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 Rabee.salman@yahoo.com/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  العموم الرياضيةفرع *

 ( 2192  ايلول 6......... القبول  2192 حزيران 91)االستالم  

 امللخص
لطالب  النظري لكشف عن أثر استخدام أنموذج مارزانو البعاد التعمم  في تحصيل مادة طرائق تدريس إلى ا هدف البحث

 .في كمية التربية الرياضية السنة الدراسية الثالثة

وفق عمى فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  التي تدرس  وجود وافترض الباحثان بعدم
في االختبار  ب المجموعة الضابطة التي تدرس بطريةة المحاضرةأنموذج مارزانو البعاد التعمم  وبين متوسط درجات طال

 .  لثةلمسنة الدراسية الثا النظري البعدي لمتحصيل الدراسي لمادة طرائق تدريس

( 858تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية بجامعة الموصل والبالغ عددهم )
، في حين بمغ عدد أفراد عينة البحث )  ُ مته طبيعة البحث، ءالمنهج التجريبي لمال ان( طالبًا. استخدم الباحث70طالبًا

وتم توزيعهم بطريةة عشوائية الى البعدي، المجموعات المتكافئة ذات االختبارواستخدم أيضًا التصميم التجريبي ذو 
التعمم ، أما المجموعة  مارزانو البعاد وفق أنموذج عمى درست المجموعة التجريبية  اذ. مجموعتين ضابطة وتجريبية

تحةيق التكافؤ لمجموعتي البحث ، وتم الةائم بعممية التدريس لمدرسلمحاضرة من قبل اطريةة افةد درست وفق  الضابطة
مذكاء ، والتحصيل الدراسي لموالدين ولمطالب وترتيب الطالب في األسرة، اختبار رافن لفي متغيرات )العمر الزمني و 

 المعمومات األولية( في مادة طرائق تدريس التربية الرياضية. اختبار و 
 عمى الخطط التدريسية فضال عن، انموذج مارزانو وفق مى ع المجموعة التجريبيةتعميميًا لتدريس  منهاجا انأعد الباحث

 ادفضاًل عن أعدباستخدام جهاز عرض البيانات.  انموذج مارزانووفق  ة تعمميةتعميمي وسيمة وكذلك، ا األنموذجوفق هذ
( فةرة من النمط )مةالي، موضوعي( وحسب الخطوات العممية لبناء االختبارات 66اختبارًا تحصيميًا منوعًا ومكونًا من )

حدة في كل أسبوع، تعميمية بمعدل و  ( وحدة88تمةى فيها طالب عينة البحث ) ( أسبوع88استغرقت التجربة )المعرفية.
  دقيةة. 90وبزمن 

،معادلة اختبار التائي ،اختبار مربع كاي  االنحراف المعياري،،االتية)الوسط الحسابي إلحصائيةالوسائل ا اناستخدم الباحث
 .(SPSSمستخدمًا بذلك الحةيبة اإلحصائية ) الفا كرونباخ(

 ما يأتي:  اناستنتج الباحث وقد
 في مادة طرائق التدريس. السنة الدراسية الثالثةفاعمية أنموذج مارزانو في تحصيل طالب  .8

في  السنة الدراسية الثالثةالتعميمي واألنشطة التعميمية والوسيمة التعميمية/التعممية في تحصيل طالب  منهاجفاعمية ال .2
 التربية الرياضية.  النظري في كمية مادة طرائق تدريس

 بما يأتي:  انوفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث
 فاهيم التربية الرياضية. بعاد التعمم في تدريس مالاعتماد انموذج مارزانو  .8
.االهتمام بمستويات التفكير العميا في تدريس مادة طرائق التدريس التربية الرياضية والبعد قدر اإلمكان عن ما يسمى  2

 التعمم من اجل االمتحان.
 طالة انغُخ انذساعٍخ انثبنثخ -انزسظٍم انًؼشفً -انكهًبد انًفزبزٍخ: ًَٕرج يبسصإَ 

 
 

 

  2193 –( 62) –العدد  –( 91) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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Effect of Using Marzano’s Model of learning dimensions in the Cognitive 

Achievement for the third year Students  in the College of Physical Education 

Prof. Dr. Dheyaa Qasim Al-Khayatt       Assit. Lecturer. Rabea’ Hazim Salman  

Abstract 

The research aims at revealing the effect of using Marzano’s model of learning 
dimensions in the academic  achievement in physical education teaching methods for the third 
stage studentsThe researchers have hypothesized the absence of significant differences 
between the mean of the experimental  group students taught according to Marzano’s model 
of learning dimensions and the  mean of the control group taught according to the common 
method in the post-test of the academic achievement in physical education teaching methods 
subjectfor third stage students. 

The researchrs community includes third year students –college of physical education 
– Mosul university representing (158) students. While the number of the research sample is 
(70) students. The researchers have adopted the experimental  methodology for its 
convenience to the nature of the research as well as the experimental design of the equivalent 
groups with post-test. The students have been divided randomly into two groups : The control 
and the experimental groups. The experimental group has been studied according to 
Marzano’s model of learning dimensions. While the control group has been studied according 
to the common method of the teacher. The equivalence of both groups has been achieved in 
the variables ( chronological age, Raven intelligence test, academic achievement for parents 
and students, student’s order in the family and initial information test ) in the subject of 
physical education     teaching methods 

          The researchers have prepared a teaching approach to teach the experimental 
group according to Marzano’s model. In addition, they have prepared teaching plans 
according to this model. The researchers have also prepared a learning teaching means 
according to Marzano’s model by using data show instrument. The researchers have also 
prepared a achievement diverse test consisted of (66) items type (article, subjective ) according 
to the scientific procedures of constructing cognitive tests . The experiment has lasted (11) 
weeks within which the students have received (11) educational units at an average (a unit per 
a week) in a time (90) minutes. 

      The researchers have used the following statistical means (the arithmetic mean, the 
standard deviation, chi square test, t-test and Cronbach alpha equation ) using the statistical 
bages (SPSS).                         

The researchers have concluded the following :                                           
1. The effectiveness of Marzano’s model on the achievements of the  third stage students in 

teaching methods subject. 
2. The effectiveness of the teaching approach and the educational activities and the 

educational / learning means on the achievements of the third stage students in physical 
education teaching methods subject. 

     In the light of the research results , the researchers have recommended the 
following :                                                   
1. Adopting Marzano’s model of learning dimensions in teaching physical education 

concepts. 
2. Paying attention to high thinking levels in teaching physical education teaching methods 

and avoiding as possible what is called learning for the sake of the examination.  
Keywords: Marzano’s Model - Cognitive Achievement - third year Students. 
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 التعريف بالبحث -1
 المةدمة واهمية البحث 1-1

 العمػـ متطػمر المعرفػ، االنفجػحر  خػلؿ مػف المعمممحتيػ  الثػمرة عميهػح يطمػؽ جديػدة ثػمر  اليػـم العػحلـ تجتػحح
 فػ، تعػيش سػمؼ الغػد مجتمعػحت أف ينبػ  ممػح المعمممحت متشػحبكهح  زيحدة ف، الفحئق  بحلسرع  تتميز مالتكنملمجيح الت،

 فػنف ( 1٢1٢)بحمػمؿ عػحـ أنػ  إلػ  تشػير التمقعػحت أف  (1991 ديفدسػمف م ميرشػحـ )التعقيػد. مذكػر بػحل  عػحلـ
 مرتيف بمعدؿ ححلًيح المعمممحت محدهح تتضحعؼ مالتكنملمجيح العمـم حقؿ مف، يـم  (٥٣ )كؿ تتضحعؼ قد المعمممحت

   (Davidson and Worsham, 1992, 68)                      .تقريًبح %( سنمًيح0٢شهًرا بنسب  ) (1٢ )كؿ
 عم  مالقدرة معحصرة العملم   بيف التمازف تحقيؽ يستطيع لمف إال يكتب لف القرف هذا ف، التمفيؽ أف بمعن 

 بمصف  حتمي   كضرمرة التعميـ تطمير هنح يأت، مذكحئ . مف البشري العقؿ طحقحت كؿ ماستخداـ ماإلبداع التفكير
 األكثر المعرف  أنمحط بتحديد مذلؾجميعهح مليس فقط ذاكرتهـ  الطلب قدرات تنمي  م تطمير عم  القحدرة األداة
 . جميعهح لمطحلب العقمي  مالقدرات المهحرات تطمير عم  مالعمؿ طممححت المجتمع  تحقيؽ ف، فحعمي 

 (1٢٢2 1)الرحيم، 
 المعرف، مالتقدـ للنفجحر نتيج  المتعمميف تماج  الت، التحديحت مف العديد الححل، عصرنح ف، فقد ظهر

 المصمؿ كيفي  أصبح ذاتهح بؿ حد ف، غحي  المعرف  تعد فمـ التعميمي  األهداؼ ف، تغيير إل  أدى ممح التكنملمج، 
  .التعميمي  العممي  إلي  الذي تسع  الهدؼ هم الحيحة منهح ف، ماإلفحدة ماستخدامهح المعرف  تمؾ إل 

متعد التربي  المسؤمل  االمل  عف اعداد الفرد لمماجه  هذ  التحديحت  متحمؿ مسؤملي  اتخحذ القرار مبنحء  
تسمد  الحيحة الديمقراطي . بحيث يصبح الفرد قحدرا عم  الدفحع الشخصي  المتكحمم  القحدرة عم  المشحرك  ف، مجتمع 

 ,Mcfarland)                                                      خريف آلعف مجه  نطر  متقبؿ مجهحت نظر 
نحدى التربميمف بضرمرة استخداـ المعمميف لنمحذج مطرائؽ ماستراتيجيحت تدريس تتيح لذلؾ فقد  (1985,68

لمتمميذ الدمر الفحعؿ ف، عممي  التعميـ مالتعمـ بحيث ال يكمف فقط متمقيًح بؿ متنم، مهحرات التفكير لدي  نتيج  الخبرات 
ت تسحعد المتعمـ عم  فهـ العلقحت بيف الجديد التراكمي  الت، تتكمف لدى المتعمـ متمكن  مف بنحء قحعدة مف المعمممح

 (11٢  1٢٢2)الشعيم، مالغحفري                                                 مالسحبؽ مف المفحهيـ ماألفكحر. 
 معػحيير تحقيػؽ يتطمػب التعميمػ، فػ، نظحمنػح الشػحمم  الجمدة تحقيؽ ـ( أف 1٢٢٣  البشيرم   صحلحمذكر كل)

 . التػ، أكػدت عمػ  "بمسػطف " بجحمعػ  الػدمل، الدمليػ  لممركػز الرابطػ  أعضػحء بمضػعهح قػحـ التػ، مثػؿ عحلميػ   تربمي 
 ماستخداـ صغيرة مجممعحت مالعمؿ ف، مالتنمع بحلشممؿ تتصؼ مالتعمـ  التعميـ ف، جديدة استراتيجيحت استخداـ أهمي 

 (189   1٢٢٣  البشيرم  صحلح)                                          .مغيرهح المعممي  مالمهحرات التطبيقحت
مانطلقػػػح ممػػػح تقػػػدـ تمػػػس الححجػػػ  الػػػ  مماكبػػػ  كػػػؿ مػػػح هػػػم حػػػديث مجديػػػد فػػػ، اسػػػتراتيجيحت التػػػدريس  مطرائقػػػ         

هػح  مسػهملتهح مذلػؾ النهػح ماسحليب   اذ لـ يعد مقبمال التمسؾ بحستراتيجيحت التححضر مااللقحء مالتسميع لمجػرد التعػمد عمي
لـ تعد كحفي  لتمبي  متطمبحت العممي  التعميمي  مالتربمي   ماف البقحء عم  االستراتيجيحت ماالسػحليب التقميديػ  فػ، التػدريس 

 .ف العحلـ المتقدـ يزيد حتمح مف الهمة بيننح مبيف بمدا
 معمػ المعرفػ    مجػحؿ أجريػت فػ، التػ، الشػحمم  البحػمث مزملئػ   مػحرزانم رمبػرت القضػي  راجػع هػذ  ملمماجهػ      
 الػتعمـ  أبعػحد مسػم  عميػ  أطمػؽ صػف، تعممػ،  /نمػمذج تعميمػ،أ إلػ  مترجممهػح عحمػح ثلثػيف مػف ألكثػر الػتعمـ عمميػ 
 ( ASCD )األمريكيػ  المتحػدة بحلماليػحت ماإلشػراؼ المنػحه  تطػمير نشػرت  جمعيػ   بحالسػـ نفسػ  كتػحب فػ، نشػر الػذي
 المنػحه   تطمير ف، التعمـ  مكذلؾ أبعحد عم  أجريت الت، البحمث ف، ( مربيح 9٢ )مف أكثر شحرؾ ملقد.1988 عحـ
 مالتقػميـ  مالػتعمـ التعميمػ، المػنه  تنظػيـ قيمػ  إلعػحدة أداة ليصػبح الػرئيس البرنػحم  ليشػكمما عػحميف لمػدة عممػما كمػح
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 صػممت متعمػـ تعمػيـ السػتراتيجيحت تفصػيمي  أمصحًفح يضـ كمح حديث  ممتنمع   تدريس استراتيجيحت استخداـ ميتضمف
مأسػحليب تقػميـ  المحػدات  مدليػؿ لتخطػيط الدراسػ،  الصػؼ داخػؿ نمػمذجاأل هػذا اسػتخداـ المعممػيف عمػ  لمسػحعدة
 (1٢٢٢   محرزانم مآخرمف م   1998   مآخرمف )محرزانم.لممتعمميف  منحسب 
 أف ضمف تمصػيحتهح ممقترححتهػح إلػ  أشحرت الت، ماألجنبي  العربي  مالدراسحت البحمث مف العديد أجريت مقد هذا     

 األسػحليب عػف البعػد خػلؿ مػف مذلػؾ المشػكلت التربميػ   لمختمػؼ الحمػمؿ يمجػد ربمػح الػتعمـ ألبعػحد مػحرزانم نمػمذجأ
 عمػ  التركيػز مضػرمرةتحصيمهح  فػ، المػتعمـ لػذاتهح مسػمبي  المعػحرؼ مالمفػحهيـ اكتسػحب عمػ  تركػز التػ، التقميديػ 
( م 199٣بػرامف   م) (1991 كػل مػف )تػحرلتمف  دراس  تربمي  ماضح   مثؿ فمسف  إل  تستند الت، مالنمحذج األسحليب

 (م)أبػم1٢٢٥ المطيػؼ  (م )عبػد1٢٢٥ البعمػ،  ( م)1٢٢1 ( م)البػحز 1999ثممبسػمف   )( م 1999الفينػم   )
 (.1٢٢2الحصحف   ( مدراس  )1٢٢٥ بكر  

 مما تةدم تتجمى أهمية البحث الحالي فيما يأتي: 
بشػكؿ أفضػؿ مػف األسػحليب  النظري اكسحب الطلب المفحهيـ مالمعمممحت مالمعحرؼ المرتبط  بمحدة طرائؽ تدريس -1

 مالطرائؽ التدريسي  التقميدي . 
( التػػ، تنحملػػت أثػر اسػػتخداـ انمػػمذج مػػحرزانم حفالدراسػ  األملػػ  فػػ، مجػػحؿ التربيػ  الريحضػػي  عمػػ  حػػد )عمػـ البححثػػ  -2

  .البعحد التعمـ ف، التحصيؿ المعرف، 
نمػمذج حػمؿ  النظريػ  بحلمعرفػ    تزمد التربمييف مالمدرسيف ماعضحء الهيئػ  التدريسػي  فػ، كميػحت التربيػ  الريحضػي   -٥

 .ف، تحقيؽ التعمـ الفعحؿ محرزانم مدمر 
   :مشكمة البحث 2- 8

 همػػػحممتحبعػػ  ماقػػػع تػػدريس مػػحدة طرائػػػؽ تػػدريس التربيػػ  الريحضػػػي  ممػػف خػػلؿ لقحء حفالبححثػػ مػػف خػػلؿ ملحظػػػ 
اغمبيػػ  الطمبػػ  لػػديهـ اتجحهػػحت سػػمبي   ا افالمتكػػررة مػػع التدريسػػييف المختصػػيف ممػػع طمبػػ  السػػن  الدراسػػي  الثحلثػػ    مجػػد

مهنحلػؾ الكثيػر مػف الصػعمبحت لػديهـ  فػ، جحف   مال مجػحؿ لفهمهػح  م نحم المػحدة مينظػرمف اليهػح عمػ  انهػح مػحدة صػعب  
اسػػػتيعحب المعمممػػػحت مالحقػػػحئؽ م المفػػػحهيـ الجديػػػدة المتشػػػعب  التػػػ، يضػػػمهح مػػػنه  المػػػحدة فػػػ، الكميػػػ   مهػػػذا نػػػحت  عػػػف 

مػف استخداـ الطرائؽ التدريسي  التقميدي  ف، تدريس هذ  المحدة الت، يكمف االهتمػحـ فيهػح منصػب فقػط بحلجحنػب المعرفػ، 
 حـ بجمانب تعميـ المفحهيـ متنمي  المهحرات العممي  الذي تحقق  استخداـ األسحليب مالنمحذج الحديث . دمف االهتم
طػػر منمػػحذج فكريػػ  حديثػػ  تتنحسػػب مػػع طبيعػػ  مػػحدة طرائػػؽ تػػدريس أعمػػ  ذلػػؾ فهنحلػػؾ ضػػرمرة السػػتخداـ  مبنػػحءً 

شت  مجحالت العمػـم االخػرى.اذ اصػبح الػتعمـ  النظري ف، كمي  التربي  الريحضي   ليماكب تدريسهح التطمرات الححدث  ف،
مػػػف اجػػػؿ المعمممػػػحت محػػػدمد الفحئػػػدة  ماصػػػبح التفكيػػػر فػػػ، هػػػذ  المعمممػػػحت متنميػػػ  مهػػػحرات الطػػػلب مطمبػػػح جمهريػػػح 
لمتعمـ ملذلؾ رأى البححثػحف ضػرمرة البحػث عػف اسػحليب منمػحذج جديػدة  تتنحسػب مػع متطمبػحت هػذا العصػر ممػع طبيعػ  

لنظػػري فػػ، كميػػ  التربيػػ  الريحضػػي  ماالهػػداؼ المرجػػمة مػػف تعميمهػػح   ممػػف بػػيف هػػذ  النمػػحذج هػػم مػػحدة طرائػػؽ تػػدريس ا
 بعحد التعمـ.أنممذج محرزانم أل

لػػذا فمػػف المبػػررات التػػ، دعػػت إلػػ  إجػػراء هػػذا البحػػث أف البححثػػحف رأيػػح مػػف األهميػػ  أف يقممػػحف بتجريػػب أنسػػب 
لمعػػػحرؼ النظريػػػ  متنميػػػ  المهػػػحرات العمميػػػ   لػػػذا يمكػػػف أف تصػػػحغ مالنمػػػحذج التدريسػػػي  إلكسػػػحب المعمممػػػحت ما ائػػػؽالطر 

 مشكم  البحث الححل، بحلسؤاؿ اآلت،: 
مػػح اثػػر اسػػتخداـ أنمػػمذج مػػحرزانم البعػػحد الػػتعمـ فػػ، التحصػػيؿ الدراسػػ، لمػػحدة طرائػػؽ تػػدريس النظػػري لػػدى طػػلب     

 السن  الدراسي  الثحلث  ف، كمي  التربي  الريحضي .
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 البحث:هدفا  8-3
 النظػري فػ، كميػ  البعػحد الػتعمـ لمػحدة طرائػؽ تػدريس بحسػتخداـ أنمػمذج مػحرزانم تعميمػ، منهحجتصميـ متطبيؽ 8-3-8

 .  لطلب السن  الدراسي  الثحلث التربي  الريحضي  
النظػري  لمػحدة طرائػؽ تػدريس الكشؼ عف أثر استخداـ أنممذج محرزانم البعحد التعمـ  ف،  التحصػيؿ الدراسػ، 8-3-2

 .السن  الدراسي  الثحلث التربي  الريحضي  لطلب  ف، كمي 
 فرض البحث: 8-4
مفػػؽ  عمػػ   ال تمجػد فػػرمؽ ذات داللػػ  معنميػػ  بػيف متمسػػط درجػػحت طػػلب المجممعػػ  التجريبيػ   التػػ، تػػدرس 8-4-8

 المححضػرةالت، تدرس بطريقػ   الضحبط أنممذج محرزانم البعحد التعمـ  مبيف متمسط درجحت طلب المجممع  
لطػلب السػن  التربيػ  الريحضػي   النظػري فػ، كميػ  ف، االختبحر البعدي لمتحصيؿ الدراس، لمحدة طرائػؽ تػدريس

 .  الدراسي  الثحلث 
 مجاالت البحث: 8-5
راسػػػ، / كميػػػ  التربيػػػ  الريحضػػػي   جحمعػػػ  الممصػػػؿ لمعػػػحـ الدري: طػػػلب السػػػن  الدراسػػػي  الثحلثػػػ المجػػػحؿ البشػػػ 8-5-8

(1٢11-1٢11  .) 
 .  (12/٣/1٢11 ملغحي 1٣/1/1٢11)ابتداًء مف حن، لمعحـ الدراس،المجحؿ الزمحن،: الفصؿ الدراس، الث 8-5-2
 فرع العمـم الريحضي  / كمي  التربي  الريحضي   جحمع  الممصؿ.  القحعحت الدراسي  ف،المجحؿ المكحن،: 8-5-3
 تحديد المصطمحات: 8-6
( بأنػػ : الاالسػػتراتيجيحت التػػ، يمظفهػػح المعمػػـ فػػ، الممقػػؼ بهػػدؼ 1٢٢٢عرفػػ  )قطػػحم، مقطػػحم،  االنموووذج :8-6-8

تحقيػػؽ نػػمات  تعميميػػ  لػػدى التلميػػذ مسػػتندًا فيهػػح إلػػ  افتراضػػحت يقػػـم عميهػػح األنمػػمذج ميتحػػدد فيػػ  دمر المعمػػـ مالتلميػػذ 
 (٥2  1٢٢٢)قطحم، مقطحم،    مأسممب التقديـال. 

مفػػؽ خطػػمات عمميػػ  عمػػ  مخطػػط لتنظػػيـ متمجيػػ  العمميػػ  التعميميػػ  فػػ، مػػحدة مػػح  ئيووًا بأنووه:ويعرفووه الباحثووان إجرا
 مدرمس .

 :التعمم ألبعاد نو مارزا نموذج 8-6-2 
 متصػميـ متنفيػذهح لمػدرمس  التخطػيط  كيفيػ  يتضػمف صػف، تػدريس نمػمذجأ بأنػ  :نموذجوهأ موارزانو عورف

 بػيف التفحعػؿ تتطمػب الػتعمـ عمميػ  أف تنص عم  مسمم  عم  النممذج ميقـم لمتلميذ  األداء تقميـ أم التعميم، المنه 
 م متكحممهػح  المعرفػ  اكتسػحب م الػتعمـ  عػف اإليجحبيػ  االتجحهػحت ماالدراكػحت :هػ، الػتعمـ مػف )أبعػحد( أنمػحط خمسػ 
 )مػحرزانم          . المنتجػ  العقػؿ عػحدات ماسػتخداـ معنػ   ذي بشػكؿ المعرفػ  ماسػتخداـ متنقيتهػح   المعرفػ  تمسػيع

 (2   1٢٢٢ مآخرمف 
مجممعػػػػػ  االجػػػػػراءات مالممحرسػػػػػحت التدريسػػػػػي  الصػػػػػفي  ويعووووورف الباحثوووووان انمووووووذج موووووارزانو اجرائيوووووا بانوووووه:        

التعميمي /مالتعممي  الت، سيتبعهح المدرس مالطحلب فػ، غرفػ  الصػؼ التػ، تعمػؿ عمػ  اكتسػحب ماسػتيعحب مفهػـ متعميػؽ 
تخدامهح عمػػ  نحػػم لػػ  معنػػ  مػػف قبػػؿ الطحلػػب ف، اطػػحر مػػف البيئػػ  االيجحبيػػ  عػػف الػػتعمـ متنميػػ  المعرفػػ  متكحممهػػح ماسػػ

 لمعحدات العقمي  المنتج .
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 االطار النظري والدراسات السابةة: -2
 االطار النظري:2-8
 البنائيوووة(:األساس النظري لألنموذج )النظرية 2-8-8

د تع أف المعرف  عم  الت، تؤكد البنحئي  الفمسف  إل  يستند التعمـ نممذج أبعحد ( أف1٢٢٥)البعم،   مذكر
 إل  يصؿ الفرد مأف حمل   مف العحلـ عنحصر ممتغيرات مع متفحعلت  الفرد خبرات خلل  مف تبن  سحبًقحً  متطمًبح
 جهحز  خلؿ مف يدركهح مالت، حمل  مف المتغيرات مع خبرات  تنظـ متفسر معرفي  منظمم  بنحء خلؿ مف المعرف 
بمح  الجديدة المعمممحت ربط مف تمكن  بخبرات المتعمـ بمرمر ذلؾ ميستمر ذات،  معن  إل  تكميف يؤدي بمح المعرف،

                                                                     (22  1٢٢٥)البعم،           .جديد معن  مف لدي 
نممذج ابعحد التعمـ لمحرزانم مف افضؿ النمحذج الت، قحمت عم  النظري  البنحئي  ف، أاف (  Pat )مقد امضح         

                                         .الكتحب  المشهمرالتطبيؽ المستميحت المعيحري  القحئم  عم  البنحئي :مرشد مف خطمتيف لزيحدة الدافعي  لدى التلميذ
 (1٢٢9 18٥)ميخحئيؿ 

 :مارزانو نموذجأبعاد التعمم أل  2-8-2
ثمرة مف ثمرات بحمث شحمم  أجريت عم  المعرف  مالتعمـ ف، إطحر فكري تـ مصف  ف،  أنممذج أبعحد التعمـ      
أبعحد التعمـ يترجـ البحث مالنظري  الت، عرضت  البعنماف الأبعحد التفكير  1988الذي نشر عحـ (  ASCD)كتحب

مشرحت ف، كتحب أبعحد التفكيػر إل  أنممذج عمم، يستطيع اف يستخدم  المدرسمف ف، جميع مراحؿ التعميـ بدءا مف 
ريػحض األطفحؿ محت  نهحي  المرحم  الثحنمي  ليحسنما نمعي  التدريس مجمدة التعمـ ف، أي مجحؿ مف مجحالت محتمى 

ة عحميف ليشكمما البرنحم      ملقد عمؿ أكثر مف تسعيف مربيح مبححثح كجزء مف أبحػحث إبعػحد التعمـ متطمير  لمدالمنه
 ميحملم  إل  أداة قيم  إلعػحدة تنظيػـ المنه  التعميم، مالتعميـ مالتقميـ. األسحس

 (٣: 1998)محرزانم                                                        
نممذج ابعحد التعمـ كفيؿ عند حسف تطبيق  اف يطمر التفحعؿ داخؿ الصفمؼ أاف  (1٢٢2ميذكر)فتح اهلل       

النهحئ، لمنممذج اف يصبح  الدراسي  بمح يحقؽ اهداؼ التعميـ بفحعمي  مكفحءة عم  اختلؼ انماعهح ممستميحتهح.مالهدؼ
                         التلميذ لديهـ القدرة عم  تطمير انفسهـ عم  نحم يجعمهـ قحدريف عم  االستمرار ف، التعمـ خلؿ حيحتهـ.

    ( 12 1٢٢2)فتح اهلل 
ه، نمات  ام  أبعحد التعمـ ال  خمس  أبعحد هذ  االبعحد  (1٢٢٢)( م1988)( Marzano,1992)قسـ محرزانم     

 سلل  اطحر ابعحد التفكير مالت، تعبر عف كيؼ يعمؿ العقؿ خلؿ التعمـ :
 البعد األول: االتجاهات االيجابية نحو التعمم:

حيف يدخؿ الطلب الصؼ الدراس، يندر اف يكمف اهتمحمهـ االمؿ عف المحدة الفعمي  الت، يدرسمنهح ف، الصؼ      
. ذلؾ اف االملمي  ف، عقملهـ تكمف الهتمحمهـ بحالحسحس مالشعمر بحلصؼ ممح يتمقع  المدرس منهـ.ماذا لـ يعحل  

                         النشغحلهـ بهح مسمؼ يعحن، تعممهـ مف ذلؾ. المدرس هذ  االهتمحمحت فحف الطلب سمؼ يتشتت انتبحههـ
 (1٢٢٢ 18محرزانم ) 
اف االدراكحت ماالتجحهحت تؤثر ف، قدرة الطلب عم  التعمـ فحلطلب الذيف ينظرمف ال  (1٢٢٢) محرزانم ميضيؼ   

مبحلمثؿ اذا كحف لدى الطلب اتجحهحت مف مغير مرتب يحتمؿ اف يتعممما القميؿ .آمكحنح غير  مصفهحغرق  الصؼ ب
سمبي  عف مهحـ غرف  الدراس  فحن  يحتمؿ اف يبذلم جهدا قميل ف، هذ  المهحـ.اف مف العنحصر المفتححي  ف، التعميـ 

مبدمف ادراكحت ماتجحهحت ممجب  لف يتحح لمطلب  .الفعحؿ اذف اف نكمف منرسخ اتجحهحت مادراكحت ايجحبي  عف التعمـ
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مهنحؾ نمعحف مف  (1٢٢٢ 19محرزانم .) ضعيف  لمتعمـ بكفحءة   هذا إف تعممما شيئح عم  اإلطلؽ.إال فرص  
 االتجحهحت ماالدراكحت تؤثراف ف، التعمـ ه،:

 تنمي  االتجحهحت ماالدراكحت الممجب  عف منحخ التعمـ : -أ
   :تنمي  اتجحهحت ممجب  نحم مهحـ الصؼ -ب

 :البعد الثاني: اكتساب المعرفة وتكاممها 
( عم  اف اكتسحب المعرف  متكحممهح يتضمف دم  المعرف  المكتسب  مع مح سبؽ تعمم  Huot,1996أكد هيمت ) 

ألنهح  مهم متنظيم  ف، أنمحط ذات معن  مدالل    متخزين  ف، ذاكرة المتعمـ طميم  المدى   مهذ  الخطمة األخيرة 
 ب عم  استرجحع المعمممحت مقت الححج .تتضمف قدرة الطل

                                                                                             (Huot,1996 , 3) 
 حف مػف المعرف  ينبغ، عم  المتعمـ اف يكتسبهمح مه،:نمعهنحؾ م 

 أوال: المعرفة التةريرية:
ه، المعرف  النحتج  عف فهـ مكمنحت البنحء المعرف، مف حقحئؽ متعميمحت مأفكحر   ميكمف لدى المتعمـ القدرة       

ال  ال اف لمشخص الماحد صمت ماحد   مالقرارات تتخذهح يشير عم  استدعحء أجزائهح   فمثل مفهـم الديمقراطي  
طر مف اجؿ تحقيؽ اكتسحب متكحمؿ المعرف  آرزانم ثلث  ميحدد مح .(٥2  1998الجمحع  مقحبؿ الفردال. )محرزانم 

 التقريري  لدى الطلب مه،:
 بنحء المعن  لممعرف  التقريري : -أ

 تنظيـ المعرف  التقريري : –ب 
 االحتفحظ بحلمعرف  التقريري  مخزنهح: -ج

 ثانيا: المعرفة اإلجرائية:
 اف تعمـ المعرف  اإلجرائي  يتضمف ثلث مراحؿ ه،:   

 بناء النماذج لممعرفة اإلجرائية: – أ
ه، عممي  تضمف تحقيؽ نتحئ  معين    ام ه، بنحء نمحذج لمخطمات مالعمميحت التػ، يجػب إتبحعهػح لمتمصػؿ الػ        

              .المعرف  اإلجرائي  مفهمهح 
 تشكل المعرفة اإلجرائية: –ب 

اف عمميػػ  التشػػكيؿ تعػػد أهػػـ جػػزء فػػ، تنميػػ  الخبػػرة اإلجرائيػػ  ميقػػـم المتعممػػمف فػػ، هػػذ  المرحمػػ  بتعػػديؿ النمػػمذج       
 المبدئ، لممهحرة ام العممي  )الت، يمفرهح المعمـ ام يبنيهح المتعمممف بأنفسهـ (. 

 استدماج المعرفة اإلجرائية: –ج 
ديػػدة مهػػم اسػػتدمحجهح   مهػػذا يعنػػ، بحلنسػػب  لػػبعض المهػػحرات مالعمميػػحت هػػ، الجحنػػب األخيػػر مػػف تعمػػيـ مهػػحرة ج      

  يػتـ نػأل.ام اآلليػ    تعممهح بدرج  تمكف مف استخدامهح دمف الكثير مف التفكػير الماعػػ،   ميسػم  هػذا المسػتمى األتمتػ
 .(28: 1998)محرزانم  يك،استخداـ المهحرة ام العممي  عم  نحم امتممحتي

 تعميق المعرفة وصةمها:البعد الثالث: 
إذا كحف الهدؼ مف التعميـ اكتسحب المعرف  فل يمجد مػح يضػحؼ الػ  مػح تػـ منحقشػػت  فػ، البعػد األمؿ مالثػحن، مػف       

حلتعمـ الكػؼء يتضػػمف تمسػيع مامتػداد المعرفػػ    فػأبعػحد الػتعمـ   ملكػف التعمػػيـ لػيس مػؿء العقػؿ بحلمعمممػػحت مالمهػػحرات  
حألسحس.ميعتمد هذا البعد عم  إعحدة البنحء مفي  يػتـ إعػحدة تنظػيـ المعمممػحت بمػح بإل  مماقػؼ جديدة لـ يتنحملهح المتعمـ 

ذي يػػػؤدي الػػػ  التمصػػػؿ لرؤيػػػ  جديػػػدة ماسػػػتخدامحت جديػػػدة لهػػػح   فحالمتػػػداد بحلمعمممػػػحت مالتػػػدقيؽ فيهػػػح هػػػم النمػػػمذج الػػػ
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ماف األنشػػط  التػػ، تسػػحعد عمػػ  (.Marzano,1992 ,67)ت فػػ، مسػػتميحت أعمػػؽ مأكثػػر تحمػػيل.يػػتفحص المعمممػػح
االمتػػػداد بػػػحلخبرة مالتػػػدقيؽ فيهػػػح يصػػػعب حصػػػرهح   ملكػػػػف هنػػػحؾ عػػػددا منهػػػح ينحسػػػب المػػػماد التعميميػػػ  مالتػػػدريس مهػػػذ  

                                                 (.تحميػػؿ الػػرؤى م التجريػػدم  بنػػحء األدلػػ م  األخطػػحءتحميػػؿ م   االسػػتنبحطم  االسػػتقراءم  التصػػنيؼم  المقحرنػػ )األنشػػط  هػػ،:
                                                               (90  1998)محرزانم 

 البعد الرابع: استخدام المعرفة استخداما ذا معنى:
نحف نسع  الكتسحب المعرف  ألننح نحتحج إليهح منريد اسػتخدامهح   ماف العمميػحت التػػ، سػبؽ ذكرهػح لتنميػ  التعمػيـ       

متعميؽ المعرف  ليست هدفح ف، ذاتهح   فنحف ال نقػحرف مف اجػؿ المقحرن    مال نجػرد مػف اجػؿ التجريػد   فػنحف نسػتخدـ 
الػ  اف بعػض المهػحـ التػ،  .(1٣1  1٢٢٢حػيف نقػـم بحتخػحذ القػرار.  )مػحرزانم  المعرف  استخدامح ذا معن  بحلنسب  لنػػح

نقػػػـم بهػػػح فػػػ، حيحتنػػػػح اليمميػػػ  بينهػػػح أهػػػداؼ مشػػػػترك  متتطمػػػب منػػػح اسػػػتخداـ معرفتنػػػػح اسػػػتخدامح ذا معنػػػ   ممػػػف هػػػػذ  
 .(االختراع حؿ المشكلت البحث التجريب، االستقصحء )البحث( اتخحذ القرار.)المهحـ

 (122-1٣1   1٢٢٢)محرزانم                                                                                 
 البعد الخامس: عادات العةل المنتجة:

   1٢٢٢مه، أنمحط األداء العقم، الثحبت مالمستمر ف، العمؿ مف اجؿ التمصؿ ال  فعػؿ ذكػ، معقلنػ،. )مػحرزانم    
( الػػ  اف العػػػحدات العقميػػ  المنتجػػػ  هػػػ، الطحقػػ  الكحمنػػػ  لمعقػػؿ   مالماجػػػب عمػػػ  Marzano,1992مقػػد أشػػػحر ).(18٢

المػػربيف مالمعممػػيف اف يعممػػما فػػ، اتجػػح  هػػذ  العػػحدات العقميػػ  لممتعممػػيف مػػف اجػػؿ تنميتهػػح متطميرهػػح لكػػ، يصػػبحما أكثػػر 
مقػد حػدد .(Marzano,1992, 133استعدادا السػتخدامهح عنػدمح تػماجههـ أمضػحع ينقصػهح اليقػيف ميسػمدهح التحػدي. )

 :األت،محرزانم العحدات العقمي  المنتج  عم  النحم 
 التفكير مالتعمـ القحئـ عم  تنظيـ الذات:  - أ

 التفكير النحقد: - ة
 (180-18٥   1٢٢٢)محرزانم                                           :التفكير مالتعمـ االبتكحري - ط
 الدراسات السابةة: 2-2
 (:2003دراسة البعمي ) 2-2-8

الفحعمي  اسػتخداـ أنمػمذج مػحرزانم ألبعػحد الػتعمـ فػ، تػدريس العمػـم فػ، التحصػيؿ متنميػ  بعػض عمميػحت العمػـ لػدى      
 تلميذ الصؼ الثحن، اإلعداديال.

تػدريس اجريت هذ  الدراس  ف، مصر مهدفت إل  التعرؼ عم  فحعمي  استخداـ أنممذج محرزانم ألبعحد التعمـ فػ،       
العمػػـم فػػ، التحصػػيؿ متنميػػ  بعػػض عمميػػحت العمػػـ لػػدى تلميػػذ الصػػؼ الثػػحن، اإلعػػدادي. ملتحقيػػؽ ذلػػؾ اختػػحر البححػػث 

( تمميػػػذ 1٣9تكمنت عينػػػ  الدراسػػػ  مػػػف )م تصػػػميمًح تجريبيػػػًح مكمنػػػًح مػػػف مجمػػػمعتيف االملػػػ  تجريبيػػػ  ماألخػػػرى ضػػػحبط .
مػػ  مفػػؽ أنمػػمذج مػػحرزانم ماألخػػرى ضػػحبط  درسػػت بحلطريقػػ  مجمػػمعتيف األملػػ  تجريبيػػ  درسػػت ع الػػ متمميػػذة  تمزعػػما 

االعتيحديػػ .ممف اجػػؿ تحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث اسػػتخدـ البححػػث أداتػػيف همػػح االختبػػحر التحصػػيم، ماختبػػحر عمميػػحت العمػػـ 
 تفسير البيحنػحت(.مأظهرت النتػحئ  مجػمد فػرؽ ذم داللػ  مالتصنيؼ م التنبؤ  ماالستنتحج م متكمف مف عمميحت )الملحظ  

إحصػػحئي  بػػػيف متمسػػػط، درجػػحت تلميػػػذ المجممعػػػ  التجريبيػػ  مدرجػػػحت المجممعػػػ  الضػػحبط  فػػػ، االختبػػػحر التحصػػػيم، 
 المجممع  التجريبي . مصمح مل
 (:2007دراسة الرحيمي)2-2-2

المتعػػددة لػػدى طحلبػػحت  ال اثػػر اسػػتخداـ أنمػػمذج مػػحرزانم ألبعػػحد الػػتعمـ فػػ، تػػدريس العمػػـم فػػ، التحصػػيؿ متنميػػ  الػػذكحءات
 الصؼ الثحن، المتمسط ف، المدين  المنمرةال.
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اجريػػت هػػذ  الدراسػػ  فػػ، السػػعمدي  مهدفت إلػػ  المعرفػػ  اثػػر اسػػتخداـ أنمػػمذج مػػحرزانم ألبعػػحد الػػتعمـ فػػ، تػػدريس       
ةال. ملتحقيػؽ ذلػؾ العمـم ف، التحصيؿ متنمي  الذكحءات المتعددة لدى طحلبحت الصؼ الثػحن، المتمسػط فػ، المدينػ  المنػمر 

( 2٢تكمنت عين  الدراسػ  مػف )م اختحر البححث تصميمًح تجريبيًح مكمنًح مف مجممعتيف االمل  تجريبي  ماألخرى ضحبط .
الػػػ    مزعػػف 1٢٢2طحلبػػ  مػػف الصػػػؼ الثػػحن، المتمسػػط بحلمدرسػػػ  الخحمسػػ  مالثلثػػمف بحلمدينػػػ  المنػػمرة لمعػػحـ الدراسػػػ، 

( طحلبػ  ٥٣طحلبػ  درسػف بػأنممذج أبعػحد الػتعمـ  مالثحنيػ  ضػحبط  تكمنػت مػف ) (٥٣مجممعتيف األمل  تجريبيػ  ضػمت )
استخدمت البححثػ  أداتػيف مػف اجػؿ تحقيػؽ أهػداؼ البحػث مهمػح االختبػحر التحصػيم، متكػمف م درسف بحلطريق  االعتيحدي .

د تحميػؿ البيحنػحت (. مبعػBrantn Shearerفقرة  ممقيحس جحهز لمذكحءات المتعػددة مػف إعػداد بػرنتف شػرر ) (٥٣مف )
( أظهػػػرت الدراسػػػ  انػػػ  يمجػػػد فػػػرؽ ذم داللػػػ  ٢.٢٣عنػػػد مسػػػتمى داللػػػ  ) t-testإحصػػػحئيح بحسػػػتخداـ االختبػػػحر التػػػحئ، 

المجممعػػػ  التجريبيػػػ  التػػػ، درسػػػت بحسػػػتخداـ أنمػػػمذج أبعػػػحد الػػػتعمـ  لمصػػػمح إحصػػػحئي  فػػػ، التحصػػػيؿ فػػػ، مػػػحدة العمػػػـم 
 لمحرزانم.

 إجراءات البحث:  -3
  .لملئمت  مطبيع  البحث المنه  التجريب،منهج البحث:  3-8
 مجتمع البحث وعينته: 3-2
تكمف مجتمػع البحػث مػف طػلب السػن  الدراسػي  الثحلثػ  فػ، كميػ  التربيػ  الريحضػي  بجحمعػ  الممصػؿ لمعػحـ الدراسػ،     
( شػعب )أ  ب  2  مػمزعيف عمػ  )( طحلبػًح مطحلبػ1٣8( الذيف أختيرما بصمرة عمدي  مالبحل  عددهـ )1٢11- 1٢11)

( طحلبػػ  تجنبػػح لعحمػػؿ الجػػنس مبػػذلؾ خمػػص 10ج  ء  هػػػ  م( مقػػد تػػـ اسػػتبعحد شػػعب  الطحلبػػحت مالبػػحل  عػػدد طحلبحتهػػح )
تكمنػت مػف الشػعب )ب  ج  د هػػ( مبعػدد اختيػرت عمػديح) (   فقػد ( طحلبح.أمػح عينػ  البحػث مالتػ، 1٥0المجتمع الػ  )
ف مجتمع البحث مبطريق  عشمائي  مزعت عين  البحث عمػ  مجمػمعتيف )مجممعػ  تجريبيػ  ( طحلبًح م11٢إجمحل، بم  )

مفػؽ أنمػمذج مػحرزانم ألبعػحد الػػتعمـ   عمػ  ممجممعػ  ضػحبط ( المجممعػ  التجريبيػ  متمثمػ  بشػعبت، )د  هػػ(الت، تػدرس 
 مقػػد مضػع البححػث معػػحيير مفػؽ الطريقػ  االعتيحديػ  عمػػ  أمػح المجممعػ  الضػحبط  فتمثمػػت بشػعب  )ب ج( التػ، تػدرس 

 الختيحر طلب مجممعت، البحث مهذ  المعحيير ه، :
 أف يكمف الطلب نحجحيف مف السن  الدراسي  الثحني  إل  السن  الدراسي  الثحلث . -1
 أف يكمف الطلب ذمي أعمحر زمني  متقحرب . -1
 منضبطيف بحلدماـ الرسم،.الاستبعحد الطلب غير  -٥

لكػػؿ مجممعػػ   مكمػػح مبػػيف فػػ، الجػػدمؿ رقػػـ ( طحلبػػح ٥٣( طحلبػػح مبماقػػع )2٢مبػػذلؾ فقػػد بمػػ  عػػدد أفػػراد العينػػ  النهػػحئ، )
(1  :) 
 
 
 
 
 

 اختريت عينة البحث عمدوا لالدباب االتية: )*(

 التوجد ذعب درادية اخرى مكونة من )ذعبتني(. -

 لوجود ذعبة )أ( رالبات وذعبة )و( رالب منفردة. -

 لتزامن ذعبة )ب+ج( و )د+هـ( يف ووم واحد يف التدروس. -
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 (8) رقم الجدول
 يبين توزيع عينة البحث عمى مجموعتي البحث

 العدد بعد االستبعاد عدد الطالب المستبعدين العدد قبل االستبعاد المجموعة
 ٥٣ 1٣ ٣٢ المجممع  التجريبي  
 ٥٣ 1٣ 2٢ المجممع  الضحبط 

 2٢ 0٢ 11٢ المجممع
       التصميم التجريبي: 3-3
النػ  ينحسػب البحػث الحػحل، مقد اعتمد البححث تصميمح تجريبيح مف نمع المجممعحت المتكحفئػ  ذات االختبػحر البعػدي    

 ف، الجدمؿ أدنح : مبيف(. مكمح ٥20: 198٣)فحف داليف  ميحقؽ اهداف 
 (2)رقم جدول ال

 التصميم التجريبي لمبحث

 االختبار ألبعدي المتغير المستةل الةبمياالختبار  المجموعة

  التجريبي 
__ 

  التعمـ أنممذج محرزانم ألبعحد
 الطريق  االعتيحدي  الضحبط  التحصيؿ الدراس،

 تكافؤ مجموعتي البحث:  3-4
لبحػػػث   مهػػػذ  اختبػػػحرات التكػػػحفؤ بػػػيف مجمػػػمعت، البحػػػث لضػػػبط المتغيػػػرات التػػػ، لهػػػح علقػػػ  بح حفأجػػػرى البححثػػػ

 التحصػػيؿ الدراسػػ، لمطحلػػباألسػػرة م  ترتيػػب الطحلػػب فػػ،م  السػػكفم  المتغيػػرات هػػ، كػػحآلت،) التحصػػيؿ الدراسػػ، لممالػػديف
 .(0م) (٥)المرقميف  اختبحر المعمممحت السحبق ( مكمح هم مبيف ف، الجدمليفم  اختبحر رافف الذكحءم  العمر الزمن،م 

 
 (3)رقم جدوللا                                                

 2تكافؤ افراد مجموعتي البحث في بعض المتغيرات بأستخدام اختبار مربع كايبين    
 الجدولية 2قيمة كا درجة الحرية المحتسبة 2قيمة كا متغيرات التكافؤ

 85،58 8(=8-2(×)8-9) 3،50 التحصيل الدراسي لألباء
 84،07 7(=8-2(×)8-8) 8،24 التحصيل الدراسي لألمهات

 5،99 8(=8-2(×)8-2) 0،76 التحصيل الدراسي لمطالب

 3،84 6(=8-2(×)8-7) 0،28 محل السكن

 82،67 2(=8-2(×)8-3) 2،38 ترتيب الطالب في االسرة

 (0،05(وعند مستوى داللة)8-()ن8-*غير معنوي عند درجة حرية)ن      
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 (4)رقم الجدول 
 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 )ت( المحتسبة والجدولية لمتغيرات التكافؤ الخاصة بكل مجموعة وقيمة
 المجموعة       

 متغير   
 التكافوؤ 

 الضابطة التجريبية 
 Tقيمة 

 المحتسبة*
 Tقيمة 

الوسط  الجدولية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1 011 ٢ ٣,٢11 121,11 0,921 120,1٥٥ العمر الزمني )باألشهر(
 1 ٣8٥ ٢ 1٥,٢91 19,9٢2 11,٢٣1 ٥1,1٣2 )درجة( الذكاء

 1 210 ٢ 1,٥8 0,92 1,09 ٣,11 )درجة(المعمومات األولي ختبارا
 (.٢,٢٣معنمي  يسحمي ) دالل  ( معند مستمى28  معنمي عند درج  حري  تسحمي )

 تحديد وضبط متغيرات البحث:3-5
   جميع االجراءات لضبط هذ  المتغيرات بحيث التؤثر عم  سير البحث. قحـ البححثحف بأتخحذ    

 مستمزمات البحث 3-6
 :لغرض تحقيؽ أهداؼ البحث مفرضيحت  تطمب مف البححث تهيئ  عدد مف المستمزمحت ه،   
 تحديد المادة العممية 3-6-8

لقػػد حػػددت ممضػػمعحت مػػحدة طرائػػؽ التػػدريس التربيػػ  الريحضػػي  لمفصػػؿ الدراسػػ، الثػػحن،  مهػػ، ضػػمف منهػػحج السػػن  
 :  االتيةوتتضمن الموضوعات ( 1٢11-1٢11)الدراسي  الثحلث  لمعحـ الدراس، 

 (التقميـم  أسحليب تدريس التربي  الريحضي م   التغذي  الراجع م   المهحرات التدريسي م   تكنملمجيح التعميـ)
 صياغة األهداف السموكية3-6-2

اعتمػػػحدا عمػػػ  تحميػػػؿ المحتػػػمى لممػػػحدة التعميميػػػ  ضػػػمف حػػػدمد البحػػػث   مضػػػمحف تغطيػػػ  المػػػحدة العمميػػػ  بعػػػدد مػػػف     
بصػػيحغ  األهػػداؼ السػػممكي   حفقػػحـ البححثػػاالهػداؼ السػػممكي  لكػػؿ فصػػؿ مػػف الفصػػمؿ الخمسػػ  لمفصػػؿ الدراسػػ، الثػػحن،  

  تطايدد م  فهػػـ   متددر  )لممجػػحؿ المعرفػػ، هددا ا ودداو ياق و لدداق لتلدد يي ااددوو  ددا الموددتويات الوددتة ( 0٥0)مقػػد بمغػػت 
عمػ  مجممعػ  مػف الخبػراء مالمختصػيف فػ، مجػحؿ التربيػ  مطرائػؽ  هػداؼ متـ عرض هػذ  األ(تلويوو  ت  يب،و  تحايل،م

تدريس المحتػمى مصػلحي  مسػتميحتهح  ممدى تحقيقهح الهداؼ مذلؾ لمعرف  آرائهـ ف، صيحغتهح ، ( 1)التدريس ممحؽ 
إذ تػػـ تعػػديؿ بعػػض االهػػداؼ السػػممكي  بحسػػب مػػح جػػحء بػػ  الخبػػراء مػػف آراء  المعرفيػػ  ممػػدى علقتهػػح بحلمػػحدة التعميميػػ  

(  ٣) رقػػـ .مالجػػدمؿ %( أم اكثػػر مػػف آراء المحكمػػيف معيػػحراال لصػػلحي  الهػػدؼ السػػممك، 8٢نسػػب ) حفماعتمػػد البححثػػ.
مالمجمػمع  لمجػحؿ المعرفػ، يبيف تمزيع االهداؼ السممكي  عم  فصمؿ المحدة التعميمي  عم  مفؽ مستميحت تصنيؼ بمـم

 الكم، لهح.
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 ( 5)  رقم الجدول

 وفق تصنيف بموم لممجال المعرفي عمى توزيع االهداف السموكيةيبين 

 
  اعداد دليل المدرس:3-6-3
الدراس، تدريس المحدة التعميمي  لمفصؿ  كيفي  لتمضيح مممجًهح مرشًدا المدرس ليكمف بأعداد دليؿ حفالبححث قحـ 

 :يم، مح عم  الدليؿ اشتمؿ مقد .التعمـ ألبعحد محرزانم لنممذج مفًقح  الثحن، 
   النممذج عميهح يقـم الت، مالمسممحت  التعمـ ألبعحد محرزانم نممذجأ عف مقدم  تضمف الذي : النظري اإلطحر .1

 .الخمس  التعمـ ألبعحد مبسط مشرح
رشحدات تمجيهحت. 1   .التعمـ محرزانمألبعحد نممذجأ مفؽعم   الفصمؿ الخمس  تدريس ف، ت لمسحعد لممدرس ما 
 .محرزانم  نممذجأ مفؽ عم  المختحرة الممضمعحت لتدريس اللزم  الدرمس بعدد زمني  خط  .٥
 لمممضمعحت المختحرة. العحم  األهداؼ .0
 األنشط م السممكي   األهداؼ ) عم  ماشتممت كؿ فصؿ مف الفصمؿ الخمس   ف، التدريسي  المتضمن  خطط. ال٣

 .التقميـ( أسحليبم الدرس  ف، السير طريق م التعميمي   مالمسحئؿ
 ..التقسيـ الزمن، الجزاء المحدة2
 :الطالب كتاب إعداد 3-6-4 

 تصميـ الثحن،.متضمفالدراس، التعميمي  لمفصؿ  المحدةمف مفردات  فصمؿ الخمس مل كتحب الطحلب حفالبححث أعد    
المحدة  محتمى ضمء ف، إعدادهح حيث تـ التعمـ. ألبعحد محرزانم لنممذج مفًقح لمختحرةلخمس  المفصمؿ ادرمس 
 :اآلتي  تراع، الجمانب بحيث   التعميمي 

 المدرس . دليؿ ف، نفسهح الماردة الممضمعحت الطحلب كتحب يضـ .1
 صمرم   درس  كؿ ف، المتضمن  المعرف  لعنحصر تنظيمي  مخططحت صمرة ف، ) متعددة متقدم  منظمحت .1

 الدرمس( جميع عنحصر لمح تتضمن  تمضيحي  مرسـم

 مستوى
 

 محتوى المادة

مستوى 
 التذكر

مستوى 
 الفهم

 مستوى
 التطبيق

مستوى 
 التحميل

مستوى 
 التركيب

ستوى  
 التةويم

المجموع الكمي 
لالهداف السموكية 

 لكل فصل
 الفصل االول

 24 2 2 2 5 7 6 تكنموجيا التعميم

 الفصل الثاني
 29 2 2 3 4 88 7 المهارات التدريسية

 60 3 3 6 5 29 84 التغذية الراجعةالفصل الثالث 
 الفصل الرابع

 298 48 34 50 34 53 79 التدريسيةساليب األ

 30 3 2 4 4 6 88 التةويمالفصل الخامس 

 434 58 43 65 52 806 887 المجموع الكمي لالهداف السموكية 
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 هذ  ف، التفكير ممهحرات المعرف  الستخداـ تهدؼ جديدة  مماقؼ عم  متعميمهح المعرف  الكتسحب تعميمي  مهحـ .٥
 .الجديدة المماقؼ

 ماقتراح المماقؼ  هذ  ف، لمتفكير ذهني  عحدات عم  التدرب تهدؼ المكتسب  المعرف  لتطمير أسئم  أم مماقؼ .0
 .المماقؼ مالمهحـ بهذ  مرتبط  مبتكرة أفكحر متقديـ عحدي  غير حممؿ

 األسئم  الممضمعي  مثؿ المختمف  التقميـ أسحليب عم  لمفصمؿ الخمس  المحدات التعميمي  التقميـ:تضمنت أسحليب .٣
 الحيحتي  بحلمماقؼ مرتبط  ممشكلت مأسئم  ممماقؼ الطلب  لدى أالبتكحري التفكير تثير الت، المفتمح  ماألسئم 
عم  مجممع  مف  األهداؼ السممكي  مع  الطحلب مكتحب   المدرس دليؿ مف بعرض كؿ حفممف ثـ قحـ البححث.اليممي 

لمبحث مكذلؾ لبيحف مدى صلحي  الخطط الدراسي   ممنحسبتهح صلحيتهمح مف ( مذلؾ لمتأكد1المحكميف الممحؽ )
لتدريس مفحهيـ طرائؽ تدريس التربي  الريحضي   مف، ضمء ذلؾ أجريت بعض التعديلت اللزم  عميهح بنحء عم  

 .صحلحيف للستخداـ الطحلب مكتحب المدرس أصبح دليؿ تعديلت مملحظحت المحكميف.مبذلؾ
    الوسائل التعميمية التعممية: 3-6-5

بعػػػد إعػػػداد دليػػػؿ المػػػدرس مكتػػػحب الطحلػػػب مفػػػؽ أنمػػػمذج مػػػحرزانم البعػػػحد الػػػتعمـ  بنعػػػداد مسػػػيمتيف  حفقػػػحـ البححثػػػ
( مبحسػػػتخداـ تعميميتيف/تعمميتػػػيف عبػػػر تجهيػػػز الخطػػػط التدريسػػػي  معرضػػػهح مػػػف خػػػلؿ جهػػػحز عػػػرض البيحنحت)الداتحشػػػم

 برنحم  العرمض التقديمي )البمربمينت(  حيث احتمت هحتحف المسيمتحف عم : 
 عرض محتميحت ممتضمنحت كؿ محدة دراسي .  .1
 عرض رسـم ممخططحت مجدامؿ المحدة التعميمي .  .1
عػػرض بعػػض العػػرمض الريحضػػي  مالمشػػحهد التػػ، تعمػػؿ عمػػ  اإلثػػحرة مجػػذب االنتبػػح  مالتشػػميؽ مذلػػؾ لمتغمػػب عمػػ   .٥

 عحمؿ الممؿ. 
 عرض أسئم  التقميـ مالنشحطحت الت، يتضمنهح كتحب الطحلب.  .0
 عرض الخريط  المفحهيمي  الخحص  بكؿ محدة دراسي .  .٣
 البحث:  أداة  3-7
   االختبار التحصيمي: 3-7-8

ألبعحد التعمـ عم  تحصيؿ طػلب عينػ   تطمب البحث الححل، إعداد اختبحر تحصيم، لمعرف  اثر انممذج محرزانم      
بنعػداد اختبػحر تحصػيم، بمػح يػتلءـ  حفذلؾ قػحـ البححثػلػالبحث ف، محدة طرائؽ تدريس التربي  الريحضػي  لمصػؼ الثحلػث. 

مع محتمى المحدة الدراسي  ماألغراض السػممكي  التػ، أعػدهح مسػبقًح مفقػًح لتصػنيؼ بمػـم فػ، المجػحؿ المعرفػ، الػذي يضػـ 
التقميـ( . مفػػ، مػػح يػػأت، تمضػػيحًح لمراحػػؿ إعػػداد هػػذا م التركيػػب  م التحميؿ  مالتطبيػػؽ   ماالسػػتيعحب  م التذكرمسػػتميحت )
 االختبحر :

 تحديد المادة التعميمية:  3-7-2
التغذي  م  المهحرات التدريسي م  تكنملمجيح التعميـ)حددت المحدة التعميمي  مالمتمثم  بحلفصمؿ الخمس  اآلتي : 

 .(التقميـم  أسحليب تدريس التربي  الريحضي م الراجع  
 صياغة األهداف السموكية لالختبار:   3-7-3

( غرضػػًح سػػممكيًح مػػف أجػػؿ 9٢. تػػـ اختيػػحر) حفمػػف بػػيف األغػػراض السػػممكي  التػػ، تمػػت صػػيحغتهح مسػػبقًح مػػف قبػػؿ البححثػػ
 . مالممزع  مفقًح لمستميحت تصنيؼ بمـم لممجحؿ المعرف، قيحسهح مف خلؿ فقرات االختبحر ألتحصيم،
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 إعداد جدول المواصفات:  3-7-4
 بيف( ي2)رقـ  مالجدمؿ العممي  العداد أي جدمؿ مماصفحت مفؽ الخطماتعم  نعداد جدمؿ المماصفحت قحـ البححثحف ب

 : ذلؾ
 (6) رقم الجدول

 يبين محتويات جدول المواصفات

عدد  الفصمؿ
 المححضرات

المقت 
 بحلدقيق 

النسب  
 المئمي 

عدد  تقميـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فهـ تذكر
 %11 %1٢ %1٣ %11 %10 %12 الفقرات

 الفصؿ االمؿ
 8 8 8 8 8 2 2 %9 90 8 تكنملمجيح التعميـ

 الفصؿ الثحن،
 8 8 8 8 8 2 2 %9 90 8 المهحرات التدريسي 

 الفصؿ الثحلث
 8 8 8 8 8 2 2 %9 90 8 التغذي  الراجع 

 الفصؿ الرابع
 58 7 5 9 7 84 86 %64 630 7 أسحليب ممستف

 الفصؿ الخحمس
 8 8 8 8 8 2 2 %9 90 8 التقميـ

     90  88 9 83 88 22 24 %800 990 88 المجممع

 
 اختيار نوع فةرات االختبار:  3-7-5

(  1٣٥  1998يصػػمح جػػدمؿ المماصػػفحت ألي نػػمع مػػف االختبػػحرات سػػماء أكحنػػت مقحليػػ  أـ ممضػػمعي . )عػػمدة  
عي  ممميػزات االختبػحرات المقحليػ  بحيػث يكفػؿ بػيف مميػزات االختبػحرات الممضػم لذا أعدت فقرات االختبػحر بشػكؿ يجمػع 

   تكحمؿ االختبحر.
 صالحية الفةرات:   3-7-6

عم  مجممع  مف المحكميف   عرضتـ مفؽ جدمؿ المماصفحت عم  بعد إعداد أسئم  االختبحر مفقرات  
المختصيف ف، مجحل، طرائؽ التدريس مالقيحس مالتقميـ مذلؾ مف أجؿ التعرؼ عم  صلحي  فقرات أسئم  االختبحر  

صحدقَح  ختبحرمف، ضمء آراء المحكميف تمت اعحدة صيحغ   عدد مف الفقرات متعديؿ فقرات اخرى مهكذا يعد اال
  .في% ( مف المحكم8٣بأتفحؽ )

 صياغة تعميمات االختبار: 3-7-7
  قحـ البححثحف بصيحغ  تعميمحت االختبحر مف حيث تعميمحت االجحب  متعميمحت التصحيح.     

 التجربة االستطالعية: 3-7-7-8
متهػح لعينػ  الدراسػ   ءمدى مضمح اسئم  مفقػرات متعميمػحت االختبػحر التحصػيم،  ممػدى مل ال مف اجؿ التعرؼ 
( طحلػػب مػػف طػػلب السػػن  1٢للجحبػػ  عػػف االختبػػحر  تػػـ تطبيػػؽ االختبػػحر عمػػ  عينػػ  قمامهػػح )ملتحديػػد الػػزمف الػػلـز 
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( بتػحريخ 1٢11/1٢11الدراسي  الثحلث  مبحلتحديد شعب  )م( ف، كميػ  التربيػ  الريحضػي  جحمعػ  الممصػؿ لمعػحـ الدراسػ، )
بحمعػحف ماالستفسػحر  التحصػيم،ختبػحر   مقد طمب البححث مف العين  قػراءة تعميمػحت ماسػئم  مفقػرات اال 1٢11/ 0/ 12

اثنػػػحء االجحبػػػ  عػػػف االختبحر.مقػػػد اظهػػػر التطبيػػػؽ اف تعميمػػػحت ماسػػػئم  فػػػ، عػػػف أي غمػػػمض ام عػػػدـ مضػػػمح يػػػماجههـ 
مفقػرات االختبػػحر كحنػػت ماضػػح  ممفهممػػ   فيمػػح عػػدا بعػػض االسػئم  مالفقػػرات التػػ، كحنػػت مبهمػػ  بعػػض الشػػ،ء بحلنسػػب  

مبعػػد تطبيػػؽ االختبػػحر عمػػ  العينػػ  االسػػتطلعي  تبػػيف أف المقػػت المسػػتغرؽ ل جحبػػ   .لػػبعض الطػػلب مالتػػ، تػػـ تعػػديمهح
( دقيقػػػ  مهػػػم مقػػػت ملئػػػـ ممقبػػػمؿ لهػػػذ  الفئػػػ  العمريػػػ  ملهػػػذ  المرحمػػػ  2٢( دقيقػػػ  مبمتمسػػػط )8٢-2٢بػػػيف ) قػػػحربيت

 الدراسي .
 التحميل اإلحصائي لفةرات االختبار:  3-7-8
معحملت  تقحربتتـ إيجحد معحمؿ صعمب  الفقرات ذات الدرج  الماحدة بحستخداـ معحدل  الصعمب  الخحص  بهح  إذ  

(  متـ إيجحد معحمؿ صعمب  الفقرات ذات الدرجتيف بحستخداـ معحدل  الصعمب  الخحص  بهح   21,٢ -٥0,٢الصعمب  بيف )
-%1٢بمت الفقرات عم  شرط مقمع معحمؿ صعمبتهح بيف )قم (   2٢ ٢ -11 ٢معحملت الصعمب  بيف ) قحربتإذ ت
معحدل  القمة التمييزي  الخحص  بهح   تـ إيجحد معحمؿ القمة التمييزي  لمفقرات ذات الدرج  الماحدة بحستخداـ كذلؾ%(.8٢

ستخداـ (  ف، حيف تـ إيجحد معحدل  القمة التمييزي  لمفقرات ذات الدرجتيف بح٢,29-٢,19إذ ترامحت قيمتهح بيف )
مقبمت الفقرات عم  شرط مقمع معحمؿ  (٢,21-٢,19معحدل  القمة التمييزي  الخحص  بهح  إذ ترامحت قيمتهح بيف )

 (80   1991%(.)الرمسحف مآخرمف   8٣-%1٣تميزهح بيف )
 تحميل فعالية البدائل:  3-7-9

لمبػػدائؿ الخحطئػػ    متبػػيف أف هػػذ  البػػدائؿ  ختيػػحر مػػف المتعػػددالافقػػرات السػػؤاؿ عحدلػػ  فعحليػػ  البػػدائؿ عمػػ  طبقػػت م
جػػذبت إليهػػح إجحبػػحت طػػلب المجممعػػ  الػػدنيح أكثػػر مػػف إجحبػػحت المجممعػػ  العميػػح  مبنػػحًء عمػػ  ذلػػؾ أبقيػػت جميػػع بػػدائؿ 

 مفعشػر م  اربعػ  مبنحًء عم  التحميؿ السحبؽ لمفقرات الت، يضمهح االختبػحر التحصػيم، فقػد أسػقطت مػف االختبػحرالفقرات.
مالدرجػ  ( فقػرة .9٢بػدال مػف) ( فقػرة22( مكمنًح مػف )1صمرت  النهحئي  الممحؽ )بمبذلؾ أصبح االختبحر التحصيم، فقرة 

درجػػ  اذ احتسػبت درجػػ  ماحػدة لكػػؿ فقػػرة مػف الفقػػرات الممضػمعي  مدرجتػػحف لكػػؿ  (99العميػح للختبػػحر بصػمرت  النهحئيػػ )
 .فقرة مف الفقرات المقحلي 

 المعامالت العممية لالختبار:  3-7-80 
قحـ البححثحف بأجراء المعحملت العممي  للختبحر مف صدؽ مثبحت حيث استخدـ البححثحف طريق  )الفحكرمنبحخ( 

 ( مهم معحمؿ ثبحت جيد.82 ٢الطريق  مبم  معحمؿ الثبحت) اذ طبقت معحدل  هذ 
 التعميمي:   منهاجال 3-8

 ( محػػػػدة تعميميػػػػ 11ة تعميميػػػػ    ممزعػػػػ  عمػػػػ  مجمػػػػمعت، البحػػػػث بماقػػػػع)( محػػػػد11التعميمػػػػ، ) المنهػػػػحجتضػػػػمف ا
( محػػدة 11مفػػؽ الخطػػمات التدريسػػي  المحػػددة بػػأنممذج مػػحرزانم البعػػحد الػػتعمـ م)عمػػ  لممجممعػػ  التجريبيػػ  التػػ، تػػدرس 

 مكحف زمػػػف المحػػػدة لممػػػدرس القػػػحئـ بحلتجربػػػ  لمححضػػػرةتعميميػػػ  لممجممعػػػ  الضػػػحبط  مالتػػػ، تػػػدرس عمػػػ  مفػػػؽ طريقػػػ  ا
التعميمػ، عمػ  مفػؽ  منهحجمقد قحـ البححثحف بعرض ال( دقيق  مبماقع محدة تعميمي  ماحدة اسبمعيًح. 9٢التعميمي  الماحدة )

( فػػ، مجػػحؿ 1انمػػمذج مػػحرزانم مػػع كتػػحب الطحلػػب الخػػحص بكػػؿ محػػدة تعميميػػ  عمػػ  مجممعػػ  مػػف المختصػػيف الممحػػؽ)
 .المنهحجلحظحتهـ مممافقتهـ عم  محتمى هـ ممئابدما ارا اذطرائؽ التدريس .

لبيػحف (  مػحرزانم البعػحد الػتعمـمفػؽ أنمػمذج )عم  التعميم،  منهحجبنجراء التجرب  االستطلعي  لم حفقحـ البححثكمح 
كمػػح قػػحـ البححثػػحف   مػػدى ملءمػػ  البرنػػحم  التعميمػػ، مالخطػػط التدريسػػي  الممضػػمع  محسػػب الخطػػمات العمميػػ  للنمػػمذج
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موارزانو  درس تعريف، للنممذج بهدؼ التعرؼ عمػ  سػير خطػ   الػدرس محسػب الخطػمات الممضػمع  النمػمذج بحجراء
 البعاد التعمم.

 تطبيق التجربة الرئيسة لمبحث:3-9
متطمبحت إجراء التجرب  مف إعداد المجممعحت متحقيػؽ التكػحفؤ بينهػح متحديػد المػحدة العمميػ   حفبعد أف استكمؿ البححث

  (12/٣/1٢11( ملغحيػػ  )1٣/1/1٢11) بتطبيػػؽ تجربػػ  البحػػث الرئيسػػ  بتػػحريخ حفالتػػ، سػػبقت اإلشػػحرة إليهػػح  بػػدأ البححثػػ
  فػ،  مػحرزانم البعػحد الػتعمـ مفؽ أنمػمذجعم  إذ درست المجممع  التجريبي  ( متحت ظرمؼ مشحبه  لمجممعت، البحث)

 .مححضرةحبط  عم  مفؽ طريؽ الحيف درست المجممع  الض
 وفق أنموذج مارزانو البعاد التعمم:  عمى المجموعة التجريبية التي درست 3-9-8

ألبعحد الػتعمـ بحالسػتنحد إلػ  خطػمات  درس طلب هذ  المجممع  الممضمعحت المحددة عم  مفؽ انممذج محرزانم      
 ت،:مكحآلاألنممذج 

 مردت كمػح لمطػلب مالصػمر المعرفيػ  الخريطػ  . ثػـ يقػدـ المػدرس ( فػ، بدايػ  الػدرسk-w-lتقديـ استراتيجي  ) -1
 الفرعيػ  ماألفكػحر المفػحهيـ مكػذلؾ( التغذيػ  الراجعػ ) لمػدرس العػحـ المفهػـم تمضػح مهػ، الطحلػب كتػحب فػ،

مفهػـم  عػف مالتقصػ، البحػث إلػ  تػمجههـ التػ، االستقصػحئي  األسئم  بعض تمجي    فضلً  الدرس ف، المتضمن 
   .التغذي  الراجع 

 درس. كؿ مقدم  ف، أمحمهـ المعرمض  المفحهيـ خريط  ف، الماردة المفحهيـ لتتبع الطلب تمجي  -1
( طػلب مختمفػ، التحصػيؿ ميحدد لكػؿ 2-٣) مكؿ مجممع  مكمن  مػفتعحمني   حميعمجست تقسيـ الطلب ال   -٥

طػػػلب منحقشػػػيف ممشػػػحركيف فػػػ،  اربعػػػ قحئػػػد المجممعػػػ  ممسػػػجؿ المجممعػػػ  م طحلػػػب دمرا محػػػددا فػػػ، مجممعت )
(  مالتأكيػػد عمػػ  ضػػرمرة التعػػحمف فيمػػح بيػػنهـ فػػ، انجػػحز  نشػػحطحت المجممعػػ  مالتمصػػؿ إلػػ  النتػػحئ  ماتخػػحذ القػػرار

 فقط ف، بداي  الدرس األمؿ.المهم   مهذا األمر يجرى مرة ماحدة 
تمجي  الطلب إل  القيحـ بتنفيذ المهحـ الػماردة فػ، كتػحب الطحلػب  مالتػ، مػف خللهػح يسػتطيع الطحلػب أف يتمصػؿ  -0

 إل :
(  جػػـ التغذيػػ  الراجعػػ  حم انػػماع التغذيػػ  الراجعػػ   م فحئػػدة التغذيػػ  الراجعػػ   م التعػػرؼ عمػػ  )مفهػػـم التغذيػػ  الراجعػػ    -

 (.  1مذلؾ ف، المهم  )
المقحرن  بيف أنماع التغذي  الراجع   متقييـ الدمر الذي تمعبػ  التغذيػ  الراجعػ  فػ، العمميػ  التعميميػ  مذلػؾ مػف خػلؿ  -

 (.1مهم  )
التمييز بيف انماع التغذي  الراجع  مذلؾ مف خلؿ مضع الكممحت المنحسب  ف، المكحف المنحسب لممخطط مذلػؾ مػف  -

 (.٥) خلؿ المهم 
تصػػنيؼ مجممعػػ  مػػف االمثمػػ  الػػ  نػػمع التغذيػػ  الراجعػػ  التػػ، تنتمػػ، اليهػػح مع اعطػػحء امثمػػ  جديػػدة لمتغذيػػ  الراجعػػ   -

 (.0مذلؾ مف خلؿ المهم  )
 منحقش  المجممعحت ف، النتحئ  الت، تمصمما اليهح. -٣

                                                 
 حوووادث يوووذكر فيموووا عووودا ايوووام العطووول الرسووومية االتيوووة. التوووي وافةوووت ايوووام االربعووواء )عيووود النووووروز  اذ لوووم يتعووورض البحوووث طووووال مووودة التجربوووة الي

بيوووم  28/3مناقشووة بحوووث الطمبووة ،فةوود تووم تعووويض يوووم  2082/ 88/4، و4/4/2082، يوووم الجامعووة 28/3/2082، قمووة بغووداد  28/3/2082
 جموعة الضابطة ،بعد ذلك تم زحف الجدول الى نهاية التجربة. بالنسبة لمم 3/4/2082بالنسبة لممجموعة التجريبية و 8/4/2082
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 التعميميػ   لممهػحـ تنفيػذهـ بعػد التعحمنيػ  ممعػ لمجا إلػ  – لمتفكيػر المثيػرة – األسػئم  مػف مجممعػ  التقميـ:تقػديـ  -2
 .مألمف  غير جديدة أفكحر مابتكحر التنبؤي بحالستقصحء القيحـ منهـ تتطمب مه،

 المألمفػ  األفكػحر مػف منهػح ابتكػحري هػم مح اقترحمهح متمييز الت، االبتكحري  األفكحر ف، ممعحتلمجا كؿ منحقش   -2
 .الجديدة األفكحر إل  لمتمصؿ المختمف  التفكير مهحرات ممحرس  عم  ممعحتلمجا كؿ متشجيع االستمرار مع

مكمح ممضح ف، الممحؽ التعيينحت )الماجبحت البيتي (: يقـم المدرس بتحديد الدرس القحدـ مكتحبت  عم  السبمرة. -8
(٥) 

 المجموعة الضابطة: 3-9-2
المتبعػػػ  مػػػف قبػػػؿ  طريقػػػ العم  مفػػػؽ نفسػػػهحممضػػػمعحت المحػػػددة درس طػػػلب هػػػذ  المجممعػػػ  محتػػػمى ال              

عمػػ  ملغػػرض تحديػػد خطػػمات التػػدريس  (.لمجمػػمعت، البحػػث )التجريبيػػ  مالضػػحبط  ()المػػدرس القػػحئـ بعمميػػ  التػػدريس
التقػ  البححػث مػع المػدرس القػحئـ بعمميػ  التػدريس لمتحقػؽ مػف نػمع الطريقػ  التػ،  المتبعػ  مػف قبػؿ المػدرسمفؽ الطريق  

مطريقػ  تدريسػهح مطمػب منػ  كتحبػ   لمسػن  الدراسػي  الثحلثػ النظػري  يتبعهح ف، التعحمػؿ مػع مفػردات مػحدة طرائػؽ التػدريس
 خطمات 

الػػدرس مفقػػح لهػػذ  الطريقػػ    قػػحـ  الطريقػػ  التػػ، يتبعهػػح لشػػرح درس معػػيف يختػػحر ممضػػمع  بنفسػػ  مكتحبػػ  خطػػمات سػػير
 كمح تمضحهح الخطمات التحلي :  القحئـ بعممي  التدريس لمدرسا الت، يتبعهحبعدهح بتحديد مراحؿ الطريق   حفالبححث

البدء بمقدم  تمهيدي  عف ممضػمع الػدرس الجديػد مربطػ  مػع الػدرمس المحضػي  مػف خػلؿ طػرح عػدد مػف األسػئم   -1
 التذكيري .

   لمدرس الجديد عم  السبمرة.الرئيس كتحب  العنحميف -1
يقػػػـم المػػػدرس بدايػػػ  بشػػػرح ممضػػػمع الػػػدرس مػػػع الرسػػػـ لممماضػػػيع التػػػ، يػػػرى اف رسػػػمهح مػػػع الشػػػرح يسػػػحعد فػػػ،  -٥

 تمضيحهح أكثر.
 تمجي  بعض األسئم  لمطلب مف اجؿ شد انتبحههـ نحم الدرس مبحسب محيرا  منحسبح. -0
 س.نهحي  الدرس يمق، المدرس ممخصح عف ممضمع الدر  -٣
يجػػػري المػػػدرس فػػػ، بعػػػض األحيػػػحف امتححنػػػح سػػػريعح فػػػ، نهحيػػػ  الػػػدرس مػػػف اجػػػؿ معرفػػػ  مػػػدى اسػػػتيعحب الطػػػلب  -2

 لممضمع الدرس.
ممف الملحظ ف، هذ  الطريق  اف األحداث التعميمي  تدمر جميعهػح حػمؿ المػدرس بحعتبػحر  محػمر العمميػ  التعميميػ      

   مدمر الطحلب فيهح هم متمق، سمب، ف، كثير مف األحيحف.
 :البعدي تطبيق االختبار3-80
فػػػ، تمػػػحـ السػػػحع  العحشػػػرة ( ٣/1٢11/ 1٥طبػػػؽ االختبػػػحر التحصػػػيم، عمػػػ  طػػػلب مجمػػػمعت، البحػػػث بتػػػحريخ)      

طػػلب  حفصػػبححًح معمػػ  قحعػػحت فػػرع العمػػـم الريحضػػي  فػػ، كميػػ  التربيػػ  الريحضػػي  جحمعػػ  الممصػػؿ   مقػػد ابمػػ  البححثػػ
 مف تحريخ تطبيؽ االختبحر مذلؾ الجؿ االستعداد للختبحر . اسبمعمجممعت، البحث بممعد االختبحر قبؿ 

 الوسائل اإلحصائية:  3-88
 (1999 1٢1)التكريت، مالعبيدي     . ماالنحراؼ المعيحري سط الحسحب،الم  .1
 (1999 12٥)التكريت، مالعبيدي                              اختبحر مربع كحي.  .1
 النسب  المئمي  %. .٥

                                                 

 م.د. محمد سهيل نجم          اختصاص طرائق تدريس         جامعة الموصل/كمية التربية الرياضية 
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 (121  1999)التكريت، مالعبيدي              االختبحر التحئ، لعينتيف مستقمتيف.  .0
 (191  1998)عمدة                            معحمؿ فحعمي  البدائؿ.  .٣
 (12٥  1٢٢٢)ممحـ                             معحدل  ألفح كرمنبحخ.  .2
 
 عرض ومناقشة النتائج:-4
 عرض نتائج فرضية البحث: 4-8

ؽ ذا دالل  إحصحئي  بيف متمسط تحصيؿ طلب المجممع  التجريبي  الت، م الت، تنص عم  ان  الال يمجد فر       
درست بأنممذج محرزانم ممتمسط تحصيؿ طلب المجممع  الضحبط  الت، درست بحلطريق  االعتيحدي ال.ممف اجؿ 
 التحقؽ مف صح  الفرضي  استخرج البححثحف المتمسط الحسحب، ماالنحراؼ المعيحري لدرجحت االختبحر التحصيم،

(   مكمح هم ممضح t-testلمجممعت، البحث التجريبي  مالضحبط    ممف ثـ طبؽ االختبحر التحئ، لعينتيف مستقمتيف )
 ف، الجدمؿ أدنح :

 
 (6)رقم  جدولال

 نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات االختبار التحصيمي بين المجموعتين
 (99)درجة االختبار التحصيمي التجريبية والضابطة

 

 الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية 
قيمة )ت( 
 المحتسبة

معنوية 
الوسط  الفروق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معنمي 22 0 12 9 11 ٣1 22 ٣ 0٥ ٣8

 (.1( تسحمي )28( مدرج  حري  )٢,٢٣  عممًح أف قيم  )ت( الجدملي  عند مستمى معنمي  )
 

( ه، اكبر مف القيم  الجدملي  الت، 22 0( بأف القيم  التحئي  المحسمب  بمغت )2) رقـ يلحظ مف الجدمؿ  
ف، تنمي  (  ممح يدؿ عم  مجمد فرمؽ ذات دالل  إحصحئي  28( مبدرج  حري  )٢,٢٣( عند مستمى دالل  )1تسحمي )

مجممع  التجريبي  الت، درست عم  مفؽ ال مصمح ملمح بيف متمسط درجحت مجممعت، البحث التحصيؿ الدراس، 
  متقبؿ الفرضي  البديم  .الفرضي  الصفري   ترفضمبذلؾ نممذج محرزانم .أخطمات 

 مناقشة نتائج فرضية البحث: 4-2
مجػػػمد فػػػرمؽ معنميػػػ  مػػػح بػػػيف درجػػػحت المجمػػػمعتيف التجريبيػػػ  مالضػػػحبط  عمػػػ   أظهػػػرت نتػػػحئ  االختبػػػحر التػػػحئ،       

متتفػؽ التعمـ. ألبعػحدمػحرزانم  أنمػمذج  مفؽ خطػمات المجممع  التجريبي  الت، درست عم مصمح االختبحر التحصيم، مل
(  1٢٢8( م )فتحػػػحهلل 1٢٢2( م)الرحيمػػػ، 1٢٢٥)البعمػػػ، م (Thompson,1999)هػػػذ  النتيجػػػ  مػػػع دراسػػػ  كػػػؿ مػػػف 

 .(1٢11)المعحضيدي ( م1٢1٢خحين  )الت
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ألبعحد التعمـ ف، تدريس محدة طرائؽ التدريس   مذلؾ  هذ  النتيج  إل  كفحءة أنممذج محرزانم حفميعزم البححث           
الف هذا األنممذج يراع، الححل  النفسي  لممتعمـ ميؤكد عم  إشحع  جم ايجحب، بيف المدرس مالطلب مبيف الطلب 

ممف خلؿ تمفير  أنفسهـ ف، حجرة الصؼ مف خلؿ استخداـ المدرس لألسحليب الت، تجعؿ الطحلب محبح لدرس   
(إف استخداـ النمحذج 1998)احمد ابمشيح   حيث يشيرالت، تعمؿ عم  إنجحح الدرس كحف  زمحت ماألدمات المستم

التدريسي  الحديث  المنحسب  تمجد جمًا مف العلقحت اإلنسحني  المتسحندة بيف الطمب  أنفسهـ مف جه  مبينهـ مبيف 
طمب  متشجع عم  اإلبداع مالقدرة عم  حؿ التدريس، مف جه  أخرى متسمح بحلمقت نفس  مف إيصحؿ األفكحر لم

  1998المشكلت متعزز مف ثق  الطمب  بأنفسهـ متثير دافعي  التعمـ مالتفكير لديهـ. )أحمد مأبم شيح   
أحدث نمعًح مف ريق  التعميـ التعحمن، بشكؿ كبير مكذلؾ فحف اعتمحد أنممذج محرزانم ألبعحد التعمـ عم  ط (101

ت، تبعث ف، نفمس الطلب التعحمف مالثق  بحلنفس مبحلمجممع  ماستخداـ كؿ السبؿ إلعطحء العلقحت اإلنسحني  ال
يؤكد الديب عم  أف: الالعمؿ  اذ  تثير دافعي  التعمـ مالتفكير لديهـ ممف ثـالحممؿ لممشحكؿ مالمماقؼ الت، يماجهمنهح 

بداعهـ بحيث تملد عندهـ بماعث  الجمحع، الذات، ممطف اإلبداع مالقمة القحدرة عم  أف تطمؽ فعًل طحقحت التلميذ  ما 
استخدـ  ماف .(1٢٥  1٢٢٣ماهتمحمحت جديدة ضمف عمؿ ذات، ف، إطحر جمحع  متعحمن  ممتححمرةال. )الديب  

لتعميم، أداة تعميمي  لطحلمح أثبتت جدارتهح ف، تعميـ المفحهيـ متمضيح مشرح لمفردات ا المنه خلؿ إعطحء  حفالبححث
الدرس أال مه، أداة عرض البيحنحت حيث عرض مف خللهح المحدة التعميمي  ممح يتعمؽ بهح مف مفحهيـ أخرى 

كمح مقحـ البححث بعرض     تقدـ لمطحلب قبؿ دراس  الممضمعمتقدم حتكمنظم مالخرائط المعرفي  مالصمرماألمثم  
تسجيلت لمطبقيف مف الطلب أنفسهـ بحيث كحف الطحلب يقحرف مح بيف المفهـم المعط  ل  ممح بيف التطبيؽ العمم، 
لكؿ مفردة مف مفردات المنهحج الدراس، بحيث أصبح تحصيؿ الطلب لممحدة التعميمي  معتمدًا عم  فهـ المحدة 

عطحء األمثم   حيث يشيرحملهح مبحلتحل، تحصيؿ جيد مماقع، مع احتفحظ بحلمحدة التعميمي . التعميمي  متطبيقهح ما 
الطلب ف، المصمؿ إل  حممؿ لممشكلت المطرمح   يسحعد  استخداـ التقحنحت (اف1٢٢2)الشعيم، مالغحفري  

الشعيم، بأنفسهـ مف خلؿ إححلتهـ إل  فيمـ عمم، أم شريط تسجيؿ أم أي مصدر مف مصحدر المعرف  المبحشرة. )
كمح أف أنممذج محرزانم ممف خلؿ تأكيد  عم  تنمي  التفكير قد سحعد طلب المجممع   .(118  1٢٢2مالغحفري  

تـ اعدادهح بحيث تطرح عدد  انشط  ممهحـ مف خلؿ تقديـالتجريبي  عم  اكتسحب المعمممحت مالمهحرات المطممب  
االسئم   عفؾ للجحب  رس  المهحرات العقمي  العميح مذلمف التسحؤالت المثيرة لمتفكير لدى الطمب  متتطمب منهـ ممح

هح هذ  االنشط  بهدؼ المصمؿ ال  نتحئ  صحيح  لهح متفسيرهح بحسممب عمم، قحئـ عم  ملحظحت حالت، تطر 
ادى ال  اكتشحؼ معحرؼ جديدة تـ ربطهح بحلخبرات السحبق  لمطحلب االمر الذي  دقيق  ماستنتحجحت صحيح  مهم مح

ف، زيحدة دافعيتهـ نحم التعمـ محرصهـ عم  ممحرس  كؿ هذ  المهحرات ف، المماقؼ التعميمي  مالحيحتي   يسهـ
تفكير ه، تهي  افضؿ الطرائؽ الت، يمكف استخدامهح ف، اكسحب الطمب  مهحرات ال يشير محرازانم اف اذاالخرى 

المماقؼ مالمشكلت ماالنشط  التعميمي  الت، تتطمب منهـ ممحرس  هذ  المهحرات لمتمصؿ ال  المعمممحت الجديدة 
مكذلؾ يعزم البححثحف االثر . (marzano,1992, 91الت، يمكف تمظيفهح ماستخدامهح ف، مماقؼ ممشكلت حيحتي )

اـ المعرف  استخدامح ذا معن  مف دالستخ لمطلب يمفر  مف فرص  حلم نممذج محرزانمأااليجحب، لمتعمـ بأستخداـ 
 اذ يشيرحؿ المشكلت.....( م   الستقصحءالبحث مام   خلؿ النمحط المستخدم  مالمتمثم  ف،)اتخحذ القرارا

التلميذ ( ال  اف عممحء النفس المعرفيمف يؤكدمف عم  اف معظـ التعمـ الفعحؿ يحدث حيف يستطيع 1٢٢٢)محرزانم 
نممذج محرزانم أممح سبؽ نتمصؿ ال  اف استخداـ .(12 1٢٢٢ف  الداء مهحـ لهح معن .)محرزانم استخداـ المعر 

يجعؿ مف عممي  التعمـ مالتعميـ عممي  نشط  تفحعمي   فه، تجعؿ مف المتعمـ محمرا لمعممي  التعميمي  مف خلؿ اتحح  
   مالبحث ماالستقصحء مالتحميؿ ماصدار القرار.الفرص  امحم  لمحمار مابداء الرأي مالمنحقش
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 (1انًهسك )

 أعًبء انغبدح انًسكًٍٍ انزٌٍ رًذ االعزؼبَخ ثخجشارٓى 

 أعًبء انًسكًٍٍ د
 انهمت

 انؼهًً

 االخزظبص

 انذلٍك
 ػُٕاٌ انٕظٍفخ

 طجٍؼخ االعزشبسح

1 2 3 4 5 

ٍىفبضم  1  طشائك رذسٌظ أعزبر خهٍم إثشْا
 خبيؼخ انًٕطم

 كهٍخ انزشثٍخ األعبعٍخ
* *  *  

 طشائك رذسٌظ أعزبر انزكلزٍجخ صكً  2
 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
* * * *  

 لٍبط ٔرمٌٕى أعزبر ْبشى ازًذ عهًٍبٌ 3
 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
 *  *  

 لٍبط ٔرمٌٕى         اعزبر ثٍالو ٌَٕظ ػالٔي 4
 خبيؼخ انًٕطم

 كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ  
   * * 

 رمٍُبد رشثٌٕخ أعزبر  لظً رٕفٍك غضال 5
 خبيؼخ انًٕطم

 كهٍخ انزشثٍخ
* *  * * 

 لٍبط ٔرمٌٕى أعزبر يكً يسًٕد انشأي 6
 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
   *  

 أعزبر  إٌُبط ٌَٕظ انؼضٔ 7
رذسٌظ طشائك 

 انشٌبضٍبد

 خبيؼخ انًٕطم

 كهٍخ انزشثٍخ
* *  * * 

 طشائك رذسٌظ أعزبر  ػجذهلل طالل َدى 8
 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
* * * *  

9 
 ػجذ انكشٌى لبعى

 غضال
 لٍبط ٔرمٌٕى أعزبر      

 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
   *  

 ٔرمٌٕىلٍبط  أعزبر  يسًذ ضشغبو خبعى 11
 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
   *  
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 يطشٔد ازًذ زبصو 11
اعزبر 

 يغبػذ
 طشائك رذسٌظ

 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
   *  

 انجُبداؤد نٍث  12
أعزبر 

 يغبػذ
 طشائك رذسٌظ

 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
* * * * * 

 ػجذ انشصاق ٌبعٍٍ 13
اعزبر 

 يغبػذ

 طشائك رذسٌظ 

 انشٌبضٍبد

 خبيؼخ انًٕطم

 كهٍخ انزشثٍخ
* *  * * 

 ٌَٕظ أفشاذ رٌَٕ 14
أعزبر 

 يغبػذ
 طشائك رذسٌظ

 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
 * * *  

 أٌبد يسًذ شٍذ 15
أعزبر 

 يغبػذ
 طشائك رذسٌظ

 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
* * * *  

 االيبو طفبء رٌَٕ 16
أعزبر 

 يغبػذ
 طشائك رذسٌظ

 خبيؼخ انًٕطم

ٌبضٍخ  كهٍخ انزشثٍخ انش
 * * *  

 ٔفبء يسًٕد ٌَٕظ 17
أعزبر 

 يغبػذ

ؼهٕو انطشائك رذسٌظ 

 انسٍبح

 خبيؼخ انًٕطم

 كهٍخ انزشثٍخ
* *  *  

 

 * طجٍؼخ االعزشبسح: 

 االٕذاف اىغي٘مٞخ. .6

اىزؼيٌ رؾذ ٍغَٚ دىٞو اىَذسط ٗمزبة  اعزجٞبُ طالؽٞخ اىخطؾ اىذساعٞخ ألَّ٘رط ٍبسصاّ٘ الثؼبد .6

 اىطبىت. 

 اخزجبس اىَؼيٍ٘بد األٗىٜ.  .5

 االخزجبس اىزؾظٞيٜ.  .5

 اىَقبثالد اىشخظٞخ.  .3
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 (2انًهسك)

 االخزجبس انزسظٍهً ثظٕسرّ انُٓبئٍخ

 

 

 : ػشف يب ٌأرً:1ط

 اى٘عبئو اىزؼيَٞٞخ. .6

 

 .اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىذاخيٞخ.6  

 .                اىزارٞخ .اعي٘ة اىَشاعؼخ5

 

 . اىزقٌ٘ٝ.5 

 
 : أيأل انفشاغبد: 2ط

 

 .  اُ ػَيٞخ اىزذسٝظ ث٘عٔ ػبً رزؼَِ صالصخ ػَيٞبد اٗ ٍٖبساد اعبعٞخ ٕٜ: 6

 أ. __________ ، ة. __________ ، ط. __________     

 . ٍِ إٔذاف األعي٘ة االٍشٛ ٕٜ: 6

 أ. __________ ، ة. __________ ، ط. __________ ، ء. __________    

 . اُ اؽشاف اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ ػيٚ ٗفق األعي٘ة اىزجبدىٜ ٕٜ: 5

 أ. __________ ، ة. __________ ، ط. _______                              

 . فٜ االعي٘ة اىزذسٝجٜ ْٕبىل قشاساد رْفٞزٝخ رزؾ٘ه ٍِ اىَذسط اىٚ اىطبىت ٍْٖب: 5

 أ. __________ ، ة. __________ ، ط. __________ ، ء. __________    
 
 .ٍِ إذاف اعي٘ة فؾض اىْفظ ٕٜ:3

 أ._______________  ،ة.________________،  ط._________________ 

 ىزٜ ٝغت اُ رزخز فٜ ٍشؽيخ ٍبثؼذ اىزذسٝظ)اىزقٌ٘ٝ(:.ٍِ اىقشاساد ا5

 .أ.___________ ة.__________ ط.___________

 

 :اػظ يثبال نًب ٌأرً:3ط

 .اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىغيجٞخ.             6. اى٘عبئو اىغَؼٞخ .                      6

 اىَ٘ػ٘ػٞخ..االخزجبساد 5.اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىَزالصٍخ.              5

 .االخزجبساد اىَقبىٞخ.5. ٍٖبسح ػشع اىذسط .                 3

 

 :ٔضر ثأٌدبص يبٌأرً:4ط

 .اىؾبالد اىزٜ ٝغزخذً فٖٞب االعي٘ة االٍشٛ.6     قشاساد ٍشؽيخ ٍبثؼذ اىزذسٝظ)اىزقٌ٘ٝ(..6

 اىزارٜ..ٍزؼَْبد اعي٘ة اىزذسٝظ 5.اىؾبالد اىزٜ ٝغزخذً فٖٞب االعي٘ة اىزجبدىٜ. 5

 

 :طف انمُٕاد انزبنٍخ ثأٌدبص:5ط

 .اىقْبح اىجذّٞخ العي٘ة اىزؼَِٞ.6.اىقْبح االعزَبػٞخ ىألعي٘ة اىزجبدىٜ.          6
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 .اىقْبح اىزْٕٞخ ىالعي٘ة االٍشٛ.5.اىقْبح االعزَبػٞخ ىألعي٘ة اىزذسٝظ اىزارٜ.   5

 :اششذ ثأٌدبص انٍخ رطجٍك يبٌأرً:6ط 

 .اعي٘ة فؾض اىْفظ.6                      .االعي٘ة االٍشٛ.     6

 

 

 

 

 : زذد ػبئذٌخ لشاساد يشازم انذسط انثالثخ ألعبنٍت انزذسٌظ اَرٍخ: 7ط

 األعبنٍت            

 

 انًشازم 

اعهٕة 

 انزضًٍٍ

اعهٕة فسض 

 انُفظ

 اعهٕة 

االكزشبف 

 انًٕخّ

 أعهٕة

 انزذسٌظ انزارً

     يشزهخ يب لجم انذسط

     يشزهخ انذسط

     يشزهخ يب ثؼذ انذسط
 
 

 

 : زذد دسخخ اعزمالنٍخ انًزؼهى ػهى لُٕاد انزطٌٕش فً األعبنٍت اَرٍخ:8ط

 

 انمُٕاد              

 االعبنٍت  
 

 اىقْبح اىجذّٞخ

 

 اىقْبح االعزَبػٞخ

 

 اىقْبح اىغي٘مٞخ

 

 اىقْبح اىزْٕٞخ

     اىزجبدىٜ

     االمزشبف اىؾش
 

 

 يًب ٌأرً::اخت ػٍ 9ط

 سعٌ ٍخطؾ ٝ٘ػؼ اّ٘اع اى٘عبئو اىزؼيَٞٞخ. .6

 سعٌ ٍخطؾ ٝ٘ػؼ اّ٘اع اىَٖبساد اىزذسٝغٞخ اىشئٞغٞخ ٗاىفشػٞخ. .6

 سعٌ ٍخطؾ ٝ٘ػؼ اعبىٞت ٗاشنبه اىزقٌ٘ٝ. .5
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 :يٍض ثأٌدبص ثٍٍ يبٌأرً:11ط

 .اى٘عبئو اىَشئٞخ ٗاىغَؼٞخ.6

 .اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىف٘سٝخ ٗاىَؤعيخ.6

 اىَقبىٞخ ٗاالخزجبساد اىَ٘ػ٘ػٞخ..االخزجبساد 5

 

 :زهم األعبنٍت انزبنٍخ ٔفمب نًشازم انذسط انثالثخ:11ط

 .فؾض اىْفظ.5.اىزذسٝجٜ.            6.اىزجبدىٜ.              6

 

 :لذو رؼهٍال يُطمٍب نًٕلغ انًزؼهى ػهى انمُٕاد انزبنٍخ:12ط

 .اىقْبح اىزْٕٞخ فٜ أعي٘ة اىزذسٝظ اىزارٜ.6           .اىقْبح اىجذّٞخ فٜ أعي٘ة اىزؼَِٞ.6

 .اىقْبح اىغي٘مٞخ فٜ أعي٘ة االمزشبف اىَ٘عٔ.5.اىقْبح اىجذّٞخ فٜ األعي٘ة االٍشٛ.          5

 

 : أخت ثظر أٔ خطأ ثى طسر انخطأ إٌ ٔخذ: 13ط

خ ػالقخ فٜ األعي٘ة اىزجبدىٜ رنُ٘ ػالقخ اىَذسط ػالقخ ٍجبششح ٍغ اىطبىت اىَؤدٛ فقؾ ٗىٞظ ىٔ أٝ .6

 إؽالقب ٍغ اىطبىت اىَالؽظ.

 ٝنُ٘ دٗس اىطبىت فٜ األعي٘ة اىزذسٝجٜ ٕ٘ ارخبر قشاساد ٍشؽيخ ٍبقجو اىزذسٝظ. .6

 اُ اىذٗس اىشئٞغٜ اىزٛ ٝؤدٝٔ اىطبىت اىَالؽظ فٜ االعي٘ة اىزجبدىٜ ٕ٘ ارخبر قشاساد ٍشؽيخ اىزذسٝظ. .5

اعي٘ة اىزذسٝجٜ اعزخذأٍ ٍغ اىفؼبىٞبد ٗاىَٖبساد اىظؼجخ العو اىغٞطشح ػيٚ ٍغبس  اُ إٌ ٍبَٝٞض .5

 اىؼَو. 

 اُ إٌ ٍبَٝٞض اعي٘ة اىزذسٝظ اىزارٜ ٝنُ٘ االداء فٞٔ ؽغت اٍنبّٞخ مو ؽبىت.  .3

 اُ إٌ ٍبَٝٞض اعي٘ة االمزشبف اىَ٘عٔ ٕ٘ رقذٌٝ اىزغزٝخ اىشاعؼخ ثظ٘سح ٍغزَشح.  .5

خ امضش اّ٘اع االخزجبساد اّزشبسا فٜ اىَذاسط الّٖب رقٞظ رؾظٞو اىطبىت فٜ مو رؼذ االخزجبساد اىَقبىٞ .5

 ٍب دسعٔ.

ْٝؾظش دٗس اىطبىت اىَؤدٛ فٜ االعي٘ة اىزجبدىٜ ثزيقٜ االٗاٍش ٍِ اىَذسط .ٗػيٞٔ َٝنْْب اُ ّزظ٘سٓ  .5

 ػيٚ أّ ٍؾ٘س اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ. 

 

 اإلخبثخ: : اخزش اإلخبثخ انظسٍسخ ثٕضغ دائشح زٕل زشف رهك14ط

 .اُ عٖبص ػشع اىظ٘س اىَؼزَخ )اىفبّ٘ط اىغؾشٛ( ٕ٘ اؽذ اّ٘اع اى٘عبئو اىزؼيَٞٞخ االرٞخ:6

 أ.اىغَؼٞخ                                          ة.اىَشئٞخ

 ط.اىغَؼٞخ اىَشئٞخ                                 د.ثٞئٞخ ٍؾيٞخ

 ّٖبٝخ اىذسط ثـ: . رذػٚ اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىزٜ رقذً ثؼذ6

 أ. اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىف٘سٝخ                       ة. اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىْٖبئٞخ

 ط. اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىَزالصٍخ                    د. اىزغزٝخ اىشاعؼخ اىَؤعيخ

 . ٍِ اعبىٞت ٍ٘عزِ غٞش اىَجبششح:5

 عي٘ة اىزجبدىٜأ. االعي٘ة اىزذسٝجٜ                             ة. اال
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 ط . اعي٘ة اىزذسٝظ اىزارٜ                      د.اعي٘ة فؾض اىزاد

 .ٍِ اىقشاساد اىزٜ ٝغت اُ رزخز فٜ ٍشؽيخ اىزذسٝظ ٕٜ:5

 أ. اخزٞبس اىغٖضح ٗاالدٗاد                       ة.اخزٞبس اىزشنٞالد

 اىزذسٝظ ط. اخزٞبس ؽشٝقخ اىزذسٝظ                       د.اخزٞبس ٍنبُ

 .  اىزقٌ٘ٝ اىزط٘سٛ ٝنُ٘:3

 ة. اصْبء رطجٞق اىجشّبٍظ اىزشث٘ٛ.  أ. قجو رطجٞق اىجشّبٍظ اىزشث٘ٛ.

 د. ثؼذ ّٖبٝخ رطجٞق اىجشّبٍظ اىزشث٘ٛ ثفزشح   .ط. ثؼذ ّٖبٝخ رطجٞق اىجشّبٍظ اىزشث٘ٛ

 . ٍِ ػٞ٘ة االعي٘ة االٍشٛ:6

 ٍغ اىزالٍٞز اىظغبس               ة. الٝغزخذً ٍغ اىفؼبىٞبد ٗاىَٖبساد اىظؼجخ. أ. الٝغزخذً

 ط. الٝغزخذً ػْذ رظؾٞؼ االخطبء اىشبئؼخ.    د. الٝغَؼ ىيزيَٞز االثذاع اصْبء رْفٞز اى٘اعت.

 ٍِ إذاف االعي٘ة اىزذسٝجٜ رؼيٌٞ اىطبىت :. 7

 . مٞفٞخ اعزضَبس اى٘قذ اىَؾذدأ. مٞفٞخ ٍالؽظخ اّغبصٓ                        ة

 ط.  مٞفٞخ اعزؼَبه ٗسقخ اىجٞبّبد                د.مٞفٞخ رؾقٞق ثؼغ االػَبه اىَجذػخ 

 . ٝنُ٘ ارخبر قشاس )ثذء ٗاّٖبء اى٘اعت اىؾشمٜ( ٍِ قجو اىطبىت فٜ االعي٘ة:5 

 أ.اىزذسٝظ اىزارٜ                               ة.فؾض اىْفظ

 د. اىزجبدىٜ                                  ط. اىزذسٝجٜ  

 . فٜ ٍٖبسح ػشع اىذسط ٝغت اُ ٝنُ٘ اىششػ ٍ٘عٖب :5

 أ. ىيَٖبسح اىؾشمٞخ مبٍيخ                       ة. ىالعضاء االعبعٞخ ٍِ اىَٖبسح

 ط.  ىيزَبسِٝ اىزٜ رخذً اىَٖبسح                د. ىالعضاء اىظؼجخ ٍِ اىَٖبسح

ٝغبػذ اعزخذأٍ  .ٍِ ٍَٞضاد االعي٘ة اىزجبدىٜ أّ ٝزٞؼ اٍبً اىَزؼيَِٞ اىفشص اىنبفٞخ ىالثذاع ٕٗزا  ٍب66

 ثظ٘سح فؼبىخ ٍغ:

 أ. اىفؼبىٞبد ٗاىَٖبساد اىظؼجخ         ة. اىزالٍٞز اىيزِٝ ٝشغجُ٘ ٍْٖخ اىزذسٝظ اٗ اىزذسٝت

 يٞب.ط. اىَٖبساد راد اىطبثغ اىفشدٛ       د. اىَغز٘ٝبد اىؼ

 . ارا مبُ اعي٘ة االمزشبف اىَ٘عٔ اىؾش قبئَب ػيٚ االعزفٖبً ٗاىزفنٞش فأّٔ ٝغزخذً :66

 أ.ىزَْٞخ اىقذسح ػيٚ اعزخذاً اىزغزٝخ اىشاعؼخ.     ة.ىزَْٞخ شخظٞخ اىَزؼيٌ.

 ط.ىزَْٞخ اىؼالقبد االعزَبػٞخ                      د.ىغؼو اىذسط امضش اّظجبؽب.

 بىٞخ ٝشزشؽ ر٘فٞش ىذٙ اىَزؼيٌ اىخجشح ٗاىخيفٞخ اىَْبعجخ ػْذ اعزخذأٍ:.اؽذ االعبىٞت اىز66

 أ.االمزشبف اىَ٘عٔ                       ة.اىزذسٝجٜ

 ط.اىزجبدىٜ                                د.اىزذسٝظ اىزارٜ.

 ثَِ ٝقً٘ ثزظؾٞؾٔ ٍَٖب اخزيف ػذدٌٕ ٗرْ٘ػذ ٕ٘ٝبرٌٖ: .اؽذ االخزجبساد اىزبىٞخ ػْذ رظؾٞؾٔ الٝزأصش65

 أ.االخزجبساد اىجذّٞخ                      ة.االخزجبساد اىَٖبسٝخ

 ط.االخزجبساد اىَقبىٞخ                    د.االخزجبساد اىَ٘ػ٘ػٞخ
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 (3انًهسك )

 

 خطة درس طرائق التدريس

 )الجزء النظري(

 لتعلموفق أنموذج مارزانو البعاد ا

 

  

  

  

                                 

 انًبدح:طشائك رذسٌظ

 نًشزهخ: انثبنثخ                                     ا

 د 91 انضيٍ:

 انشاخؼخ.انزغزٌخ  انًٕضٕع:

 أْذاف انذسط:

 إمغبة اىطالة اىؾقبئق ٗاىَفبٌٕٞ اىَشرجطخ ثَ٘ػ٘ع اىزغزٝخ اىشاعؼخ. -1

 ٍِ ٍفًٖ٘ اىزغزٝخ اىشاعؼخ ٗاىَفبٌٕٞ اىَشرجطخ ثٔ. رَنِٞ اىطالة -1

 :االْذاف انغهٕكٍخ

 :ػيٚ قبدس ٝنُ٘ أُ اىطبىت ػيٚ ْٝجغٜ اىَ٘ػ٘ع ٕزا دساعخ ٍِ االّزٖبء ثؼذ

 .أُ ٝؼشف اىزغزٝخ اىشاعؼخ فٜ دسط اىزشثٞخ اىشٝبػٞخ -6

 اُ ٝؼشف مو ّ٘ع ٍِ اّ٘اع اىزغزٝخ اىشاعؼخ. -6

 .أُ ٝؼذد اّ٘اع اىزغزٝخ اىشاعؼخ  -5

 اُ ٝؾذد ٍظبدس اىزغزٝخ اىشاعؼخ. -5

 أُ ٝؾذد إَٞخ اىزغزٝخ اىشاعؼخ فٜ دسط اىزشثٞخ اىشٝبػٞخ. -3

 اُ ٝزمش اغشاع اىزغٞخ اىشاعؼخ فٜ دسط اىزشثٞخ اىشٝبػٞخ. -5

 اّ٘اع اىزغزٝخ اىشاعؼخ. أُ ٝقبسُ ثِٞ -5

 اُ ٝؼطٜ ٗطفب ىؾغٌ اىزغزٝخ اىشاعؼخ  -5

 اُ ٝغزْزظ رؼشٝف ىيزغزٝخ اىشاعؼخ -5

 .ٍفًٖ٘ اىزغزٝخ اىشاعؼخأُ ٝيخض  -66

 اُ ٝؼطٜ اٍضيخ ىنو ّ٘ع ٍِ اّ٘اع اىزغزٝخ اىشاعؼخ. -66

 

 :انًغزخذيخ ٔاألدٔاد انًٕاد

 (، اىغج٘سح ، أقالً مزبثخ خبطخ ثبىغج٘سح، عٖبص الة ر٘ة.data showعٖبص اىؼشع )

 د( 15):انذسط فً انغٍش خطخ

 قجدو اىَجبشدشح فدٜ رقدذٌٝ اىَؾبػدشح. صدٌ ٝقدذً اىَدذسط ( فدٜ ثذاٝدخ اىَؾبػدشحk-w-lرقدذٌٝ اعدزشارٞغٞخ ) -6

 اىَفدبٌٕٞ ٗمزىل( اىزغزٝخ اىشاعؼخ) ىيذسط اىؼبً اىَفًٖ٘ ر٘ػؼ ٕٜٗ ىيطالة ٗاىظ٘س اىَؼشفٞخ اىخشٝطخ

 إىٚ ر٘عٌٖٖ اىزٜ االعزقظبئٞخ األعئيخ ثؼغ ر٘عٞٔ إىٚ ثبإلػبفخ اىذسط، فٜ اىَزؼَْخ اىفشػٞخ ٗاألفنبس

 .ٍفًٖ٘ اىزغزٝخ اىشاعؼخ ػِ ٗاىزقظٜ اىجؾش
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  K-W-Lورقة عمل استراتيجية                       

 عف التغذي  محاعرف 
 الراجع  

What I Know 

عف التغذي   مح اريد اف اعرف 
 الراجع 

What I Want to Know 

عف التغذي   محتعممت 
 الراجع 

What I Learned 

   

 
 

 التغذية الراجعة
 

 
 نواعها                                حجمهاا اغراضها                                
 حسب المصدر                                                                      

 كبير             صغير                                                                                          
 تأكيد االداء الصحيح                     داخمي               خحرجي                   

 تصحيح خطأ      تصحيح اكثرمف       حسب زمن تةديمها                                                         
 تحديد االداء الخحط ء                             

 خطأ ماحد            ماحد         فمري                مؤجم                                                     
 حسب شكل معموماتها                                                   

 تمجي  الطحلب الكتشحؼ الخطأ                   
 لفظي               مكتمب                                                    

 حسب التزامن مع االجابة                                     
 الشعمر االيجحب،                                    

 متلزم            نهحئي                                                   
 حسب اثرها                                          

 الشعمر السمب،                                      
 ايجحبي             سمبي                                                    

 حسب اعتمادها عمى المحاوالت المتعددة                            
                                                  
 صريح        غير صريح                                                         
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 تعزيز التعمم                                            

                                                                           
 تةمل الةمق لدى المتعمم                                                                  كشف مسؤلية الخطأ                                                 

 
 

 اهمبة التغذية الراجعة    
 

                                       
      تنشيط التعمم وزيادة دافعيته                                                                                                                                            اثراء عممية التعمم     

                           
 السموكية   معرفة موقع المتعمم من االهداف                          

 

 

 

 

( ؽددالة ٍخزيفدٜ اىزؾظددٞو،ٗٝؾذد ىندو ؽبىددت دٗسا 5-5رقغدٌٞ اىطددالة اىدٚ ٍغَ٘ػددبد رؼبّٗٞدخ ٍددب ثدِٞ ) -2

ٍٗغددغو اىَغَ٘ػددخ ٗصددالس ؽددالة ٍْبقشددِٞ ٍٗشددبسمِٞ فددٜ ّشددبؽبد  قبئددذ اىَغَ٘ػددخٍؾددذدا فددٜ ٍغَ٘ػزٔ)

(، ٗاىزأمٞذ ػيٚ ػشٗسح اىزؼبُٗ فَٞب ثٌْٖٞ فٜ اّغدبص اىََٖدخ،  اىَغَ٘ػخ ٗاىز٘طو إىٚ اىْزبئظ ٗارخبر اىقشاس

 ٕٗزا األٍش ٝغشٙ ٍشح ٗاؽذح فقؾ فٜ ثذاٝخ اىذسط األٗه.

 :ر٘عٞٔ اىطالة إىٚ اىقٞبً ثزْفٞز اىَٖبً اى٘اسدح فٜ مزبة اىطبىت -3

 

 ػضٌضي انطبنت:

ٝؼدددذ ٍفٖدددً٘ اىزغزٝدددخ اىشاعؼدددخ ٍدددِ اىَفدددبٌٕٞ اىزشث٘ٝدددخ اىؾذٝضدددخ اىزدددٜ  ٖدددشد فدددٜ اىْظدددف اىضدددبّٜ ٍدددِ       

اىقددددشُ اىؼشددددشِٝ،غٞش اّٖددددب القددددذ إزَبٍددددب مجٞددددشا ٍددددِ اىزشثددددِ٘ٝٞ ٗػيَددددبء اىددددْفظ ػيددددٚ ؽددددذ عدددد٘اء 

،ٍٗظدددطيؼ اىزغزٝدددخ اىشاعؼدددخ اعدددزخذً أٗال فدددٜ ػيدددً٘ اىفٞضٝدددبء ٗاىْٖذعدددخ ٗقدددذ قظدددذ ثدددٔ إسعدددبع قغدددٌ ٍدددِ 

ٍخشعددبد اىْظددبً اىددٚ ٍددذخال رددٔ ثقظددذ اىزظددؾٞؼ،صٌ اّزقددو اعددزؼَبه ٕددزا اىَظددطيؼ اىددٚ ٍٞددبدِٝ اىزشثٞددخ 

ٗػيدددٌ اىْفظ.مَدددب أمدددذد ثؾددد٘س مضٞدددشح إىدددٚ أُ ٍؼشفدددخ اىَدددزؼيٌ ثْزدددبئظ رؼيَدددٔ ٍٗدددذٙ رقذٍدددٔ رغدددبػذٓ ػيدددٚ 

أ اىْشددبؽ اٝغددبدح رؼيَددٔ ٗصٝبدرددٔ ٍددِ ؽٞددش ٍقددذاسٓ ٗعددشػزٔ ّٗ٘ػددٔ،ٗاىَزؼيٌ فددٜ ٕددزٓ اىؾبىددخ ٝغددزخذً ٍجددذ

اىددزارٜ ٗرىددل فددٜ اػزَددبدٓ ػيددٚ ّفغددٔ فددٜ اىجؾددش ٗاىزفنٞددش ٗرظددؾٞؼ األخطددبء اىزددٜ ٝقددغ فٖٞب،ٗقددذ ىدد٘ؽظ 

إُ اىَؼيٍ٘ددبد اىزدددٜ رقدددذً ػدددِ ؽشٝدددق اىزغزٝددخ اىشاعؼدددخ رفٞدددذ اىدددزؼيٌ اإلّغدددبّٜ إر أّٖددب رقدددً٘ ثدددذٗس ٍٖدددٌ فدددٜ 
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، مَدددب ٗطدددفذ فدددٜ اىَغدددبه ردددذػٌٞ االعدددزغبثخ اىَزؼيَدددخ، ٕٗدددٜ اؽدددذ اىشدددشٗؽ األعبعدددٞخ ىؼَيٞدددبد اىزؼيدددٌٞ 

 اىزؼيَٜٞ ثأّٖب )اىذً اىؾٜ ىيَزؼيٌ(.

فٖددددو رؼيددددٌ ٍددددبٕٜ اىزغزٝددددخ اىشاعؼددددخ ي ٍٗددددبٕٜ اّ٘اػٖبيٍٗددددبٕٜ شددددشٗؽٖبي ٍٗددددبٕ٘ اىددددذٗس اىددددزٛ ريؼجددددٔ 

 .اىزغزٝخ اىشاعؼخ فٜ اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخيٍٗبٕٜ اىٞخ ّقو اىَؼيٍ٘بد فٜ اىزغزٝخ اىشاعؼخي

 ٔنإلخبثخ ػٍ ْزِ انزغبؤالد ػهٍك دساعخ األيثهخ انزبنٍخ ٔانمٍبو ثزُفٍز انًٓبو انًشفمخ:   

 ( د51)  األوىلاملهمة 
 -يٍ خالل انًُبلشخ يغ اػضبء يدًٕػزك اخت ػٍ االعئهخ انزبنٍخ:

 .ٍبٕ٘ ٍفًٖ٘ اىزغزٝخ اىشاعؼخي -6

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 ىيزغزٝخ اىشاعؼخ فٜ ػَيٞخ اىزؼيٌيارمش اسثؼخ ف٘ائذ  -6

.....................................................................................................................................

....................................................................................................... 

 ىيزغزٝخ اىشا عؼخ ط٘س ٗاشنبه)اّ٘اع( ػذٝذح ٍبٕٜ ي أ رمشٕب -5

.....................................................................................................................................

....................................................................................................... 

 ارمش اصْبُ ٍِ اغشاع اىزغزٝخ اىشاعؼخ فٜ اىزشثٞخ اىشٝبػٞخ. -5

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 َبلش انُزبئح انزً رٕطهذ إنٍٓب يغ أفشاد يدًٕػزك، ثى رأكذ يٍ طسزٓب.

 ( د51)  املهمة الثانية
 ، عدم يالزظبرك ثى اخت ػٍ األعئهخ انزبنٍخ:)*(شبْذ انؼشع انزي أيبيك 

 ؽذد اّ٘اع اىزغزٝخ اىشاعؼخ فٜ مو ٍشٖذ ٍِ اىَشبٕذ )اىضالصخ ( اىزٜ شبٕذرٖب.صٌ اػؾ رؼشٝفب ىنو ٍْٖب. -6

...................................................................................................................... 

 اىشاعؼخ اىزٜ شبٕذرٖب. قبسُ ثِٞ اّ٘اع اىزغزٝخ اىزغزٝخ -6

...................................................................................................................... 

 َبلش انُزبئح انزً رٕطهذ إنٍٓب يغ أفشاد يدًٕػزك، ثى رأكذ يٍ طسزٓب.

 

 .غزٌخ انشاخؼخ)*( لبو انجبزثبٌ ثؼشع يشبْذ فٍذٌٌٕخ الَٕاع انز

 ( د85)  المهمة الثالثة
( ضع في المستطيالت الفارغة مايناسبها 2-8من خالل ما اكتسبته من معمومات من المهمة ) -8

 من الكممات اوالمفاهيم.
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 انواع التغذية الراجعة                                       

 
 
 

 حسب زمن تةديمها                                           حسب مصدرها                          
 
 
 
 
 

 حسب شكل معموماتها                                              حسب التزامن مع االستجابة               
 
 
 
 
 

 االستجابة التي يتمةاها المتعممحسب المحاوالت المتعددة                                          حسب 
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في المربع )×( الحظ المخطط الذي امامك وادرسه جيدا.ثم ضع )+( في المربع المناسب،وعالمة  -2
 الغير المناسب.

 

 بعد االداء اثناء االداء قبل االداء لمكبار لمصغار 
      الداخمية
      االمؤجمة
      الفورية

      المتالزمة
      لفضية 
      مكتوبة

 
 

 (د51)  املهمةالرابعة
حدد نمع التغذي  الراجع  ف، كؿ مف األمثم  ف، الجدمؿ أدنح   مستعينح بمح اكتسبت  مف معمممحت مػف  - أ

 (:٥ 1  1المهم )

 نوع التغذية الراجعة االمثمة ت
  تلحظ االداء الصحيح اف ارجمهذا االداء خطأ  1
  اىظؾٞؾخ ٗؽبٗه رطجٞقٖب.رزمش اىؾشمخ  1
  استمر اداءؾ جيد احسنت ٥
اسفغ ٝذك اىَظ٘ثخ أٖٝب اىطبىت ٍِ أعو رظ٘ٝت  0

 طؾٞؼ.
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يٍ خالل انًُبلشخ يغ افشاد يدًٕػزك اػظ ايثهخ خذٌذح الشكبل انزغزٌخ انشاخؼخ االرٍخ غٍش انزً ركشد  -ة 

 -فً انًٓبو انغبثمخ:

 مثال نوع التغذية الراجعة ت
  مؤجم  1
  داخمي  1
  متلزم   ٥
  سمبي  0

 
 ( د51)التقويم:

 عرؼ التغذي  الراجع  مف مجه  نظرؾ؟-1
 محذا يحدث برايؾ اذا لـ يكف هنحؾ تغذي  راجع  بخصمص االداء؟ -1
 مضح دمر التغذي  الراجع  ف، العممي  التعميمي . -٥
بأنهح)الػػدـ الحػػ، لممتعمـ(.نػػحقش هػػذا القػػمؿ مػػع اعضػػحء مصػػفت التغذيػػ  الراجعػػ  فػػ، المجػػحؿ التعميمػػ،  -0

 مجممعتؾ.
 

 


