( لبصدف  (األولدا الوحدهللو لتدهللهللمس المعبدى هلللمدل حإندهللاهلل الحعحدث قدعى لقدهلل
بى التعدددعومه حعمدددتخهللاى الدددتع امدددتهللاتمجمةامدددتهللاتمجمعت الدددتعبى المشدددط وامدددتخهللاى  األمعمددده معتمدددهللا  نبدددا

 : مبه مع ضوء كه التعبى المحمه نبا المشعهللمع امتهللاتمجمة، و طهللمقة ج مو
الخعصدة حدعلتعبى التعدعومه  مدتهللاتمجمةاال حموضدوع الصدبة يات التهللحومدة األهللحمدعت مهللاجعدة .9

 المحمه نبا المشعهللمع. التعبى امتهللاتمجمةحعمتخهللاى طهللمقة ج مو، و 
الدتعبى التعدعومه  امدتهللاتمجمة حهللهللامدة اتتمدت التده المدعحقة والححدوث الهللهللامدعت امدتط ع .2

 التعبى المحمه نبا المشعهللمع. امتهللاتمجمةحعمتخهللاى طهللمقة ج مو، و 
األولا  الهللمدى الهمهللمده( و  الوحهللو التعمع األمعمه لبصف الت مولوجمع  تعب محتوى تحبمل .3

 .كمهع هللوالواهلل  المهعهللات
 .المقتهللحة متهللاتمجمةحعال المعبى هلللمل إنهللاهلل .4
 مدوف ولتحقمدل يلد  مهدعهللات التصدممى الهمهللمده الدواهللهللو كده ال تدعب،  تمممدة تدو يلد  مدن والهدهللف
 مدهللحبتمن مدن خد ل المعبدى هلللمدل حمدعء كده الحعحدث اتحعهدع التده واإلجدهللاءات الخطدوات كمد  متمدعول
 : هما هللقمممن

 الدليل تنفيذ مرحلة -2 الدليل إعداد مرحلة 1-
 توجيرات عامة للمعلم لطريقة التعلم التعاوني بطريقة جكسو:

 .المقتهللحة متهللاتمجمةحعال المعبى هلللمل لتطحمل ممعمحة صفمة حمقة موكهلل أن المعبى نبا .9
 ط ب. 6-0من مجمونة  ل تت ون ححمث متمعمقة، مجمونعت إلا الطعلحعت تقممى .2
 المجمونعت. نبا المهمة وطهللح الطعلحعت امتحعه حجيب الصف هللاخل الهللهللس المعبى محهللأ .3
حمدعء نبدا ندهللهلل األتدهللاف كده  با الطعلحعت كده المجموندة الواحدهللومقوى المعبى حتوزمع أهللقعى ن .4

 الهللهللس.
مطبددب المعبددى مددن الطعلحددة كدده  ددل مجمونددة والدديي مسخددي هللقددى حعممدد  حددعلجبوس كدده مجمونددة  .0

 تمما مجمونة الخحهللاء.
 ا مجمونة الخحهللاء.موزع المعبى محتومعت الههللف نب .6
 ، وتشهللح مع امتفعهللت  من مجمونة الخحهللاء.تعوهلل الطعلحة إلا المجمونة األى .3
 .العمل إمجعز نبا تمعنهللتى الته واألهللوات والومعقل حعألمشطة الطعلحعت المعبى تزوهلل .2
 .مجمونة  ل من المهعى تمفمي الطعلحعت من المعبى مطبب .1
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 المختبفة. شطةاألم لتمفمي لبمجمونعت ال عكه الوقت إنطعء ..9
 إلدا لبوصدول مدعم ع وتطومهللتدع وتعدهللمبهع والحبدول األك دعهلل إهللاهللو نبدا المجموندعت ممدعنهللو .99

 .الحبول وأهللل األك عهلل أحمن
 المجموندعت مدع لممعقشدتهع إلمهدع توصدبوا الته األك عهلل تهللومن المجمونعت من المعبى مطبب .92

 .األخهللى
 .مهللممة المطبوحةامجعز لبهللمومعت اله من إلم  توصبت مع مجمونة  ل تعهلل  .93
 .األخهللى المجمونعت من مجمونة  ل أمعى المقعش حعب مفت  .94

 وقد تضمن هذا الدليل العناحر التالية:
 : التالية العناحر الهلللمل هللهللوس من هللهللس  ل تضمن
  .الععمة األتهللاف .9
 الخعصة المبو مة. األتهللاف .2
  .التمهمهلل .3
  .المقتهللحة التعبمممة والومعقل المصعهللهلل .4
  .التمفمي خطوات .0

 أواًل: مرحلة إعداد الدليل:
 تمعولت الته المعحقة الهللهللامعت من مجمونة نبا اطبع أن حعهلل المعبى هلللمل الحعحث أنهلل

 تمممة مهعهللات الهللمى الهمهللمه. امتهللاتمجمة) مفم  الموضوع   ،
 الدهلللمل م ومدعت نبدا التعدهللف تدو الهللهللامدعت تديه نبدا االطد ع وهللاء مدن الهدهللف و دعن

 امدتفعهلل وقدهلل المعبدى، هلللمدل حمدعء نمدهلل إتحعنهدع مدن حدهلل ال الته واإلجهللاءات تالخطوا وتحهللمهلل ونمعصهلله،
 : وأهمرا إنهللاهلله كه األمعممة الخطوات متحع ع لبهلللمل، تصممم  نمهلل الهللهللامعت تب  من الحعحث

 .األتهللاف تحهللمهلل 1-
 .لبهلللمل المحتوى  تعحة 2-
 .الهلللمل محتوى تمظمى 3-
 .تهللهللمم  كه الممتخهللمة واألمعلمب الطهللاقل تحهللمهلل 4-
 .تمفميه كه الممعنهللو والومعقل األمشطة اختمعهلل 5-
 .الهلللمل تقومى 6-
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 : الخطوات لرذه توضيح يلي وفيما
 تحديد أهداف دليل المعلم:

 قمعم  حعهلل محبغ  أن الهللاهللس من ممتظهلل اليي التعبممه المتعي المحهللهلل التعبممه حعلههللف مقصهلل
 الهللاهللس ممتطمع مع محمن محو نبا األتهللاف من الموع تيا ومصعغ المطبوحة، األمشطة حجممع
 .لبقمعس وقعحبة مبحوظة حصوهللو أهللاءه

 من تحقمقهع إلا الهلللمل ممعا الته األتهللاف تحهللمهلل متطبب المعبى هلللمل لحمعء والتخطمط
 .المختبفة موضونعت  هللهللامة خ ل

 األهداف العامة: -أ
 تعهللف الطعلحة الممظوهلل. 
 تي هلل الطعلحة طهللل هللمى الممظوهلل. 
 تعهللهلل الطعلحة المحعوهلل الهللقمممة الته معتمهلل نبمهع هللمى الممظوهلل. 
  40تهللمى الطعلحة الممظوهلل حعمتخهللاى زاومة . 
  األمزومتهللم  ( .3تهللمى الطعلحة الممظوهلل حعمتخهللاى زاومة . 
  92تهللمى الطعلحة الممظوهلل حعمتخهللاى الزاومة. . 
  تهللمى الطعلحة الممظوهلل حعمتخهللاى مظهللمة المعهللمة. 
 حة ممظوهلل أهللضمة محبطة حعمتخهللاى مظهللمة الثمنتهللمى الطعل.  
 تهللمى الطعلحة الممظوهلل ححؤهللته ت شه. 
 تحهللهلل الطعلحة المحعوهلل الهللقممة نبا حع  الصوهلل. 
 تحهللهلل الطعلحة  طهللمقة الهللمى الممعمحة لحع  األش عل. 
 األهداف السلوكية: -ا

 : يلي فيما الخاحة األهداف تحديد ويمكن
 ان :الممظوهلل وأمو  الدرس األول:

 أن تممز الطعلحة حمن امتخهللاى الهللمى حش ل نعى وحمن امتخهللاى الهللمى كه الت مولوجمع. .9
 أن تي هلل الطعلحة امتخهللامعت البون والظل. .2
 أن تعهللف الطعلحة الممظوهلل. .3
 أن تعهللهلل الطعلحة طهللل هللمى الممظوهلل . .4
 أن تممز الطعلحة حمن طهللل هللمى الممظوهلل من خ ل الهللمى. .0
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 :40ظوهلل حعمتخهللاى زاومة هللمى المم الدرس الثاني :
 .40أن تي هلل الطعلحة األهللوات الهمهللممة الممتخهللمة لهللمى الممظوهلل حزاومة  .9
 . 40أن تحهللهلل الطعلحة الممعقط الث ثة لممظوهلل هللمى حزاومة  .2
 .40أن تهللمى الطعلحة الممعقط الث ثة لممظوهلل هللمى حزاومة  .3
 (مى. 2*2.0*3هلله  أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االوحبم  أحعع .4
 ( مى.2*6*92أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االوحبم  أحععهلله   .0

 " االمزومتهللم ": .3/.3هللمى الممظوهلل حعمتخهللاى زاومة  الدرس الثالث:
 أن تعهللف الطعلحة هللمى ممظوهلل االمزومتهللم . .9
 أن تحهللهلل الطعلحة األحععهلل نبا الممعقط الخعصة حعلمجمى. .2
 حة خطوات هللمى الممظوهلل حعمتخهللاى االمزومتهللم .أن تعهللهلل الطعل .3
 ..92محعوهلل أمعممة وحزاومة  3أن تهللمى الطعلحة  .4
 ( مى.2، 0، 6أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله   .0
 (مى.3، 4، 0أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله   .6

 ى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو:الهللم الدرس الرابع:
 أن تعهللف الطعلحة خط األكل. .9
 أن تعهللف الطعلحة حؤهللو الت شه. .2
 أن تعهللف الطعلحة ممتوى المظهلل. .3
 أن تممز الطعلحة حمن ممتوى المظهلل و خطوط المظهلل. .4
 أن تفهللل الطعلحة حمن ممتوى المظهلل وخطوط المظهلل و زاومة المظهلل. .0
 أن تعهللف الطعلحة حعهلل الجمى. .6
 طعلحة ممتوى الصوهللو.أن تعهللف ال .3
 أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل المقطة المتومطة   مظهللمة المعهللمة(. .2
 أن تحمن الطعلحة حعالت موقع المجمى من نمن المعظهلل. .1

 أن تهللمى الطعلحة مجمى ممظوهللي لم عب حعمتخهللاى حؤهللو الت شه. ..9
 (مى حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.3*3*3أن تهللمى الطعلحة مجمى ممظوهللي لم عب  أحععهلله   .99
 ، ثى المظهلل إلم .ى الطعلحة مجمى لم عب من ال هللتون، وتبومن أوجه  المتةأن تهللم .92
 أن تعهللف الطعلحة قعنهللو الثمن. .93
 أن تهللمى الطعلحة أهللضمة ممهلل محبط حمقطة ت شه واحهللو. .94
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 أن تهللمى الطعلحة أشجعهلل أو أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو. .90
 حؤهللو الت شه.أن تهللمى الطعلحة شحع  وحعب لممظوهلل هللاخل غهللكة حعمتخهللاى  .96
 أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لهللاقهللو وجمى امطوامه. .93
 أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لمجممعت مختبفة. .92

 هللمى الممظوهلل ححؤهللته ت شه. الدرس الخامس :
 أن تي هلل الطعلحة الحهللمعمج الممتخهللى كه الهللمى الهمهللمه. .9
 أن تهللمى الطعلحة ممظوهللا لمحعمه ححؤهللو ت شه. .2
 خهللى لهللمى ممظوهلل.أن تعهللهلل الطعلحة إلا طهللل أ .3
 الجدول يوضحرا  مع هللهللوس خممة حبغت الهللهللوس من مجمونة كه الهلللمل محتوى وتمثل
 :التالي

 امى الهللهللس هللقى الهللهللس
 الممظوهلل وأموان  الهللهللس األول
 40الممظوهلل حزاومة  الهللهللس الثعمه
  .3/.3الممظوهلل حزاومة  الهللهللس الثعلث
 الممظوهلل ححؤهللو ت شه الهللهللس الهللاحع

 الممظوهلل ححؤهللته ت شه لخعمسالهللهللس ا
 تنظيم محتوى الدليل:

 نبا هللهللوم  من هللهللس  ل اشتمل ححمث هللهللوس، ش ل نبا الهلللمل محتوى تمظمى تى قهلل
 واألمشطة والتمهمهلل، التعبمممة، والومعقل والمصعهللهلل تحقمقهع المهللاهلل لبمهعهللات) المبو مة األتهللاف
 .التقومى وأمعلمب التعبمممة،

  تعب كه وهللوهللتع حمب لبمعهللو الممطقه التهللتمب تهللانه حطهللمقة لهلللملا هللهللوس تهللتمب تى ولقهلل
 التعمع األمعمه الوحهللو األولا. لبصف الت مولوجمع
 التعلم التعاوني باستخدام طريقة جكسو . استراتيجية
 إلددداتدددهللهللمس ممظمددة تشدددغل نقدددل الطعلحدددة كددده الوصدددول  امدددتهللاتمجمةالدددتعبى التعدددعومه تددده  امددتهللاتمجمة

ب المهعهللات من خ ل نمبمعت اال تشعف حول أمقبة معقهللو ومهللتحطة حعلممهج وحمعء المعهللكة و ا تمع
ممتج مهعقه متى تقممم  كه ضدوء تحقمقد  ألتدهللاف الدتعبى مدن خد ل مجموندة مدن المهدعى التده متحعهدع 

 الطعلحة والمصممة حعمعمة من قحل المعبى.
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و ندن طهللمقدة تتممدز كده تهلل مزتدع التهللجمة العهللحمة ل بمة ج مدو تده   مجموندعت التهلل مدب( وتده نحدعهلل 
، حمدددث مدددتى كددده تددديه مدددع : مجموندددة األى ومجموندددة التخصدددصنبدددا مشدددعط الطعلحدددة كددده إطدددعهللمن ت

، أكهللاهللتددع مددن أهللحعددة إلددا مددتة أكددهللاهلل الطهللمقددة تقمددمى الطبحددة إلددا مجمونددعت غمددهلل متجعممددة متددهللاوح نددهللهلل
 تمما المجمونعت األى.

 :ملخص لطريقة جكسو وفق الخطوات األربع اآلتية 
 العمل نبا تمظمى الفهللل وتوزمع المواهلل وشهللحهع . الخطوة األول  :
 التعبى كه مجمونعت التخصص . الخطوة الثانية :
 تعبمى طعلحة لزمم تهع الطبحعت كه  ل كهللقة من كهللل الج مو . الخطوة الثالثة :
 إجهللاء المقعش ونقهلل االختحعهللات . الخطوة الرابعة :

هللمقة أن محضهلل المعبى حطعقعت صغمهللو م تدب نبمهدع مجموندة أهللقدعى  مع وممص  نمهلل تطحمل تيه الط
، ححمدث م تدب نبدا لمهدعى المدهللاهلل هللهللامدتهع نبدا حطعقدعتحعهللهلل أكهللاهلل الفهللقة األى . ومم دن  ديل   تعحدة ا
، ثدددى متحدددع يلددد  توزمدددع المطبدددوب القمدددعى حددد  لتمفمدددي المهمدددة دددل حطعقدددة المدددؤال أو الفععلمدددة أو المشدددعط 

ث تحمل  ل حطعقدة هللقمدع  خعصدع  ، أو حوضعهع مقبوحة ، ححمت ححمب هللغحعتهىطعقعت نبا الطعلحعالح
مدتى تمدعول  من جعمب  دل طعلدب كده مجموندة األى، ونمدهلل معهللكدة الدهللقى ، ونمهللمع متى محب حطعقةحهع

، ثددى حعددهلل يلدد  توزمددع ا الحطعقددة األخددهللى ومضددع  نبددا صددهللهللهمددن نبددا الطعولددة الددهللقى الم تددوب نبدد
 حهللاء  ل حمب هللقم  أو مهمت .الطعلحعت نبا مجمونعت الخ

 والمثعل التعله محمن  مفمة امتخهللاى طهللمقة ج مو:
أن تميــز الطالبــة بــين اســتخدام الرســم بشــكل عــام وبــين اســتخدام الهددهللف المددبو ه المددهللاهلل تحقمقدد  

 .الرسم في التكنولوجيا
 الجزء المهللاهلل هللهللامت  من خ ل مجمونة الخحهللاء :

 
 

 
 
 
 

 

 1طالبة رقم 
، أو شدمعء، والتعحمدهلل ندن اإلحمدعس حعألمتعهللهللو ممهع : التمجمل لمع مدهللاه ممتخهللى الهللمى ألغهللا 

 التف مهلل كمهع . أمع كه الت مولوجمع كممتخهللى الهللمى:
 وتحممن   حممهلل ووضوحلغة تواصل حمن الشخص ومفم ، أو مع غمهلله، لتوصمبهى ك هللت ،

 طحمعة األشمعء وطهللمقة نمبهع .
 .نهلل  المعبومعت حطهللمقة ممهل كهمهع 
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، وحقمة المجمونة فعهللت  الطعلحة من مجمونة الخحهللاءمتى شهللح مع امت األى المجمونة إلاوحعهلل الهللجوع 
 تقوى حعمل تبخمص لمع متشهللح  الطعلحة.وكل التعله :

 9مبخص هللقى 
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 2مبخص هللقى 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
  3مبخص هللقى 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 وت يا ...
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 لتعاوني بطريقة جكسوالتعلم ا استراتيجيةتحضير الوحدة األول  الرسم الرندسي وفق 
 الممظوهلل وأموان  الدرس األول :
 أن متعهللف الطعلحة نبا طهللل هللمى الممظوهلل. الردف العام :

 هللقمقة . 40 المدة الزمنية للححة :
 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 

 التمممز حمن امتخهللاى الهللمى حش ل نعى وحمن امتخهللاى الهللمى كه الت مولوجمع. .9
 ي هلل امتخهللامعت البون والظل. .2
 تعهللمف الممظوهلل. .3
 تعهللمهلل طهللل هللمى الممظوهلل . .4
 التمممز حمن طهللل هللمى الممظوهلل من خ ل الهللمى. .0

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 ال تعب المهللهللمه. -شهللاق  تعبمممة –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
 أحععهلل.أ مل الفهللاغ : لبمجمى ............. 

 متطلبات الححة :
 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0توزمع الطعلحعت كه مجمونعت تتهللاوح معحمن 

، مدددتى نمدددل خمدددس مدددل ل دددل طعلحدددة كددده مجموندددعت الخحدددهللاءتوزمدددع وهللقدددة نالمقترحـــة:  ســـتراتيجيةاال
ثدى  ا،وت دي 2والمجموندة الثعممدة تسخدي هللقدى  9تسخي الههللف هللقدى  األولامجمونعت لبخحهللاء والمجمونة 

وتشدهللح لبطعلحدعت مدع  األىحعهلل االمتهعء من الوقت المخصص لتب  الخطوو تهللجع الطعلحعت لبمجموندة 
 تى االمتفعهللو مم  كه مجمونة الخحهللاء.

األهداف األدائية 

 التعليمية
 دور المعلم

 دور الطالبة
 وسائل التقويم

أن تميز الطالبة بين -9

استخدام الرسم بشكل 

عام وبين استخدام 

 م في التكنولوجيا0الرس

 

يرحةةةةب المعلةةةةم بةةةةالطالب ويت ةةةةدث بةةةةان الوحةةةةدة 

التعليمية المراد تدريسها هي وحدة الرسةم الهندسةي 

ولهةةذه الوحةةدة أهميةةة كبةةرو فةةي عصةةرنا ال ةةالي, 

وسةةةةةنتعرف فةةةةةي الةةةةةدرس األول علةةةةةى المنظةةةةةور 

 وأنواعه0

يةةةوزع المعلةةةم علةةةى مجموعةةةة الخبةةةراء م تويةةةات 

 الهدف0

 

ين اإلجابة عن التمييز ب

استخدام الرسم بشكل عام 

وبين الرسم في 

التكنولوجيا وبعد الرجوع 

إلى المجموعة األم 

تلخيص ما ستذكره 

 الطالبات األخريات

 مشاركة الطالب في النقاش

أن تذكر الطالبة -2

استخدامات اللون 

 والظل0

 درسنا في الصف الثامن اللون والظل 0

يةةةوزع المعلةةةم علةةةى مجموعةةةة الخبةةةراء م تويةةةات 

 الهدف0

 ما استخدامات اللون والظل؟

اإلجابة عن استخدام اللون 

والظل0 وبعد الرجوع إلى 

المجموعة األم تلخيص ما 

ستذكره الطالبات 

 األخريات

 مشاركة الطالب في النقاش0

ةةةةةرف الطالبةةةةةة  -3 أن تعَّ

 المنظور

يةةةوزع المعلةةةم علةةةى مجموعةةةة الخبةةةراء م تويةةةات 

 الهدف0

ة عن التعريف0 اإلجاب

وبعد الرجوع إلى 

المناقشةةةةة لمةةةةةاذا نةةةةةرو الجةةةةةزء 

األمةةامي مةةن السةةكة عةةري  ثةةم 
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األهداف األدائية 

 التعليمية
 دور المعلم

 دور الطالبة
 وسائل التقويم

المجموعة األم تلخيص ما  ماذا يقصد بالمنظور؟

ستذكره الطالبات 

 األخريات

 يضيق؟

أن تعةةةةةةةدد الطالبةةةةةةةة  -4

 طرق رسم المنظور0

يةةةوزع المعلةةةم علةةةى مجموعةةةة الخبةةةراء م تويةةةات 

 الهدف0

رق من طريقة لرسةم المنظةور , عةدد طة أكثرهناك 

 رسم المنظور؟

ذكر أنواع رسم المنظور 

وبعد الرجوع إلى 

المجموعة األم تلخيص ما 

ستذكره الطالبات 

 األخريات

المناقشةةةةة مةةةةع مالحظةةةةة مةةةةدو 

 تفاعل الطالب0

0 أن تميةةز الطالبةةة بةةين 5

طرق رسم المنظور من 

 خالل الرسم0

يةةوزع المعلةةم ورقةةة العمةةل الخاصةةة بطةةرق رسةةم 

 سئلة المتعلقة بها0المنظور واإلجابة عن األ

 اإلجابة عن ورقة العمل

وبعد الرجوع إلى 

المجموعة األم تلخيص ما 

ستذكره الطالبات 

 األخريات

المناقشةةةةة مةةةةع مالحظةةةةة مةةةةدو 

 تفاعل الطالب0
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 وفق التالي : األماألنشطة الحفية توزع في حورة ورقة لكل مجموعة من المجموعات  

ممهع .... ، حمممع ممتخهللى الهللمى كه ممتخهللى الهللمى ألغهللا  متعهللهللو -أكمل : .1
 الت مولوجمع ألم  ......

 -اختر اإلجابة الححيحة مما يلي: -: السؤال الثاني
 -ممتخهللى الهللمى الهمهللمه كه الت مولوجمع لغهلل  د : -9
  لتحممن طحمعة األشمعء وطهللمقة نمبهع -ب لغة تواصل حمن الشخص ومفم  أو غمهلله -أ
 جممع مع ي هلل -هلل   هل كهمهعنهلل  المعبومعت حطهللمقة مم -ي
 -ممتخهللى البون والظل كه الهللمى الهمهللمه لد : -2
 تحممن موع المعهللو الممتخهللمة  -ب   التهلل مز نبا أجزاء مهمة كه الهللمى -أ
   أ ، ب ( معع   -هلل    إظهعهلل الجمى كه األحععهلل الث ثة -ي
 -جممع مع مبه من طهللل هللمى الممظوهلل مع نهللا : -3
 التحجمى -هلل  حؤهللو الت شه -ي  مزومتهللم األ -ب  األوحبم  -أ

 أمعم  مجمونة من المجممعت هللممت حطهللمقة الممظوهلل 
 
 

   ......9   ......              .....)2   ......   .....)3   ......        .....)4.....) 
 أكمل الفراغات السابقة.

 ؟ ..............9مع الزاومة الممتخهللمة كه ش ل هللقى  .9
 ؟ ............2زاومة الممتخهللمة كه ش ل هللقى مع ال .2
 ؟ ............3كه معيا تتجمع أحععهلل الش ل هللقى  .3
 ؟ .......... 4كه معيا تتجمع أحععهلل الش ل هللقى  .4
 ؟......................9مع امى الممظوهلل كه ش ل هللقى  .0
 ؟......................2مع امى الممظوهلل كه ش ل هللقى  .6
 ؟......................3ل هللقى مع امى الممظوهلل كه ش  .3
 ؟......................4مع امى الممظوهلل كه ش ل هللقى  .2
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 مالحظة :
، ونبا  ل مجمونة اإلجعحة نن األمقبة ووضع وهللقة مع مقبة المعحقة تطهللح حش ل مجمونعتاأل

صل ته تحقعقهلل المجمونة وهللصهلل الطعلحة الته أجعحت وحعهلل يل  متى هللصهلل الهللهللجعت والمجمونة ال
 ، تعتحهلل ته المجمونة الفعقزو وممجل اممهع نبا المحوهللو.نبا ا حهلل قهللهلل من الهللهللجعت

 تعيين ال حفي:
 نهللف الممظوهلل. .9
 نهللهلل طهللل هللمى الممظوهلل. .2
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 40هللمى الممظوهلل حعمتخهللاى زاومة  الدرس الثاني : 
 .40أن مهللمى الطعلحة ممظوهلل حعمتخهللاى زاومة  الردف العام :

 2نهللهلل الحصص: 
 بة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : يتوقع من الطال

 تعهللمف هللمى الممظوهلل حطهللمقة االوحبم . .9
 .40ي هلل األهللوات الهمهللممة الممتخهللمة لهللمى الممظوهلل حزاومة  .2
 . 40القهللهللو نبا تحهللمهلل الممعقط الث ثة لممظوهلل هللمى حزاومة  .3
 (مى. 2*2.0*3هللمى ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االوحبم  أحععهلله   .4
 ( مى.2*6*92مجمى حعمتخهللاى طهللمقة االوحبم  أحععهلله  هللمى ممظوهلل ل .0
 شهللح الطعلحة الممظوهلل اليي تى تصممم . .6

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 نبحة تمهللمة. –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
 ممعقشة التعممن ال صفه.

 متطلبات الححة :
 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0زمع الطعلحعت كه مجمونعت تتهللاوح معحمن تو 
، مدددتى نمدددل خمدددس مدددل ل دددل طعلحدددة كددده مجموندددعت الخحدددهللاءتوزمدددع وهللقدددة نالمقترحـــة:  ســـتراتيجيةاال

ثدى  وت ديا، 2والمجموندة الثعممدة تسخدي هللقدى  9تسخي الههللف هللقدى  األولامجمونعت لبخحهللاء والمجمونة 
وتشدهللح لبطعلحدعت مدع  األىقت المخصص لتب  الخطوو تهللجع الطعلحعت لبمجموندة حعهلل االمتهعء من الو 

 تى االمتفعهللو مم  كه مجمونة الخحهللاء.
 

األهداف األدائية 
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

. أن تعهللف الطعلحة هللمدى 9
 الممظوهلل حطهللمقة االوحبم .

 40ممقوى كه تيه الحصة حهللمى ممظدوهلل حزاومدة 
والدددددديي ممددددددما االوحبمددددددد ،  إن أمددددددهل طهللمقدددددددة 
لبتعحمدددددددهلل ندددددددن أي جمدددددددى تمهللمددددددده كددددددده الحعدددددددهلل 
الثعلددددددث.موزع المعبددددددى نبددددددا مجمونددددددة الخحددددددهللاء 

 األولمحتومعت الههللف 
 نهللف هللمى الممظوهلل حطهللمقة االوحمب .

اإلجعحة نن المؤال وحعهلل الهللجوع 
إلا المجمونة األى تبخمص مع 

 متي هلله الطعلحعت األخهللمعت
 

الطعلحدعت  م حظة قهللهللو
 نبا الممعقشة

. أن تي هلل الطعلحة 2
األهللوات الهمهللممة 

مدددوزع المعبدددى نبدددا مجموندددة الخحدددهللاء محتومدددعت 
 الههللف.اخهللي األهللوات الهمهللممة المطبوحة.

إظهعهلل األهللوات الهمهللممة وحعهلل 
الهللجوع إلا المجمونة األى تبخمص 

قددددددهللهللو الطعلحددددددعت نبددددددا 
 األهللواتالتمممدددددددز حدددددددمن 
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األهداف األدائية 
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

الممتخهللمة لهللمى الممظوهلل 
 .40حزاومة 

 الهمهللممة . تمع متي هلله الطعلحعت األخهللمع

. أن تحهللهلل الطعلحة 3
الممعقط الث ثة لممظوهلل 

 . 40هللمى حزاومة 

مدددوزع المعبدددى نبدددا مجموندددة الخحدددهللاء محتومدددعت 
الهددددهللف.معهلل  المعبددددى لبطعلحدددددعت مجمددددى ، ثدددددى 

 مطبب ممهى تحهللمهلل ممعقط المجمى الث ث.

معهللكة الممعقط الث ث لبمجمى 
الهللجوع إلا المجمونة األى وحعهلل 

تبخمص مع متي هلله الطعلحعت 
 األخهللمعت

م حظة قهللهللو الطعلحدعت 
 نبا األهللاء

. أن تهللمى الطعلحة 4
ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى 
طهللمقة االوحبم  أحععهلله  

 (مى. 2*2.0*3

هللمى الممظوهلل نبا هللكتهلل وهللل  شهللح خطوات هللمى الممظوهلل.
المهللحععت وحعهلل الهللجوع إلا 

بخمص مع متي هلله المجمونة األى ت
 الطعلحعت األخهللمعت

م حظة قهللهللو الطعلحدعت 
 نبا االمجعز

. أن تهللمددددددددددددددى الطعلحددددددددددددددة 0
ممظدددوهلل لمجمدددى حعمدددتخهللاى 
طهللمقددددددددددددددددددددددة االوحبمدددددددددددددددددددددد   

 ( مى.2*6*92

 توزمع وهللقة العمل .
 شهللح الخطوات

هللمى الممظوهلل نبا هللكتهلل وهللل 
المهللحععت وحعهلل الهللجوع إلا 

المجمونة األى تبخمص مع متي هلله 
 ألخهللمعتالطعلحعت ا

م حظة قهللهللو الطعلحدعت 
 نبا االمجعز

 ( :3ورقة عمل رقم ) 
، حهللمى (مى2*6*92اهللمى مجممع  لعبحة ممتطمبة الش ل، أحععهللتع   ، نبا وهللل مهللحععت

 .40ممظوهلل حزاومة 
 (اختر اإلجابة الححيحة:1األنشطة الحفية : س

 -طهللمقة لهللمى الممظوهلل م ون كمهع الهللمى نبا مصف العمل الحقمقه :-9
   أ ، ب ( معع   -هلل حؤهللو الت شه -ي  األمزومتهللم  -ب  األوحبم  -أ
 -الزاومة المحصوهللو حمن ممظوهلل األوحبم  وخط األكل تمعوي :-2

 º.1 -هلل               º.3 -ي                    40º -ب            º.0 -أ
 -الش ل المقعحل هللمى لممظوهلل حطهللمقة :-3
  ومتهللم األمز  -ب     األوحبم  -أ

 حؤهللته الت شه -هلل     حؤهللو الت شه -ي
 -لهللمى الممظوهلل حعألوحبم  ممتخهللى : -4
 ممقبة -ممطهللو   هلل -ممطهللو ومثبث ث ثممه متمن    ي -ممطهللو ومثبث متمعوي المعقمن    ب -أ

 ( اي هلل المحب : 2س
 . متى الهللمى حمصف العمل الحقمقه كه االوحبم 

............................................................................ 
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األمقبة المعحقة تطهللح حش ل مجمونعت ، ونبا  ل مجمونة اإلجعحة نن األمقبة ووضع مالحظة :
وهللقة مع قعقهلل المجمونة وهللصهلل الطعلحة اليي أجعب وحعهلل يل  متى هللصهلل الهللهللجعت والمجمونة الته 

 جمونة الفعقزو وممجل اممهع نبا المحوهللو.، تعتحهلل ته المصل نبا ا حهلل قهللهلل من الهللهللجعتتح
 (مى.2*3*4اهللمى ممظوهلل حطهللمقة االوحبم  أحععهلله  تعيين ال حفي :
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 " االمزومتهللم " .3/.3هللمى الممظوهلل حعمتخهللاى زاومة  الدرس الثالث :
 .تصممى ممظوهلل حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  الردف العام :

 نهللهلل الحصص : حصتمن
 نتراء الححة القيام بالتالي : يتوقع من الطالبة بعد ا

 تعهللمف الممظوهلل حطهللمقة االمزومتهللم . .9
 القهللهللو نبا تحهللمهلل األحععهلل نبا الممعقط الخعصة حعلمجمى. .2
 القهللهللو نبا تعهللمهلل خطوات هللمى الممظوهلل حعمتخهللاى االمزومتهللم . .3
 ..92محعوهلل أمعممة وحزاومة  3هللمى  .4
 (مى.2، 0، 6 هللمى ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله  .5
 (مى.3، 4، 0هللمى ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله   .6
 شهللح الممظوهلل اليي تى تصممم . .7

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 نبحة تمهللمة. –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
، وم ون الهللمى نبا مصف العمل  40( طهللمقة لهللمى الممظوهلل حزاومة ا تب المصطب  :         

 الحقمقه.
 متطلبات الححة :

 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0توزمع الطعلحعت كه مجمونعت تتهللاوح معحمن 
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال

ء والمجموندة ، مدتى نمدل خمدس مجموندعت لبخحدهللامونعت الخحهللاءتوزمع وهللقة نمل ل ل طعلحة كه مج
ثدددى حعدددهلل االمتهدددعء مدددن الوقدددت  وت ددديا، 2والمجموندددة الثعممدددة تسخدددي هللقدددى  9تسخدددي الهدددهللف هللقدددى  األولدددا

وتشددهللح لبطعلحددعت مددع تددى االمددتفعهللو ممدد  كدده  األىالمخصددص لتبدد  الخطددوو تهللجددع الطعلحددعت لبمجمونددة 
 مجمونة الخحهللاء.

 

األهداف األدائية 
 التعليمية

 لتقويموسائل ا دور الطالبة دور المعلم

. أن تعددددهللف الطعلحددددة ممظددددوهلل 9
 االمزومتهللم .

 .3/.3المددوى تدددو هللمددى الممظدددوهلل حعمددتخهللاى زاومدددة 
 االمزومتهللم 

 ، ول ن كه الحهللامة معيا مقصهلل حعالمزومتهللم ؟

اإلجعحة نن 
المؤال وحعهلل 
الهللجوع إلا 

المجمونة األى 

 امتحعه الطعلحعت
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األهداف األدائية 
 لتقويموسائل ا دور الطالبة دور المعلم التعليمية

تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت
لحة . أن تحهللهلل الطع2

األحععهلل نبا الممعقط 
 الخعصة حعلمجمى.

مدددددوزع المعبدددددى نبدددددا مجموندددددة الخحدددددهللاء محتومدددددعت 
 الههللف.

حعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت
 

الممعقشدددة مدددع م حظدددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت

.أن تعهللهلل الطعلحة 3
خطوات هللمى الممظوهلل 
 حعمتخهللاى االمزومتهللم .

 

لمعبددى خطدددوات امجددعز الممظددوهلل حشددد ل ممددتعهلل  ا
 محمط ومبمل.

مدددددع الخطدددددوات المتحعدددددة لهللمدددددى ممظدددددوهلل حعمدددددتخهللاى 
 االمزومتهللم ؟

اإلجعحة نن 
المؤال وحعهلل 
الهللجوع إلا 

المجمونة األى 
تبخمص مع 

متي هلله الطعلحعت 
 األخهللمعت

 الممعقشة

 3. أن تهللمى الطعلحة 4
محعوهلل أمعممة وحزاومة 

92.. 

الخحدددددهللاء محتومدددددعت  مدددددوزع المعبدددددى نبدددددا مجموندددددة
الهددددددهللف.مطبب المعبددددددى مددددددن الطعلحددددددعت حعمددددددتخهللاى 

محددددددددعوهلل  3األهللوات الهمهللمددددددددمة المطبوحددددددددة وهللمددددددددى 
 .92وحزاومة 

هللمى المطبوب 
وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت 
نبددددددددددددددددددددددا التطحمددددددددددددددددددددددل 
 وم حظة هللقة األهللاء.

. أن تهللمى الطعلحة 0
ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى 
طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله 

 (مى2، 0، 6 

مدددددوزع المعبدددددى نبدددددا مجموندددددة الخحدددددهللاء محتومدددددعت 
 الههللف.

هللمى المطبوب 
وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت 
نبددددددددددددددددددددددا التطحمددددددددددددددددددددددل 
 وم حظة هللقة األهللاء.

.أن تهللمى الطعلحة 6
هلل لمجمى حعمتخهللاى ممظو 

طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله 
 (مى.3، 4، 0 

 توزمع وهللقة العمل .
 شهللح الخطوات

هللمى الممظوهلل 
نبا هللكتهلل وهللل 

 المهللحععت
وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت 
نبددددددددددددددددددددددا التطحمددددددددددددددددددددددل 
 وم حظة هللقة األهللاء.

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت  الشهللحمطبددددددب المعبددددددى مددددددن المتحددددددهللث حعمددددددى المجمونددددددة الممظدددوهلل  . أن تشدددهللح الطعلحدددة3
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األهداف األدائية 
 لتقويموسائل ا دور الطالبة دور المعلم التعليمية

 المتعهللا  مع تى امجعزه أمعى الطعلحعت. اليي تى تصممم .
ومقوى المعبى حتقممى االمجعز من خد ل وهللقدة التقمدمى 

 الخعصة حعلممظوهلل.

 نبا الشهللح والمتعحعة.

 (:2ورقة العمل رقم )
 (مى.2، 0،  6قط لمجمى أحععهلله   أمعم  مجمونة من الممع

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمعم  الممعقط الث ث لمجمى قى حهللمى المجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  نبا هللكتهلل وهللل 
 0المهللحععت

 

 

 

 

 

 

 مسقط جانبي
 أماميمسقط 

 أفقيمسقط 

0000000000000000000000000

00000000 

 أ مل الفهللاغ :
 أبعاد المسقط الجانبي ........ ، ........... .1
 أبعاد المسقط األمامي ..... ، ....... .3
 قي .... ، .....أبعاد المسقط األف .2
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 (اختر اإلجابة الححيحة :1األنشطة الحفية: س
 -كه هللمى الممظوهلل حعألمزومتهللم  جممع مع مسته صحم  مع نهللا : -9
  (40ºتهللمى حزاومة معقبة   -ب    º.3اº.3هللمى حزاومة أكقمة ت -أ
 ممتخهللى لبهللمى كمهع ممطهللو ومثبث ث ثممه متممه -هلل º.92تهللمى حث ث محعوهلل وزاومة-ي
 -الش ل المقعحل هللمى لممظوهلل حطهللمقة : -2
  األمزومتهللم  -ب                    األوحبم  -أ
 لت شهحؤهللته ا -هلل            حؤهللو الت شه -ي
 محعوهلل : 3طهللمقة لهللمى الممظوهلل تعتمهلل نبا  -3
 حؤهللته ت شه –حؤهللو الت شه       هلل  -االمزومتهللم     ي -االوحبم     ب -أ
 الزاومة المحصوهللو حمن محوهللمن كه ممظوهلل االمزومتهللم  تمعوي: -4
 .90 -هلل     .92 -ي      .6 -ب       .3 -أ

 ( أكمل الفراغ:3س
 نمهلل هللمى ممظوهلل حدد ......... .6/.3ممتخهللى المثل  .9
 نمهلل امتخهللاى مصف نمل العهلل  م ون كه تهلله الحعلة هللمى ممظوهلل ........ .2

، ونبا  ل مجمونة اإلجعحة نن األمقبة ووضع مقبة المعحقة تطهللح حش ل مجمونعتاألمالحظة :
ته وهللقة مع قعقهلل المجمونة وهللصهلل الطعلحة اليي أجعب وحعهلل يل  متى هللصهلل الهللهللجعت والمجمونة ال

 ، تعتحهلل ته المجمونة الفعقزو وممجل اممهع نبا المحوهللو.تحصل نبا ا حهلل قهللهلل من الهللهللجعت
 مى. 3: حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  اهللمى المجمى اليي طول حعهلله  تعيين ال حفي
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 الهللمى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو الدرس الرابع : 
 .التعهللف نبا المصطبحعت الخعصة حعلهللهللس الردف العام :

 حصص 4نهللهلل الحصص : 
 الحصة األولا

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 القهللهللو نبا  تعهللمف خط األكل. .9
 تعهللمف حؤهللو الت شه. .2
 التمممز حمن ممتوى المظهلل و خطوط المظهلل. .3
 التمممز حمن ممتوى المظهلل وخطوط المظهلل و زاومة المظهلل. .4
 تعهللمف حعهلل الجمى. .0
 .تعهللمف ممتوى الصوهللو .6
 القهللهللو نبا هللمى ممظوهلل المقطة المتومطة   مظهللمة المعهللمة(. .3

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
محاور للرسم  2( طريقة من طرق رسم المنظور تعتمد عل    )ا تب المصطب :  - أ

 .131وبزاوية
 متطلبات الححة :

 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0توزمع الطعلحعت كه مجمونعت تتهللاوح معحمن 
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال
، مدتى نمدل خمدس مجموندعت لبخحدهللاء والمجموندة مل ل ل طعلحة كه مجمونعت الخحهللاءتوزمع وهللقة ن

ثدددى حعدددهلل االمتهدددعء مدددن الوقدددت  وت ددديا، 2ة الثعممدددة تسخدددي هللقدددى والمجمونددد 9األولدددا تسخدددي الهدددهللف هللقدددى 
المخصددص لتبدد  الخطددوو تهللجددع الطعلحددعت لبمجمونددة األى وتشددهللح لبطعلحددعت مددع تددى االمددتفعهللو ممدد  كدده 

 مجمونة الخحهللاء.
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية

عبى حتوزمع الطعلحدعت كده مجموندعت متجعممدة مقوى الم . أن تعهللف الطعلحة خط األكل.9
طدد ب ، وتمددما  0إلددا  4وتتددهللاوح المجمونددة مددعحمن 

 المجمونة األى.
حعدهلل يلدد  مقددوى المعبددى حتوزمددع الطعلحددعت وكددل األتددهللاف 
األهللاقمددددددة الموجددددددوهللو كدددددده الددددددهللهللس وتمددددددما مجمونددددددة 

تعهللمف خط األكل وحعهلل 
الهللجوع إلا المجمونة 
األى تبخمص مع متي هلله 

 الطعلحعت األخهللمعت

الممعقشدددة مدددع م حظدددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.
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 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية
 الخحهللاء.

 ممظوهلل المقطة المتومطة   مظهللمة المعهللمة(
ع أمواندددد  نبددددا محددددعوهلل معتمددددهلل هللمددددى الممظددددوهلل حجممدددد

 هللقمممة أولهع خط األكل.
 معيا مقصهلل حخط األكل؟

تعهللمف حؤهللو الت شه وحعهلل  ههللف.موزع المعبى نبا مجمونة الخحهللاء محتومعت ال . أن تعهللف الطعلحة حؤهللو الت شه.2
الهللجوع إلا المجمونة 
األى تبخمص مع متي هلله 

 الطعلحعت األخهللمعت

الممعقشدددة مدددع م حظدددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.

 موزع المعبى نبا مجمونة الخحهللاء محتومعت الههللف. . أن تعهللف الطعلحة ممتوى المظهلل.3
 معيا مقصهلل حممتوى المظهلل؟
 ؟ ى محب  طول اإلممعن الحعل 

 اإلجعحة نن األمقبة
وحعهلل الهللجوع إلا 

المجمونة األى تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت 
 نبا اإلجعحة

أن تممددددددز الطعلحددددددة حددددددمن ممددددددتوى  -4
 وخطوط المظهلل.

 موزع المعبى نبا مجمونة الخحهللاء محتومعت الههللف.
 معيا مقصهلل حخطوط المظهلل؟

 حخطوط المظهلل. معهلل  المعبى الوممبة الخعصة
 معيا مقصهلل حزاومة المظهلل؟

التفهللمددددددددددل حدددددددددددمن ممدددددددددددتوى 
 وخطوط المظهلل.

وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى تبخمص مع 

متي هلله الطعلحعت 
 األخهللمعت

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت 
 نبا اإلجعحة

المؤال وحعهلل  اإلجعحة نبا موزع المعبى نبا مجمونة الخحهللاء محتومعت الههللف. . أن تعهللف الطعلحة  حعهلل الجمى .0
الهللجوع إلا المجمونة 
األى تبخمص مع متي هلله 

 الطعلحعت األخهللمعت

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت 
 نبا اإلجعحة

أن تعدددددددددددددهللف الطعلحدددددددددددددة ممدددددددددددددتوى  -6
 الصوهللو.

 معيا مقصهلل حممتوى الصوهللو؟
 موزع المعبى نبا مجمونة الخحهللاء محتومعت الههللف.

اإلجعحة نبا المؤال وحعهلل 
الهللجوع إلا المجمونة 

ى تبخمص مع متي هلله األ
 الطعلحعت األخهللمعت

م حظة قدهللهللو الطعلحدعت 
 نبا اإلجعحة

.أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل المقطة 3
 المتومطة   مظهللمة المعهللمة(.

مقدددوى المعبدددى حهللمددددى مظهللمدددة المدددعهللمة ، ثددددى مطبدددب مددددن 
 مجمونعت الخحهللاء امجعز تب  المهمة.

هللمى ممظوهلل المقطة 
المتومطة  مظهللمة 
هللجوع إلا المعهللمة( وحعهلل ال

المجمونة األى تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت
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 (اكتا المحطلح العلمي الدال عل  العبارات التالية :1س : األنشطة الحفية 
 ( الخط الوتمه اليي محهللو كم  أن الممعء تبتقه حعألهلل     .9
( المقطة الته تقع نبا خط األكل وتبتقه كمهع الخطوط المهللمومة من     .2

 وامع الجمىجممع ز 
 ( الممتوى اليي ممهلل حخط األكل وم ون نبا ممتوى نمن المعظهلل    .3
 ( الخطوط من نمن المعظهلل إلا الممتوى المهللاهلل هللمم     .4
 ( الزاومة الته تجمع ا حهلل قهللهلل مم ن من الجمى حعلممحة لبمعظهلل    .0
 ( الممتوى اليي تتقبص كم  مقعط أو زوامع الجمى المهللاهلل هللمم     .6

حمن أي خطمن نبا المحوهلل العموهللي تقل حممحة الثمن من الحعهلل ( الممعكة   . 3
 حمن الخطمن المعحقمن .

 موقع خط األكل غمهلل ثعحت.-9 -(علل لما يلي :3س
 -----------------------------------------------------المحبا
 تمما مظهللمة المعهللمة حعلمقطة المتومطة.-2
 -----------------------------------------------------المحبا

، ونبا  ل مجمونة اإلجعحة نن األمقبة ووضع مقبة المعحقة تطهللح حش ل مجمونعتاألمالحظة :
وهللقة مع قعقهلل المجمونة وهللصهلل الطعلحة اليي أجعب وحعهلل يل  متى هللصهلل الهللهللجعت والمجمونة الته 

 مهع نبا المحوهللو.، تعتحهلل ته المجمونة الفعقزو وممجل امالهللهللجعت تحصل نبا ا حهلل قهللهلل من
 تعيين الحفي :
 أكمل الفراغ :
 ن خط األكل محهللو ...........إإيا  عن الشخص كه موقع ممخف  ك .9
 الع قة حمن نهللهلل خطوط المظهلل لبجمى حهللهللجة وضوح  ته ........... .2
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 الهللمى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو الدرس الرابع :
 ت شه.هللمى م عب حعمتخهللاى طهللمقة حؤهللو ال الردف العام :
 الحصة الثعممة

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 التعهللف نبا حعالت موقع المجمى من نمن المعظهلل. .9
 هللمى مجمى ممظوهللي لم عب حعمتخهللاى حؤهللو الت شه. .2
 (مى حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.3*3*3هللمى  مجمى ممظوهللي لم عب  أحععهلله   .3
 ، ثى المظهلل إلم .ومن أوجه  المتةهللمى مجمى لم عب من ال هللتون، وتب .4
 شهللح طهللمقة هللمى م عب حعمتخهللاى حؤهللو الت شه. .0

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
، يجا أن يظرر الجسم البعيد اقحر طول نفسهم المنظور ألشياء لرا اللرسأ مل الفهللاغ:  .1

 لذلك نستخدم .............
 متطلبات الححة :

 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0توزمع الطعلحعت كه مجمونعت تتهللاوح معحمن 
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال

والمجموندة ، مدتى نمدل خمدس مجموندعت لبخحدهللاء كه مجمونعت الخحهللاءتوزمع وهللقة نمل ل ل طعلحة 
ثدددى حعدددهلل االمتهدددعء مدددن الوقدددت  وت ددديا، 2والمجموندددة الثعممدددة تسخدددي هللقدددى  9األولدددا تسخدددي الهدددهللف هللقدددى 

المخصددص لتبدد  الخطددوو تهللجددع الطعلحددعت لبمجمونددة األى وتشددهللح لبطعلحددعت مددع تددى االمددتفعهللو ممدد  كدده 
 مجمونة الخحهللاء.
األهداف األدائية 

 ويموسائل التق دور الطالبة دور المعلم التعليمية

.أن تتعدددهللف الطعلحدددة 9
نبددددددا حددددددعالت موقددددددع 
المجمدددددددى مدددددددن نددددددددمن 

 المعظهلل.

، ومطبدددب مدددن معدددهلل  المعبدددى مجمدددى نحدددعهللو ندددن م عدددب
 الطعلحعت التخمل حعن تمع  حؤهللو ت شه .

 معيا مظههلل إيا  عن الجمى مقع مممن حؤهللو الت شه؟
 أنبا خط األكل. –أمفل  –ممعهلل 

التعهللف نبا 
حعالت موقع 

المجمى من نمن 
ظهلل. وحعهلل المع

الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع متي هلله 
 الطعلحعت األخهللمعت

الممعقشدددة مدددع م حظدددة مدددهللى 
 تفعنل الطعلحعت.
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األهداف األدائية 
 ويموسائل التق دور الطالبة دور المعلم التعليمية

. أن تهللمى الطعلحة 2
مجمى ممظوهللي 

لم عب حعمتخهللاى حؤهللو 
 الت شه.

مقددوى المعبددى حهللمددى مجمددى   حعمددتخهللاى مجمونددعت الخحددهللاء،
 (مى2*2*2ممظوهللي لم عب أحععهلله 

 

 ىهللمى المجم
وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع متي هلله 
 الطعلحعت األخهللمعت

الممعقشدددة مدددع م حظدددة مدددهللى 
تفعنددل الطعلحددعت والقددهللهللو نبددا 

 الهللمى.

. أن تهللمدددددى الطعلحدددددة 3
مجمددددددددددددددى ممظددددددددددددددوهللي 
لم عدددددددددددددددب  أحعدددددددددددددددعهلله 

(مددددددددددددددددددددددددددددددددددى 3*3*3 
حعمددددددددددددددددددتخهللاى حددددددددددددددددددؤهللو 

 الت شه.

حعمدددتخهللاى وهللل المهللحعدددعت صدددمى مجمدددى ممظدددوهللي أحعدددعهلله 
 تخهللاى حؤهللو الت شهحعم 3*3*3

تمفمي المجمى وحعهلل 
الهللجوع إلا 

المجمونة األى 
تبخمص مع متي هلله 
 الطعلحعت األخهللمعت

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا 
 اإلجعحة والتصممى

أن تهللمى الطعلحة   -4
مجمى لم عب من 
ال هللتون ، وتبومن 
أوجه  المتة ، ثى 

 المظهلل إلم .
 

علحدعت ثدى مطبددب مقدوى المعبدى حتوزمدع وهللل  هللتدون نبدا الط
 مى. 92ممهى تصممى م عب أحععهلله 

 تصممى الم عب.
المظدددهلل إلدددا الم عدددب 

 من زوامع مختبفة.
وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع متي هلله 
 الطعلحعت األخهللمعت

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا 
 اإلجعحة والتصممى

. أن تشهللح الطعلحة 0
طهللمقة هللمى م عب 

حعمتخهللاى حؤهللو 
 الت شه.

 

مطبب المعبى من المتحهللث حعمى المجمونة ممعقشة مدع تدى 
 امجعزه من تصممى الم عب .

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا  القهللهللو نبا الشهللح
 اإلجعحة والممعقشة

 

 (أكمل الفراغ:1األنشطة الحفية : س
 م  مطبل نبا الممظوهلل ........إنمهللمع ممظهلل لبجمى المهللاهلل هللمم  من أنبا إلا أمفل ك .9
 م  مطبل نبا الممظوهلل ........إظهلل لبجمى المهللاهلل هللمم  من أمفل إلا أنبا كنمهللمع مم .2
 م  مطبل نبا الممظوهلل ........إمى ك.93نمهللمع ممظهلل لبجمى المهللاهلل هللمم  نبا اهللتفعع  .3

، ونبا  ل مجمونة اإلجعحة نن األمقبة ووضع مقبة المعحقة تطهللح حش ل مجمونعتاألمالحظة :
ته لطعلحة اليي أجعب وحعهلل يل  متى هللصهلل الهللهللجعت والمجمونة الوهللقة مع قعقهلل المجمونة وهللصهلل ا

 ، تعتحهلل ته المجمونة الفعقزو وممجل اممهع نبا المحوهللو.تحصل نبا ا حهلل قهللهلل من الهللهللجعت
 تعيين ال حفي:
   مى.2حعمتخهللاى حؤهللو الت شه اهللمى م عب طول ضبع 
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 الهللمى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو الدرس الرابع :
 هللمى أهللضمة ممهلل محبط حمقطة ت شه واحهللو. : الردف العام
 الحصة الثعلثة

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 تعهللمف قعنهللو الثمن. .1
 هللمى أهللضمة ممهلل محبط حمقطة ت شه واحهللو. .2
 هللمى أشجعهلل أو أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو. .3

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
من أهم أربع حاالت لموقع المكعا من عين الناظر وهي الجسم يقع يمين بؤرة أ مل الفهللاغ: 

 التالشي و ........ و ....... و ............
 متطلبات الححة :

 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0تتهللاوح معحمن  توزمع الطعلحعت كه مجمونعت
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال
، مدتى نمدل خمدس مجموندعت لبخحدهللاء والمجموندة مل ل ل طعلحة كه مجمونعت الخحهللاءتوزمع وهللقة ن

ثدددى حعدددهلل االمتهدددعء مدددن الوقدددت  وت ددديا، 2والمجموندددة الثعممدددة تسخدددي هللقدددى  9األولدددا تسخدددي الهدددهللف هللقدددى 
الخطددوو تهللجددع الطعلحددعت لبمجمونددة األى وتشددهللح لبطعلحددعت مددع تددى االمددتفعهللو ممدد  كدده المخصددص لتبدد  
 مجمونة الخحهللاء.
األهداف األدائية 

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

تعهللف  أن. 9
الطعلحة قعنهللو 

 الثمن.

 ممعقش المعبى الطعلحعت حمصطب  قعنهللو الثمن.
 معيا مقصهلل حقعنهللو الثمن؟

نن  عحةاإلج
المؤال وحعهلل 
الهللجوع إلا 

المجمونة األى 
تبخمص مع 

متي هلله الطعلحعت 
 األخهللمعت

 الممعقشة 

. أن تهللمى الطعلحة  2
أهللضمة ممهلل محبط 

 حمقطة ت شه واحهللو.
 

 مف مم ن لمع هللمى أهللضدمة ممدهلل مدحبط حمقطدة ت شده واحدهللو 
 و يل  هللمى أشجعهلل أو أنمهللو ؟
 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.

 عبى من الطعلحعت تمفمي الخطوات المشهللوحة.مطبب الم

امجعز الهللممة 
وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع 

الممعقشددددة  وصددددحة الهللمددددى 
مددع م حظددة مددهللى تفعنددل 

 الطعلحعت.
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األهداف األدائية 
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

متي هلله الطعلحعت 
 األخهللمعت

. أن تهللمى الطعلحة 3
أشجعهلل أو أنمهللو 

 حمقطة ت شه واحهللو.

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
 معبى من الطعلحعت تمفمي الخطوات المشهللوحة.مطبب ال

 

هللمى المجمى 
وحعهلل الهللجوع إلا 
المجمونة األى 

تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت

الممعقشددددددددة مددددددددع م حظددددددددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.

 األنشطة الحفية :
 معيا محهللث لو : لى تمتخهللى قعنهللو الثمن كه هللمى أهللضمة ممهلل محبط. .9

................................................................................. 
 زاهللت زاومة المظهلل نمهلل المظهلل لجمى مع. .2

................................................................................. 
 

ووضع ، ونبا  ل مجمونة اإلجعحة نن األمقبة طهللح حش ل مجمونعتاألمقبة المعحقة تمالحظة :
ته وهللقة مع قعقهلل المجمونة وهللصهلل الطعلحة اليي أجعب وحعهلل يل  متى هللصهلل الهللهللجعت والمجمونة ال

 ، تعتحهلل ته المجمونة الفعقزو وممجل اممهع نبا المحوهللو.تحصل نبا ا حهلل قهللهلل من الهللهللجعت
 تعيين ال حفي:

 ممهلل محبط. أهللضمةحعمتخهللاى طهللمقة الثمن اهللمى 
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 حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو الهللمى الدرس الرابع : 
 هللمى ممظوهلل لهللاقهللو وجمى امطوامه. الردف العام :
 الحصة الهللاحعة

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 القهللهللو نبا هللمى شحع  وحعب لممظوهلل هللاخل غهللكة حعمتخهللاى حؤهللو الت شه. .9
 هللمى ممظوهلل لهللاقهللو وجمى امطوامه. .2
 فة.هللمى ممظوهلل لمجممعت مختب .3

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
من  1.8)     ( المسافة بين أي خطين عل  المحور العمودي تقل بنسبة ا تب المصطب : 

 البعد بين الخطين السابقين.
 بات الححة :متطل

 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0توزمع الطعلحعت كه مجمونعت تتهللاوح معحمن 
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال
، مدتى نمدل خمدس مجموندعت لبخحدهللاء والمجموندة مل ل ل طعلحة كه مجمونعت الخحهللاءتوزمع وهللقة ن

ثدددى حعدددهلل االمتهدددعء مدددن الوقدددت  وت ددديا، 2والمجموندددة الثعممدددة تسخدددي هللقدددى  9األولدددا تسخدددي الهدددهللف هللقدددى 
المخصددص لتبدد  الخطددوو تهللجددع الطعلحددعت لبمجمونددة األى وتشددهللح لبطعلحددعت مددع تددى االمددتفعهللو ممدد  كدده 

 مجمونة الخحهللاء.
األهداف األدائية 

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

. أن تهللمى الطعلحة 9
شحع  وحعب لممظوهلل 
هللاخل غهللكة حعمتخهللاى 

 شه.حؤهللو الت 

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
 مطبب المعبى من الطعلحعت تمفمي الخطوات المشهللوحة.

امجعز الهللممة وحعهلل 
الهللجوع إلا المجمونة 

األى تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت

الممعقشددددددددة مددددددددع م حظددددددددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.

. أن تهللمى الطعلحة 2
ممظوهلل لهللاقهللو وجمى 

 امطوامه.

 وات التمهللمن.مشهللح المعبى خط
 مطبب المعبى من الطعلحعت تمفمي الخطوات المشهللوحة.

 

هللمى المجمى وحعهلل 
الهللجوع إلا المجمونة 

األى تبخمص مع 
متي هلله الطعلحعت 

 األخهللمعت

الممعقشددددددددة مددددددددع م حظددددددددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.

الممعقشددددددددة مددددددددع م حظددددددددة حل التمهللمن الواهللهلل كه  مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.. أن تهللمى الطعلحة 3
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األهداف األدائية 
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

ممظوهلل لمجممعت 
 مختبفة.

ال تعب. وحعهلل الهللجوع  ى من الطعلحعت تمفمي الخطوات المشهللوحة.مطبب المعب
إلا المجمونة األى 
تبخمص مع متي هلله 
 الطعلحعت األخهللمعت

 مهللى تفعنل الطعلحعت.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 ألنشطة الحفية :
 -اختر اإلجابة الححيحة مما يلي: -: السؤال األول

 -الممظوهلل ألغهللا  الهللم وهلل والتصممى ت ون مقطة الت شه : كه هللمى -9
 كه مهلل ز وهللقة الهللمى -مممن وهللقة الهللمى هلل -أمفل وهللقة الهللمى  ي -ب أنبا وهللقة الهللمى  -أ
 -إيا مظهللمع إلا الهللاقهللو حزاومة مظهلل نموهللمة نبا ممتوى الهللاقهللو كإمهع تحهللو : -2
 امطوامة -هلل  خط  -ي   حمضعومة   -ب  هللاقهللمة  -أ
 -إيا مظهللمع إلا الهللاقهللو حزاومة مظهلل موازمة لممتوى الهللاقهللو كإمهع تحهللو : -3
 امطوامة -هلل  خط  -ي    حمضعومة  -ب  هللاقهللمة  -أ
 -الش ل المعتج من وصل الهللاقهللو حممظوهللتع تو : -4
 تهللى -هلل  مخهللوط  -ي  امطوامة  -ب  م عب -أ
 

مجمونة اإلجعحة نن األمقبة ووضع ، ونبا  ل مقبة المعحقة تطهللح حش ل مجمونعتاألمالحظة :
ته وهللقة مع قعقهلل المجمونة وهللصهلل الطعلحة اليي أجعب وحعهلل يل  متى هللصهلل الهللهللجعت والمجمونة ال

 ، تعتحهلل ته المجمونة الفعقزو وممجل اممهع نبا المحوهللو.تحصل نبا ا حهلل قهللهلل من الهللهللجعت
 الفهللاغ : أ ملتعيين ال حفي:

 قهللو تحهللو  سمهع ...........الهللا إلانمهللمع تتغمهلل زاومة المظهلل  .9
 نمهلل وصل الهللاقهللو حممظوهللتع محصل نبا ......... .2

 أمعم  كه وهللقة العمل ممظوهلل لغهللكة :
 اهللمى حعب لبغهللكة نبا الجهة الممهللى.
 0اهللمى شحع  لبغهللكة نبا الجهة الممما
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 هللمى الممظوهلل ححؤهللته ت شه الدرس الخامس :
 هللمى ممزل ححؤهللته ت شه. الردف العام :
 الحصة الهللاحعة

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 هللمى ممظوهللا لمحعمه ححؤهللو ت شه. .9
 ى لهللمى الممظوهلل.ي هلل طهللل أخهلل  .2
 تعهللمف الحهللمعمج الممتخهللى كه الهللمى الهمهللمه .3

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه–وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
 .. ، .......يعتمد رسم المنظور عل  محاور منرا ........ ، .......أ مل الفهللاغ: 

 متطلبات الححة :
 .األىط ب كه مجمونعت تمما  6-0توزمع الطعلحعت كه مجمونعت تتهللاوح معحمن 

 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال
األهداف األدائية 

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

. أن تهللمى الطعلحة 9
ممظوهللا لمحعمه ححؤهللو 

 ت شه.
 

ن تددديه الطهللمقدددة إلظهدددعهلل الشددد ل الخدددعهللجه ممدددتخهللى الهللمدددعمو 
 لبحموت.

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
 مطبب المعبى من الطعلحعت تمفمي الخطوات المشهللوحة.

الممعقشددددددة مددددددع م حظددددددة مددددددهللى  امجعز الهللمى
 تفعنل الطعلحعت.

. أن تعهللهلل 2
الطعلحة طهللل 
أخهللى لهللمى 
 الممظوهلل.

معددهلل  المعبددى مجمددمعت أخددهللى هللمددمت حطددهللل أخددهللى غمددهلل 
 لواهللهللو كه ال تعبا

 نهللهلل أمواع أخهللى لهللمى الممظوهلل.

اإلجعحددددددددددددة ندددددددددددددن 
 المؤال

الممعقشددددددة مددددددع م حظددددددة مددددددهللى 
 تفعنل الطعلحعت.

تي هلل  أن. 3
الطعلحة الحهللمعمج 
الممتخهللى كه 
 الهللمى الهمهللمه.

اإلجعحددددددددددددة ندددددددددددددن  مع امى الحهللمعمج الممتخهللى كه الهللمى الهمهللمه؟
 المؤال

الممعقشددددددة مددددددع م حظددددددة مددددددهللى 
 ت.تفعنل الطعلحع

 

 ألنشطة الحفية :حدد طريقة رسم المناظير التالية :ا

 

 

 -(اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية :3س

 0( برنامج يستخدمه المهندسون والمصممون للرسم الهندسي على ال اسوب ) 90
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         ( ممظوهلل ممتخهللى إلظهعهلل الش ل الخعهللجه لبحموت. .2
 -: علل لما يلي -: السؤال الثالث

 امتخهللاى الممظوهلل ححؤهللته الت شه. .9
 -----------------------------------------------------المحبا
 امتخهللاى حهللمعمج األوتو عهلل كه الهللمى الهمهللمه. .2
 -----------------------------------------------------المحبا

 تعيين ال حفي:
 نهللهلل  خممة أمواع طهللل هللمى الممظوهلل.
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 التعلم المبني عل  المشروع ستراتيجيةاللم دليل المع
 الممعمحة. متهللاتمجمةتو الخطوات المتمبمبة الته مقوى حهع المعبى لتمفمي الهللهللوس وكل اال

 األمعمده التعمدع الهللمى الهمهللمه( لبصدف(األولا الوحهللو لتهللهللمس المعبى هلللمل حإنهللاهلل الحعحث قعى لقهلل
 : يلي ما ضوء في التعبى حعلمشعهللمع امتهللاتمجمةاى معتمهللا نبا امتهللاتمجمعت التعبى المشط وامتخهلل

نبدا  المحمدهالخعصدة حدعلتعبى  مدتهللاتمجمةاال حموضدوع الصدبة يات التهللحومدة األهللحمدعت مهللاجعدة .9
 .وتطحمقعتهع هللوعالمش
نبدا  محمدهالدتعبى ال امدتهللاتمجمة حهللهللامدة اتتمدت التده المدعحقة والححدوث الهللهللامدعت امدتط ع .2

 .هللوعالمش
األولا  الهللمدى الهمهللمده( و  الوحهللو التعمع األمعمه لبصف ت مولوجمعال  تعب محتوى تحبمل .3

 .كمهع الواهللهللو المهعهللات
 .المقتهللحة متهللاتمجمةحعال المعبى هلللمل إنهللاهلل .4

 كمد  متمدعول مدوف ولتحقمدل يلد  مهدعهللات التصدممى الدواهللهللو كده ال تدعب، تمممدة تدو يلد  مدن والهدهللف
 : هما هللقمممن مهللحبتمن من خ ل المعبى هلللمل حمعء كه الحعحث اتحعهع الته واإلجهللاءات الخطوات

 الهلللمل. تمفمي مهللحبة -2 الهلللمل إنهللاهلل مهللحبة 1-
 توجيرات عامة للمعلم:

 .المقتهللحة متهللاتمجمةحعال المعبى هلللمل لتطحمل ممعمحة صفمة حمقة موكهلل أن المعبى نبا 1-
 طعلحعت. 6-0من مجمونة  ل تت ون ححمث ،جعممةمت مجمونعت إلا الطعلحعت تقممى 2-
 المجمونعت نبا المهمة وطهللح الطعلحعت امتحعه حجيب الصف هللاخل الهللهللس المعبى محهللأ 3-
 . مشهللوع ش ل نبا
 .العمل إمجعز نبا تمعنهللتى الته واألهللوات والومعقل حعألمشطة الطعلحعت المعبى مزوهلل 4-
 .مجمونة  ل من المهعى تمفمي الطعلحعت من المعبى مطبب 5-
 المختبفة. األمشطة لتمفمي لبمجمونعت كهال ع الوقت إنطعء 6-
 إلا لبوصول معم ع وتطومهللتع وتعهللمبهع والحبول األك عهلل إهللاهللو نبا المجمونعت ممعنهللو 7-
 .الحبول وأهللل األك عهلل أحمن

 مع لممعقشتهع إلمهع توصبوا الته األك عهلل تهللومن المجمونعت من المعبى مطبب -2
 .األخهللى المجمونعت

 .وامتمحعطعت وحبول أك عهلل من إلم  توصبت مع مجمونة  ل تعهلل  -1
 ، ووكل حموهلل محهللهللو.الممجز من خ ل المجمونعت األخهللىمتى تقممى المشهللوع  10-
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 التعلم بالمشاريع . استراتيجية
ممظمددة تشددغل نقددل الطعلحددة كدده تعبددى  امددتهللاتمجمةنبددا المشددهللوع نحددعهللو نددن  محمددهالددتعبى ال امددتهللاتمجمة

نمبمدعت اال تشدعف حدول أمدقبة معقدهللو ومهللتحطدة حدعلممهج وحمدعء ممدتج المعهللكة و المهدعهللات مدن خد ل 
مهعقه متى تقممم  كه ضوء تحقمق  ألتهللاف التعبى من خ ل مجمونة من المهعى الته متحعهع الطعلحدة 

 والمصممة حعمعمة من قحل المعبى.

ع المعبدى كدهللوهلله ، محدوهلله المدتعبى أمدعلمشدعهللمع حسمد  أمدبوب تعبممده كهللمدهلل( التعبى ح2..2ومعهللف محهعن  
ع تعتحددهلل مددن أصددب  الطددهللل مقتصددهلل نبددا اإلشددهللاف والتوجمدد  والممددعنهللو نمددهلل الحعجددة وطهللمقددة المشددهللو 

، كعلت ممددي كمهددع مقومددون حسمشددطة ياتمددة تحددت إشددهللاف المددهللهللس ومم ددن أن معددهللتع واحددهللو مددن التعبمممددة
 طهللل تمظمى الممهج المهللهللمه.

 خطوات بناء المشروع :

مهعمددة وات تتددهللاخل  ددل ممهددع كدده األخددهللى تددهللاخ   حمددهللا  حتددا مددتى كدده الوالمشددهللوع ممددمهلل كدده أهللحددع خطدد
 ( حعلخطوات األهللحع نبا التهللتمب: 63-66: 9111، ومي هلل جهللجس   تولمهلل مشهللوع يو قممة تعهللكة

 اختيار المشروع : .1

، وتده تحدهللأ حدعن مثمدهلل المعبدى الممعقشدة مدع عح المشدهللوع أو كشدب تؤثهلل تيه الخطدوو تدسثمهللا  حمدهللا كده مجد
، و صددعوحة واجهددت الت ممددي أو احددهللتىممدديه ومشددتهلل  معهددى كمهددع وتددهللوهلل الممعقشددة حددول مشدد بة أت 

ومشعهلل الت ممدي حهللغحدة قومدة كده حدل تديه المشد بة ، ومهللانده المعبدى أن م دون المشدهللوع الديي اختدعهلله 
م عمددعت المهللهللمددة والحمقددة المحبمددة وان  الت ممددي متمشددمع مددع ممددولهى وقددهللهللاتهى وامددتعهللاهللاتهى ووقددتهى وا 

 ممعنهللتى نبا  مب مهعهللات وقهللهللات وممول جهللمهللو مهللغوب كمهع .

 تخطيط المشروع: .3

بدى حوضدع تخطدمط حعهلل وضوح الغهلل  من المشهللوع واختمعهلله مقوى الت ممي تحت إشدهللاف وتوجمد  المع
ي والجمدعنه التده متطبحهددع ، وكده التخطدمط ممدعقش الت ممددي أممدعط المشدعط الفدهللهللمتحعومد  كده مشدعطهى

ضدعون خطدة مفصدبة وكه ضوء مع محل متفل الت ممي نبا مدع مدمتحعوم  كده مشدعطهى وم، المشهللوع
، ومددهللون الت ممددي تدديه الخطددة وموضددحون كدده تدديا التددهللومن أممددعط المشددعط التدده تحددت إشددهللاف المعبددى

اتفقددوا نبمهددع وخطددوات  ددل ممددط ومصددعهللهلل المعهللكددة ال زمددة لدد  ومختددعهلل  ددل تبممددي مددع مددمقوى حدد  مددن 
 ة الموضونة .مشعط كه ضوء الخط
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 تنفيذ المشروع : .2

مقددوى  ددل تبممددي حددهللوهلل كدده تمفمددي الخطددة التدده تددى وضددعهع وتددهللوممهع ومهمددئ المعبددى الظددهللوف الم قمددة 
، وم ددون هددعوموجدد  الت ممددي إلددا مددع ممددعنهللتى نبددا تمفمددي الخطددة هللون االحتعددعهلل نددن الغددهلل  المحددهللهلل ل

يا المعبى موجهع ومهللشدهللا وممدعنهلل الت ممدي نمدهللمع مبجقدون إلمد   لتديلمل صدعوحة مدع أو حدل مشد بة . وا 
ظههللت مش بة أو صعوحة جهللمهللو أثمعء تمفمي الخطة لى متوقعهع الت ممي كسمهى مجتمعون تحت إشدهللاف 
المعبى لممعقشوتع من اجدل العمدل نبدا مواجهتهدع وكده أثمدعء نمبمدعت التمفمدي لبمشدهللوع م تدب الت ممدي 

بددى . ومجتمددع المعبددى مددع الت ممددي مددن حددمن ألخددهلل متددعقج م حظددعتهى وخحددهللاتهى ومعهللضددومهع نبددا المع
 لممعقشة أنمعلهى والته توصبوا إلمهع كه المجمونعت الصغمهللو وكه المجمونة ال حمهللو.

 تقويم المشروع : .4

ن المشدهللوع إ، لديا كدحتا مهعمة العمل التقومى كه المشهللوع نمبمة ممتمهللو من لحظة اختمعهلل الموضوع
ت ممدي معدع  وتعدعومهى مدع معبمهدى . وتديا المدوع مدن التقدومى ممدعنهلل مقوى من أولد  إلدا  خدهلله حتعدعون ال

لع جهددع  الت ممددي نبددا معهللكددة مقددعط القددوو ل مددتمهللاهلل كمهددع وتوقمتهددع ومعهللكددة مقددعط الضددعف واألخطددعء
، ومتمجددة لهدديا التقددومى قددهلل معددهللل الت ممددي كدده الخطددة المقتهللحددة وت دديا م ددون وتددهللاهلل هع والتغبددب نبمهددع

 تمهللو حغهلل  التشخمص والع ي و الوقعمة.التقومى نمبمة مم

وحعددهلل االمتهددعء مددن تمفمددي المشددهللوع مقددوى الت ممددي تحددت إشددهللاف وتوجمدد  المعبددى حممعقشددة مددع تددى نمبدد  
 ويل  لبح ى نبا المشهللوع وكقع لبمتعقج الته توصبوا إلمهع.
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 روععل  المش مبنيالتعلم ال استراتيجيةتحضير الوحدة األول  الرسم الرندسي وفق 
 الممظوهلل وأموان  الدرس األول :
 أن متعهللف الطعلحة نبا طهللل هللمى الممظوهلل. الردف العام :

 هللقمقة . 40 المدة الزمنية للححة :
 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 

 التمممز حمن امتخهللاى الهللمى حش ل نعى وحمن امتخهللاى الهللمى كه الت مولوجمع. .9
 والظل. ي هلل امتخهللامعت البون .2
 تعهللمف الممظوهلل. .3
 تعهللمهلل طهللل هللمى الممظوهلل . .4
 التمممز حمن طهللل هللمى الممظوهلل من خ ل الهللمى. .0

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 ال تعب المهللهللمه. -شهللاق  تعبمممة –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
 أ مل الفهللاغ : لبمجمى ............. أحععهلل.

 المقترحة: راتيجيةستالخطوات اال
األهداف األدائية 

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

أن تممز الطعلحة حمن -9
امتخهللاى الهللمى حش ل 
نعى وحمن امتخهللاى 

 الهللمى كه الت مولوجمع.
 

مهللحب المعبى حعلطعلحعت ومتحهللث حدعن الوحدهللو التعبمممدة المدهللاهلل 
الوحدهللو أتممدة  حدهللى  تهللهللممهع ته وحهللو الهللمى الهمهللمه ولهيه

كددددده نصدددددهللمع الحدددددعله، ومدددددمتعهللف كددددده الدددددهللهللس األول نبدددددا 
 الممظوهلل وأموان .

مقوى المعبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعت متجعممدة وتتدهللاوح 
 طعلحعت. 0إلا  4المجمونة معحمن 

 متى توزمع األهللواهلل  علتعله:
 مممل العمل ( - عتب -متحهللث – قعقهلل 

حدددظ  ثمدددهللا أشدددمعء مهللمدددومة، ممدددسل المعبدددى الطعلحدددعت حسممدددع م 
 كبمعيا ممتخهللى الهللمى؟

 لمعيا ممتخهللى الهللمى كه الت مولوجمع؟

اإلجعحددددة نددددن امددددتخهللاى 
 الهللمى حش ل نعى.

 
 
 
 
 

اإلجعحددددة نددددن امددددتخهللاى 
 الهللمى كه الت مولوجمع.

مشدددددددعهلل ة الطعلحدددددددعت كدددددددده 
 المقعش

أن تي هلل الطعلحة -2
امتخهللامعت البون 

 والظل.

 والظل .هللهللممع كه الصف الثعمن البون 
 لمعيا ممتخهللى البون والظل ؟

اإلجعحددددة نددددن امددددتخهللاى 
 البون والظل.

 م حظة امتحعه الطعلحعت.

أن تعددددددهللف الطعلحددددددة  -3
 الممظوهلل

الممعقشددة لمددعيا مددهللى الجددزء  اإلجعحة نن التعهللمف. نهللف الممظوهلل؟
األمدددددددددددعمه مدددددددددددن المددددددددددد ة 
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األهداف األدائية 
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

 نهللم  ثى مضمل؟
أن تعدددددددددهللهلل الطعلحدددددددددة  -4

 طهللل هللمى الممظوهلل.
ن طهللمقدة لبتعحمددهلل نددن تجمدمى األشددمعء ، وتمددع  تمدع  أ ثددهلل مدد

 طهللل لهللمى الممظوهلل. 4
ي ددددددددددددهلل أمددددددددددددواع هللمددددددددددددى 

 الممظوهلل
الممعقشدددددددة مدددددددع م حظدددددددة 

 مهللى تفعنل الطعلحعت.
. أن تممز الطعلحة حدمن 0

طددهللل هللمددى الممظددوهلل مددن 
 خ ل الهللمى.

مددددوزع المعبددددى وهللقددددة العمددددل الخعصددددة حطددددهللل هللمددددى الممظددددوهلل 
 .واإلجعحة نن األمقبة المتعبقة حهع

اإلجعحدددددددددة ندددددددددن وهللقدددددددددة 
 العمل

الممعقشدددددددة مدددددددع م حظدددددددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.

  األنشطة الحفية:
 : أسئلة المناقشة 

 لمعيا ممتخهللى الهللمى كه الت مولوجمع؟ .9
 نهللف الممظوهلل؟ .2
 نهللهلل أمواع طهللل هللمى الممظوهلل؟ .3

 : أسئلة التقويم 
 -أكمل : -أ 

 كه الت مولوجمع ألم  ......... ممتخهللى الهللمى ألغهللا  متعهللهللو ممهع ...... ، حمممع ممتخهللى الهللمى
 -اختر اإلجابة الححيحة مما يلي: -: السؤال الثاني

 -ممتخهللى الهللمى الهمهللمه كه الت مولوجمع لد : -9
  لتحممن طحمعة األشمعء وطهللمقة نمبهع -ب  بغة تواصل حمن الشخص ومفم  أو غمهلله -أ
 جممع مع ي هلل -هلل   نهلل  المعبومعت حطهللمقة ممهل كهمهع -ي
 -متخهللى البون والظل كه الهللمى الهمهللمه لد :م -2
 تحممن موع المعهللو الممتخهللمة  -ب   التهلل مز نبا أجزاء مهمة كه الهللمى -أ
   أ ، ب ( معع   -هلل    إظهعهلل الجمى كه األحععهلل الث ثة -ي
 -جممع مع مبه من طهللل هللمى الممظوهلل مع نهللا : -3
 التحجمى -هلل  حؤهللو الت شه -ي  األمزومتهللم  -ب  األوحبم  -أ

 تعيين ال حفي:
 نهللف الممظوهلل. .9
 نهللهلل طهللل هللمى الممظوهلل. .2
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 (1ورقة العمل رقم ) 
 أمعم  مجمونة من المجممعت هللممت حطهللمقة الممظوهلل :

 
 

   ......9   ......              .....)2   ......   .....)3   ......        .....)4.....) 
 أكمل الفراغات السابقة.

 ؟ ..............9تخهللمة كه ش ل هللقى مع الزاومة المم .9

 ؟ ............2مع الزاومة الممتخهللمة كه ش ل هللقى  .2

 ؟ ............3كه معيا تتجمع أحععهلل الش ل هللقى  .3

 ؟ .......... 4كه معيا تتجمع أحععهلل الش ل هللقى  .4

 ؟......................9مع امى الممظوهلل كه ش ل هللقى  .0

 ...................؟...2مع امى الممظوهلل كه ش ل هللقى  .6

 ؟......................3مع امى الممظوهلل كه ش ل هللقى  .3

 ؟......................4مع امى الممظوهلل كه ش ل هللقى  .2
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 المشروع األول
 رسم منظور باستخدام طريقة االوبليك

 40هللمى الممظوهلل حعمتخهللاى زاومة  الدرس الثاني :
 .40تخهللاى زاومة أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل حعم الردف العام :

 2نهللهلل الحصص: 
 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 

 تعهللمف هللمى الممظوهلل حطهللمقة االوحبم . .9
 .40ي هلل األهللوات الهمهللممة الممتخهللمة لهللمى الممظوهلل حزاومة  .2
 . 40القهللهللو نبا تحهللمهلل الممعقط الث ثة لممظوهلل هللمى حزاومة  .3
 (مى. 2*2.0*3ة االوحبم  أحععهلله  هللمى ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمق .4
 ( مى.2*6*92هللمى ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االوحبم  أحععهلله   .0
 شهللح الطعلحة الممظوهلل اليي تى تصممم . .6

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 نبحة تمهللمة. –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
 ممعقشة التعممن ال صفه.

 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال
 اختيار المشروع: -1

 مقوى المعبى حعهلل  مجمى لم عب ومتحهللث لبطعلحعت تل حعمتطعنتمع حهللمى تيا المجمى  مع تو ؟
 متوقع المعبى من الطعلحعت اإلجعحة ح بمة معى.

تمما تيه الطهللمقة هللمى الممظوهلل و  40، وحزاومة الموى تو هللمى ممظوهلل لهيا المجمى مشهللونمع لهيا
 حطهللمقة االوحبم .

، ححمث ال تختعهلل مجمونتمن مفس إم عممة تصممم  حطهللمقة االوحبم   ل مجمونة تختعهلل مجمى -
 المجمى.
 وضع الخطة: -3

، ومطبب (  طعلحعت6-0مجمونة تحتوي نبا   مقوى المعبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعت ، و ل
 هللوات الهمهللممة نبا الطعولة ، وهللكتهلل المهللحععت.المعبى من الطعلحعت وضع األ
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 تنفيذ المشروع: -2
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية

. أن تعهللف الطعلحة هللمى الممظدوهلل 9
 حطهللمقة االوحبم .

مدمقوى كده تديه الحصددة حهللمدى ممظدوهلل حزاومددة 
 واليي ممما االوحبم ،   40

هلل نددددددن أي جمددددددى إن أمددددددهل طهللمقددددددة لبتعحمدددددد
 تمهللمه كه الحعهلل الثعلث.

 نهللف هللمى الممظوهلل حطهللمقة االوحمب .

 اإلجعحة نن المؤال

م حظدددددة قدددددهللهللو الطعلحدددددعت نبدددددا 
 الممعقشة

. أن تي هلل الطعلحة األهللوات 2
الهمهللممة الممتخهللمة لهللمى الممظوهلل 

 .40حزاومة 

مدددع األهللوات الهمهللمدددمة الممدددتخهللمة كددده هللمددددى 
 الممظوهلل،

 

هللممة إظهعهلل األهللوات الهم
الخعصة حهللمى ممظوهلل 

 االوحبم 

قدددددددهللهللو الطعلحدددددددعت نبدددددددا إظهدددددددعهلل 
 األهللوات الهمهللممة

. أن تحهللهلل الممعقط الث ثة 3
 . 40لممظوهلل هللمى حزاومة 

مطبددب المعبددى  مددمهى تحهللمددهلل ممددعقط المجمددى 
 الث ث ، اليي تى اختمعهلله.

معهللكة الممعقط الث ث 
 لبمجمى

م حظدددددة قدددددهللهللو الطعلحدددددعت نبدددددا 
 األهللاء

مى الطعلحة ممظوهلل . أن تهلل 4
لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االوحبم  

 (مى. 2*2.0*3أحععهلله  

 شهللح خطوات هللمى الممظوهلل.
هللمى الممظوهلل نبا هللكتهلل 

 وهللل المهللحععت

م حظدددددة قدددددهللهللو الطعلحدددددعت نبدددددا 
 االمجعز

. أن تهللمدددددددددددى الطعلحدددددددددددة ممظدددددددددددوهلل 0
لمجمددى حعمددتخهللاى طهللمقددة االوحبمدد   

 ( مى.2*6*92

 توزمع وهللقة العمل .
 تشهللح الخطوا

هللمى الممظوهلل نبا هللكتهلل 
 وهللل المهللحععت

م حظدددددة قدددددهللهللو الطعلحدددددعت نبدددددا 
 االمجعز

 تقويم المشروع: -4
، ومددتى التقددومى إمجددعزهحعمددتعهللا  الممظددوهلل الدديي تددى مطبددب المعبددى مددن المتحددهللث حعمددى المجمونددة 

، والطعلحدددعت مقومدددون حتقمدددمى مشدددهللوع المجموندددة وزمعهدددع نبدددا المجموندددعتمدددن خددد ل وهللقدددة مدددتى ت
 األخهللى.

 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

قليلة 

 جدا  

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة

 10رسم المنظور باستخدام زاويةالدرس الثاني : 
      يرسم أبعاد المسقط األمامي بشكل دقيق  90

      يوظف المثلث قائم الزاوية في الرسم  20

      من رؤوس المسقط األمامي 45يرسم زاوية   30

      تحديد نصف طول العرض في رسم المنظور  40

      يوظف األلوان لتحديد المساقط  00
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 (3ورقة عمل رقم ) 
 " االوبليك" 45الردف : إنتاج منظور بزاوية 

(مى ، حهللمى 2*6*92، أحععهللتع   الش ل ، اهللمى مجممع  لعبحة ممتطمبةنبا وهللل مهللحععت
 .40ممظوهلل حزاومة 
 معمه........................................حهللهلل أحععهلل الممقط األ -أ 
 حهللهلل أحععهلل الممقط األكقه......................................... -ب 
 حهللهلل أحععهلل الممقط الجعمحه....................................... -ج 
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 (3ورقة عمل )
 امى المجمونة :...................................

 ة الصحمحة:(اختهلل اإلجعح9ساألنشطة الحفية : 
 -طهللمقة لهللمى الممظوهلل م ون كمهع الهللمى نبا مصف العمل الحقمقه :-9

   أ ، ب ( معع   -هلل حؤهللو الت شه -ي  األمزومتهللم  -ب  األوحبم  -أ
 -الزاومة المحصوهللو حمن ممظوهلل األوحبم  وخط األكل تمعوي :-2

 º.1 -هلل               º.3 -ي                    40º -ب            º.0 -أ
 -الش ل المقعحل هللمى لممظوهلل حطهللمقة :-3
  األمزومتهللم  -ب     األوحبم  -أ

 حؤهللته الت شه -هلل     حؤهللو الت شه -ي
 -لهللمى الممظوهلل حعألوحبم  ممتخهللى : -4
 ممقبة -ممطهللو   هلل -ممطهللو ومثبث ث ثمن متمن  ي -ممطهللو ومثبث متمعوي المعقمن    ب -أ

 ( اي هلل المحب : 2س
 لهللمى حمصف العمل الحقمقه كه االوحبم .متى ا 

............................................................................ 
  تعيين ال حفي :

 (مى.2*3*4اهللمى ممظوهلل حطهللمقة االوحبم  أحععهلله 



  
011 

 
  

 المشروع الثاني
 رسم منظور باستخدام طريقة االيزومتريك

 " االمزومتهللم " .3/.3حعمتخهللاى زاومة هللمى الممظوهلل  الدرس الثالث : 
 .تصممى ممظوهلل حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  الردف العام :

 نهللهلل الحصص : حصتمن
 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 

 تعهللمف الممظوهلل حطهللمقة االمزومتهللم . .9
 القهللهللو نبا تحهللمهلل األحععهلل نبا الممعقط الخعصة حعلمجمى. .2
 ا تعهللمهلل خطوات هللمى الممظوهلل حعمتخهللاى االمزومتهللم .القهللهللو نب .3
 ..92محعوهلل أمعممة وحزاومة  3هللمى  .4
 (مى.2، 0، 6هللمى ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله   .5
 (مى.3، 4، 0هللمى ممظوهلل لمجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله   .6
 شهللح الممظوهلل اليي تى تصممم . .7

  يمية والمواد الالزمة:األدوات والوسائل التعل
 نبحة تمهللمة. –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
         :  وم ون الهللمى نبا مصف 40( طهللمقة لهللمى الممظوهلل حزاومة  ا تب المصطب ،

 العمل الحقمقه.
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال

 اختيار المشروع: .1
حعهلل  مجمى لمتوازي الممتطم ت ومتحهللث لبطعلحعت تل حعمتطعنتمع أمهع الطعلحعت  مقوى المعبى

 األنزاء حهللمى تيا المجمى  مع تو ؟
 متوقع المعبى من الطعلحعت اإلجعحة ح بمة معى.

 " االمزومتهللم " . .3/.3، وحزاومة لهيا المجمى مشهللونمع لهيا الموى تو هللمى ممظوهلل
، ححمث ال تختعهلل مجمونتمن مفس ة تصممم  حطهللمقة االوحبم إم عمم  ل مجمونة تختعهلل مجمى -

 المجمى.
 وضع الخطة: .3
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، (  طعلحعت6-0مجمونة تحتوي نبا   ، و لمعبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعتمقوى ال
 ، وهللكتهلل المهللحععت.ألهللوات الهمهللممة نبا الطعولةومطبب المعبى من الطعلحعت وضع ا

 تنفيذ المشروع: .2
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم لتعليميةاألهداف األدائية ا

 امتحعه الطعلحعت اإلجعحة نن المؤال كه الحهللامة معيا مقصهلل حعالمزومتهللم ؟ . أن تعهللف الطعلحة ممظوهلل االمزومتهللم .9
. أن تحهللهلل الطعلحة األحععهلل نبا الممعقط 2

 الخعصة حعلمجمى.
 

مقددددددوى المعبددددددى حتوزمددددددع الطعلحددددددعت كدددددده مجمونددددددعت 
المشددددهللوع المتوقددددع ، ثددددى مددددوزع لهددددى وهللقددددة  المجددددعز

العمددل ومطبددب مددمهى تحهللمددهلل األحعددعهلل نبددا الممددعقط 
 الث ث لبمجمى المهللاهلل امجعزه.

 اإلجعحة نن وهللقة العمل

الممعقشددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددع 
م حظددددددددددددددة مددددددددددددددهللى 

 تفعنل الطعلحعت

.أن تعهللهلل الطعلحة خطوات هللمى الممظوهلل 3
 حعمتخهللاى االمزومتهللم .

 

ممظددوهلل حشددد ل ممددتعهلل  المعبددى خطدددوات امجددعز ال
 محمط ومبمل.

مدددددع الخطدددددوات المتحعدددددة لهللمدددددى ممظدددددوهلل حعمدددددتخهللاى 
 االمزومتهللم ؟

 اإلجعحة نن المؤال

 الممعقشة

محعوهلل أمعممة  3. أن تهللمى الطعلحة 4
 ..92وحزاومة 

مطبدددددب المعبدددددى مدددددن الطعلحدددددعت حعمدددددتخهللاى األهللوات 
 .92محعوهلل وحزاومة  3الهمهللممة المطبوحة وهللمى 

 هللمى المطبوب

و م حظددددددددددددددددة قددددددددددددددددهللهلل 
الطعلحددددددددددددددعت نبددددددددددددددا 
التطحمدددددل وم حظدددددة 

 هللقة األهللاء.
. أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لمجمى 0

، 0، 6حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله  
 (مى2

 

مقددوى المعبددى حتوزمددع وهللقددة العمددل نبددا المجمونددعت 
، مهللموى نبا الوهللقدة الممدعقط الدث ث ، ثدى مطبدب 
مدددددددمهى حإتحدددددددعع الخطدددددددوات المدددددددبممة كددددددده تصدددددددممى 

 الممظوهلل.

 هللمى المطبوب

م حظددددددددددددددددة قددددددددددددددددهللهللو 
الطعلحددددددددددددددعت نبددددددددددددددا 
التطحمدددددل وم حظدددددة 

 هللقة األهللاء.
.أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل لمجمى 6

، 4، 0حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  أحععهلله  
 (مى.3

 

 توزمع وهللقة العمل .
هللمى الممظوهلل نبا هللكتهلل  شهللح الخطوات

 وهللل المهللحععت

م حظددددددددددددددددة قددددددددددددددددهللهللو 
الطعلحددددددددددددددعت نبددددددددددددددا 
التطحمدددددل وم حظدددددة 

 هللاء.هللقة األ
مطبددددددب المعبددددددى مددددددن المتحددددددهللث حعمددددددى المجمونددددددة  . أن تشهللح الطعلحة الممظوهلل اليي تى تصممم .3

 المتعهللا  مع تى امجعزه أمعى الطعلحعت.
ومقوى المعبى حتقممى االمجعز من خد ل وهللقدة التقمدمى 

 الخعصة حعلممظوهلل.

 الشهللح

م حظددددددددددددددددة قددددددددددددددددهللهللو 
الطعلحددددددددددددددعت نبددددددددددددددا 

 الشهللح والمتعحعة.

 تقويم المشروع: .4
، ومددتى التقددومى إمجددعزهحعمددتعهللا  الممظددوهلل الدديي تددى بددب المعبددى مددن المتحددهللث حعمددى المجمونددة مط

، والطعلحدددعت مقومدددون حتقمدددمى مشدددهللوع المجموندددة وهللقدددة مدددتى توزمعهدددع نبدددا المجموندددعت مدددن خددد ل
 األخهللى.
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 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  

 41/41رسم المنظور باستخدام زاويةدرس الثالث : ال
      131يرسم المحاور الثالث وبزاوية   90

      يرسم أبعاد المسقط األفقي بشكل دقيق  20

      والمسطرة في الرسم 21/61يوظف المثلث   30

      رسم االرتفاع بشكل دقيق  40

 (اختر اإلجابة الححيحة :1األنشطة الحفية: س
 -ظوهلل حعألمزومتهللم  جممع مع مسته صحم  مع نهللا :كه هللمى المم -9
  (40ºتهللمى حزاومة معقبة   -ب    º.3اº.3تهللمى حزاومة أكقمة  -أ
 ممتخهللى لبهللمى كمهع ممطهللو ومثبث ث ثممه متممه -هلل º.92تهللمى حث ث محعوهلل وزاومة-ي
 -الش ل المقعحل هللمى لممظوهلل حطهللمقة : -2
  ألمزومتهللم ا -ب                    األوحبم  -أ
 حؤهللته الت شه -هلل            حؤهللو الت شه -ي
 محعوهلل : 3طهللمقة لهللمى الممظوهلل تعتمهلل نبا  -3
 حؤهللته ت شه –حؤهللو الت شه       هلل  -االمزومتهللم     ي -االوحبم     ب -أ
 الزاومة المحصوهللو حمن محوهللمن كه ممظوهلل االمزومتهللم  تمعوي: -4
 .90 -هلل     .92 -ي      .6 -ب       .3 -أ
 
 ( أكمل الفراغ:3س

 نمهلل هللمى ممظوهلل حدد ......... .6/.3ممتخهللى المثل  .3
 نمهلل امتخهللاى مصف نمل العهلل  م ون كه تهلله الحعلة هللمى ممظوهلل ........ .4

 
 مى. 3: حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  اهللمى المجمى اليي أحععهلله  تعيين ال حفي
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 (:2ورقة العمل رقم )

 (مى.2، 0،  6معقط لمجمى أحععهلله   أمعم  مجمونة من الم
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

أمعم  الممعقط الث ث لمجمى قى حهللمى المجمى حعمتخهللاى طهللمقة االمزومتهللم  نبا هللكتهلل وهللل 
 المهللحععت.

 
 

 

 

 

 

 أماميمسقط  مسقط جانبي

 أفقيمسقط 

0000000000000000000000000

00000000 

 مل الفهللاغ :أ  .9
 أبعاد المسقط الجانبي ........ ، ........... .3
 أبعاد المسقط األمامي ..... ، ....... .2
 أبعاد المسقط األفقي .... ، ..... .4
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 المشروع الثالث
 رسم منظور نظرية السارية

 الهللمى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو الدرس الرابع : 
 تعهللف نبا المصطبحعت الخعصة حعلهللهللس.ال الردف العام :

 حصص 4نهللهلل الحصص : 
 الحصة األولا

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 القهللهللو نبا  تعهللمف خط األكل. .9
 تعهللمف حؤهللو الت شه. .2
 التمممز حمن ممتوى المظهلل و خطوط المظهلل. .3
 التمممز حمن ممتوى المظهلل وخطوط المظهلل و زاومة المظهلل. .4
 هللمف حعهلل الجمى.تع .0
 تعهللمف ممتوى الصوهللو. .6
 القهللهللو نبا هللمى ممظوهلل المقطة المتومطة   مظهللمة المعهللمة(. .3

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
محاور للرسم  2ة من طرق رسم المنظور تعتمد عل  ( طريق  )ا تب المصطب :  - ا

 .131وبزاوية
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال
 اختيار المشروع: .1

تمع  مصطبحعت ال حهلل من كهمهع وتيه المصطبحعت تمهللهللي  مقوى المعبى حعلتمهمهلل لبهللهللس،
 تحت الهللمى ححؤهللو الت شه.

 وضع الخطة: .3
خعهللي الحجهللو الهللهللاممة، و ل مجمونة تحتوي مقوى المعبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعت 

 (  طعلحعت .6-0نبا  
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 تنفيذ المشروع: .2

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية
مطبب المعبى من المجمونعت الهللؤمدة إلدا  . أن تعهللف الطعلحة خط األكل.9

 أن تبتقه الممعء حعألهلل  
 معيا مقصهلل حخط األكل؟

مدددددف خددددددط األكددددددل ، تعهلل 
 وتهللومم  كه الهللكتهلل

الممعقشدددة مدددع م حظدددة مدددهللى 
 تفعنل الطعلحعت.

الممعقشدددة مدددع م حظدددة مدددهللى  تعهللمف حؤهللو الت شه معيا مقصهلل ححؤهللو الت شه؟ . أن تعهللف الطعلحة حؤهللو الت شه.2
 تفعنل الطعلحعت.

 معيا مقصهلل حممتوى المظهلل؟ . أن تعهللف الطعلحة ممتوى المظهلل.3
 ل اإلممعن الحعل ؟ ى محب  طو 

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا  اإلجعحة نن األمقبة
 اإلجعحة

أن تممدددددددددز الطعلحدددددددددة حدددددددددمن ممدددددددددتوى  -4
 وخطوط المظهلل.

 معيا مقصهلل حخطوط المظهلل؟
معددهلل  المعبددى الومددمبة الخعصددة حخطددوط 

 المظهلل.
 معيا مقصهلل حزاومة المظهلل؟

التفهللمددددددل حددددددمن ممددددددتوى 
 وخطوط المظهلل.

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا 
 اإلجعحة

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا  اإلجعحة نبا المؤال معيا مقصهلل ححعهلل الجمى؟ . أن تعهللف الطعلحة حعهلل الجمى .0
 اإلجعحة

 معيا مقصهلل حممتوى الصوهللو؟ أن تعهللف الطعلحة ممتوى الصوهللو. -6
مقدددوى المعبددددى حتوزمددددع الطعلحددددعت ، مشددددهللوع 

 الموى امجعز ممظوهلل المقطة المتومطة.

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا  المؤالاإلجعحة نبا 
 اإلجعحة

.أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل المقطة 3
 المتومطة   مظهللمة المعهللمة(.

 

مقددددوى المعبددددى حهللمددددى مظهللمددددة المددددعهللمة ، ثددددى 
مطبدددددددب مدددددددن المجموندددددددعت امجدددددددعز تبددددددد  

 المهمة.

هللمددددددى ممظددددددوهلل المقطدددددددة 
المتومدددددددددددددطة  مظهللمدددددددددددددة 

 المعهللمة(

 

. أن تشهللح الطعلحة خطوات هللمى 2
 ة المتومطة.ممظوهلل المقط

مطبددددددددب المعبددددددددى مددددددددن المتحددددددددهللث حعمددددددددى 
المجمونددة المددتعهللا  مددع تددى امجددعزه أمددعى 

 الطعلحعت.
ومقدددوى المعبدددى حتقمدددمى االمجدددعز مدددن خددد ل 

 وهللقة التقممى الخعصة حعلممظوهلل.

 الشهللح

م حظددة قددهللهللو الطعلحددعت نبددا 
 الشهللح والمتعحعة.

 تقويم المشروع: .4
، ومتى التقومى إمجعزهتعهللا  الممظوهلل اليي تى حعممطبب المعبى من المتحهللث حعمى المجمونة 

، والطعلحعت مقومون حتقممى مشهللوع المجمونة وهللقة متى توزمعهع نبا المجمونعت من خ ل
 األخهللى.

 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  

 دة) نظرية السارية(الدرس الرابع : الرسم باستخدام بؤرة تالشي واح
      يرسم السارية األولى والثانية  90

      يستخدم األدوات الهندسية المناسبة  20

      يحدد نقطة التالشي على الخط في الرسم2  30



  
215 

 
  

 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  

      رسم السارية الثالثة في منتصف المسافة2  40

 (اكتا المحطلح العلمي الدال عل  العبارات التالية :1س : األنشطة الحفية
 ( الخط الوتمه اليي محهللو كم  أن الممعء تبتقه حعألهلل .    .9
( المقطة الته تقع نبا خط األكل وتبتقه كمهع الخطوط المهللمومة من     .2

 جممع زوامع الجمى.
 ( الممتوى اليي ممهلل حخط األكل وم ون نبا ممتوى نمن المعظهلل.    .3
 ( الخطوط من نمن المعظهلل إلا الممتوى المهللاهلل هللمم .    .4
 ومة الته تجمع ا حهلل قهللهلل مم ن من الجمى حعلممحة لبمعظهلل.( الزا    .0
 ( الممتوى اليي تتقبص كم  مقعط أو زوامع الجمى المهللاهلل هللمم .    .6
( الممعكة حمن أي خطمن نبا المحوهلل العموهللي تقل حممحة الثمن من الحعهلل      .3

 حمن الخطمن المعحقمن .
 موقع خط األكل غمهلل ثعحت.-9 -(علل لما يلي :3س
 -----------------------------------------------------المحبا
 تمما مظهللمة المعهللمة حعلمقطة المتومطة.-2
 -----------------------------------------------------المحبا

 تعيين الحفي :
 أكمل الفراغ :
 ن خط األكل محهللو ...........إإيا  عن الشخص كه موقع ممخف  ك .9
 طوط المظهلل لبجمى حهللهللجة وضوح  ته ...........الع قة حمن نهللهلل خ .2
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 المشروع الرابع
 رسم مكعا باستخدام بؤرة التالشي

 الهللمى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو الدرس الرابع :
  هللمى م عب حعمتخهللاى طهللمقة حؤهللو الت شه. الردف العام :
 الحصة الثعممة

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 التعهللف نبا حعالت موقع المجمى من نمن المعظهلل. .9
 هللمى مجمى ممظوهللي لم عب حعمتخهللاى حؤهللو الت شه. .2
 (مى حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.3*3*3هللمى  مجمى ممظوهللي لم عب  أحععهلله   .3
 ، ثى المظهلل إلم .ال هللتون، وتبومن أوجه  المتةهللمى مجمى لم عب من  .4
 .شهللح طهللمقة هللمى م عب حعمتخهللاى حؤهللو الت شه .0

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
، مجب أن مظههلل الجمى الحعمهلل اقصهلل ليل  ألشمعء لهع الطول مفم  أ مل الفهللاغ: لهللمى الممظوهلل

 ممتخهللى .............
 المقترحة: ستراتيجيةت االالخطوا
 اختيار المشروع: .1

، ومعهلل  لهى تل حإم عممع س ، ومعهلل  لهى مجمى نبا ش ل م عبمقوى المعبى حعلتمهمهلل لبهللهلل 
 هللمى تيا المجمى ححؤهللو ت شه واحهللو  مع هللهللممع كه الحصة المعحقة.

 وضع الخطة: .3
 (  طعلحعت .6-0، و ل مجمونة تحتوي نبا  معبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعتمقوى ال

 ، وهللكتهلل المهللحععت.ووضع األهللوات الهمهللممة الممعمحة
 تنفيذ المشروع: .2

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية
.أن تتعددددددهللف الطعلحددددددة نبددددددا حددددددعالت موقددددددع 9

 المجمى من نمن المعظهلل.
ومطبدددددب مدددددن الطعلحدددددعت التخمدددددل حدددددعن 

 تمع  حؤهللو ت شه .
يا  ددعن الجمددى مقددع ممددمن مددعيا مظهددهلل إ
 حؤهللو الت شه؟

 أنبا خط األكل. –أمفل  –ممعهلل 

التعددددددددددهللف نبددددددددددا 
حددددددددددعالت موقددددددددددع 
المجمى مدن ندمن 

 المعظهلل.

الممعقشددددددة مددددددع م حظددددددة مددددددهللى 
 تفعنل الطعلحعت.
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 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية
. أن تهللمى الطعلحة مجمى ممظوهللي لم عب 2

 حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.
 

حعمددددددتخهللاى المجمونددددددعت مقددددددوى المعبددددددى 
ي لم عددددددددددب حهللمددددددددددى مجمددددددددددى ممظددددددددددوهلل 

 (مى2*2*2أحععهلله 
 

الممعقشددددددة مددددددع م حظددددددة مددددددهللى  هللمى المجمى
 تفعنل الطعلحعت.

. أن تهللمددى الطعلحدددة مجمددى ممظدددوهللي لم عدددب  3
 (مى حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.3*3*3أحععهلله  

حعمددتخهللاى وهللل المهللحعددعت صددمى مجمددى 
حعمددددددتخهللاى  3*3*3ممظددددددوهللي أحعددددددعهلله 

 حؤهللو الت شه

لحدددددعت نبدددددا م حظدددددة قدددددهللهللو الطع تمفمي المجمى
 اإلجعحة والتصممى

أن تهللمى الطعلحة مجمى لم عب من  -4
ال هللتون ، وتبومن أوجه  المتة ، ثى المظهلل 

 إلم .
 

مقدددوى المعبدددى حتوزمدددع وهللل  هللتدددون نبدددا 
الطعلحددددددعت ثددددددى مطبددددددب مددددددمهى تصددددددممى 

 مى. 92م عب أحععهلله 

 تصممى الم عب.
المظددددددددددددددددهلل إلددددددددددددددددا 
الم عددددددددددددب مددددددددددددن 

 زوامع مختبفة.

نبدددددا م حظدددددة قدددددهللهللو الطعلحدددددعت 
 اإلجعحة والتصممى

. أن تشهللح الطعلحة طهللمقة هللمى م عب 0
 حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.

 

مطبددددددب المعبددددددى مددددددن المتحددددددهللث حعمددددددى 
المجموندددة ممعقشدددة مدددع تدددى امجدددعزه مدددن 

 تصممى الم عب .

القدددددددددددددددهللهللو نبدددددددددددددددا 
 الشهللح

م حظدددددة قدددددهللهللو الطعلحدددددعت نبدددددا 
 اإلجعحة والممعقشة

 تقويم المشروع: .4
، ومددتى التقددومى إمجددعزهحعمددتعهللا  الممظددوهلل الدديي تددى مددى المجمونددة مطبددب المعبددى مددن المتحددهللث حع

، والطعلحدددعت مقومدددون حتقمدددمى مشدددهللوع المجموندددة وهللقدددة مدددتى توزمعهدددع نبدددا المجموندددعت مدددن خددد ل
 األخهللى.

 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  

 3*3*3رسم مجسم منظوري لمكعب أبعاده 
      يرسم خط األفق وإبراز نقطة التالشي عليه  90

      يرسم المربع وفق القياسات المطلوبة2  20

      يرسم خطوط خفيفة من المربع إلى نقطة التالشي2  30

      يرسم خطا موازيا ألحد أضلع المربع  40

      يسقط خطوطا عمودية من الخط الموازي  00

 راغ:(أكمل الف1األنشطة الحفية : س
 م  مطبل نبا الممظوهلل ........إنمهللمع ممظهلل لبجمى المهللاهلل هللمم  من أنبا إلا أمفل ك .4
 م  مطبل نبا الممظوهلل ........إالمهللاهلل هللمم  من أمفل إلا أنبا ك نمهللمع ممظهلل لبجمى .0
 م  مطبل نبا الممظوهلل ........إمى ك.93نمهللمع ممظهلل لبجمى المهللاهلل هللمم  نبا اهللتفعع  .6

 تعيين ال حفي:
 مى.2اى حؤهللو الت شه اهللمى م عب طول ضبع  حعمتخهلل 
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 المشروع الخامس
 رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشي واحدة

 الهللمى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو الدرس الرابع :
 هللمى أهللضمة ممهلل محبط حمقطة ت شه واحهللو. الردف العام :
 الحصة الثعلثة

 : يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي 
 تعهللمف قعنهللو الثمن. .4
 هللمى أهللضمة ممهلل محبط حمقطة ت شه واحهللو. .0
 هللمى أشجعهلل أو أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو. .6

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
أتى أهللحع حعالت لموقع الم عب من نمن المعظهلل وته الجمى مقع مممن  من أكمل الفراغ: .3

 حؤهللو الت شه و ........ و ....... و ............
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال

 اختيار المشروع: .1
 ، مع هللأم ى لو هللمممع أهللضمة ممهلل محبط ويل  حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.لمعبى حعلتمهمهلل لبهللهللسمقوى ا

 :وضع الخطة .3
 (  طعلحعت .6-0، و ل مجمونة تحتوي نبا  معبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعتمقوى ال

 ، وهللكتهلل المهللحععت.ووضع األهللوات الهمهللممة الممعمحة
 تنفيذ المشروع: .2

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية
قعنهللو  الطعلحة. أن تعهللف 9

 الثمن.
 م حظة صحة اإلجعحة. اإلجعحة نبا التعهللمف الثمن؟معيا مقصهلل حقعنهللو 

. أن تهللمى الطعلحة أهللضمة ممهلل 2
 محبط حمقطة ت شه واحهللو.

 

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
مطبددددددب المعبددددددى مددددددن الطعلحددددددعت تمفمددددددي 

 الخطوات المشهللوحة.
مطبددددددب المعبددددددى مددددددن المتحددددددهللث حعمددددددى 
المجموندددددددددة حشدددددددددهللح الخطدددددددددوات حعدددددددددهلل 

 امجعزتع.

عقشددددة مددددع م حظددددة مددددهللى تفعنددددل المم الهللمىامجعز 
 الطعلحعت.
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 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية
. أن تهللمى الطعلحة أشجعهلل أو 3

 أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو.
 
 

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
مطبددددددب المعبددددددى مددددددن الطعلحددددددعت تمفمددددددي 

 الخطوات المشهللوحة.
مطبددددددب المعبددددددى مددددددن المتحددددددهللث حعمددددددى 
المجموندددددددددة حشدددددددددهللح الخطدددددددددوات حعدددددددددهلل 

 امجعزتع.

ظددددة مددددهللى تفعنددددل الممعقشددددة مددددع م ح هللمى المجمى
 الطعلحعت.

 تقويم المشروع: .4
، ومدتى التقددومى مددن إمجددعزهحعمددتعهللا  الممظدوهلل الدديي تدى مطبدب المعبددى مدن المتحددهللث حعمدى المجمونددة 

 خ ل وهللقة متى توزمعهع نبا المجمونعت، والطعلحعت مقومون حتقممى مشهللوع المجمونة األخهللى.
 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة دا  قليلة ج

 3*3*3رسم مجسم منظوري لمكعب أبعاده 
      يرسم خط أفقي ويقسمه إلى مسافات متساوية  90

      يرسم الخط الراسي ويقسمه حسب قاعدة الثمن2  20

      يرسم خط األفق ويحدد عليه بؤرة التالشي  30

      يرسم خط من وحدة الخط األفقي إلى نقطة التالشي  40

      يرسم خط أفقي على الخط العمودي  00

      يلون أرضية الممر المبلط  60

 

 األنشطة الحفية :
 معيا محهللث لو : لى تمتخهللى قعنهللو الثمن كه هللمى أهللضمة ممهلل محبط. .3

................................................................................. 
 المظهلل لجمى مع.زاهللت زاومة المظهلل نمهلل  .4

................................................................................. 
 

 تعيين ال حفي:
 حعمتخهللاى طهللمقة الثمن اهللمى أهللضمة ممهلل محبط.
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 المشروع السادس
 رسم أشجار أو أعمدة بنقطة تالشي واحدة

 الهللمى حعمتخهللاى حؤهللو ت شه واحهللو. الدرس الرابع :
 هللمى أشجعهلل أو أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو. الردف العام :
 الحصة الهللاحعة

 يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة القيام بالتالي : 
 القهللهللو نبا هللمى أشجعهلل أو أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو. .4
 هللمى ممظوهلل لمجممعت مختبفة. .0

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه –مجمى  –وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
من  1.8)     ( المسافة بين أي خطين عل  المحور العمودي تقل بنسبة ا تب المصطب : 

 البعد بين الخطين السابقين.
 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال

 اختيار المشروع: .1
 ،شجعهلل أو أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو، مع هللأم ى لو هللمممع ممظوهلل أهللسمقوى المعبى حعلتمهمهلل لبهلل

 ويل  حعمتخهللاى حؤهللو الت شه.
 وضع الخطة: .3

 (  طعلحعت .6-0، و ل مجمونة تحتوي نبا  معبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعتمقوى ال
 ، وهللكتهلل المهللحععت.ووضع األهللوات الهمهللممة الممعمحة

 تنفيذ المشروع: .2
ة األهداف األدائي
 التعليمية

 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم

. أن تهللمى الطعلحة أشجعهلل أو 9
  أنمهللو حمقطة ت شه واحهللو

 

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
 مقوى المعبى حتوزمع وهللقة العمل.

مطبددددددددب المعبددددددددى مددددددددن الطعلحددددددددعت تمفمددددددددي الخطددددددددوات 
 المشهللوحة.

مطبدددب المعبدددى مدددن المتحدددهللث حعمدددى المجموندددة حشدددهللح 
 وات حعهلل امجعزتع.الخط

الممعقشددددددددة مددددددددع م حظددددددددة  الهللمىامجعز 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.

. أن تهللمى الطعلحة ممظوهلل 2
 لمجممعت مختبفة.

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
مطبددددددددب المعبددددددددى مددددددددن الطعلحددددددددعت تمفمددددددددي الخطددددددددوات 

هللمن الددددواهللهلل حددددل التمدددد
 كه ال تعب.

الممعقشددددددددة مددددددددع م حظددددددددة 
 مهللى تفعنل الطعلحعت.
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ة األهداف األدائي
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم التعليمية

 المشهللوحة. 
مطبدددب المعبدددى مدددن المتحدددهللث حعمدددى المجموندددة حشدددهللح 

 الخطوات حعهلل امجعزتع.
 

 تقويم المشروع: .4
، ومددتى التقددومى إمجددعزهحعمددتعهللا  الممظددوهلل الدديي تددى مطبددب المعبددى مددن المتحددهللث حعمددى المجمونددة 

، والطعلحدددعت مقومدددون حتقمدددمى مشدددهللوع المجموندددة وهللقدددة مدددتى توزمعهدددع نبدددا المجموندددعت مدددن خددد ل
 األخهللى.

 درجة ظهور األداء شرات األداءمؤ الرقم

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  

 رسم أشجار أو أعمدة بنقطة تالشي واحدة
      يرسم خط األفق ، وبؤرة التالشي ،وحافتي السكة2  90

      يرسم خط مائل مرتفع عن خط األفق  20

      رسم الخطوط المائلة من كل جانب2  30

      لذين يمثالن السكة إلى مسافات متناسبة2يقسم الخطين ال  40

 

 األنشطة الحفية :
 -اختر اإلجابة الححيحة مما يلي: -: السؤال األول

 -كه هللمى الممظوهلل ألغهللا  الهللم وهلل والتصممى ت ون مقطة الت شه : -9
 كه مهلل ز وهللقة الهللمى -مممن وهللقة الهللمى هلل -أمفل وهللقة الهللمى  ي -ب أنبا وهللقة الهللمى  -أ
 -: األكلمتى هللمى خط ..... من  ل جعمب ومهللتفع نن خط  -2
 نموهللي -هلل  ممتقمى  -ي   معقل   -ب  هللاقهللي  -أ
 -نمهلل هللممهع حعمتخهللاى حؤهللو الت شه كإمهع تحهللو : واألشجعهلل األنمهللو -3
  أ+ي( معع   -هلل  قصمهللو -ي    حعمهللو  -ب  قهللمحة -أ

 تعيين ال حفي:
 أ مل الفهللاغ :

 حعمتخهللاى حؤهللو الت شه تحهللو  سمهع ........... وأنمهللو أشجعهللنمهلل هللمى  .3
 نبا هللمى حؤهللو الت شه  ......... األمثبةمن  .4
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 المشروع السابع
 رسم منزل ببؤرتي تالشي

 هللمى الممظوهلل ححؤهللته ت شه الدرس الخامس :
  هللمى ممزل ححؤهللته ت شه. الردف العام :
 الحصة الهللاحعة

 يام بالتالي : يتوقع من الطالبة بعد انتراء الححة الق
 هللمى ممظوهللا لمحعمه ححؤهللو ت شه. .4
 ي هلل طهللل أخهللى لهللمى الممظوهلل. .0
 تعهللمف الحهللمعمج الممتخهللى كه الهللمى الهمهللمه .6

 األدوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة:
 وممبة تعبمممة -نبحة تمهللمة –هللكتهلل مهللحععت  -ال تعب المهللهللمه–وهللقة نمل  –المحوهللو 

 التعلم القبلي:
 يعتمد رسم المنظور عل  محاور منرا ........ ، ......... ، .......فهللاغ: أ مل ال

 المقترحة: ستراتيجيةالخطوات اال
 اختيار المشروع: .1

 ، مع هللأم ى لو هللمممع ممظوهلل ول ن ححؤهللته ت شه ولممت واحهللو.مقوى المعبى حعلتمهمهلل لبهللهللس
 وضع الخطة: .3

 (  طعلحعت .6-0جمونة تحتوي نبا  ، و ل ممعبى حتوزمع الطعلحعت كه مجمونعتمقوى ال
 ، وهللكتهلل المهللحععت.ووضع األهللوات الهمهللممة الممعمحة

 تنفيذ المشروع: .2
 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية

. أن تهللمى الطعلحة ممظوهللا لمحعمه ححؤهللو 9
 ت شه.

 
 
 

ممدددددتخهللى الهللمدددددعمون تددددديه الطهللمقدددددة إلظهدددددعهلل 
 ه لبحموت.الش ل الخعهللج

 مشهللح المعبى خطوات التمهللمن.
مطبددب المعبددى مددن الطعلحددعت تمفمددي الخطددوات 

 المشهللوحة.
مطبددب المعبددى مددن المتحددهللث حعمددى المجمونددة 

 حشهللح الخطوات حعهلل امجعزتع.

الممعقشدددة مدددع م حظدددة مدددهللى  امجعز الهللمى
 تفعنل الطعلحعت.

. أن تعهللهلل الطعلحة طهللل أخهللى لهللمى 2
 الممظوهلل.

مددددددمعت أخددددددهللى هللمددددددمت معددددددهلل  المعبددددددى مج
 حطهللل أخهللى غمهلل الواهللهللو كه ال تعب

 نهللهلل أمواع أخهللى لهللمى الممظوهلل.

اإلجعحددددددددددددة ندددددددددددددن 
 المؤال

الممعقشدددة مدددع م حظدددة مدددهللى 
 تفعنل الطعلحعت.
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 وسائل التقويم دور الطالبة دور المعلم األهداف األدائية التعليمية
 مع الحهللمعمج الممتخهللى كه الهللمى الهمهللمه؟

 تقويم المشروع: .4
، ومددتى التقددومى إمجددعزهحعمددتعهللا  الممظددوهلل الدديي تددى مطبددب المعبددى مددن المتحددهللث حعمددى المجمونددة 

، والطعلحدددعت مقومدددون حتقمدددمى مشدددهللوع المجموندددة وهللقدددة مدددتى توزمعهدددع نبدددا المجموندددعت مدددن خددد ل
 0األخهللى

 درجة ظهور األداء مؤشرات األداء الرقم

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا  

 رسم منظور ببؤرتي تالشي
      يرسم خط األفق ويحدد عليه بؤرتي التالشي  90

      يرسم خط عمودي بإظهار الحافة األقرب من البناية  20

      يوصل طرفي الحافة ببؤرتي التالشي  30

      يضيف على الرسم أشياء كاألبواب ،والشبابيك  40

 

 األنشطة الحفية :حدد طريقة رسم المناظير التالية :
 
 
 
 
 -(اكتا المحطلح العلمي الدال عل  العبارات التالية :3س

 ج ممتخهللم  المهمهللمون والمصممون لبهللمى الهمهللمه نبا الحعموب.( حهللمعم   .9
         ( ممظوهلل ممتخهللى إلظهعهلل الش ل الخعهللجه لبحموت. .2

 -علل لما يلي : -: السؤال الثالث
 امتخهللاى الممظوهلل ححؤهللته الت شه. .9

 -----------------------------------------------------المحبا
 هلل كه الهللمى الهمهللمه.امتخهللاى حهللمعمج األوتو ع .2

 -----------------------------------------------------المحبا
 تعيين ال حفي:

 نهللهلل  خممة أمواع طهللل هللمى الممظوهلل.
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 (9ملحق رقم )
 ىل وزارة الرتبية والتعليمإكتاب تسهيل مهمة الباحث من اجلامعة 
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 (11ملحق رقم )

بية والتعليم إىل مديرية الرتبية كتاب تسهيل مهمة الباحث من وزارة الرت

 والتعليم مبنطقة رفح التعليمية.
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 (11ملحق رقم )

كتاب تسهيل مهمة الباحث من مديرية الرتبية والتعليم مبنطقة رفح التعليمية 

 ساسية ومديراتها.إىل مدراء املدارس األ

 

 


