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أبحاثي الخاصة جة الماجستير وأنها نتيجة لجامعة القدس لنيل در  تنها قدمأقر أنا مقدمة الرسالة أ  
له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي  باستثناء ما أشير
 .جامعة أو معهد

 
 الدبسأحمد ذيب مرام  .:التوقيع

 
 م1102/ 01/  01 :التاريخ



 ب 

 إهدان
 

من يرتعش ق لبي   يامن أحمل اسمه بكل فخر، يا من أفتقدك منذ الصغر،   إلى
 أهديك هذا البحثمن أودعتني هلل   لذكرك، يا

 أبي رحمة اهلل عليك  
 
  وأرشدتني إلى طريق اهلل والعلم  من سهرت عّلي الليالي  لىإ

 غاليةأمي ال
 

 وكان مالذي وملجئي    علّي ظُلمتيرت  وأنا الروح التي سكنت روحي  إلى
 محمود  زوجي الحبيب

 
 احيوبلسم جر   إلى ف لذّات أكبادي

 تميم والبتول 
 إخوتي األعزاء  والمّر منذ طفولتي  والحل  إلى من شاطرتهم

 وريم  وميرامي  
 

 

 

 

 

 الدبسأحمد ذيب  مرام  
 



 ج 

 شكر وتقدير
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى 
 .آله وصحبه أجمعين

 
ْذ ت  ": ىقال تعال بُُّكْم ل ِئْن ش ك ْرُتْم أل  ِزيد نَُّكْم و اِ  ل ِئنْ  ۖ  أ ذَّن  ر  أشكر اهلل ( 7ابراهيم)" ل ش ِديد   ع ذ اِبي ِإنَّ  ك ف ْرُتمْ  و 

أتقدم كما ، من طلب العلم وسهر اللياليبه ألنفع العلي القدير الذي أعانني على إتمام هذا العمل 
ن سرحان الذي أنار لي طريق المعرفة وساعدني على بالشكر والعرفان بالجميل ألستاذي الدكتور غسا

إنهاء هذه الرسالة آماًل اهلل أن يمّد في عمره وأن يكون عونًا لكل من أراد العلم، وأتقدم بشكري الجزيل 
وعرفاني الخالص لكل من ساهم وساند ودعم كل  باسمه ولقبه، وأخص بالذكر المعلمة سامية أبو 

الدراسة على طالباتها وبذلت الجهد الكبير في تحقيق ذلك ومدرستها إدارة عمرية التي قامت بتطبق هذه 
 .ومعلمات وطالبات، كما أشكر المعلم رائد أبو طه الذي ساعدني في تحليل نتائج هذه الدراسة

 
ومدرسي جامعات ومعلمين، وأتقدم بشكري لكل من ساهم في تحكيم أدوات الدراسة من مشرفين تربويين 

محمد أبو عجمية الذي قام بتنقيحها ومراجعتها لغويًا، كما وأتقدم لزميلّي وليد رضوان للمعلم  وشكري
وناصر بدران شكارنة اللذين سانداني ودعماني طيلة فترة بحثي وكتابتي للرسالة وزمالئي في قسم 

 .، واهلل ولّي التوفيقبيت لحم/ اإلشراف في مديرية التربية والتعليم
 

 واهلل من وراء القصد
 
 
 

 الباحثة
 الدبسأحمد ذيب مرام 

 



 د 

 الملخص
 

أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية  لىإالتعرف هدفت هذه الدراسة 
 .واتجاهاتهن نحوه األساسيالصف السابع  الباتتحصيل طو  في أنماط التفاعل الصفي

 
لمديرية التربية  ي المدارس الحكومية التابعةنت عينة الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي فتكوّ 

في ثالث شعب بإحدى مدارس مديرية بيت لحم،  طالبة، إنتظمن( 49)بيت لحم، حيث شملت  والتعليم
 .طالبة( 32)طالبة، والشعبة الضابطة على ( 20)حيث اشتملت الشعبة التجريبية على 

 
ستبانةو  تحصيلي، اختبار :واتت الباحثة مجموعة من األدولتحقيق أهداف الدراسة أعدّ  لقياس  ا 

 ،أنماط التفاعل الصفي أداة فالندرز لقياسو  ،طريقة التعلم من خالل السياق اتجاهات الطالبات نحو
طالبات المجموعة التجريبية وأبدين اتجاهات ايجابية نحو هذا األسلوب لت إجراء مقابالقامت الباحثة بو 

 .من التعلم
 

ة إلى فاعلية استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية وبذلك تشير نتائج الدراس
وجدت فروق دالة إحصائيًا حيث  .في أنماط التفاعل الصفي وتحصيل طالبات الصف السابع األساسي

ما أدى ولصالح المجموعة التجريبية على التحصيل في أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق 
 .ع نسبة مشاركة الطالبات ولعب دور فاعل في الصفإلى ارتفا

 
مثل التعلم  ضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم أساليب تعليمية حديثة الباحثةوبناًء على النتائج أوصت 

تلبية رغباتهم وحاجاتهم وبالتالي تحسين يكون لها دور في تفاعل الطلبة و ل ،من خالل السياق
ذلك من خالل على كيفية استخدام هذه الطريقة ألهميتها ونجاعتها، و  وتدريب المعلمينتحصيلهم، 
 .االجتماعية في كتاب واحدالعلوم دمج مواد 



 ه 

The ffect of using learning through context in social sciences on 

classroom interaction patterns as well as seventh grade students 

achievement and their attitudes towards it. 
 
 

Prepared by: Maram Ahmad Deeb AL Dibs. 

Supervised by: Dr. Ghassan Sirhan 

  

Abstract 
 
The aim of this study was to investigate the effect of using learning through context in 

social science on classroom interaction patterns as well as seventh grade students’ 

achievement. 

 

The study sample consisted of students from the seventh grade at Bethlehem governorate 

schools. The sample included 94 students, in three sections. The experimental one 

consisted of (31) students and the controlled one of (63). 

 

To achieve the objectives of the study the researcher prepared a set of tools: an 

achievement test, a questionnaire to measure the attitudes of students towards learning 

through context and Flanders tool to measure patterns of classroom interaction. The 

researcher interviewed students from the experimental group. They showed a positive 

attitudes towards using this method of learning. 

 

The study results indicates the effectiveness of using learning through context in social 

science on classroom interaction patterns as well as seventh grade students achievement. 

The study showed a statistically significant differences on the effect of using learning 

through context on the achievement in favor of the experimental group, which led to a rise 

in the participation rate of students moreover playing an active role in the classroom. 

 

Based on the results,  the study recommended that the Ministry of Education should adapt 

modern teaching methods , such as learning through context, which  have affective role on 

students interaction , meet their desires, needs and thereby improve their educational 

achievement . This means training teachers on how to use this method for its importance 

and efficacy. This can be done by integrating social science materials in one book. 
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  األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :المقدمة 1.1

 
تعنىىى الدراسىىات االجتماعيىىة بمىىا لهىىا مىىن طبيعىىة حيويىىة واجتماعيىىة بدراسىىة سىىلوك األفىىراد والجماعىىات، بحيىىث 

بىدور كبيىر فىي يعيشون فيه، فهىي تقىوم  أعضاء نافعين نواليكو و  قادر على قيادة مجتمعهخلق جيل  تساهم في
دوره االجتماعي وخلق الشخصية االجتماعية بما تحمله من معلومات ومواقف تساعد على شعور الفرد ب تنمية

إدراك الفىىرد لحقيقىىة مىىا يجىىري فىىي المجتمىىع سياسىىيًا واقتصىىاديًا واجتماعيىىًا وثقافيىىًا، مىىن خىىالل المواقىىف التعليميىىة 
يجاد طرائق تىدريس تسىاعد علىى تنميىة قىد ،التي تتيح فرصا من التعلم أكثر فاعلية نميىة رات الطىالب وعلىى توا 

 .واالستدالل المنطقي من خالل أساليب تربوية مختلفة يعابداإلالتفكير الناقد والتفكير 
 

نما هي عمليةالجتماعية ا موادال إن عملية تعليم نظرياتهىا  طبيقية تتنوع فىيت ال تقتصر على تعليم المفاهيم، وا 
جتماعيىة ونجاحهىا علىى المعلىم باعتبىاره المسىئول عىن اال مىواديتوقف تنفيذ طرائق تدريس المن موقف آلخر، و 

ية اسىىتراتيجيات تدريسىى اسىىتخدامبىىدوره علىىى خيىىر وجىىه فالبىىد مىىن  تحقيىىق األهىىداف المرجىىوة، وحتىىى يقىىوم المعلىىم
 .السياقمتنوعة، تستخدم حسب المواقف التعليمية المختلفة، ومنها طريقة التعلم من خالل 

 
غير مرض، وهذه شكوى عامة في كثير  في الوقت الحاضروم االجتماعية العلمواد واقع تعليم  ويالحظ أن

طرق التدريس التقليدية، ألنها تركز توجه إلى  كثيرة هناك انتقاداتو  ،ن دول العالم حتى المتقدمة منهام
 وأهداف التربية ،ودورها في المجتمع ،فال تزال الفلسفة العامة للمدرسة ،فقط المعلومات وبشكل أساسي على

، التركيز على توليدها واستعمالها ترتكز على عملية نقل وتوصيل المعلومات بدل ،ورسالة المعلم ،والتعليم
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، وعدم االهتمام تماعية تتركز حول الجانب المعرفيومن المالحظ أن الممارسات الصفية لمعلمي العلوم االج
العلمية  ، كما أن المعرفةاحل التعليم كافةن أهميتها في مر على الرغم م الحديثة بتأكيد طرق العلم وأساليبه
م وزارة التربية والتعلي) ئق والمفاهيم في صورتها النهائيةاالجتماعية تؤكد على الحقا المقترحة في كتب العلوم

 .(1101، العالي الفلسطينية
 

لعلمي والتكنولوجي أصبح التجديد والتحديث والتطوير التربوي، أمرًا ملحًا ومتطلبًا أساسيًا لتحقيق التقدم ا
، المخاض العسير لمولد مجتمع عربي عالمي، وهذا يلقي على التربية اعي، إذ تشهد األلفية الثالثةواالجتم

والتعليم في كافة الدول العربية عبئًا كبيرًا، فهي مطالبة بمواجهة مشكالت هذا العصر، بابتكار أساليب 
 (.1114، "محمد وفا)"ومحتويات تربوية جديدة 

 
دلنا علم المنطق على أن لكل علم طريقته الخاصة به والتي نشأت بها معارفه، فالعلوم الطبيعية نشأت ي

، يبدأ العالم بمالحظات متنوعة للظاهرة (المالحظة فالفرضية فالتجربة فالقانون:)حسب المراحل التالية
الظاهرة الطبيعية مما يدفعه الطبيعية، ومن هذه المالحظات يدرك بشكل حدسي بعض العالقات والروابط في 

لوضع فرضية تفسر هذه الظاهرة، ولكي يتحقق من صدق فرضيته يقوم بتجربتها والتحقق منها بشكل عملي، 
ال فإنها تصبح رأيًا مهماًل خاطئًا ال قيمة له،  فإذا أثبتت التجربة صدق الفرضية أصبحت قانونًا علميًا وا 

في تدريس كل علم متبعين األسلوب نفسه الذي نشأ به، وبمثل هذا  والشيء الذي تتجه إليه التربية أن نسير
زريق، . )في نظر الطالب وُتمسي عميقة األثر مترابطة ومتماسكة ولها معنىاالتجاه يصبح للمعلومات قيمة 

0471.) 
 

، لمنىاهجتطىوير اباالهتمىام نحىو فىي اآلونىة األخيىرة  تمتطلبات القرن الحادي والعشرين ازدادوترى الباحثة أن 
بحىدود  اصىارهتوعىدم اق بنوعيىة المحتىوى التعليمىي واألنشىطة التعليميىة الدول تتجه إلى االهتمام حيث أصبحت

ن المشىكالت والعقبىات حيىث أ ،وم لتواكىب التقىدمالمستجدات التي تتزايىد يومىًا بعىد يىمواجهة ل، الكتاب المدرسي
م، والتغلىب علىى هىذه المشىكالت يعنىي النجىاي وتحقيىق التي نواجهها في الحياة تشىكل فرصىًا جيىدة للىتعلم والفهى

يرتبط بتكامل المادة أفقيًا مىع التىرابط المنهجىي  األهداف، وقد يكون من الممكن تصميم نموذج للتعلم المدرسي
 .لتعلم المتمحور من خالل السياق، وهذا هو أساس الواقع الحياة العملية

 
اسىتخدام المضىمون المتىرابط  الطلبىة علىىالمعلمىين و ريب تىدل دف يهىلم من خىالل السىياق التع وترى الباحثة أن
سىىلوب يعىىزز لىىدى الطالىىب الفهىىم الىىدقيق واالسىىتنتاج والتحليىىل ولعىىل هىىذا األ ،ةالتعلميىىالعمليىىة  بىىين المنىىاهج فىىي
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، فىي هىذا النىوع مىن التعلىيموالمقارنة بين مباحث العلوم االجتماعية المنفصىلة والمنهىاج المبنىي علىى التكامىل، ف
 رتبط وتكمىىل بعضىىهاتىى تىىيال ةالمتعىىدد اد االجتماعيىىةالىىربط بىىين المىىو مىىن خىىالل لطلبىىة ل شىىري المىىادةالمعلىىم بيقىىوم 

التفكيىر  وضوي وفعالية، وتشىجيعهم علىىطري األسئلة األهم ب تفّعل، و فهم المضمونتسهيل ل في عملية التعليم
 .الجيد، ومساعدتهم ليصبحوا مفكرين ناقدين مبدعين

 
 :دراسةال مشكلة2.1 

ن أن بعض المعلمي سنة ةعشر تقارب اثنتا ي ل خبرتها في اإلشراف التربوي والتالحظت الباحثة من خال
التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ) كوحدة متكاملة أثناء التدريس بدمج منهاج االجتماعياتأحيانا يقومون 
 على تفاعلهم خالل الحصة ادة بطريقة أسرع وينعكس، وهذه الطريقة لربما تسهل على الطلبة فهم الم(والمدنية

 قد في التدريس مناسبةالطريقة الاستخدام  على أدائهم في االختبارات والتحصيل العلمي، وترى الباحثة أنو 
إلى استخدام استراتيجيات ومداخل وأساليب  الحاجة اقتضت، لذا المنهاجفي  من أوجه القصور كثيرالتعالج 

بهدف الحد من ظاهرة انخفاض التحصيل الدراسي لدى  ل السياقخالمن ومنها التعليم  ،جديدة في التدريس
ليم من خالل حيث يهيئ التع ،االجتماعياتمادة  في وتفاعلهم خالل الحصة لميةالطلبة وتدني مستوياتهم الع

دمج الممنهجة بين طريقة الز على من خالل التركيطريقة مترابطة مكن الطالب من بناء معرفته بت السياق بيئة
ن عدم إهماله للمهارات األساسية فضاًل ع، والمقارنة، ر، والفهم، واالستداللكييؤكد على التفو الموضوعات، 

 .الطالب التي يجب أن يتمتع بها
 
ية والمهارية دراكا لم يواكب ذلك تنمية للجوانب اإلذإقاصرًا  عدّ تعلم أي معرفة أو مفهوم يُ  ترى الباحثة أنو 

أثر  ما" :تيفي اإلجابة عن السؤال اآل الدراسةمشكلة  الباحثة حددتلذا  ،انية المتعلقة بهذا المفهوموالوجد
تحصيل و  في أنماط التفاعل الصفياستخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية 

 ؟األساسيالصف السابع  الباتط
 

 :الدراسة أسئلة 1.3
 اتباللمادة العلوم االجتماعية على تحصيل طم من خالل السياق التعلطريقة  مما أثر استخدا: السؤال األول

 ؟في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم األساسيالصف السابع 
في مادة العلوم االجتماعية اللواتي درسن  األساسيالصف السابع  وجهة نظر طالباتما : السؤال الثاني

 ؟استخدام طريقة التعلم من خالل السياقبم المدارس الحكومية في محافظة بيت لح
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ما أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية على أنماط التفاعل : ثالثالسؤال ال
  الصفي لدى طالبات الصف السابع األساسي في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟

 
 :دراسةأهداف ال 4.3

 :الكشف عن ة إلىيالحال تهدف الدراسة
لمادة  األساسيالصف السابع  اتبالالتحصيل لدى ط علىأثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق  .0

 .محافظة بيت لحم فيالعلوم االجتماعية في المدارس الحكومية 
الحكومية في  المدارسفي لمادة العلوم االجتماعية  األساسيالصف السابع  وجهة نظر طالبات .1

 .سياقاستخدام طريقة التعلم من خالل ال نحولحم محافظة بيت 
اهج الخاصة على المن أجل األخذ بها عند إجراء تعديالتمالحظات المتعلمين أثناء تنفيذ الدراسة من  .2

 .في العلوم االجتماعية
 .التفاعل الصفي لالستفادة من النتائج وتعميمهاانماط  .9
 

 :فرءيات الدراسة 1.3
 : إلى الفرضيتين اآلتيتينالثاني حوالاألول و لإلجابة عن السؤال 

 بين متوسطات تحصيل طالبات ( α <.0.0ِ)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -0

 0تعزى إلى طريقة التدريسالصف السابع األساسي 

بين متوسطات اتجاهات طالبات (  α <.0.0ِ)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

 0السابع األساسي تعزى إلى طريقة التدريسالصف 

 
 :دراسةأهمية ال 2.3

 ع مداركه للوصول إلى مضمونأكثر قدرة على تنمية تفكيره وتوسييجعل من المتعلم  التعلم من خالل السياق
ي الميل واالتجاه االيجابي لديه مما ينمّ العلوم االجتماعية بشكل مترابط ومبني على الفهم العميق لألحداث، 

 .للتعلم بهدف الفهم وزيادة التحصيل ويوفر فرصة كبيرة
 :وتكمن أهمية هذه الدراسة في

 .لبنية المعرفية والعقلية للمتعلمير ايتغ  .0
 .فتح آفاق للبحث في مجال العلوم االجتماعية وتطبيقاتها  .1
 .المشوقة والتي تساعد على التعلم النشط لدى الطلبةمن الطرائق  عدّ تُ   .2
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 :راسةدال اتدحدم 1.3

 :اقتصرت هذه الدراسة على ما يأتي

 .ةالحكوميفي المدارس  األساسيالصف السابع  اتبالط: محدد البشريال
 .محافظة بيت لحم: المحدد المكاني
 .م1101/1102الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : المحدد الزماني

 .اسةالمصطلحات والمفاهيم الواردة في هذه الدر : اهيميالمحدد المف
 .طريقة اختيار مجتمع الدراسة وعينتها واألدوات واإلحصاء المستخدم: إلجرائيالمحدد ا

 
 :الدراسة مصطلحات 1.3

فىىي عمىىل خطىىة تدريسىىية يتضىىمن  للمىىدرس دور وهىىي طريقىىة تىىدريس يكىىون :طريقــة الــتعلم مــن خــالل الســياق
يم معلوماتها السابقة والالحقىة وبنىاء معرفتهىا الدعوة واالستكشاف والتفسير واتخاذ القرار، وللطالبة دورًا في تنظ

 .(1112 ،عبد الحافظ)  فسها عند دراسة الفصول الخمسةبن
 

ــتعلم مــن خــالل الســياق وهىىي طريقىىة تىىدريس يقىىوم بهىىا المعلىىم بىىربط المىىواد االجتماعيىىة  :التعريــف ارجرائــي لل
مىىات مترابطىىة فىىي ض، مىىن خىىالل تقىىديم معلو بعضىىها بىىبع( التىىاريخ والجغرافيىىا والتربيىىة الوطنيىىة والتربيىىة المدنيىىة)

وألغىىىراض هىىىذه الدراسىىىة اختيىىىرت بعىىىض الىىىدروس مىىىن وحىىىدات منهىىىاج الصىىىف السىىىابع  .نفىىىس الحصىىىة الصىىىفية
، ودرسىىىىت وفىىىىق (التىىىىاريخ، والجغرافيىىىىا، والتربيىىىىة الوطنيىىىىة، والتربيىىىىة المدنيىىىىة)االساسىىىىي المتمثىىىىل بكتبىىىىه األربعىىىىة 
 .استراتيجية التعلم من خالل السياق

 
هىىىي الطريقىىىة التىىىي يتبعهىىىا معظىىىم المدرسىىىين أثنىىىاء تدريسىىىهم، حيىىىث يتحمىىىل فيهىىىا المعلىىىم  :ريقـــة االعتياديـــةالط

تطبيقىىًا مسىىؤولية كبيىىرة إليصىىال المعرفىىة إلىىى الطلبىىة، اذ تركىىز علىىى التمهيىىد والشىىري وعىىرض األنشىىطة ليكىىون 
بىالعرض ذية راجعىة لهىم باالسىتعانة ه من مفاهيم ومهارات وتتضمن تقويم أداء الطلبة وتقديم تغلممباشرًا لما تع

وينحصىىىر دور الطلبىىىة باالسىىىتماع والمشىىىاهدة وأحيانىىىًا المسىىىاهمة فىىىي الحىىىوار  الشىىىفوي والتلخىىىيص علىىىى السىىىبورة
 (.1112الفتالوي، )والمناقشة 

 
يا عادًة على المناهج الدراسية في التاريخ والجغراف" مصطلح المواد االجتماعية"يطلق : مواد العلوم االجتماعية

تعىىالج المجتمىىع وواقعىىه وآمالىىه وتطلعاتىىه وماضىىيه وحاضىىره _ بحكىىم طبيعتهىىا _ وكلهىىا مىىواد : والتربيىىة القوميىىة
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وعالقة اإلنسان ببيئته من ناحية أخرى والمشكالت ومستقبله، وهي تعنى بدراسة العالقات اإلنسانية من ناحية 
 (.0419، اللقاني وآخرون)التي تبدو كرد فعل لتلك العالقات والمواقف 

 
على المناهج الدراسية التي تدرس في المدارس الفلسطينية  المواد االجتماعية الفلسطينيةويطلق مصطلح 

على مادة التاريخ والجغرافيا والتربية والوطنية والتربية المدنية، والتي تسهم في ايجاد جيل من الشباب ليكونوا 
تهم ليدركوا ما يجري في المجتمع سياسيًا واقتصاديًا أعضاء نافعين في المجتمع الذي يعيشون فيه، وتهيئ

 (.1119، فلسطينيةوزارة التربية والتعليم العالي ال)واجتماعيًا وثقافيًا 
 

م الحديثة لرصد التفاعل اللفظي داخل الغرفة الصفية بين ظُ يعتبر نظام فالندرز من النُ  :التفاعل الصفي
صف جوانب معينة من سلوك تدريس ، ويستخدم لو الدقة المتناهيةالمعلم وطالبه ويعتبر وحدة للقياس تتصف ب

نشطة التعليمية مراقبة وضبط وتنظيم األ، (ن ومقارنة مع ما ينبغي أن يكونأي وصف ما هو كائ)المعلم 
تزويد ، ن متغيرات تتعلق بتعليم الطلبةاكتشاف العالقة بين جوانب سلوك التدريس وبي، داخل غرفة الصف

ية راجعة بخصوص كيفية تدريسهم أثناء عملية اإلشراف التربوي والذي يعطي بدوره القوة في المعلمين بتغذ
التعرف على النواحي الكمية والنوعية ، ر وتطوير الطرق البناءة للتعلمتوفي، توجيههمو  لتأثير على المعلمينا
 (.1101، ةلفلسطينيوزارة التربية والتعليم العالي ا) لسلوك اللفظي بين المعلم وطالبهل
 

 .(1110 ،عبادة) جتماعيةاال علومالطالب في تحصيله لل إليهالمستوى الذي وصل  :التحصيل
 

الصىىىف السىىىابع  طالبىىىات المفىىىاهيم والمعىىىارف التىىىي اكتسىىىبتهاالمعلومىىىات و  يهىىى :التعريـــف ارجرائـــي للتحصـــيل
 .الغرضالمعد لهذا  لتحصيلياعلى االختبار  الباتالطمن درجات  ويستدل عليها األساسي

 
( 1102_1101)هن الطالبات المنتظمات في الدراسة في العام األكىاديمي  :السابع األساسيطالبات الصف 

 .في مدرسة بنات الخلفاء الراشدين األساسية في محافظة بيت لحم
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 ثانيال الفصل
 :ارطار النظري والدراسات السابقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارطار النظري 3.1

 
 مقدمة 3.3.1

النظري لهذه الدراسة، ممثاًل في نظرة عامة على مفهوم العلوم اإلجتماعية ودورها  يتناول هذا الفصل اإلطار
ومن ثم يتم الحديث عن مواد العلوم االجتماعية في المنهاج الفلسطيني، ومن في بناء المجتمع وأثرها عليه، 

 .ثم التطرق إلى ملخص بعض الدراسات السابقة ذات العالقة في هذه الدراسة
 

مًا من الميادين األساسية في منىاهج التعلىيم، حيىث تسىهم إلىى حىد كبيىر بمىا هماالجتماعية ميدانًا  تشكل العلوم
مكانات متعددة في تنمية القدرة على حل المشىكالت والتفكيىر العلمىي وتنميىة شىعور  لها من طبيعة اجتماعية وا 

مواقىىىف تسىىىاعد علىىىى إدراك الفىىىرد بىىىدوره االجتمىىىاعي وخلىىىق الشخصىىىية االجتماعيىىىة بمىىىا تهيئىىىة مىىىن معلومىىىات و 
الطالب لحقيقة ما يجري في المجتمع المحلي والعالمي سياسىيًا واقتصىاديًا وثقافيىًا مىن خىالل المواقىف التعليميىة 
التي تتيح فرصًا من التعلم أكثر فاعلية من خالل أسىاليب تربويىة مختلفىة وخاصىة األسىاليب التىي تتىيح الحريىة 

ايير العلىوم االجتماعيىة لتسىاعد المعلىم والمىتعلم لتحويىل التعلىيم إلىى تقنيىة ومىن هنىا ظهىرت معى ،للمعلم والمتعلم
 .عملية

 
وتتمحور مناهج العلوم االجتماعيىة حىول دراسىة العالقىة بىين اإلنسىان والمجتمىع الىذي يعىيال فيىه، وعالقىة ذلىك 

عالت اإلنسىىان المجتمىىع بغيىىره مىىن المجتمعىىات األخىىرى، كمىىا اهتمىىت هىىذه المنىىاهج بدراسىىة ميىىادين نشىىاط وتفىىا
االجتماعية تتناول بالدراسة فعاليات  علومعن تلك التفاعالت، ومناهج ال وعالقته ببيئته والمشكالت التي نتجت

 .(0443 ،الفرا) في ماضيه وحاضره او مجتمعاً  نفرداً اإلنسان ونشاطه م
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 :مفهوم العلوم االجتماعية 1.3.1
وكلها : ا والتربية القوميةمناهج الدراسية في التاريخ والجغرافيإن مصطلح المواد االجتماعية يطلق عادًة على ال

تعالج المجتمع وواقعه وآماله وتطلعاته وماضيه وحاضره ومستقبله، وهي تعنى بدراسة  مواد، بحكم طبيعتها،
عل العالقات اإلنسانية من ناحية وعالقة اإلنسان ببيئته من ناحية أخرى والمشكالت والمواقف التي تبدو كرد ف

النتاجات المعرفية لجهد اإلنسان بالعلوم االجتماعية كما وتعتبر  (.0419اللقاني وآخرون، )لتلك العالقات 
إلنسان وعلم النفس وعلم البشري في الميادين المعرفية الخاصة بالتاريخ والجغرافيا واالقتصاد والسياسة وا

 .(,p58811 John,) االجتماع
 

. "عالقىة اإلنسىان البشىري مىع بيئتىه الحضىارية وبيئتىه الطبيعيىة"بأنهىا ( William,1979,p10) ويليىاموعرفهىا 
تلىىك المىىواد التىىي تحتىىوي علىىى " للدراسىىات االجتماعيىىة علىىى أنهىىا  شىىامالً  تعريفىىاً  (0410) وقىىدم مرشىىد اليونسىىكو

 ."مواد التربية الوطنية وعلم النفس واالجتماع واالقتصاد واإلنثروبولوجيا والتاريخ والجغرافيا
 
 وطنيىىةيطلىىق مصىىطلح المىىواد االجتماعيىىة علىىى المنىىاهج المدرسىىية التىىي تتعلىىق بالتىىاريخ والجغرافيىىا والتربيىىة الو 

، وهىىىذا مىىىا يبىىىين أهميىىىة هىىىذه المىىىواد مىىىن حيىىىث معالجتهىىىا للمجتمىىىع وواقعىىىه وتطلعاتىىىه، وماضىىىيه والتربيىىىة المدنيىىىة
االجتماعيىة أو العلىوم االجتماعيىة، ويمكىن وهناك مىن يسىمي المىواد االجتماعيىة بالدراسىات . وحاضره ومستقبله

 :(1112نزال، ) توضيح الفرق بين المواد االجتماعية والدراسات االجتماعية من خالل
كمىا المنىاهج التىي تتخىذ مىن المىادة العلميىة محىورا لهىا،  كمىا فىيمفهوم المواد االجتماعية على المىادة يركز  .0
تىأثر بىالمفهوم التقليىدي للمىنهج الىذي انعكىس ولقىد  .والتربيىة المدنيىة يعنى بالتاريخ والجغرافيا والتربيىة الوطنيىةو 

بأسىىىلوب مبنىىىي علىىىى  التىىىي تقىىدم المعلومىىات والحقىىىائق هىىىيوالعلىىىوم االجتماعيىىىة . علىىى مىىىنهج المىىىواد المنفصىىلة
 االختيار والتبسيط والتعديل بهدف الدراسة وبما يتناسب مع أهداف محددة لمستويات معينة من المتعلمين

بمواد أخرى ويعنى  الموادمفهوم الدراسات االجتماعية على المتعلم وما يبذله من جهد في دراسة تلك ز يرك .1
إلىىىى جانىىىب التىىىاريخ والجغرافيىىىا والتربيىىىة الوطنيىىىة، مثىىىل االقتصىىىاد واالجتمىىىاع والمنطىىىق والفلسىىىفة وعلىىىم الىىىنفس 

بعملية تطوير المناهج التىي عملىت علىى تأثرت الدراسات االجتماعية قد و  .والسياسة والعالقات الدولية وغيرها
 تهىىىتمو . الىىىربط والتكامىىىل بىىىين المىىىتعلم وحاجاتىىىه واهتماماتىىىه والمجتمىىىع وتوقعاتىىىه والمعرفىىىة وأشىىىكالها وتطبيقاتهىىىا

بهىىدف تطىىور  شىىابكهابالبحىىث فىىي المعلومىىات والحقىىائق مهمىىا بلغىىت درجىىة تعقيىىدها أو ت الدراسىىات االجتماعيىىة
 .هو مجال الدراسىات األكاديمية المتخصصة في الجامعاتالمعرفة العلمية ذاتها، وهذا 
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 :والمواد االجتماعية المنهاج الفلسطيني 1.3.1
 

، تشكلت وزارة التربية والتعليم 4991م السلطة الوطنية الفلسطينية، مهام التعليم في فلسطين عام بعد تسلّ 
يدة حملت اسم وزارة التعليم العالي أنيطت صالحيات التعليم العالي بوزارة جد 4991العالي، وفي عام 

تتولى الوزارة مسؤولية اإلشراف على  .والبحث العلمي، فيما ظلت الوزارة األم تحمل اسم وزارة التربية والتعليم
وتسعى لتوفير فرص . التعليم الفلسطيني وتطويره في مختلف مراحله، في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي

ء به بما يتالءم مع هم في سن التعليم، وكذلك تحسين نوعية وجودة التعليم والتعلم لالرتقاااللتحاق لجميع من 
وكذلك تنمية القوى البشرية العاملة في القطاع التعليمي، من أجل إعداد المواطن . رمستجدات العص

 .القيام بواجباته بكفاءة واقتدارالفلسطيني المؤهل، والقادر على 
 
والتعليم العالي ضرورة وضع منهاج يراعي الخصوصية الفلسطينية لتحقيق طموحات  أت وزارة التربيةتر ا

الشعب الفلسطيني، حتى يأخذ مكانه بين الشعوب، فبناء منهاج فلسطيني يعّد أساسًا مهّمًا لبناء السيادة 
لبشرية المستدامة الوطنية للشعب الفلسطيني وأساس القيم الديموقراطية، وهو حّق إنساني وأداة تنمية الموارد ا

وتكمن أهمية المنهاج في أنه الوسيلة الرئيسة للتعليم التي من خاللها  .مبادئ خطط الوزارة التي رّسختها
تتحّقق أهداف المجتمع؛ لذا تولي الوزارة عناية خاصة بالكتاب المدرسي، أحد عناصر المنهاج؛ ألنه المصدر 

والحاسوب  الطالب، إضافة إلى غيره من وسائل اإلعالم واإلنترنتالوسيط للتعّلم، واألداة األولى بيد المعلم و 
 .لمحلية والتعّلم األسري وغيرهاوالثقافة ا

 
المرحلة الرابعة من خطتها للمنهاج  ت وزارة التربية والتعليمقطب( 3001 -3002) الدراسي خالل العام

: لصفوف األساسيةا كتب تر طو  سابقة ، وكانت في مرحلةالفلسطيني لكتب الصفين الرابع والتاسع األساسيين
ألساسيين في األول، والثاني، والثالث، والسادس والسابع، والثامن، وطّبقت كتب الصفين الخامس والعاشر ا

لوم شر بفروعه العلمي والعكتب الصف الحادي ع (4/9/3002)ومن ثم  (4/9/3001) بداية العام الدراسي
وكانت  ،(4/9/3001)ة النهائية لكتب الصف الثاني عشر فكانت في أما السن. والتقني والمهني نسانيةاإل

تم إدخال و  (.43 -ا )التي قدم فيها طلبتنا امتحان الثانوية العامة بمنهاج فلسطيني متكامل من ألولى السنة ا
 .منهاج التربية المدنية لتعريف الطالب بحقوقه وواجباته من أجل إيجاد مجتمع متعاون ويعي ما يدور حوله

 (.3042، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية)
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مراحىل التعلىىيم بشىكل عىىام وفىىي  فىىي وزارة التربيىىة والتعلىيم العىىالي أهميىىة كبىرى بتىىدريس المىواد االجتماعيىىة أبىدت
دراسىات تسىهم فىي إيجىاد جيىل يتوقىع مىنهم  تتضىمنه هىذه المىواد مىن، لمىا ساسية العليا بشكل خىاصالمرحلة األ
وا أعضىىاًء نىافعين فىىي المجتمىع الىىذي يعيشىون فيىىه، ألنهىا تقىىوم بىدور كبيىىر فىي الىىتعلم االجتمىاعي وفىىي أن يكونى

تنمية القدرة على حل المشكالت والتفكير العلمي وكىذلك تنميىة شىعور الفىرد بىدوره االجتمىاعي وخلىق شخصىيته 
ري فىىي المجتمىىىع سياسىىىيا االجتماعيىىة بمىىىا تهيئىىه لىىىه مىىن معلومىىىات ومواقىىف تسىىىاعده علىىى إدراك حقيقىىىة مىىا يجىىى

وبالتالي فإنه يجىب أن تقىدم موادهىا فىي أفضىل صىورة وأحسىن حىال، وأي تقصىير واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، 
وزارة التربيىىة والتعلىىيم العىىالي ) .فىىي تقىىديمها بشىىكل غيىىر دقيىىق وشىىامل يىىؤثر سىىلبا علىىى العمليىىة التربويىىة برمتهىىا

 (..0.0الفلسطينية، 
 
هىىي ليسىىت بمعىىزل عىىن المىىواد و تشىىمل عىىدة ميىىادين وفىىروع، متسىىعة فهىىي  مىىواد االجتماعيىىةال تىىرى الباحثىىة أنو 

األخرى، بل هي حلقة وصل بين جميع العلوم الطبيعية واإلنسانية، وهي أيضا ترتبط ببعضها البعض لتوضح 
تدريسىىها فىىي  توضىىيحا لمىىواد العلىىوم االجتماعيىىة التىىي يىىتم لمجتمىىع، وفيمىىا يىىأتيالعالقىىات التىىي تنشىىأ بىىين أفىىراد ا

 :كاآلتيالمدارس الفلسطينية، وهي 
 

هي المادة التي تهتم بعالقات اإلنسان وسلوكه متتبعا نشأنها وتطورها والنتائج التي ترتبت على هذا  :التاري 
التطور، كما يلقي الضوء على الماضي وعلى ما هو كائن وحاضر من هذه العالقات والمشكالت والسلوك، 

وهو بمثابة سىجل للخبرات . وار البطولة والقيادة وجها الشعوب والنتائج التي ترتبت عليهاويبرز في كل هذا أد
البشرية أو لنواحي النجاي والفشل التي أدركها اإلنسان في التغلب على مشكالته األساسية على مر العصور، 

دبور ) تقبل لهان، ويحدد اتجاهات المساألمر الذي يساعد في توضيح الحاضر الذي يعيال فيه اإلنس
  (.1110 وآخرون،

 
هي المادة التي تهتم بعالقة اإلنسان ببيئته االجتماعية وما ينشأ عن هذه العالقة من قواعد  :التربية الوطنية

وقوانين وحقوق وواجبات وعالقة الفرد بأسرته الصغيرة والكبيرة، وبمدرسته وبمجتمعه، والجهات التي تقدم له 
سة التنظيمات الحكومية المختلفة وأساليب اإلشراف عليها ومشكالتها، ألنها تسعى الخدمات، وهي تختص بدرا

 عبدالمنعم وآخرون،) االجتماعي الذي يمارس الحياة فيهإلى جعل اإلنسان يشعر شعورا حقيقيا بذلك المحيط 
1113.) 
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أساليب تفاعله مع هذه البيئة هي المادة التي تهتم بدراسة العالقة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية و  :الجغرافيا
وآثار ذلك التفاعل، حيث تهتم الجغرافيا الطبيعية بدراسة المظاهر الطبيعية البيئية المحيطة باإلنسان وتوزيعها 
المكاني والعوامل المؤثرة وراء هذا التوزيع، في حين تهتم الجغرافيا البشرية بدراسة مظاهر الحياة البشرية 

يجابية ومدى تأثر هذه التجمعات وتجمعاتها وعالقات تلك  التجمعات وما ترتب عليها من آثار سلبية وا 
تحتل مركزا متميزا بين مواد المنهج المدرسي والجغرافيا بشكل عام . بالظواهر الطبيعية وتأثير اإلنسان فيها

تتصل نها مادة شيقة في دراستها وعملية في موضوعاتها و أل في أي مرحلة من مراحل التعليم المدرسي
 (.0441 الجبر،) ببيئة الطالب اتصاال مباشرا

 
هي المادة التي تهتم بمجموعة خبرات مدنية قوامها مفاهيم وقيم ومهارات واتجاهات  :التربية المدنية

وممارسات تعزز الجانب المدني لدى األفراد في مختلف جوانب الحياة المدنية ليكونوا فاعلين في بناء 
 .(1101 نية،التربية والتعليم العالي الفلسطي وزارة) مؤسسات المجتمع 

 
 :النظرية البنائية وطريقة التعلم من خالل السياق 4.3.1

تعد  من خالل السياق، حيث تناولت الباحثة في هذا الجزء حلقة الربط بين النظرية البنائية وطريقة التعلم
العصر الحديث، وهي تتداخل مع  ربيون فيالمدرسة البنائية من أكثر المداخل التربوية التي ينادي بها الت

بتأكيدها على توظيف التعلم من خالل السياق الحقيقي،  اإلدراكية في كثير من النقاط إال أنها تتميز عنها
 والمدرسة البنائية لها أكثر من منظور في التعلم وهي. االجتماعي في إحداث التعلم والتركيز على أهمية البعد

ن التعلم يتم أالشخصية، و  ن الفرد يفسر المعلومات والعالم من حوله بناء على رؤيتهبشكل عام تؤكد على أ
يتم الموائمة أو التكييف للمعلومات بناء على  من خالل المالحظة والمعالجة والتفسير أو التأويل ومن ثم

وتطبيقات مباشره لتحقيق الفرد يتم عندما يكون في سياقات حقيقية واقعيه  البنية المعرفية لدى الفرد، وان تعلم
 .(1117 ،زيتون)لديه  المعاني

 
ما يحصل في العقل يجب  وللبنائية في التعلم أوجه متعددة، حيث أكدت أعمال بياجيه و برونر على فكرة انه

التركيز على عملية التمثيل والتكييف للمعرفة،  أن يكون قد تم بنائه بالفرد عن طريق المعرفة باالكتشاف، مع
بينما يؤكد ديوي على أن المعرفة تتم من خالل   .التفسير الذاتي للفرد اإلحساس بالمعنى متالزم معويكون 

والتي يتم فيها التفاعل مع البيئة بما فيها الشق االجتماعي، والتعلم عملية  النشاط والخبرة وفي ربط األشياء
ذلك إلى الخبرة  حالة العقلية بل تتجاوزللبناء وليست اكتساب للمعرفة، وان المعرفة ال تقتصر على ال نشطة

لتعلم أن اهانج أن البنائية تركز على ويرى  العالقات في عالقات األشياء ببعضها وليس لها معنى خارج هذه
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ن تفسير ، وأفي سياق اجتماع تبنى المعرفةأن  ة،وال تتم عبر اكتساب سلبي للمعرف هو عملية بنائية نشطة
وعلى السياق الثقافي واالجتماعي  ،الذاكرة المعرفة واالعتقادات السابقة في :هما المعرفة يعتمد على عاملين

 .الذي تبنى من خالله
 
تعىد النظريىة البنائيىة مىن النظريىات التربويىة المهمىة ويعىىد بياجيىه واضىع اللبنىات األولىى لهىا وقىد سىاعدت هىىذه و 

أن المىتعلم نشىط وغيىر  والىتعلم البنىائي يىرى .بيىرتطوير األداء التربوي بشىكل ك النظرية الباحثين والتربويين في
هىي تأويىل ومعالجىة المىتعلم ألحاسيسىه  سىلبي وان المعرفىة ال يىتم اسىتقبالها مىن الخىارج أو مىن أي شىخص بىل

الىىتعلم بينمىىا يلعىىب المعلىىم دور الميسىىر ومشىىرف علىىى عمليىىة  أثنىىاء تكىىون المعرفىىة، والمىىتعلم هىىو محىىور عمليىىة
 للمتعلمىىين فىىي بنىىاء المعرفىىة عوضىىا عىىن اسىىتقبال المعرفىىة مىىن خىىالل التىىدريس لفرصىىةالىىتعلم، ويجىىب أن تتىىاي ا

 .(1117،زيتون) والذي يرى أن التعلم يتم في السياق البنائي هو التعلم الواقعي هم نشاط في التعلمأو 
 

تصوراته لم و ويشجع المدخل البنائي المتعلمين على الخلق واإلبداع وبناء قاعدة معرفة فريدة خاصة لذلك المتع
أن التعلىىيم مىىن خىىالل السىىياق   (1112) ويشىىير زيتىىون .(p123،2002،Daley) وخبراتىىه وخلفيتىىه وحضىىارته

 :قوم على أربعة مبادئي
 .قبل الجهاز المعرفي للمتعلم نفسهيبنى المعنى ذاتيًا من . 0
 .اته السابقةتتأثر البنى المعرفية التي يشكلها المتعلم في عقله بخبر . 1
 .شعره بالرضاياء المعرفي للمتعلم علم عملية حسية نشطة تتطلب جهدًا عقليًا كبيرًا فأتزان البنالت. 2
  لديه من المعرفة لدى المتعلم التغير بشكل كبير فالمتعلم يتمسك بما المتكونةتقاوم البنية المعرفية . 9
 

عىد مىن الطرائىق الجذابىة فىي مجىال لوحظ في السىنوات األخيىرة انتشىار التعلىيم مىن خىالل السىياق والىذي يكما و 
 .(1117 ،داوود وعلي)سنه الماضية  م الصفي في الخمسينالتعليم والتعل

 
 :المتعلم البنائي 

 ى:المتعلم البنائي باآلتي (p340،Philips,1995) فيلبس وصف
 .اورسبان بنشاط والطالب يناقال ويحفالمعرفة والفهم يكت  Theactive Learnerالفرد المتعلم نشط . 0
نما  The scocial Learnerالفرد المتعلم اجتماعي . 1 فالطالب المتعلم اليبني المعرفة بشكل فردي وا 

 .ل جماعي عن طريق الحوار والتفاوضبشك
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الفهم  أنوبياجيه يقول . المعرفة والفهم يبتدعان ابتداعاً ف The creatioe Learnerالفرد المتعلم مبدع . 2
 .واالختراع اإلبداعيعني 

 
نقلىىت المىىتعلم مىىن  الحقيقىىي السىىياقخىىالل وتعتقىىد الباحثىىة أن النظريىىة البنائيىىة القائمىىة علىىى اسىىتخدام التعلىىيم مىىن 

المبنيىىة علىىى التكامىىىل لخبىىرات السىىابقة ا مىىن ى الىىدور المبىىدع والبنىىىاء والمركىىبالسىىلبي المتلقىىي للمعرفىىة إلىى هدور 
وهىىذا يعنىىي  ،ة جديىىدة وفهىىم جديىىد لهىىذه المعرفىىةوالمحلىىل لهىىا لغىىرض اسىىتحداث صىىور والتىىرابط دون الفصىىل بينهىىا 

 .معرفة جديدة لدى الطلبةتشكيل 
 

 الدراسات السابقة 1.1
الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسىة الحاليىة حسىب مكىان نشىرها، عربيىة وأجنبيىة، وترتيبهىا  تعرض

 .من األحدث إلى األقدم، وتم التعقيب على تلك الدراسات
 

 :العربية الدراسات 0.1.1
اسىىتخدام نهىىج عبىىاءة الخبيىىر فىىي تعلىىيم العلىىوم مىىن خىىالل سىىياق دراسىىة هىىدفت إلىىى ( 1102)أجىىرت عىىوض اهلل 

، علىىى عينىىة مىىن (الزمنىىي)العمىىري الىىدراما، وعالقتىىه بمسىىاعدة الطلبىىة للوصىىول إلىىى منىىاطق نمىىو تفىىوق نمىىوهم 
األدوات ، واسىتخدمت الباحثىة (م1102-1101)في العىام الدراسىي طالبة من الصف السابع االساسي، ( 13)

قوائم رصد العبارات المتجىذرة المىأخوذة مىن مصىادر البيانىات المختلفىة، وأداة قيىاس محكمىة ذات خلفيىة : اآلتية
وأظهىرت النتىائج  ولىى،صائية والوصفية والتي نتجت عن األداة األممت ألغراض مقارنة النتائج اإلحنظرية صُ 

مىىىرض )ل علىىىى مسىىىاعدة عينىىىة الدراسىىىة علىىىى فهىىىم المىىىادة المعرفيىىىة المقىىىررة يعمىىىأن نهىىىج الىىىدراما عبىىىاءة الخبيىىىر 
واسىتخدام تلىىك المعرفىة فىىي كتابىة سىىيناريو لفىيلم توعيىة عىىن المىرض، كمىىا أظهىرت النتىىائج تطىور قىىدرة ( السىكري

رافقهىا العينة على التعلم باستخدام االستقصاء ونموها اجتماعيًا في مهارات التفاعل اإلجتماعي اإليجابية ومىا ي
وأوصىت الدراسىة من قيم واتجاهات اجتماعية من تعىاون وتشىارك ودعىم وتشىجيع واحتىرام متبىادل أثنىاء العمىل، 

إلى استخدام طريقىة نهىج عبىاءة الخبيىر فىي تعلىيم العلىوم مىن خىالل سىياق الىدراما لمسىاعدة المىتعلم علىى انتىاج 
 .معرفة علمية وفنية مترابطة

 
قائمة على المنحى ( PDEODE) تدريسية إستراتيجية أثر تقصي إلى تهدفدراسة ( 1101)أجرى الخطيب 

 األساسي العاشر الصف طالب لدى بها واالحتفاظ الرياضية المفاهيم واستيعابالبنائي في التفكير الرياضي 
في العام  ،قسموا عشوائياً  األساسي العاشر الصف طالب من طالب (811) من عينة ن، علىاألرد في
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 صياغتها إعادة بعد التعليمية المادة :اآلتية واتاألد الباحث استخدم ولقد ،(م1114_1111)الدراسي 
، Predictionالتنبؤ : )وتتلخص في قائمة على المنحى البنائي( PDEODE) تدريسية إستراتيجية باستخدام
 ،(Explain، التفسير Discuss، المناقشة Observe، المالحظة Explain، التفسير Discussالمناقشة 
 المتعلقة النتائج أظهرت وقد بها، واالحتفاظ الرياضية المفاهيم استيعاب التفكير الرياضي واختبار واختبار
 طالب على التجريبية المجموعة طالب تفوق بها واالحتفاظ الرياضية المفاهيم واستيعاب الرياضي بالتفكير

أن يوجه لمساعدة الطلبة في التبصر في  أن التعليم الفاعل ينبغيوأوصى الباحث  .الضابطة المجموعة
المفاهيم الرياضية وما فيها من ترابطات وعالقات، وأن المبادئ والقوانين والنظريات هي عالقة مترابطة بين 

 .المفاهيم، وتمثل الهيكل الرئيس للبناء الرياضي
 

مىىوذج التعلىىيم مىىن ثىىر تىىدريس الرياضىىيات باسىىتخدام نأهىىدفت إلىىى التعىىرف علىىى دراسىىة  (1111)منىىى  تر أجىى
اق فىىىي تىىىدريس المفىىىاهيم الرياضىىىية علىىىى تحصىىىيل طلبىىىة الصىىىف األول المتوسىىىط واتجاهىىىاتهم نحىىىو يخىىىالل السىىى
 والتحصىىيل بىىالعمر الطلبىىةتكىىافؤ  علىىى ، وأكىىدت الدراسىىةطالبىىاً ( 24)مىىن عينىىة الدراسىىة  تنىىتكوّ و  ،الرياضىىيات

لتحليىىىل النتىىىائج و  ،تجىىىاه نحىىىو الرياضىىياتإلختبىىىار التحصىىىيلي ومقيىىاس ااإل ةاسىىىتخدمت الباحثىى، و درجىىة الىىىذكاءو 
ق ذو داللىة إحصىائية و وجىود فىر إلىى ل وأظهرت نتائج التحلي ،(بيرسون)رتباط اإلومعامل ( t-test) استخدمت

وأوصىىت الدراسىىة إلىىى إعتمىىاد أسىىلوب  ،لصىىالح المجموعىىة التجريبيىىة تجاهىىاتومقيىىاس اإل تحصىىيلختبىىار الإفىىي 
لرياضىيات لقىدرة هىذا االسىلوب علىى ربىط المفىاهيم الرياضىية ورفىع تحصىيل التعلم مىن خىالل السىياق فىي مىادة ا

 .الطلبة
 

 التاسع الصف طلبة تحصيل في بنائي تعلم نموذج أثر تقصي إلى هدفتدراسة ( 2..0)أجرى الكسجي 

 ست في موزعين وطالبة، طالباً  (742)من عينة على نحوها، الطلبة واتجاهات الرياضيات مادة في األساسي

للعام ،األولى عمان لمديرية التابعة الحكومية المدارس من مدرستين في األساسي التاسع الصف من شعب
 مادة في تحصيلي واختبار الرياضيات، نحو لالتجاهات مقياسالباحث  ماستخد ،(0..0-2..0)الدراسي 
 ووفقا التعلم، دورة إلستراتيجية وفقا الدروس لسير مخططات استخدم كما ،األساسي التاسع للصف الرياضيات

 تم وقد ،التجريبية للمعالجة المختارة التعليمية المادة تدريس المخططات بهذه تم حيث ويتلي، إلستراتيجية

 على منخفض، تحصيل ذوي وطلبة متوسط، تحصيل ذوي وطلبة مرتفع، تحصيل ذوي طلبة إلى الطلبة تصنيف
 فرق الدراسة وجود نتائج أظهرت وقد.معيارية عالمات إلى تحويلها وبعد ،الرياضيات مبحث في عالماتهم أساس

 التدريس إلستراتيجية تعزى الرياضيات مادة في األساسي التاسع الصف طلبة تحصيل في إحصائية داللة ذو
ستراتيجية التعلم، دورة)  إحصائية داللة ذو فرق دوجو وكذلك .التجريبية المجموعة لصالح (ةواالعتيادي، ويتلي وا 
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 التحصيلي والمستوى التدريس إستراتيجية بين للتفاعل يعزى األساسي التاسع الصف لبةط تحصيل في
 نحو األساسي التاسع الصف طلبة اتجاهات في إحصائية داللة ذو فرق دو وجباإلضافة إلى  .(لالمعد)

 المجموعة لصالح( ةاالعتيادي والطريقة ،ويتلي واستراتيجية ،التعلم دورة) التدريس الستراتيجية تعزى الرياضيات

 ذو فرق يوجد الو .الطلبة اتجاهات في ويتلي استراتيجية أثر مع التعلم دورة استراتيجية ألثر تكافؤ مع التجريبية

 التدريس استراتيجية بين للتفاعل يعزى الرياضيات نحو التاسع الصف طلبة اتجاهات في إحصائية داللة

ورة تنسيق الجهود لجميع العاملين في مجال التربية من بضر  أوصى الباحث (.المعدل ) التحصيلي والمستوى
ألن ذلك قد يؤدي إلى تسهيل مهمة البنائي  المنحى استخدام الرؤساء والمشرفين، ومديري المدارس والمعلمين

 .تغيير تفكير المتعلم من المتلقي إلى المتعلم النشط الفاعل في المجتمعالمعلم في 
 

إلى التعرف على أثر التدريس وفق نموذج التعلم البنائي في اكتساب  فتهددراسة ( 1112)أجرى الظفيري 
 الدراسة عينة ونتتكً المفاهيم العلمية وعمليات العلم في مادة العلوم لطالب المرحلة المتوسطة في الكويت و 

حيث قام الباحث  (1112-1119)، للعام الدراسي المتوسط السادس الصف طالب من طالًبا (71) من
لحساب المتوسطات ( ت)واستخدم التحليل اإلحصائي  ،العلم عمليات واختبار، العلمية لمفاهيمل اختبار إعدادب

 وبعد ،فقرة لكل والتمييز الصعوبة معامالت استخراج تم كما ،الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة
 أفراد ألداء المعياري واالنحراف الحسابي طالمتوس حساب تم العينة أفراد على الدراسة ألدوات البعدي التطبيق
 نتائج وأظهرت واستخدم تحليل التباين األحادي بعد جمع البيانات وتحليلها، الدراسة، أدوات على العينة
 اختبار في واالعتيادية التجريبية المجموعتين عالمات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود ةالدراس

 ذات فروق توجد الوكذلك  .التدريس لطريقة يعزى (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند ةالعلمي المفاهيم اكتساب
 (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عندواالعتيادية  التجريبية المجموعتين عالمات متوسطي بين إحصائية داللة

 نموذج تخدامباس الدراسة أوصت ،السابقة النتائج على وبناءً  العلم عمليات اختبار فييعزى لطريقة التدريس 
 .استخدامها على وتدريبهم المعلمين وتشجيع العلوم، مادة تدريس في البنائي التعلم

 
 :الدراسات األجنبية 1.1.1

 
سلوب تدريس تماسك وترابط ألمعرفة ما إذا كان  دراسة هدفت إلى Abu Shaer, 1995)) رأجرت أبو شاع

صف العاشر في دولة االمارات العربية المتحدة المفردات في نصوص االستيعاب أي أثر في اكساب طلبة ال
-0442)، للعام الدراسي (عشر شعب)طالبة موزعة على ( 211) على عينة من. مهارة تعلم المفردات

وقبل إجراء التجربة خضعت (. ست شعب)في طالبة ( 011)وقد تكونت عينة الدراسة من  (م0449
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ياس مهارة المفردات لديهن في بداية الفصل الدراسي الطالبات المتحان استيعاب تضمن خمسين سؤااًل لق
ريقة التدريب على اكتشاف ترابط وتماسك المفردات في النص هي المتغير المستقل في وقد كانت ط. الثاني

ثم أخضعت . الدراسة، أما المتغير الثابت فقد كان مستوى تحصيل الطالبات في مهارة تعلم المفردات
لتعرف على وقد استخدمت الباحثة تحليل التباين ل ،أسابيع( 1)التدريبي مدة لبرنامج المجموعة التجريبية إلى ا

بين ( α ≤ ...0)وجود فرق ذو داللة إحصائية على المستوى  أثر البرنامج التدريبي، وأظهرت نتيجة الدراسة
ق طريقة تدريب وفي ضوء هذه النتيجة تنصح الباحثة بتطبي. المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية

كما تنصح . الطلبة على اكتشاف ترابط وتماسك المفردات في نصوص االستيعاب في المرحلة الثانوية
كما تنصح باستخدام إطار يساعد في . باستخدام رسم المخططات التي تبين التماسك والترابط بين المفردات

  .الكشف عن المفردات المترابطة في نصوص االستيعاب
 

وطالب اللغة  لى استكشاف كيف يعي خبراء ومعلمودراسة هدفت إ (Barghouthi,2008)ي أجرت برغوث
اإلنجليزية في السياق التربوي الفلسطيني، وكذلك هدفت إلى الكشف وبشكل نقدي عن طبيعة المحتوى الثقافي 

ية، وتكونت عينة الموجود في منهاج اللغة اإلنجليزية كما يدركه ويعيه خبراء ومعلمي وطالب اللغة اإلنجليز 
، (م2..0-2..0)للعام الدراسي  من خبراء وطالب اللغة اإلنجليزية في فلسطين،( 00)الدراسة من 

، وأظهرت النتائج أن هناك فهمًا واستخدمت الباحثة المقابالت المعمقة الفردية وضمن مجموعات بؤرية
قافة األولى للمتعلمين، ووضحت الدراسة أن مختلطًا لظاهرة عولمة اللغة اإلنجليزية وتأثيرها على اللغة والث

هيمنة اللغة اإلنجليزية في السياق الفلسطيني تم تعزيزها من خالل اإلحتالل المتواصل والمتعاقب لفلسطين 
ومن خالل الدور الرسمي للمؤسسة التعليمية الفلسطينية باإلضافة إلى مؤسسات تعليمية أخرى مثل الجامعات 

ظمات غير الحكومية، وأوصت الدراسة إلى متابعة المؤسسات الحكومية وغير والمدارس الخاصة والمن
 . الحكومية في تدريس اللغة اإلنجليزية وأثرها على الطلبة في سياق الثقافة الفلسطينية

 
 :التعقيب على الدراسات 1.1.1

عتبر امتداد واستكمااًل من خالل استعراض األدب التربوي وبذات الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية، ت
على  لسياق، ويظهر هذا التداخل والتقاربلها في مجال طريقة التدريس وباألخص طريقة التعلم من خالل ا

 :النحو اآلتي
 

أن المعرفة تتم من و  الطالب الذي يركز على تتلخص الدراسات السابقة في موضوعاتها حول التعلم البنائي
، داث والمعلومات السابقة وتخزينها واالستفادة منها وتفعيلها حسب الحاجةحوفي ربط األ تهوخبر  نشاطهخالل 
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للبناء وليست اكتساب  ، والتعلم عملية نشطةةاالجتماعي يسهم في زيادة معرفته ةمع البيئ الطالب تفاعلوأن 
ياء ببعضها ذلك إلى الخبرة في عالقات األش ن المعرفة ال تقتصر على الحالة العقلية بل تتجاوزأللمعرفة، و 

ن تفسير المعرفة يعتمد على ، وأفي سياق اجتماع تبنى المعرفةأن ، العالقات وليس لها معنى خارج هذه
وعلى السياق الثقافي واالجتماعي الذي تبنى من  ،الذاكرة المعرفة واالعتقادات السابقة في :هما عاملين
ودراسة  (3002الظفيري،)ودراسة ( 3001الكسجي،)ودراسة  (3043الخطيب،)كما تظهر في دراسة  ،خالله

(Abu Shaer،4992)  وبينت النتائج األثر األكبر لهذه الدراسات على تحصيل الطلبة من خالل ترابط
المفاهيم واكتسابها من خالل طريقة التدريس، وهذه ما أكدته دراسة الباحثة التي خلصت بنتيجة أن الترابط 

االجتماعية والتي تربط بين المواد االجتماعية األربعة تزيد من  بين المعلومات المقدمة في مادة العلوم
 .تحصيل الطالبات واتجاهاتهن نحو التعلم وطريقة التدريس

 
وترى الباحثة أن االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية، كانت في موضوع المادة المطبقة والتي 

إلنجليزية، وأن الدراسة الحالية طبقت ألول مرة في الوطن اعتمدت على مادة الرياضيات والعلوم واللغة ا
على مادة العلوم االجتماعية والتي ُأستخدمت فيها طريقة التعلم من خالل ( على حّد علم الباحثة)العربي 
 .السياق
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 ثالثال الفصل
جراناتها  طريقة الدراسة وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ار عينتها وأدواتها وطرق التحقق من صدق يتناول هذا الفصل وصفًا لمنهجية الدراسة ومجتمعها وطريقة اختي
 .وثبات تلك األدوات وتصميمها والمعالجات اإلحصائية المستخدمة، وخطوات اجراءاتها التطبيقية

 
 :منهج الدراسة 3.1

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي والتصميم شبه التجريبي لمالئمته لمثل هذا النوع من 
 .الدراسات

 
 :تمع الدراسةمج 1.1

ن مجتمع الدراسة بيت _ يرية التربية والتعليمساسي في مدارس مدبات الصف السابع األجميع طال من تكو 
 .طالبة (0371)والبالغ عددهن ، (1031/1031)لعام الدراسي في الفصل الدراسي الثاني في ا لحم،

 
 :عينة الدراسة 1.1
البة، من ثالث شعب دراسية تمثل جميع صفوف الصف ط( 49)العينة بطريقة قصدية وبلغ عددها  تر اختي

( 20)دين األساسية، حيث اشتملت الشعبة التجريبية على مدرسة بنات الخلفاء الراش فيساسي السابع األ
فلسطين ) دراسيةالوحدة ال ة التجريبيةالشعب تسبحيث در  طالبة،( 32)طالبة، والشعبتين الضابطتين على 

 العلوم االجتماعية للصف العتماد على بعض موضوعات مختارة من كتبالتي صممت با (أرض وحضارة
، باستخدام طريقة التعلم من خالل السياق( التربية المدنيةو  والتربية الوطنية والجغرافيا التاريخ) السابع األساسي

لتعرف على ل ضعت الشعبة التجريبية إلى اختباروقد خ. المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية تسبينما در 
داة من تصميم الباحثة خضعت الشعبة التجريبية إلى أو كما  ،أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق
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لقياس انماط داة أ تممن خالل السياق، كما واستخدلقياس اتجاهات الطالبات حول طريقة تدريس التعلم 
المدرسة  تر واختي (.1101عالي الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم ال) التفاعل الصفي المعتمدة من الوزارة
 :بطريقة قصدية وذلك لألسباب اآلتية

 
  ليسهل تطبيق تحتوي هذه المدرسة على ثالث شعب للصف السابع األساسي تدرسها نفس المعلمة

 .الدراسة على المجموعتين الضابطة والتجريبية
 طريقة التعلم من خالل السياق في تدريس دارة المدرسة وموافقة المعلمة واستعدادها الستخدام تعاون إ

 .هذه المجموعتين
  ،المعلمة مؤهلة جامعيًا ومن ذوي الخبرة في تدريس هذا الصف لكونها تدرسه منذ عشرة أعوام

 .باإلضافة لتعمقها في المادة التعليمية ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها
  الصفي تفاعل الطالبات لمتابعة الباحثة سهل التواجد سكنقرب المدرسة من مكان. 

 
 :إعداد المادة التعليمية وفق طريقة التعلم من خالل السياق

 
تب الصف السابع األساسي لمادة العلوم االجتماعية من ك (فلسطين أرض وحضارة) الوحدة الدراسيةم إعداد ت
 ملحق)تعلم من خالل السياق ة ال، وفقًا الستخدام طريق(التربية المدنيةو  والتربية الوطنية والجغرافيا التاريخ)
 :واتبعت الباحثة الخطوات اآلتية(. 0
 التربية و  والتربية الوطنية والجغرافيا التاريخ)ة متمثلة بكتبه األربعة االطالع على منهاج العلوم االجتماعي

 (.1101/1102)للصف السابع األساسي المطبق في فلسطين للعام الدراسي ( المدنية
  الموقع الجغرافي والحدود ) من الفصل األول والثانيوذات العالقة لدروس المترابطة من ا مجموعة اختيار

، (م0491_0111)تحرير بيت المقدس الشريف، فلسطين  موقع فلسطين الفلكي وأهميته، ،والمساحة
والتي يمكن شرحها باستخدام طريقة التعلم من خالل السياق، من منهاج الصف  ،(السياحة في فلسطين

  .االساسي السابع
  الموقع الجغرافي والحدود والمساحة، موقع فلسطين الفلكي ) دروس من أربعة بناء الوحدة الدراسية

التي تغطي  ،(، السياحة في فلسطين(م0491_0111)، تحرير بيت المقدس الشريف، فلسطين وأهميته
ن مادة التاريخ خليط م ، بحيث يشتمل كل درس منها على(فلسطين أرض وحضارة) الوحدة الدراسية

سير  ضحة، وخطلواااألهداف  والجغرافيا والتربية الوطنية والمدنية، كما وضعت الباحثة مجموعة من
 (.1ملحق )ى مجموعة من االنشطة الدراسية عل الوحدة كما وتحتوي. يوضح مسار الدرس
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 من قبل الباحثة،  (ةفلسطين أرض وحضار ) فقد تم تحليل الوحدة الدراسية: تحليل محتوى الوحدة الدراسية
واالتفاق مع معلمة متميزة لتحليلها منفردة، ومن ثم تم تحليل الوحدة من قبل الباحثة مرة أخرى بفارق 

نسبة ، كانت (1119الكبيسي، )اق باستخدام معادلة سكوت أسبوعين، وبعد حساب معامل االتسزمني 
 (.2ملحق ) %42ين تاق بين المحللاالتس

  إلبداء الرأي ذوي الخبرة واالختصاصعلى مجموعة من المحكمين من  الدراسيةعرضت الباحثة الوحدة ،
حتى أخرجت  وعّدلت في ضوء مالحظات المحكمين في مدى مناسبتها للغرض الذي أعّدت من أجله،

 .(9ملحق )منهم % 11بعد موافقة  بصورتها النهائية
 

 :أدوات الدراسة 9.2
 

أداة أثر طريقة التعلم من خالل السياق، و اختبار لقياس  :اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات
وفيما  .أداة فالندرز لقياس التفاعل الصفي، و لقياس اتجاهات الطالبات نحو طريقة التعلم من خالل السياق

 :يلي وصف لهذه األدوات
 

 :اختبار لقياس أثر طريقة التعلم من خالل السياق 3.4.1
 

ياس أثر طريقة التعلم من خالل السياق على الطالبات للصف السابع االساسي، هدف هذا االختبار إلى ق
 (.2ملحق ) ف بلوم للمجال المعرفي أو العقليستة مستويات عقلية حسب تصنيوهو اختبار اشتمل على 

 
 أبو جادو،) ،(0447،وآخرون سعادة) الدراسات والمراجع ذات العالقةالباحثة بمجموعة من  ستعانتا

تصنيف بلوم لبناء االختبار من أجل التعرف على كيفية صياغة أسئلة االختبار مع إجراء بعض ل (1112
عليمية ومستوى الطالبات ليتناسب وطبيعة المادة الت (9)، ملحق التعديالت بعد عرضها على المحكمين

بادئ القياس المعرفية، باإلضافة إلى خبرة الباحثة في اإلشراف التربوي ومجال تدريب المعلمين على م
، (×)أو ( √)ضعي إشارة _فقرات ( 3)أسئلة، تكون السؤال األول من ( 01)والتقويم، وتكون االختبار من 

فقرات اختيار من متعدد، أما السؤال ( 3)أكملي الفراغ، والسؤال الثالث من _فقرات ( 3)من  والسؤال الثاني
فقرات الهدف منه تحليلي، ( 2)من لخامس تكون عرفي المفاهيم، والسؤال ا_فقرات ( 2)فتكون من  الرابع

فقرات مهارات عقلية، والسؤال السابع مقارنة تحليلية، والسؤال الثامن ( 2)والسؤال السادس تكون من 
تطبيقي، حيث تم تصحيحها بطريقتين، استنتاجي، أما السؤال التاسع فقد كان سؤااًل تقويميًا، والسؤال العاشر 
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األسئلة الثالث األولى بشكل محدد فاإلجابة الصحيحة تؤخذ عالمة واإلجابة الخاطئة تمثلت بتصحيح  األولى
نطقي تم تصحيحها بطريقة تقيس مستوى تفكير الطالبات العليا وبشكل م الثانيةأما الطريقة . تؤخذ صفر

 (.3ملحق ) يتناسب وفهم الطالبة للسؤال
 

 :يةوقد اتبعت الباحثة في إعداد االختبار الخطوات اآلت
 
تحليل المحتوى العلمي للوحدة الدراسية التي تم إعدادها للصف السابع األساسي وحصر المفاهيم  .0

 .والتعميمات والمبادئ العلمية التي يتضمنها المحتوى
بار، وقد تم بناء جدول مواصفات حسب تصنيف بلوم لالختبار تبعًا لتحليل تاألولية لالخإعداد الصورة  .1

 (.7ملحق )االجتماعية للصف السابع األساسي ة الدراسية من مادة العلوم المحتوى الختبار الوحد
 

 :صدق االختبار 3.3.4.1
لمحكمين من ذوي الخبرة للتحقق من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من ا

ات االختبار ، من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين لمادة االجتماعيات، لمراجعة فقر (9ملحق ) واالختصاص
والحكم عليها من حيث المالئمة العلمية واللغوية وفاعلية المستويات واألهداف ومدى قياس كل سؤال وفقرة 
لألهداف الخاصة بها، وتم تعديل الفقرات بموجب آراء المحكمين من حيث الحذف واإلضافة والتعديل حتى 

 .(2ملحق ) اخرج بصورته النهائية
 
 :ثبات االختبار 1.3.4.1

 
كما هو ( لفاكرونباخ أ)وللتأكد من ثبات االختبار تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 

 (.020.)أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات بلغت  حيث تبين (001) موضح في الجدول
 

 .نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات اداة الدراسة: 001جدول 
 قيمة ألفا عدد الفقرات االتعدد الح المجال

 020. 12 42 الدرجة الكلية لالختبار
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 :أداة قياس اتجاهات الطالبات نحو طريقة التعلم من خالل السياق 1.4.1
 

استخدمت الباحثة أداة لقياس اتجاهات طالبات الصف السابع االساسي نحو طريقة التعلم من خالل السياق 
 ناصر،)، (1112بركات،)لمراجع ذات العالقة بقياس االتجاهات من تصميمها بعد الرجوع إلى بعض ا

فقرة حسب مقياس ليكرت، وأمام كل عبارة من العبارات عدد من ( 22)، وتكونت األداة من (0444
االستجابات تبدأ بتأييد تام، وتنتهي بمعارضة تامة، فاإلجابة تتدرج على فقرات أداة قياس اتجاهات الطالبات 

دائما ، غالبًا، أحيانًا، )لم من خالل السياق تدرجًا خماسيًا لتحديد درجة الموافقة لكل عبارة وهي نحو طريقة التع
وقد ( 2_0)تم تحويل استجابة الطالبة لكل عبارة من العبارات إلى أوزان تقديرية تتراوي من (. نادرًا، أبداً 

( نادراً )ثالث درجات، ( أحياناً )رجات، أربع د( غالباً )خمس درجات، ( دائماً )أعطيت اإلجابات التي تضمنت 
 .عالمة( 22)عالمة، والدنيا ( 032)درجة واحدة، بحيث تكون العالمة القصوى للطالبة ( أبداً )درجتان، و

 
 :صدق األداة 3.1.4.1

 
للتحقق من صدق األداة تم عرضها بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة 

من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين ومرشدين تربويين، لمراجعة فقرات األداة  (9ملحق ) واالختصاص
والحكم عليها من حيث المالئمة العلمية واللغوية وفاعلية صياغة االتجاهات ومدى قياس كل فقرة للهدف 
الخاص بها، وتم تعديل الفقرات بموجب آراء المحكمين من حيث الحذف واإلضافة والتعديل حتى أخرجت 

( بيرسون)، ولحساب معامل اإلرتباط (1ملحق ) العتماد الفقرة% 11حيث اعتمدت نسبة  ا النهائيةصورتهب
 (:1.2)ظهرت النتيجة كما هي موضحة في الجدول 
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مع الدرجة ( االستبيان)رتباط فقرات أداة الدراسة لمصفوفة إ( بيرسون)عامل االرتباط نتائج م: 1.2جدول 
 (:ستبياناال)الكلية لألداة 

 الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  الفقرات الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  الفقرات
1 0.41 0.022 18 0.75 0.000 
2 0.54 0.002 19 0.60 0.000 
3 0.61 0.000 20 0.63 0.000 
4 0.65 0.000 21 0.43 0.015 
5 0.41 0.022 22 0.54 0.002 
6 0.42 0.020 23 0.73 0.000 
7 0.81 0.000 24 0.65 0.000 
8 0.88 0.000 25 0.44 0.013 
9 0.87 0.000 26 0.56 0.001 
10 0.61 0.000 27 0.64 0.000 
11 0.50 0.004 28 0.75 0.000 
12 0.43 0.015 29 0.42 0.020 
13 0.49 0.005 30 0.54 0.002 
14 0.63 0.000 31 0.49 0.005 
15 0.44 0.012 32 0.36 0.047 
16 0.73 0.000 33 0.73 0.000 
17 0.62 0.000    

 
مع الدرجة ( استبيان االتجاهات)إلى أن قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة  (001)ويالحظ من الجدول 

الكلية لألداة كانت دالة إحصائًيا، مما يشير إلى اتساق داخلي لفقرات األداة وأنها تشترك مًعا في قياس 
تحصيل وأثرها على العلوم االجتماعية اتجاهات الطلبة نحو استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة 

 .طالبات الصف السابع األساسي، على ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه
 

 :داةثبات األ 1.1.4.1
، حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة (كرونباخ ألفا)تم التحقق من ثبات األداة باستخدام معامل 

إذ بلغت ( كرونباخ ألفا)الدراسة، وتم التأكد من الثبات إلبعاد االداة وفق معادلة  من الطالبات من نفس مجتمع
 (:2.2)داة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، كما يوضحها الجدول مما يدل على أن األ( 1.41)
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 .نتائج معمل كرونباخ الفا لثبات أداة الدراسة(: 1.2)جدول رقم 
 ة ألفاقيم عدد الفقرات عدد الحاالت المجال
 .04. 11 10 لالستبيان  الدرجة الكلية

 
 :إجرانات تطبيق الدراسة 1.1

 

 :تم إتباع اإلجراءات اآلتية من أجل تنفيذ الدراسة
الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم موجه إلى مديرة  .0

 (.4ملحق ) بيق الدراسة فيهااسية التي تم تطمدرسة بنات الخلفاء الراشدين األس
حصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طالبات الصف السابع األساسي في مدرسة بنات الخلفاء الراشدين  .1

 .األساسية في مديرية بيت لحم
بناء أدوات الدراسة بعد اإلطالع على المناهج الدراسية واألدب التربوي الخاص بموضوع الدراسة،  .2

 .ذات العالقة في عدد من الدراسات السابقة دمةألدوات المستخواإلطالع على مجموعة من ا
 .التأكد من صدق أدوات الدراسة من خالل عرضها على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص .9
 .أدوات الدراسة من خالل اختبار كرونباخ ألفا ومعامل اختبار بيرسون ثباتالتأكد من  .2
سة وتوزيعهم على المجموعة الضابطة والتجريبية بطريقة تحديد المجموعات الثالثة المشاركة في الدرا .3

 .عشوائية
 .إعداد المادة التعليمية التي تضمت األنشطة التدريسية وفق طريقة التعلم من خالل السياق .7
 .تدريب المعلمة على طريقة التعلم من خالل السياق من خالل مجموعة من اللقاءات .1
 (.1102_1101)اسي الثاني للعام الدراسي تطبيق الدراسة على العينة في الفصل الدر  .4

تطبيق اختبار الوحدة الدراسية وأداتا التفاعل الصفي واتجاهات الطالبات نحو طريقة التعلم من خالل  .01
السياق على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد إجراء التجريب للتعرف على أثر 

 .المتغيرات المستقلة
 .تها إحصائيًا الستخراج النتائج وتفسيرهاجمع البيانات ومعالج .00
 

 :التفاعل الصفي اة قياس أنماطأد 3.4.2
وزارة التربية والتعليم )المعتمدة من الوزارة ( .0ملحق )التفاعل الصفي  ياس أنماطاستخدمت الباحثة أدة ق

ائن هو كأي وصف ما )جوانب معينة من سلوك تدريس المعلم  صفيبحيث  ،(0.00 ،العالي الفلسطينية
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اكتشاف ، مراقبة وضبط وتنظيم األنشطة التعليمية داخل غرفة الصف ،(ومقارنة مع ما ينبغي أن يكون
تزويد المعلمين بتغذية راجعة ، العالقة بين جوانب سلوك التدريس وبين متغيرات تتعلق بتعليم الطلبة

القوة في التأثير على المعلمين  بخصوص كيفية تدريسهم أثناء عملية اإلشراف التربوي والذي يعطي بدوره 
التعرف على النواحي الكمية والنوعية للسلوك اللفظي بين ، توفير وتطوير الطرق البناءة للتعلم، وتوجيههم

كالم المعلم : القسم األول :يتكون نظام فالندرز من عشرة خواص مقسمة إلى ثالثة أقسامو  .المعلم وطالبه
قبل أفكار الطلبة والبناء ت، الثناء والتشجيع، تقبل المشاعر) باشر ويقسم إلىلمالتأثير ا _أ :ويقسم إلى قسمين

النقد وتبرير ، إعطاء التوجيهاتلتلقين، ي واالشر )إلى التأثير غير المباشر ويقسم _ب. طري األسئلة، عليها
 .(كمبادرة استجابة الطالب، استجابة الطالب كرد فعل)لب ويقسم إلى كالم الطا: القسم الثاني. (السلطة

 قامت الباحثة بحضور أربع حصص صفيةوقد  .الصمت أو الفوضى:السلوك المشترك  :القسم الثالث
لقياس مدى تفاعل الطالبات مع طريقة التعلم من خالل السياق  (00،01،11،19/2/1102)بتواريخ 

وبلغت ، تكرار (0711)ى التفاعل الصفي والذي بلغ استخدمت الباحثة عدد التكرارات لتحليل نتائج مدو 
 (.9.2)شكل النسب المئوية لكل بند كما هو موضح في ال

 
 .نسبة أشكال التفاعل اللفظي بناء على أداة فالندرز( 9.2)الشكل      

 
 

;  

  تقبل المشاعر

;  

 عالثناء أو التشجي

;  

  توجيه االسئلة حول المضمون;

 اعطاء التوجيهات

  

;  

 التبريرسلطة النقد 

 
 شرح المعلم 

 

;  

 توضيح افكار الطلبة

 رتباكسلوك او ا

 حديث الطالب

 رد فعل الطالب
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يث مسيطر عليه من قبل المعلم ح م في فلسطينأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها أن النمط السائد في التعلي
براز السلطة وهذا ما دعمه  عطاء التعليمات والنقد وا  يقضي ثلثي الوقت بكالمه المباشر والمتمثل بالشري وا 

 .قانون فالندرز للتفاعل الصفي
 

 :متغيرات الدراسة 2.1
 :ه الدراسة على المتغيرات األتيةاشتملت هذ

 

 :المتغيرات المستقلة 3.2.1
 (.التعلم من خالل السياق، الطريقة االعتياديةطريقة )طريقة التدريس ولها مستويان _ 
 

 :المتغيرات التابعة 1.2.1
 .التحصيل_ 
 .التفاعل الصفي_ 
 .إتجاهات الطالبات_ 
 

 :تصميم الدراسة
الدراسة  مجموعاتت العينة قصديًا، و ر اسة حيث اختيالتصميم شبه التجريبي في هذه الدر  ت الباحثةات بع

 .عشوائياً 
 قياس بعدي   –معالجة  –   قياس قبلي   :يبيةالمجموعة التجر     

                            01             ×             10 

 
 :لجة ارحصائيةاالمع 1.1

 
حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات  ،spss التحليل اإلحصائياستخدمت الباحثة برنامج 

 .(كرونباخ ألفا)و (بيرسون)رتباط اإلعامل مو  (T-test) اختبار ، واستخدمالمعيارية
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 رابعال الفصل
 نتائج الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :نتائج الدراسة 3.4
أثر استخدام طريقة التعلم من يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، التي هدفت إلى 

، األساسيف السابع الص الباتتحصيل طو  في أنماط التفاعل الصفيخالل السياق لمادة العلوم االجتماعية 
وكذلك إلى معرفة ما إذا كان هذا األثر يختلف باختالف طريقة التدريس على التفاعل الصفي وتحصيل 

 .الطالبات
 

 :يأتوفيما يلي عرض للنتائج في هذا الفصل تبعًا للمتغيرات التابعة كما ي
 

 بالسؤال األولبالتحصيل والممثلة النتائج المتعلقة  1.4
 

لمادة العلوم االجتماعية على تحصيل م من خالل السياق طريقة التعل ما أثر استخدام :السؤال األول
  ؟في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم األساسيالصف السابع  اتبالط
 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في المجموعتين لإلجابة عن ذلك 
تحصيل الطالبات في مادة العلوم االجتماعية وذلك باختالف طريقة اختبار بطة على التجريبية والضا

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( 0.9)التدريس، ويبين الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على اختبار تحصيل الطالبات في المجموعتين (: 002)الجدول 
 .(التعلم من خالل السياق)ريس التدحسب طريقة 

 المتوسط الحسابي العدد المهارات المجموعة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 ءابطة

 %0002 3.71 12.10 21 تذكر

 %1000 1.47 1.25 21 فهم واستيعاب

 %2000 10.2 40.0 21 طبيقت

 %0002 0040 0020 21 حليلت

 %0201 0012 0020 21 قويمت

 %0001 8.81 26.29 21 ة الكليةالدرج

 تجريبية

 %.210 3.38 14.50 10 تذكر

 %.0.0 1.48 2.00 10 فهم واستيعاب

 %2000 0004 4022 10 طبيقت

 %2200 0022 1020 10 حليلت

 %.200 042. 0001 10 قويمت

 %2002 7.10 32.90 10 الدرجة الكلية

 
رية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطالبات على اختبار أن هناك فروقًا ظاه( 002)الحظ من الجدول ي

فقد بلغ ، (الضابطة والتجريبية)التحصيل باستخدام طريقة التعلم من خالل السياق للمجموعتين الدراسية 
للمجموعة ( 02004)مقابل  ،(.1004)المتوسط الحسابي لدرجة تحصيل الطالبات في المجموعة التجريبية 

 .الضابطة
 

 :لى الفرءية اآلتيةحّول إ ولة عن السؤال األ لإلجاب
بين متوسطات تحصيل طالبات (  α <1010ِ)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الفرءية

 0تعزى إلى طريقة التدريسالصف السابع األساسي 
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التعلم من خالل  للفروق في أثر استخدام طريقة" ت"للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار 
 السياق لمادة العلوم االجتماعية على تحصيل طالبات الصف السابع األساسي تعزى لمتغير طريقة التدريس،

 (:002)كما هو واضح من خالل الجدول 
 

 :طريقة التدريسلمتغير  تعزىتحصيل طالبات الصف السابع األساسي ل ( ت)نتائج اختبار ( 002)جدول 
المتوسط  العدد يسطريقة التدر  المهارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 ارحصائية

 تذكر
 3.71 12.10 63 التقليدية

92 -3.029 **0.003 
 3.38 14.50 31 التعليم من خالل السياق

 استيعابفهم و 
 1.47 1.25 63 التقليدية

92 -2.307 **0.023 
 1.48 2.00 31 ياقالتعليم من خالل الس

 طبيقت
 1.02 0.03 63 التقليدية

92 3.341- 0.114 
 1.10 0.11 31 التعليم من خالل السياق

 حليلت
 3.03 3.13 63 التقليدية

92 1.120- **0.000    
 3.12 1.11 31 التعليم من خالل السياق

 قويمت
 3.11 3.11 63 التقليدية

92 3.242- 0.342 
 0.01 1.31 31 ن خالل السياقالتعليم م

 الدرجة الكلية
 8.81 26.29 63 التقليدية

92 -3.636 **0.000 
 7.10 32.90 31 التعليم من خالل السياق

 (α0 ≤ 0.0.)ل إحصائيا عند مستوى الداللة دا** 
 

بطة في اختبار داء طالبات المجموعتين التجريبية والضامتوسط الحسابي ألال أن( 002)يالحظ من الجدول 
، (02004)، مقابل الطريقة التقليدية التي بلغت (.1004)أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق هي 

في أثر استخدام طريقة ( α ≤ 0.0.)ويفسر ذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
طالبات الصف السابع األساسي تعزى لمتغير  التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية على تحصيل

، أي أن (α ≤ 0.0.)وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( ..0.)طريقة التدريس، وأن مستوى الداللة يساوي 
  (.المجموعة التجريبية)الل السياق هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح طريقة التعلم من خ

 
 الفهمو  في كل من مهارة التذكر (α ≤ 0.0.)عند مستوى الداللة  وقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية

 (.التعلم من خالل السياق)وقد كانت الفروق لصالح الطريقة التجريبية . واالستيعاب والتطبيق والتحليل
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تحسن في مستوى التقويم بين الطريقة التقليدية وطريقة التعلم من خالل السياق، إال ال وجود بعض وبالرغم من
، ويمكن عزو ذلك الستخدام (α ≤ 0.0.) ه لم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأن

 .التي تعودت عليها الطالبات مسبقاً  لسنوات عدة المعلمين للطريقة التقليدية
 

مادة العلوم االجتماعية اللواتي درسن  األساسيالصف السابع  وجهة نظر طالباتما  :السؤال الثاني 3.4
 ؟استخدام طريقة التعلم من خالل السياقبالمدارس الحكومية في محافظة بيت لحم في 

 

 :حول إلى الفرءية اآلتية لالجابة عن السؤال الثاني
 بين متوسطات اتجاهات ( α <1010ِ)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الفرءية

 0دريستعزى إلى طريقة التطالبات الصف السابع األساسي 
 

للفروق في اتجاهات الطلبة نحو استخدام طريقة " ت"استخدم اختبار  ةللتحقق من صحة الفرضية السابق
تم حساب المتوسطات  يس،التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية تعزى لمتغير طريقة التدر 

 (:2.9)الحسابية واالنحرافات المعيارية كما هو موضح في الجدول اآلتي 
 

 .نتائج اتجاهات الطالبات باستخدام طريقة التعلم من خالل السياق على تحصيلهن(: 2.9)جدول رقم 
المتوسط  العدد متغيراتال

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجات 

 الحرية
قيمة ت 

 الداللة اإلحصائية المحسوبة
 1.29 2.11 20 (قبلي) اتجاهات الطالبات

31 -9.271 1.111** 
 1.92 9.11 20 (بعدي)بات اتجاهات الطال

 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  تشيرالمعطيات الواردة  إلى أن (2.9)ويالحظ من الجدول رقم 
نحو استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم  الباتالطفي اتجاهات  (α≤1.12)مستوى الداللة 

، ، وهي دالة إحصائياً (α≤1.12)يث كانت الداللة اإلحصائية ، حطريقة التدريساالجتماعية تعزى لمتغير 
 .وبذلك رفضت الفرضية الصفرية

، حيث بلغ المتوسط اتجاهات الطالبات بعد تطبيق طريقة التعلم من خالل السياقفقد كانت الفروق لصالح 
 .تجاهاتهن قبل تطبيق طريقة التدريسلال( 2.11)، مقابل (9.17) نالتجاهاتهالحسابي 

همية لبنود تحليل استبيان األ حسب ترتيب امت الباحثة بإظهار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةقو
اتجاهات الطالبات باستخدام طريقة التعلم من خالل السياق وأثرها على تحصيل الطالبات حسب االهمية، 

 (:9.9)ويبينها الجدول اآلتي 
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النحرافات المعيارية التجاهات طالبات الصف السابع االساسي المتوسطات الحسابية وا(: 9.9)جدول رقم 
 :خالل السياق وأثرها على تحصيلهن، مرتبة حسب األهمية باستخدام طريقة التعلم من

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 كبيرة %97.4 0.43 4.87 جماعييساعد أسلوب التعلم من خالل السياق على التعلم التعاوني ال 15
 كبيرة %96.8 0.52 4.84 يساعدني أسلوب التعلم من خالل السياق في الربط بين المواد االجتماعية كاملة 6
 كبيرة %96.2 0.54 4.81 يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق من التعاون الصفي 24
 كبيرة %96.2 0.54 4.81 يميا يسمح بحرية التعبير والمناقشةيوفر استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق مناخا تعل 13
 كبيرة %95.4 0.50 4.77 يسهل علي أسلوب التعلم من خالل السياق فهم مادة العلوم االجتماعية 7
 كبيرة %95.4 0.56 4.77 يساعد أسلوب التعلم من خالل السياق المعلم على استخدام وسائل تعليمية أكثر 31
 كبيرة %94.8 0.58 4.74 وب التعلم من خالل السياق في تحقيق ديمقراطية التعليميساهم أسل 18
 كبيرة %94.8 0.63 4.74 يزودني أسلوب التعلم من خالل السياق بالمعارف والقيم واالتجاهات التي تنمي اتجاهي للهوية والوطن 23
 كبيرة %94.2 0.64 4.71 يوثق أسلوب التعلم من خالل السياق من عالقتي بمعلمتي 25
 كبيرة %93.6 0.65 4.68 يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق الوقت الكافي لطري األسئلة واإلجابة عنها 21
 كبيرة %93.6 0.60 4.68 يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق من اهتمامي بالدرس 2
 كبيرة %91.0 0.77 4.55 يحافظ أسلوب التعلم من خالل السياق على استمرار انتباهي 28
 كبيرة %89.6 0.96 4.48 اعتقد أن أسلوب التعلم من خالل السياق يسهم في تطور تعلم العلوم االجتماعية 33
 كبيرة %89.0 0.81 4.45 يجعلني اسلوب التعلم من خالل السياق استمتع بالحصة 17
 كبيرة %89.0 0.81 4.45 ينمي أسلوب التعلم من خالل السياق لدي القدرة على التفكير الناقد 5
 كبيرة %88.4 0.76 4.42 يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق من دافعيتي للتعلم 27
 كبيرة %87.8 0.84 4.39 يثبت أسلوب التعلم من خالل السياق المعلومات 9
 كبيرة %86.4 1.22 4.32 يساهم استخدام التعلم من خالل السياق في توفير اإلمكانات الالزمة لحدوث التعلم الجيد 14
 كبيرة %85.8 0.86 4.29 يساعدني أسلوب التعلم من خالل السياق على فهم مادة العلوم االجتماعية بسهولة ويسر 10
 كبيرة %85.2 0.93 4.26 يعودني أسلوب التعلم من خالل السياق على التفكير المنظم 3
 كبيرة %85.2 0.73 4.26 ل السياقتدوم المعلومات لدي أكثر باستخدام أسلوب التعلم من خال 12
 كبيرة %85.2 0.89 4.26 أرى أن أسلوب التعلم من خالل السياق شيق 11
 كبيرة %84.6 1.06 4.23 يجعلني أسلوب التعلم من خالل السياق أدرس لغرض التعلم وليس لغرض النجاي فقط 32
 كبيرة %83.8 1.05 4.19 ريقة التقليديةيكسبني أسلوب التعلم من خالل السياق مهارة الحفظ أكثر من الط 4
 كبيرة %83.8 0.87 4.19 أرى أن أسلوب التعلم من خالل السياق ينعكس إيجابا على تنظيم أفكاري 26
 كبيرة %83.2 0.97 4.16 يعمق أسلوب التعلم من خالل السياق االنتماء للمدرسة 16
 كبيرة %82.6 1.12 4.13 أنتظر بلهفة حصص العلوم االجتماعية 8
 كبيرة %82.0 0.91 4.10 ينقل أسلوب التعلم من خالل السياق المعرفة عن طريق التعلم الفعال 19
 كبيرة %81.2 0.85 4.06 يمنح أسلوب التعلم من خالل السياق الوقت الكافي لطري األسئلة واإلجابة عنها 20
 كبيرة %73.6 0.98 3.68 ل السياقالوقت يمر سريعا أثناء التدريس باستخدام أسلوب التعلم من خال 1
 متوسطة %73.0 1.70 3.65 يوثق أسلوب التعلم من خالل السياق عالقتي بزميالتي 29
 منخفضة %45.2 1.55 2.26 اعتقد أن أسلوب التعلم من خالل السياق يتأثر بعدد الطالبات في الصف 30
 منخفضة %41.2 1.63 2.06 قتيسهم استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق في تضييع الو  22

أسلوب التعلم من خالل أن  :كانت لطالباتن أكثر االتجاهات شيوعا بالنسبة لأ( 2.9)يالحظ من جدول 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها على الدرجة الكلية للمقياس السياق يساعد على التعلم التعاوني الجماعي
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 الربط بين المواد االجتماعية كاملة على اتالطالب يساعداق أسلوب التعلم من خالل السيها أن ع، تب(9.17)
استخدام أسلوب التعلم من ، وأن من التعاون الصفييزيد أسلوب التعلم من خالل السياق ، ثم أن (9.19)

لكل منها، ثم أن ( 9.10)، بمتوسط حسابي يسمح بحرية التعبير والمناقشة تعليمياً  مناخاً يوفر خالل السياق 
أسلوب التعلم من ، وأن فهم مادة العلوم االجتماعية اتيسهل على الطالبتعلم من خالل السياق أسلوب ال

 .لكل منها( 9.77)، بمتوسط حسابي المعلم على استخدام وسائل تعليمية أكثريساعد  خالل السياق
 

تضييع  فييسهم استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق هي أن  في حين كانت أقل االتجاهات شيوعاً 
 أن أسلوب التعلم من خالل السياق يتأثر بعدد الطالبات في الصف، تبعها (1.13)، بمتوسط حسابي الوقت

 (.2.32)يوثق عالقة الطلبة بزمالئهم أسلوب التعلم من خالل السياق ، ثم أن (1.13)
 

 :عل الصفي والممثلة بالسؤال الثالثالنتائج المتعلقة بأنماط التفا 4.4
أنماط التفاعل ما أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية على : لثالسؤال الثا

 لدى طالبات الصف السابع األساسي في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم الصفي
 

، (1101ة،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني)استخدمت الباحثة أداة فالندرز  لإلجابة عن هذا السؤال
مع المعلمة على المجموعة  لقياس أنماط التفاعل الصفي، حيث تابعت الباحثة تفاعل الطالبات( 01)ملحق 

 ت أربع زياراتلصفية المباشرة بعدد زيارات بلغمن خالل المالحظة ا طالبة( 20)التجريبية والذي بلغ عددهن 
والرسوم البيانية اآلتية  ،(00،01،11،19/2/1102) بيق طريقة التعلم من خالل السياق بتاريخأثناء تط

 :توضح الفروقات في التكرارات بين كل زيارة وأخرى

 

 عدد تكرارات تقبل المشاعر حسب الزيارات في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي(: 2.9)شكل رقم 
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حيث لوحظ أن إلى اختالف تكرارات تقبل المشاعر ما بين الزيارات األربع، ( 2.9)يظهر الشكل رقم 
في التكرارات  ات تمايزت ايجاباً الفروقلطالبات تقبلن طريقة تدريس المعلمة وبدون أي خوف أو تردد وهذه ا

 .تكرار( 13) إلىتكرار ( 01)رارات من كالتارتفعت  ارة األولى والزيارة الرابعة حيثبين الزي
 

 

 ي أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفيعدد تكرارات المدي والتشجيع حسب الزيارات ف(: 3.9)شكل رقم 

 

إلى أن المدي والتشجيع من قبل المعلم لم يتأثر بشكل عام من الزيارة األولى  (3.9)رقم  يظهر الشكل السابق
ولعل ذلك االختالف يعزى  الثالثة،و الزيارة الثانية  فيأنه لوحظ أن مقدار المدي والتشجيع قد قل  إالّ  للرابعة،

 دة التعليمية التاريخية والتي تحتاج إلى جهد المعلمة أكثر من االعتماد على مشاركة الطالباتإلى طبيعة الما
 .نفس المقدار في الزيارة الرابعةب دتعا عدد التكرارات أنإال 

 

 عدد تكرارات توضيح أفكار الطالبات في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي( 7.9)شكل رقم 
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أو ( كلمات هذه وجهة نظر مهمة، فهمت قصدك)إلى أن مدخالت المعلمة من ( 7.9)يوضح الشكل السابق 
تصحيح أفكار الطالبات، قد ساعدت كثيرًا في تسهيل وصول المادة التعليمية لدى الطالبات باستخدام طريقة 
التعلم من خالل السياق والتي بينت أن الطالبات قد تفاعلن في الحصة الصفية من خالل المشاركات 

كلمات واالجابة عن االسئلة، وهذا ما بينه الرسم البياني بزيادة عدد الترارات من الزيارة األولى إلى الزيارة وال
 .الرابعة

 

 عدد تكرارات توجيه األسئلة حول المضمون في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي(: 1.9)شكل رقم 
 

لة حول المضمون بهدف إجابة الطالبات عليها قد زاد يبين الشكل السابق إلى أن مقدار توجيه المعلمة لألسئ
 .من الزيارة األولى إلى الزيارة الرابعة ، مما يظهر تطور المعلمة في هذا المجال بشكل كبير

 

 

 عدد تكرارات الشري في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي(: 4.9)شكل رقم 



11 

 
مضمون المادة التعليمية وطريقة إجراءاتها للتعبير عن  أن طريقة شري المعلمة في( 4.9)يبين الشكل السابق 

أفكارها كانت مناسبة ولم تحتاج المعلمة إلى الطالبات لإلجابة عن األسئلة، وهذا ما بينه الرسم البياني وعدد 
التكرارات ما بين الزيارات األربع، على الرغم من انخفاض التكرارات في الزيارة الثالثة ويمكن عزو ذلك إلى 

 .طبيعة الدرس الثالث والذي يحتاج إلى سرد أحداث تاريخية تعتمد على المعلمة
 

 

 عدد تكرارات إعطاء التوجيهات في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي(: 01.9)شكل رقم 
 

السابق أن عدد تكرارات إعطاء التوجيهات لدى الطالبات من قبل المعلمة قد تضائل بشكل  الشكليتضح من 
وملموس، ويمكن عزو ذلك إلى وضوي طريقة المعلمة في التدريس من خالل طريقة التعلم من خالل  ملحوظ

 .السياق ووضوي تعليماتها وتوجيهاتها

 

 عدد تكرارات سلطة النقد أو التبرير في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي(: 00.9)شكل رقم 
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رات من زيارة إلى أخرى في بند سلطة النقد أو التبرير، االختالف والتباين في عدد التكرا أظهر الشكللقد 
حيث لوحظ ارتفاع عدد التكرارات في الزيارة الثانية والذي يعزى إلى دخول المعلمة في إعطاء معلومات 
تاريخية فلسطينية أثرت في تفاعل الطالبات الزائد عن حده مما إضطر المعلمة إلى استخدام سلطة النقد 

ل الطالبات السلبي، ويعزى انخفاض عدد التكرارات في الزيارة الثالثة إلى استخدام المعلمة للسيطرة على تفاع
 .إلى أسلوب القصة  الشائق للدرس مما جذب انتباه الطالبات بشكل كبير

 

 
 عدد تكرارات حديث الطالبة كرد فعل من المعلمة في أداة فالندرز للتفاعل الصفي(: 01.9)الشكل رقم 

 

أن استجابة الطالبات للمعلمة وطريقة تدريسها التي اعتمدت على ( 01.9)السابق رقم  لشكلايالحظ من 
 .طريقة التعلم من خالل السياق كانت كبيرة، وهذا ما أظهرته النتائج من عدد التكرارت بين الزيارات األربع

 

 

 اة فالندرز للتفاعل الصفيعدد تكرارات بدء الطالبة بالحديث دون أن يطلب منه في أد(: 02.9)الشكل رقم 
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يالحظ أن عدد التكرارات قد تباينت بين الزيارات األربع الخاصة بحديث الطالبات دون أن تطلب المعلمة 
منهن ذلك ويعزى ذلك إلى اعتماد المعلمة على الوسائل التعليمية المعينة مثل الخرائط وجهاز العرض 

في التعيين على الخرائط، واعتما األنشطة الصفية على الرأسي، باإلضافة إلى تشجيع المعلمة للمشاركة 
المجالت والجرائد المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث ساهم كل ذلك في تفاعل الطالبات بشكل كبير مع 

 .الحصة الصفية والمعلمة
 

 
 

 صفيعدد تكرارات سلوك أو ارتباك الطالبة في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي ال(: 0202)الشكل رقم 

 

يالحظ من الشكل السابق أن التفاوت في عدد التكرارت بين الزيارات األربع لسلوك الطالبات كان واضحًا، 
ة استخدمت طريقة جديدة في التدريس والتي تعتمد على التعلم من خالل ويمكن عزو ذلك إلى أن المعلم

 .التدريس ن على الطريقة التقليدية فيالسياق، مما أربك الطالبات الالتي اعتدّ 
 

 ،تحليل النتائج والتعليق عليهاوللتوضيح أكثر قامت الباحثة بإستخراج النسب المئوية للزيارات األربع و 
 :في أداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي اآلتي يبين النسب المئوية للتكرارات (02.9)رقم  والجدول
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 :رز للتفاعل اللفظي الصفيفي أداة فالند النسب المئوية للتكرارات(: 2.9)جدول رقم 

 البند
 (8)زيارة 

 التكرارات 

النسبة
% 

 (2)زيارة 
 التكرارات

النسبة
% 

 (3)زيارة 
 التكرارات

النسبة
% 

 (4)زيارة 
 التكرارات

النسبة 
% 

النسبة 
العامة 
لمجموع 
 التكرارات

علم
 الم

الم
ك

( 
زيد 

ال ي
8
1

)%
 

شر
مبا
ير 
غ

 

ديد تقبل مشاعر الطلبة بدون ته: تقبل المشاعر  -8
استدعاء المشاعر ، وربما تكون ايجابية أو سلبية

النسبة .    الخطأ ليس عيب، كسؤال الطالب ما بك 
 %5المعقولة   

81 4224 22 5248 23 5241 28 4212 4288 

مدي أو تشجيع سلوك الطالب :المدي والتشجيع -2
اإليماء بالرأس أو القول نعم ،النكات ،

إعادة لجواب ،ك أكثرحدثنا عن فكرت،استمر ،أحسنت،
 %2 -% 8النسبة المعقولة   ... .الطالب

82 2214 8 2228 8 8243 82 2223 2281 

أو (مدخالت)توضيح أو تطوير أفكار الطلبة  -3
فهمت فصدك ،قول المعلم  هذه وجهة نظر مهمة 

جاباتهم  ، النسبة المعقولة )تصحيح أفكار الطلبة وا 
  (على األقل81%

33 4212 35 1281 42 8121
1 

44 1288 1285 

  

توجيه األسئلة  حول المضمون أو العملية بهدف  -4
نسبة طري األسئلة من كالم  . إجابة الطالب عليها

عدد اإلشارات في بند = )المعلم في المحتوى هي 
 %. 28والنسبة المعقولة حوالي ((% 4+5/)4(

811 2324
1 

813 2523
8 

814 2524
1 

821 2222
8 

24288 

شر
مبا

 

وهي إعطاء حقائق أو آراء عن المضمون : الشري-5
أو اإلجراءات التي يقوم بها المعلم للتعبير عن أفكاره 
أو توجيه األسئلة التي ال يطالب الطلبة باإلجابة 

 %(51إلى % 21المدى المعقول  من . )عنها

883 2824
1 

884 2121
8 

88 2325
4 

885 3128
8 

24224 

التي يتوقع من  الطلبات:إعطاء التوجيهات  -8
، افتح الكتاب ،اكتب : أمثلة )الطلبة اإلستجابة لها 
 ........... اقرأ،انتبه 

82 2214 8 8244 4 1285 3 1258 8248 

العبارات المقصود منها :سلطة النقد أو التبرير  -4
دفاع المعلم عن ، تغير سلوك الطالب إلى مقبول 
مدي نفسه ،نفسه وتبرير تصرفاته 

 ............يصرخ،

3 1248 4 8242 2 1241 4 1244 1288 

ب 
طال
م ال

كال
2
1

%
 

بة 
تجا
اس

 

8128 45 يتحدث الطالب كرد فعل من المعلم  -1
8 

53 8321
2 

58 8228
4 

58 8128
5 

88288 

رة 
مباد

 

بدء الطالب بالحديث دون أن يطلب منه المعلم    -8
عدد اإلشارات = )نسبة مبادرة الطلبة من كالم الطلبة

والنسبة المعقولة حوالي  ((% 1+8/) 8(ند في ب
34% 

11 8128
8 

54 8322
4 

41 8125
4 

813 8828
8 

84241 

ك 
سلو رك
مشت

 

 
 

سلوك أو ارتباك يكون أالتصال هنا غير مفهوم  -81
 %82يجب أن ال تزيد عن 

8 8242 4 1281 1 8281 3 1258 8222 

  
 422 (التكرار)المجموع الكلي لالشارات 

 
407 

 
420 

 
539 
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 :تحليل النتائج

بتحليىىل  لصىىفي باسىىتخدام أداة فالنىىدرز، وبعىىد أن قامىىت الباحثىىة بحسىىاب التكىىرارات المئويىىة ألنمىىاط التفاعىىل ا
 :النتائج بناًء على مجمل الزيارات الكلية للزيارات الصفية ورصد المالحظات وهي على النحو اآلتي

 (3_0مجموع النسب بالبنود من : )حديث المعلم_ 
9.44 +1.01 +1.32 + 19.04 +17.19 +0.93  =31.70% 

 إلىى ضىافةبىل المشىاعر والمىديح والتشىجيع باإلوتشىمل تق( 3_0)ن نسىبة مجمىوع البنىود مىن نالحظ مما سىبق أ
عطائهاشري المعلم في حدود المعقول وتتمحىور حىول النسىبة الطبيعيىة المشىار إليهىا فىي  التوجيهات، كانت ة وا 

ا يدل على أن المعلمىة تسىير فىي الطريىق الصىحيح لتطبيىق طريقىة الىتعلم مىن خىالل ، مم%(31)أداة فالندرز 
 . السياق

 
 (2النسبة في بند )محاضرة المعلم  _    

                         17.19% 
المضمون أو اإلجراءات التي  من حقائق أو آراء حولنستنتج من التحليل السابق أن نسبة شري المعلمة 

هي نسبة ت اإلجابة عنها لم تطالب الطالبا والتي لمة للتعبير عن أفكارها أو توجيه األسئلةقامت بها المع
 . زحسب أداة فالندر % 21معقولة بحيث لم تتعدى 

     
 (2النسبة في بند )الشري والتوضيح  -

                            1.32% 
، وهي نسبة حقيقية أسهمت %(01)لم تتعدى  ،(مدخالت)لطالبات نالحظ أن نسبة توضيح أو تطوير أفكار ا

 .في دعم طريقة التدريس المبنية على التعلم من خالل السياق
     
 (1النسبة في بند )، المديح والتشجيع (0النسبة في بند ) تقبل المشاعر -

                         9.44   % ،                       1.01% 
جابات الطالبات إيجابية بحيث تقبلت مشاعرهن بكل سهولة وظهر ذلك في إ ردة فعل المعلمة علىكانت 

، إاّل %(2) بحيث لم تتعدى( 0)، كما هو مشار لها في البند فيةالنسبة المئوية للتكرارات خالل الزيارات الص
 لزادت عن الحد المعقو %( 1-%0)أنه من المالحظ أن نسبة التشجيع والمديح من المفترض أن تكون بين 
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استخدام المعلمة ألسلوب المجموعات وتفعيل الخريطة التي شجعت الطالبات  إلى سببال قلياًل، ويمكن إرجاع
 . ا بالمعلمة إلى زيادة نسبة المديح والتشجيعما حدعلى المشاركة الفعلية خالل الحصص الصفية م

 (01النسبة في بند )الهدوء والفوضى _     
                             0.11% 

أي %( 01)لوحظ أن النسبة المئوية لسلوك الطالبات لم تتجاوز  لتكرارات لمجموع الزيارات األربعبعد حساب ا
أن طريقة شري المعلمة وطري األسئلة وتعليماتها كانت واضحة ومباشرة ولم يحدث لدى الطالبات ارتباك أو 

 . صمت
  

 (01،  4بند  النسبة في)حديث الطالب _     
                     07.91  +0.11  =01.7% 

، وهذا ما أكدته المالحظات الصفية التي %(11)إن النسبة المعقولة لحديث الطالب يجب أن ال تتجاوز  
 .رصدتها الباحثة، فقد كان حديث الطالبات موجه بطريقة مناسبة مع طري األسئلة واالجابة عليها

 
 (1بند النسبة في )االستجابة من المعلم _     

                               00.34% 
ويمكن عزو ذلك إلى %( 91)لوحظ أن استجابة الطالبات للمعلمة كانت منخفضة قياسيًا مع النسبة المعقولة 

 .العمل الجماعي في بعض الزيارات مثل رسم الخريطة والتعيين عليها وكتابة المالحظات كأنشطة صفية
 

 ( ( %2+9( / )9عدد االشارات في بند ) )م المعلم في المحتوىطري االسئلة من كال_     
                                                        02004% 

وهو الحد المعقول %( 02)يالحظ أن نسبة طري األسئلة من كالم المعلمة كانت جيدة جدًا بحيث لم تتجاوز 
 .االسئلةخالل الزمن المتاي في الحصة والمخصص لطري 

 
 ( ( %2+4( / )4عدد االشارات في بند ) )من كالم الطلبة  مبادرة الطالب   _      

                                                        02022% 
وهي نسبة %( 02022)يالحظ أن النسبة التي ظهرت في النسب التكرارية ألنماط التفاعل الصفي كانت 

، ويمكن عزو ذلك %(12)ماده في أداة فالندرز حيث يجب أن تكون في حدود المعقول متوسطة لما تم إعت
وأنها جذبت ، في بعض األحيان إلى أسلوب ربط المادة والمفاهيم بالواقع الفلسطيني إلى أن المعلمة اعتمدت
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ط وعدم مبادرتهن انتباه الطالبات لطريقة التدريس وتغيير أنماط صوتها بين الحين واآلخر مما أدى إلى انضبا
  .يثدللح

وم نتائج أن أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلأظهرت الولتلخيص ما جاء سابقًا 
 :كانت االجتماعية على أنماط التفاعل

وهىي نسىبة %( 22020)بلغىت ( 2-0)فىي مجمىوع البنىود مىن ( المباشىر وغيىر المباشىر)أن كالم المعلمة  -0
مديح والتشىجيع الىذي أخىذ أكثىر مىن بي يعزى إلى الواالرتفاع النس%( 22)الطبيعية  تتمحور حول النسبة

 .حاجته الطبيعية بسبب استخدام المعلمة ألسلوب المجموعات والتعيين على الخريطة

كىىان علىىى درجىىة عاليىىة مىىن النشىىاط والىىذي ( انخىىراط الطالبىىات) طالبىىاتوال ةأن سىىير التفاعىىل بىىين المعلمىى -0
 .مة في أفكارها وترتيب أهداف الحصة ضمن الزمن المتاييعكس تنظيم المعل

 مىةء وتعزيىز المعلرتفىاع نسىبة ثنىاإلىوحظ ( سىلوكيات المعلىم المشىجعة مىن مجمىل مىا يقىوم بىه)وعند قياس  -1
المعلمىىة إلىى أسىىلوب المجموعىىات فىىي ل ذلىىك يرجىع إلىىى اسىىتخدام لعىىو  باإلضىافة إلىىى تقبىىل أفكىار الطالبىىات

للتعيىين عليهىا، والىذي شىجع الطالبىات علىى ( الخريطىة)لى الوسىيلة التعليميىة بعض األحيان، واالعتماد ع
 .المشاركة الفعلية في الحصة الصفية

( 02004)والذي بلغىت ( والدنيا نسبة األسئلة التي تقيس مهارات التفكيرالعليا)أظهرت النتائج عند حساب  -2
لقيىاس أنمىاط  أكىد عليهىا نظىام فالنىدرز ياق والذيتتماشى وطريقة التعلم من خالل الس وهي نسبة مرتفعة

من مجموع توجيه األسئلة، وأن المعلمة استطاعت أن %( 02)بة التفاعل الصفي، بحيث ال تزيد عن نس
تركز على أنماط تفكير الطالبات والذي اعتمد على الىربط بىين المىادة والواقىع مىن جهىة وبىين مىواد العلىوم 

 .االجتماعية من جهة ثانية

 

 :نتائج الدراسة ما يأتي يمكن تلخيص 1.4
في أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية فروق دالة إحصائيًا وجود  .0

ولصالح المجموعة  على تحصيل طالبات الصف السابع األساسي تعزى لمتغير طريقة التدريس
 .التجريبية

طريقة التقليدية وطريقة التعلم من خالل ود فروق دالة إحصائيًا في مستوى التقويم بين الوجعدم  .1
السياق على تحصيل الطالبات، ويمكن عزو ذلك الستخدام المعلمين للطريقة التقليدية لسنوات عدة 

 .التي تعودت عليها الطالبات مسبقاً 
وجود فروق دالة إحصائيًا في أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق على تحصيل الطالبات من  .2

 .رهن تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبيةوجهة نظ
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وجود فروق دالة إحصائيًا في أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية  .9
 .تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية أنماط التفاعل الصفيعلى 
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 خامسال الفصل
 مناقشة النتائج والتوصيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مةالمقد
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر فاعلية استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية في 

الذين يدرسون  باإلضافة إلى باقي الطلبةات الصف السابع األساسي، أنماط التفاعل الصفي وتحصيل طالب
 .في مدارس مديرية التربية والتعليم في بيت لحم

وحدة دراسية  قبل البدء بالمعالجة التجريبية بإعداد بمجموعة من اإلجراءات هدف قامت الباحثةذلك الولتحقيق 
، ومن ثم قامت بإعداد اختبار لقياس أثر طريقة التعلم من خالل السياق، (فلسطين أرض وحضارة)

يقة التعلم من واستخدمت أداة فالندرز لقياس التفاعل الصفي، وأعدت أداة لقياس اتجاهات الطالبات نحو طر 
خالل السياق، وبعد االنتهاء من المعالجة التجريبية تم تحليل النتائج وعرضها، وفيما يأتي مناقشة لهذه 

 :النتائج
 

 :مناقشة النتائج
 

 :بالسؤال األولبالتحصيل والممثلة مناقشة النتائج المتعلقة  3.1.1
الصف السابع  اتبالعلى تحصيل طاالجتماعية  العلوم لمادةم من خالل السياق طريقة التعل ما أثر استخدام

  ؟في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم األساسي
 

بين متوسطات  (α ≤ .0.0) الداللة عند مستوىأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 
 ،المجموعة التجريبية طالبات على اختبار قياس أثر طريقة التعلم من خالل السياق لدى طالباتعالمات ال

طالبات المجموعة الضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية، أي أن ومتوسطات عالمات الطالبات لدى 
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من  وتحصياًل أعلى لدى الطالبات التدريس المعتمد على طريقة التعلم من خالل السياق يحدث فهمًا أفضل
 .أثناء التدريس خالل الربط بين المواد االجتماعية

 
، %(.0.0)بلغت  بمهارة الفهم واالستيعانا النظر في تحليل نتائج المجموعة التجريبية، وجدنا أن ا أمعإذ

، ومن هنا نجد أن هذه النتائج تدعم طريقة التعلم من خالل %(2200)بنسبة باإلضافة إلى مهارة التحليل 
عاب والتحليل أكثر باستخدام هذه السياق والتي تؤكد على أن الطالبات يكتسّبن القدرة على الفهم واالستي

التقويم بين الطريقة مهارة تحسن في مستوى الوبالرغم من الطريقة وينعكس ذلك على تحصيلهن العلمي، 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  علم من خالل السياق ووفقًا للتحليل اإلحصائي وجد أنه الة وطريقة التالتقليدي

هذه المهارة، ويمكن أن نعزو ذلك إلى طريقة التدريس التقليدية التي  في (α ≤ .0.0)عند مستوى الداللة 
 .اعتمد عليها المعلمون وعودوا الطلبة عليها منذ سنين خلت

 
، %(0002)ومهارة التحليل %( 1000)أما المجموعة الضابطة، فقد حازت فيها مهارة الفهم واالستيعاب 

كانت متوقعة، فطريقة التعلم من خالل السياق تعتمد وبشكل  بالمقارنة مع المجموعة التجريبية وهذه النتيجة
والمعلومات وربطها على الطالبات استيعاب المفاهيم  مباشر على ربط المواد االجتماعية بحيث يسهل
م أسرع وأكثر تقباًل، ويؤثر إيجابًا على يجعل من التعل، و باألرض والتأثير على المشاعر الوطنية والوجدانية

 .التحصيل
 

النظرية البنائيىة القائمىة علىى  نتائج أكدت على أن طريقة التعلم من خالل السياق والتي تعتمد علىالوخالصة 
ى الىىدور المبىىدع السىىلبي المتلقىىي للمعرفىىة إلىى هنقلىىت المىىتعلم مىىن دور  الحقيقىىي السىىياقخىىالل اسىىتخدام التعلىىيم مىىن 

والمحلىىل لهىىا لغىىرض التىىرابط دون الفصىىل بينهىىا المبنيىىة علىىى التكامىىل و لخبىىرات السىىابقة ا مىىن والبنىىاء والمركىىب
معرفىة جديىدة لىدى الطلبىة، وهىذه مىا اكدتىه وهذا يعنىي تشىكيل  ،ة جديدة وفهم جديد لهذه المعرفةاستحداث صور 

 (.1112الظفيري،)ودراسة ( 1113الكسجي،)ودراسة ( 1101الخطيب،)الدراسات السابقة مثل دراسة 
 

 :الثاني السؤالجهة نظر الطالبات والممثلة بو مناقشة النتائج المتعلقة ب 1.1.1
المدارس الحكومية في مادة العلوم االجتماعية اللواتي درسن  األساسيالصف السابع  وجهة نظر طالباتما 

 ؟سياقاستخدام طريقة التعلم من خالل البفي محافظة بيت لحم 
 



11 

نحو  إلتجاهات الطالبات معياريةلمتوسطات الحسابية واإلنحرافات اليل اإلحصائي لأظهرت نتائج التحل
، حيث بلغ كان كبيراً  وأثرها على تحصيلهناستخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية 

 هذه الطريقة أن ، حيث لوحظ(020.)، بانحراف معياري (2002) المتوسط الحسابي الستجابات الطالبات
، (9.17)ث بلغ المتوسط الحسابي لها على الدرجة الكلية للمقياس ، حيساعد على التعلم التعاوني الجماعيت
، (9.19) الربط بين المواد االجتماعية كاملة على اتالطالب يساعدأسلوب التعلم من خالل السياق ها أن عتب
سط ، بمتو يسمح بحرية التعبير والمناقشة تعليمياً  مناخاً يوفر و  ،من التعاون الصفييزيد سلوب األ هذا أنو 

أسلوب التعلم من خالل ، وأن فهم مادة العلوم االجتماعية اتيسهل على الطالبو  لكل منها،( 9.10)حسابي 
في حين كانت لكل منها، ( 9.77)، بمتوسط حسابي المعلم على استخدام وسائل تعليمية أكثريساعد  السياق

، بمتوسط في تضييع الوقت يسهماستخدام أسلوب التعلم من خالل السياق هي أن  أقل االتجاهات شيوعاً 
يوثق عالقة  ، وهو(1.13)بنسبة  يتأثر بعدد الطالبات في الصف سلوباأل هذا أن، تبعها (1.13)حسابي 

، وهذه نتيجة تدعم رأي الباحثة وتجربتها العملية في التأثير إيجابيًا على (2.32)بنسبة الطلبة بزمالئهم 
يترك أثرًا  يتأثر بعدد الطالبات أو يسهم في تضييع الوقت، بالمقابل والاالتجاهات النفسية والمعرفية والوجدانية 

 .على التحصيل األكاديمي للطالباتإيجابيًا 
 

وللتأكيد على ما سبق من نتائج أجرت الباحثة مجموعة من المقابالت مع الطالبات للتأكد فعليًا وشفويًا على 
كيف أثرت طريقة : انت من بين األسئلة التي طرحتيجابيًا، وكأن طريقة التعلم من خالل السياق أثرت إ
 التعلم من خالل السياق على طريقة الدراسة؟

 سة، بدل ما أدرس من أربع كتب درستهذه الطريقة سهلت علي الدرا)حيث أجابت بعض الطالبات  -
مايحدث عليها  أصبحت أربط بين الموقع الجغرافي في فلسطين و)، وأجابت أخرى (من كتاب واحد

مادة التاريخ والجغرافيا والوطنية )، وقالت أخرى (أحداث، وأشعر أنني أنتمي أكثر لبلدي فلسطينمن 
 (.ا كنت بعرف ذلك إال بعد ما تعلمنا كيف نربط بينهنموالمدنية مادة سهلة للدراسة و 

ديمي ما أثر طريقة التعلم من خالل السياق على تحصيلكن األكا: طرحت الباحثة سؤال آخر على الطالبات
 ؟(عالمات الطالبات)

بصراحة صرت أجيب عالمات أعلى بعد ما فهمت كيف أدرس وخاصة بعد )أجابت بعض الطالبات  -
حبيت مادة االجتماعيات أكثر وصرت أدرس أكثر )، وأجابت أخرى (ما ربطت بين التاريخ والجغرافيا
 (.وعالماتي ارتفعت في االمتحانات

 ذه الطريقة على عالقاتكن بالمعلمة وزميالتكن في الصف؟كيف أثرت ه: طرحت الباحثة سؤال آخر
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وصرت أفكر بطريقة صرت أشارك المعلمة وزميالتي في النقاال والحوار )أجابت بعض الطالبات  -
بحب المعلمة كثير وبحب فلسطين كثير وصرت أشارك كثير في الحصة )وأجابت أخرى ( مختلفة

يا ريت كل الحصص )وأجابت طالبة أخرى ( وصارت المعلمة تزيد إلنا عالمات في المشاركة
 (.حصص إجتماعيات

 ك لفلسطين؟كيف أثرت هذه الطريقة على إنتمائ :رالباحثة سؤال آخطرحت 
فلسطين بلدي )وأجابت أخرى ( عرفت شو معنى فلسطين وليال كل العالم بحبها)أجابت الطالبات  -

بتحددلنا كل موقع على  ةنه المعلمعرفت تاريخها وتعرفت أكثر على مناطق ما كنت بعرفها خاصة أ
 (.طول على الخريطة

ما هي التوصية التي ترغبن في إيصالها لوزارة : وكان آخر سؤال من الباحثة على مجموع طالبات الصف
 التربية والتعليم؟

ًا المعلمة إدرسنا بنفس ياريت دايم) ، (ياريت يصير عنا كتاب واحد بدل أربع كتب) أجابت الطالبات  -
 (.قة، ألنها طريقة شيقة وممتعة وسهلة للدراسةالطري

 
ًا على السياق قد أجدت نفعوخالصة النتائج لهذا الفرع من السؤال الحظت الباحثة أن طريقة التعلم من خالل 

، ودراسة (1112بركات،)في بعض الدراسات السابقة عند  أكاديميًا ووجدانيًا ومعرفيًا كما جاء الطالبات
 (.1110عبادة،)سة ، ودرا(0444ناصر،)
 

 :عل الصفي والممثلة بالسؤال الثالثأنماط التفامناقشة النتائج المتعلقة ب 1.1.1
لدى  أنماط التفاعل الصفيما أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية على 
 طالبات الصف السابع األساسي في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟ 

 
وهي %( 31.70)بلغ ( المباشر وغير المباشر)نسبة كالم المعلمة أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أن 

 ،%(31)نسبة تتمحور حول ما جاء في أداة فالندرز ألنماط التفاعل الصفي والذي يجب أن ال يزيد عن 
شراك الفقد استخدمت المعلمة أسلو المديح والتشجيع ( 1)والسبب يعود إلى بند رقم  طالبات ب المجموعات وا 

  (.1.01)عيين على الخرائط، مما رفع النسبة إلى في الت
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وهي نسبة ضمن المعقول كما %( 07.91)كما أظهر التحليل إلى أن كالم الطالبات كرد فعل ومبادر كانت 
ف وتطري ، حيث استطاعت المعلمة أن تنظم الزمن واألهدا%(11)داة فالندرز بحيث لم تتعدى جاءت في أ

 .األسئلة التي تتماشى ومستويات الطالبات، بحيث أعطت لكل طالبة دورها في الحديث والمشاركة
 

وخالصة النتائج لهذا الفرع من السؤال الحظت الباحثة جدوى أداة فالندرز لرصد التفاعل الصفي بين المعلمة 
تجذب الطالبات وتنظم أفكارهن  وطالباتها، وان المعلمة استطاعت بطريقة التعلم من خالل السياق أن

( 1101وزارة التربية والتعليم،) دراسات السابقة مثل دراسة وتفعلهن بطريقة صحيحة، وهذا ما أكدت عليه ال
 (.0412األهدل،)ودراسة ( 1119الفرا،)ودراسة 

 
 :التوصيات 1.1

 
 ل خُلصت الباحثة إلى صوغة والتحلياستنادًا للنتائج واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بعد المناقش

 :التوصيات اآلتية
ضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم أساليب تعليمية حديثة، يكون لها دور في تفاعل الطلبة و تلبية  .0

 .رغباتهم وحاجاتهم وبالتالي تحسين تحصيلهم
حصيلهم اعتماد طريقة التعلم من خالل السياق كأحد الخيارات المطروحة لتحسين أداء الطلبة وت .1

 .خاصة في مادة االجتماعيات
تدريب المعلمين بشكل فاعل ومتابع على استخدام طريقة التعلم من خالل السياق في تدريس مادة  .2

 .العلوم االجتماعية لنجاعتها وفق نتائج الدراسة
دمج مواد االجتماعيات في كتاب واحد، لتخفيف العبء أواًل على الطلبة في الحقيبة المدرسية،  .9

 .عة طريقة التعلم من خالل السياق في ربط المواد االجتماعية مجتمعة ثانياً ولنجا
التنسيق الحقيقي والجدي مع الجامعات الفلسطينية إلعتماد طريقة التعلم من خالل السياق ضمن  .2

 .برنامج أساليب التدريس
اعيات حسب تصنيفات توجه قسم المناهج في وزارة التربية والتعليم الفعلي إلعداد منهاج المواد االجتم .3

 . ظفبلوم، وعدم التركيز على المنهاج الذي يعتمد على التذكر والح
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 :قائمة المصادر والمراجع
الطبعة الرابعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمىان،  علم النفس التربوي،(. 1112. )أبو جادو، صالح محمد

  .األردن
 

، رسىالة ريس الرياءيات، دراسة تحليلية للمرحلة االبتدائيةالتفاعل اللفظي في تد .(0420. )األهدل، أسىماء
 .مكة المكرمة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى،

الدورات التدريبية أثنان الخدمـة وعالقـة ذلـف بفاعليـة المعلـم واتجاهاتـم نحـو مهنـة (. 1112. )بركات، زياد
 .جامعة القدس المفتوحة، القدس، فلسطين التدريس،

تقويم تدريس الجغرافيا ومدى اختالفها باختالف خبرات المدرسين وجنسياتهم  (..044. )يمان محمدالجبر، سل
، العلىوم التربويىة، مجلـة جامعـة الملـف سـعودوتخصصاتهم في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربيىة السىعودية، 

 .العدد األول

ة علـى المنحـى البنـائي فـي التفكيـر قائمـ( PDEODE)أثر استراتيجية تدريسية (. 1101. )الخطيب، محمد
دراسىات، العلىوم  الرياءي واستيعاب المفاهيم الرياءية واالحتفاظ بها لدى طـالب الصـف العاشـر األساسـي،

 .، الجامعة األردنية8، العدد38التربوية، المجلد
 

م تدريس العلىو فاعلية المعلمين في تطبيق انموذج بنائي في . (1117. )عمران غانم، ياء سالمض ، علي،داود
 .72، ص(09)عدد، جامعة بغداد ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،للصف الثاني االساسي في بغداد

 
، الدار ، الطبعة األولىأساليب تدريس االجتماعيات (.0..0. )، إبراهيم ياسينالخطيب، مرشد محمود دبور،

 .العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان، األردن

، دار الفكىىر للطباعىىة والنشىىر والتوزيىىع، بيىىروت كيــف تلقــي درســاب، الطبعــة الرابعــة(. 0471. )زريىىق، معىىروف
 .لبنان

ــوم االنســانية واالقتصــادية ،المعلىىم مهنىىدس المجتمعىىات. (1113. )عبىىد الكىىريم محسىىن ،الزهيىىري  ،مجلــة العل
 .92، ص(2)عدد ،جامعة االنبار
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 ،تعلم والتـدريس مـن منظـور النظريـة البنائيــةالــ .(1112. )عبىد الحميىد كمىال ،حسىن حسىين ، زيتىون،زيتىون

 .، مصراإلسكندرية عالم الكتب للنشر والتوزيع،
 

 ،دار الشروق للنشر والتوزيع، ائية واستراتيجيات تدريس العلومالنظرية البن. (1117. )عايال محمود، زيتون
 .عمان

 
 ســي فــي القــرن الحــادي والعشــرين،المــنهج المدر (. 0447. )سىىعادة، ابىىراهيم، جىىودت أحمىىد، عبىىداهلل محمىىد

 .الطبعة الثالثة، مكتبة الفالي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
 

أثر التدريس وفق التعلم البنائي في اكساب المفاهيم العلمية وعمليات العلم فـي (. 1112. )الظفيري، ناجي
 .الجامعة االردنية رسالة ماجستير غير منشور، مادة العلوم لطالب المرحلة المتوسطة في الكويت،

 
 ،قدرات التفكير أالبتكـاري والـذكان والتحصـيل الدراسـي فـي مرحلـة التعلـيم ارعـدادي .(1110. )احمد ،عبادة

 .، مصرالقاهرة ،مركز الكتاب للنشر والتوزيع الطبعة األولى،
 

مرحلة الثانوية لبعض انموذج التعلم البنائي في اكتساب طالب الفاعلية  .(1112. )فؤاد عبد اهلل ،عبد الحافظ
 .4، ص(1)، عددالقاهرة ،لجمعية المصرية للقراءة والمعرفةا ،مجلة القرانة والمعرفة ،المفاهيم النحوية

 
تـدريس الدراسـات االجتماعيـة واسـتخدام  (.2..0 . )، حسىين محمىدالمنعم، عبد الباسط، منصىور أحمىد عبد

 .اهرة، مصرمكتبة األنجلو المصرية، الق ،التكنولوجيا المتقدمة

دراسة حالة، : استخدام نهج عبانة الخبير في تعليم العلوم عبر سياق الدراما(. 0.01. )عوض اهلل، كريمىة
 .رسالة ماجستير غير منشور، جامعة بير زيت

 .دار الشروق والتوزيع، عمان، األردنالمدخل إلى التدريس، (. 1112. )الفتالوي، سهيلة
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األدان التدريسي اللفظي الصفي لمعلمي مرحلة التعليم األساسية الدنيا من  تقويم .(2..0. )الفرا، إسىماعيل
، ورقىىة علميىىة لمىىؤتمر النوعيىىة فىىي التعلىىيم الجىىامعي الفلسىىطيني، جامعىىة القىىدس خريجــي الجامعــات الفلســطينية

 .   المفتوحة، رام اهلل
 

 .األردن ،دار الشروق، عمان طرق تدريس االجتماعيات، .(0443. )الفرا، فاروق حمدي
 

الطبعىىىة  االســـتراتيجيات والتقنيـــات واالشـــكاليات،_ســـيكولوجية التـــدريب(. 1119. )الكبيسىىىي، عىىىامر خضىىىير
 .األولى، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية

 
فاعليــة نمــوذج الــتعلم البنــائي فــي تحصــيل طلبــة الصــف التاســع (. 1113. )الكسىجي، محمىىود سىىليم محمىىود

 .رسالة دكتوراه غير منشور، الجامعة األردنية ياءيات واتجاهاتهم نحوها،األساسي في الر 
 

الطبعىىة الرابعىىة، الناشىىر تــدريس المــواد االجتماعيــة، (. 0419. )اللقىىاني، رضىىوان، أحمىىد حسىىين، بىىرنس أحمىىد
 .عالم الكتب، القاهرة، مصر

ــى (.1114. )محمىىد وفىىا، لينىىا ــوم للصــفوف األربعــة األول ــدريس العل ــقا)أســاليب ت ــة والتطبي ، الطبعىىة (لنظري
 .األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 www.mohe.gov.pshttp. //:انجازات الوزارة(. 0.00. )وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 

يهــا لــدى العالقــات بــين االتجاهــات نحــو الرياءــيات والتحصــيل الدراســي ف(. 0444. )ناصىىر، حسىىام توفيىىق
 .فلسطين ،جامعة النجاي، القدس طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم،

 
دار الكتىىاب ، الطبعىىة األولىىى منــاهج الدراســات االجتماعيــة وأصــول تدريســها، (.1..0. )نىىزال، شىىكري حامىىد
 .اإلمارات العربية المتحدةالجامعي، العين، 

 
ــدريس التربيــة المدنيــة .(1110. ) نيةيوزارة التربيىىة والتعلىىيم العىىالي الفلسىىط ــدليل المرجعــي فــي ت  القىىدس، ،ال

 .فلسطين
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 القىدس، ،العلوم االجتماعية للصف العاشر األساسـيدليل  .(1119). نيةيوزارة التربية والتعليم العالي الفلسىط
 .فلسطين

 
، لى التعلم النشطبرنامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية ع(. 1114. )وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 .القدس، فلسطين
 

 .القدس، فلسطينأدوات المالحظة الصفية، (. 1101. )وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
 

 :المراجع األجنبية
Abu Shaer, A. M. (1995). The Effect Of Teaching Contextual Lexical Cohesion In The 

Reading Comparehsion Passages Upon Tenth Grade Students`Lexical Proficiency In 
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Barghouthi, R. (2008). Global English Hegemony And The Question Of Culture In The 

Palestenian Educational Context, Birzeit, Palesten. 

Daley, B.J. (2002). Constructivist Learning Theory to Web-Based course Design. An 

Instructional Design Approach. Milwaukee, University of Wisconsin-Milwaukee, p123.   

John, U. (1988).  Social Studies for Children, , Prentice-Hall ,New Jerse: p5. 

Philips, D.C. (1995). The good. The bad.and the ugly the many faces of constructivism 

Educational Researcher, 24(7):p12. 

UNESCO, Hand Book for the Teaching of Social Studies. (1981). Unesco, Croom Heln, 

Londo: p37. 

William, W. J. (1979). Teaching Sosial Studies in the Elementary and Middle School,  

Renhart and Winston, New York: p10. 
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 الوحدة الدراسية التي تم اعدادها من منهاج الصف السابع في العلوم االجتماعية (:0)ملحق رقم 

 وحدة دراسية
 منهاج الصف السابع العلوم االجتماعية

 فلسطين أرض وحءارة
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 المحتويات 
 

 العنوان                         الصفحة                     الدرس                
          3                     فلسطين موقع وحءارة                 ولالدرس األ 

 
  6              الدرس الثاني                تحرير بيت المقدس الشريف

 
 8              م(0448 – 0881)فلسطين    الدرس الثالث             

 
 00الدرس الرابع                السياحة في فلسطين                     
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 :الدرس األول
 فلسطين موقع وحءارة

 :األهداف
 .أن يحدد الطالب الموقع الفلكي والجغرافي لفلسطين -0
 .لناحية التاريخية والسياسية والعسكريةأن يبين الطالب أهمية الموقع الجغرافي لفلسطين من ا -1
 .أن يستنتج الطالب أثر الموقع الجغرافي في بنان عالقات مع شعوب العالم القديم والحديث -3
 .لدى الطالب االعتزاز بفلسطين التاريخية واألثرية نّمىأن ي -4
 

 :ونفكر في ارجابة عن األسئلة التي تليها ،نتأمل الخريطة

 
 

 ولخط غرينتش ؟ ،تقع فلسطين بالنسبة لخط االستوانفي أي جهة  -0
 في أي قارة تقع فلسطين ؟ -1
 كم تبلغ مساحة فلسطين ؟ -3

 استنتج أهمية موقع فلسطين المتوسط بين قارات العالم القديم ؟ -4
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 :ملخص تعليمي

 الموقع الفلكي والجغرافي لفلسطين 
ط الطول ودوائر العرض ويشتمل هذا الموقع بما يقصد بالموقع الفلكي لفلسطين موقعها بالنسبة لخطو 

 :يأتي
 (3ً3،0ً0)و(1ً4،3ً1)بين دائرتي عرض  ،إن فلسطين تقع إلى الشمال من خط االستوان -0
 (3ً0،4ً1)و(3ً4،0ً0)تقع فلسطين شرق خط غرينتش بين خطي طول  -1

   .األربعة    اورها من الجهات وما يج،يقصد بالموقع الجغرافي لفلسطين المنطقة التي تقع فيها من العالم
على  وتشرف ،شرق البحر المتوسط ،تقع فلسطين في الجانب الغربي من قارة آسيا ،بالنسبة للعالم -0

 .وأوروبا من خالل البحر المتوسط ،قارات آسيا
تقع في الجناح اآلسيوي من الوطن  ،بالنسبة للوطن العربي-1

ونهر  ،ر المتوسط غرباب بين البح ،جنوب غرب بالد الشام ،العربي
    .األردن شرقاب 

 
 :مساحة فلسطين 

حيث تبلغ مساحة الءفة  ،(1كم12112)تبلغ مساحة فلسطين 
وتبلغ مساحة  ،(1كم0841)البحر الميت  الغربية بما فيها مساحة

 (1كم360)غزة  قطاع
كّون لها  ،العالم القديم ن موقع فلسطين المتوسط بين حءاراتإ

 :مع العالم في عصوره المختلفة كاآلتي  متفاعالب تاريخاب شامالب 
أحداث فلسطين  كانت (م426-ق م3011)في العصور القديمة  -أ

 الصلة بتاري  مصر، وبابل وآشور والفرس وثيقة وحءارتها وثقافتها
 .واليونان والرومان

 (م0403-م426)في العصور الوسطى  -ب
وتاري  العرب  نطيين،كان تاري  فلسطين جزناب من تاري  الروم البيز 

صالح الدين  والفرنجة والمسلمين بزعامة ،والمسلمين في أوج قوتهم
عملوا على  والمماليف الذين  ،(م0082)حطين  الذي هزم الفرنجة في
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 (م0140)بن قالوون  يلخل الوجود الفرنجي نهائياب من فلسطين في عهد األشرف تصفية
 (حتى اآلن-م0403)في العصور الحديثة  -ج
وخالل هذه الفترة تعرءت  ،(م0402)حتى عام  ،كان تاريخها جزناب من تاري  األتراف العثمانيين -0

الشي  ظاهر العمر الذي اتخذ  وقامت فيها إدارات محلية مثل إدارة (م0248)خاللها لغزو نابليون عام 
 .عاصمة لم عكا

على  وفرض فيما بعد االنتداب ،بيخءعت لالحتالل ارنجليزي بقيادة الجنرال اللن ،(م0402)عام  -1
  (م0448)فلسطين حتى عام 

اليهود  انسحبت قوات االنتداب البريطاني من فلسطين بعد أن سّهلت تسليم البالد إلى ،(م0448)عام  -3
 .وقطاع غزة الذي ألحق لإلدارة المصرية ،ما عدا الءفة الغربية التي ألحقت لألردن

 .ليون من احتالل الءفة وقطاع غزةتمّكن ارسرائي ،(م0462)عام  -4
 .دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية أجزان من الءفة الغربية وقطاع غزة ،(م0444)عام  -0
 

 أختبر نفسي
 :العبارات غير الصحيحة فيما يأتي على( ال)، وعلى العبارات الصحيحة( نعم)جب بـأنقل إلى دفتري وأ -0
 (       )                               .لبحر المتوسطتقع فلسطين على الساحل الشرقي ل -أ   
 (       )                                              .1كم12112تبلغ مساحة فلسطين  -ب  
 (       )                                  .هزم األشرف قالوون الفرنجة في معركة حطين -ج  
 (       )                                     م         0248ا عام غزا نابليون مدينة عك -د  
 (       )    م                  0402انسحبت قوات االنتداب البريطاني من فلسطين عام  -هـ  
 :وأكمل الجمل اآلتية  ،أنقل إلى دفتري -1
 .عاصمة لم.............. .اتخذ الشي  ظاهر العمر الزيداني من مدينة -أ   
 ...............م بقيادة الجنرال0402خءعت فلسطين لالحتالل ارنجليزي عام  -ب  
 ....................وقطاع غرة لإلدارة............ .م0448ألحقت الءفة الغربية بعد عام  -ج  
 .أحدد موقع فلسطين بالنسبة للوطن العربي -3
 .لى فلسطين عبر العصور التاريخيةأذكر أهم القوى السياسية التي أثرت ع -4
 .أستنتج كيف تفاعلت حءارة فلسطين الكنعانية في العصور القديمة بالحءارات األخرى -0
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 األنشطة
 :نقرأ النص اآلتي ونجيب عن األسئلة 

 قصة طائر الفنيق
ة عاش الغرب ،، تدور حول طائر أسطوري هاجر خارج الوطن باحثاب عن لقمة العيشأسطورة كنعانية

وينبض قلبم الدافئ بالحب  ،تءطرم دماؤه شوقاب إليم ،وبعد حين يغالبم الحنين للوطن ،مهّجراب  ،مشتتاب 
يسعى دون كلل أو ملل أو استسالم للعودة إلى  ،وتتفتح نفسم الظامئة إلى دمائم وهوائم وترابم ،إليم

، حتى حط رحالم ، وال تفقده أملمصعوبات الطريق ثابتاب ال تزعزعم ،فانطلق كالطود ،األرض التي نشأ فيها
ويلتم الجمع  ،يربي صغاره ،ويقيم عشم على أغصان أشجارها ،يثبت أقدامم على قمم جبالها ،على أرءم

 .وتكون فرحة التالقي في ظل الحرية واالستقالل
 

 :أسئلة 
 ما الفكرة السامية التي تدور حولها القصة ؟ -0
 على الشعب الفلسطيني في الشتات الذي يعيش فيم ؟إلى أي مدى تنطبق قصة طائر الفنيق  -1

 0140،ص1الموسوعة العربية الميسرة،ج ،محمد شفيق غربال
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 :الدرس الثاني 
 تحرير بيت المقدس الشريف

 
 :األهداف 

 .أن تحدد الطالبات موقع القدس الشريف -0
 .أن تبين الطالبات مظاهر سماحة صالح الدين -1
 .مال صالح الدين في القدسأن تعدد الطلبات أع -3
 .لدى الطالباتحب الوطن تنمية  -4
 

 :ونفكر في ارجابة عن األسئلة التي تليم  ،نقرأ النص اآلتي
 ،ثم بّث السلطان عسكره ،وتسلمها باألمان ،وحاصرها أربعة عشر يوماب  ،ثم سار السلطان إلى عسقالن"

ثم سار السلطان  ونازل  ،وغير ذلف ،واللطرون ،ريلوبيت جب ،وبيت لحم ،وغزة ،والداروم ،ففتحوا الرملة
وغلقوا  ،واشتد القتال ،وءايق السلطان السور بالنقابين ،وبم من النصارى عدد يفوق الحصر ،القدس
ال آخذها بالسيف مثل ما أخذها الفرنج : وقال ،فلم يجبهم السلطان إلى ذلف ،فطلب الفرنج األمان ،السور

.. .،ويؤدوا عن كل طفل دينارين ،وتؤدي النسان خمسة ،من الرجال.. .،األمان فعاودوه في ،من المسلمين
وسلمت إليم المدينة يوم الجمعة في السابع  ،فأجيب إلى ذلف

ورفعت األعالم  ،وكان يوماب مشهوداب  ،والعشرين من رجب
 ."ارسالمية على أسوار المدينة

 23-21ص ،3الجزن  ،المختصر في أخبار البشر ،أبو الفدان
 

 بم تفسر رفض صالح الدين لطلب الفرنج باألمان ؟ -0
الدين على الفرنج لقبول ما الشروط التي فرءها صالح  -1

 .األمان منحهم
تتبع على خريطة فلسطين المدن التي باشر صالح الدين  -3

 .بفتحها
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 :ملخص تعليمي 
أرسل صالح الدين أسطولم في البحر المتوسط 

حتى ال تصلهم  ،جليقطع الطريق على الفرن
 ثم نزل على القدس .ارمدادات من أوروبا

وقد  ،م0082تشرين األول / هـ 038منتصف رجب  
 ،تجمع على أسوارها جمع كبير من مقاتلي الفرنج

لينظر من أين  ،وطاف صالح الدين حول المدينة
نحو باب  –واستقر رأيم من جهة الشمال  ،يقاتل

 ،السور وأبراجموقام بتقسيم جنوده حول  –العمود 
 .ونصب المجانيق
 :سير القتال 

وحاولت قوة من  ،بدأ القتال بمناوشات بين الطرفين
فأجبرتها  ،فرسان الفرنج الخروج لقتال المسلمين

القوات ارسالمية على االنسحاب داخل المدينة 
عد الفرنج عن والمجانيق توالي الرمي لتب ،ونقبوه ،وتمكن المسلمون من الوصول إلى السور .المقدسة
فوافق  ،وتسليم بيت المقدس إلى صالح الدين ،وعندما رأى الفرنج أنهم منهزمون طلبوا األمان .السور

 .على ذلف بعد استشارة أصحابم
 1/ هـ 083رجب 12وتسّلم المدينة المقدسة في 

 في ذكرى ارسران والمعراج  ،م0082تشرين األول 
  ،لتكبيروانطلقت صيحات المسلمين بالتهليل وا 

 والحمد هلل على نصره ورفعت األعالم ارسالمية على أسوارها 
 :مظاهر سماحة صالح الدين 

 لم يستغل صالح الدين انتصاراتم للتمثيل بأعدائم  -0
 بل تركهم ،كما مثلوا بالمسلمين حين احتلوا القدس 
 .يغادرون المدينة بأمتعتهم وأموالهم 
 فترف ،منهم راعى صالح الدين حالة الفقران -1
 .الكثيرين يرحلون دون دفع فدية 
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 .سمح للنصارى الشرقيين من أهل المدينة بالبقان مع المسلمين -3
 .بل تركها وعلى رأسها كنيسة القيامة ،لم يحاول صالح الدين هدم الكنائس -4

 :أعمال صالح الدين في القدس 
 .ما من صور وصلبانوأزال حا حوله ،قام بتطهير المسجد األقصى وقبة الصخرة -0
كما أعاد  ،أحءر منبراب من حلب كان نور الدين زنكي قد أمر بصنعم لينصب في المسجد األقصى -1
 .مار المسجد وتدقيق نقوشمإع
 .أوجد المدرسة الصالحية للمذهب الشافعي -3
 .وأجزل لهم العطان ،أطلق سراح المسلمين الذين كانوا في القدس -4
 

 :أختبر نفسي 
 :إلى دفتري وأكمل الفراغات في الجمل اآلتية  أنقل -0
 .................أحءر صالح الدين منبر المسجد األقصى من-أ
 ....................من أهم الكنائس في بيت المقدس كنيسة-ب
 ................استقر رأي صالح الدين على القتال من الجهة-جـ
 .للمذهب الشافعي........ .............أوجد صالح الدين المدرسة-د
 هـ............. .من عام................ .تسلم صالح الدين المدينة المقدسة في شهر-هـ
 :أعلل ما يأتي  -1
 .طلب الفرنج األمان من صالح الدين-أ
 .أقام صالح الدين األسطول في البحر المتوسط-ب
 ؟ ما الخطة التي أعدها صالح الدين لتحرير بيت المقدس -3
 ؟ فسر ذلف ،لم يحاول صالح الدين هدم الكنائس في بيت المقدس -4
 ،البحر الميت ،عكا ،بيت لحم ،الرملة ،غزة ،اللطرون ،القدس)أرسم خريطة فلسطين وعّين عليها  -0

 (الخليل
 

 :األنشطة 
 م0448م وأراءي عام 0462أرسم خريطة فلسطين وأحدد عليها أراءي عام -0
 ، ونكتب تقريراب مختصراب عن ذلف المقدسات ارسالمية فيها شاهدون ،القدس ننظم زيارة لمدينة-1



67 

 :الدرس الثالث 
 م( 0448 – 0881)فلسطين 

 
 :األهداف 

 .أن تذكر الطالبات المؤتمر الذي شجع اليهود على الهجرة-0
 .أن تبين الطالبات أهم الثورات الفلسطينية التي قاومت االحتالل البريطاني-1
 .ح الطالبات أثر وعد بلفور في تثبيت أقدام اليهود في فلسطينأن توء-3
 .أن تعزز لدى الطالبات القدرة على حماية الوطن من األعدان-4
 

 :نقرأ الملخص اآلتي ونتأملم 
 ،عزيزي اللورد روتشيلد

اليهود يسعدني كثيراب أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة جاللة الملف التصريح التالي تعاطفاب مع أماني " 
إن حكومة جاللة الملف تنظر بعين العطف إلى : )الصهيونيين التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزران

 ،إنشان وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف
ات غير اليهودية وليكن مفهوماب بجالن أنم لن يتم شين من شأنم ارخالل بالحقوق المدنية للجماع

 (المقيمة في فلسطين أو بالحقوق واألوءاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى
 "إني أكون مديناب لكم بالعرفان لو قمتم بإبالغ هذا التصريح إلى ارتحاد الصهيوني 

 "المخلص آرثر بلفور"
 ومتى صدر ؟ ،ما اسم هذا النص-0
 وآرثر بلفور ؟ ،من هو اللورد روتشيلد-1
 من المقصود بالجماعات غير اليهودية ؟-3
 ؟لى إنشان وطن قومي للشعب اليهوديإن حكومة جاللة الملف تنظر بعين العطف إ"بماذا تفسر -4
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 :ملخص تعليمي 
 .م0881بدأت األطماع الصهيونية االستيطانية في فلسطين منذ عام -0
حيث  ،م0842لصهيوني األول في مدينة بال بسويسرا عام ا رازدادت هذه األطماع بعد عقد المؤتم-1

 .شجع هذا المؤتمر الذي تزعمم ثيودور هرتزل الهجرة إلى فلسطين
خارجية بريطانيا اللورد حيث أصدر وزير  ،ازدادت األطماع الصهيونية بدعم من االستعمار البريطاني-3

 .ان وطن قومي لليهود في فلسطينم الداعي إلى إعط0402بلفور تصريحم في تشرين الثاني عام 
م بعدة ثورات احتجاجاب على 0402قاوم الفلسطينيون االحتالل البريطاني لفلسطين الذي بدأ عام -4

 :الممارسات البريطانية واألطماع الصهيونية وكان منها 
النبي  م وهي أول ثورة شعبية شملت جميع المدن والقرى الفلسطينية وانطلقت من مقام0410ثورة عام -أ

 .موسى عليم السالم
م وتعرف بثورة البراق احتجاجاب على محاوالت اليهود السيطرة على حائط البراق وقد 0414ثورة عام -ب

 ،وقد أعدمت بريطانيا عدداب من الثوار بعدها ومن أشهرهم محمد جمجوم ،عّمت جميع أنحان فلسطين
 .وعطا الزير ،وفؤاد حجازي

 .م0430م والذي استشهد قرب قرية يعبد عام 0433سام عام ثورة الشي  عز الدين الق-جـ
م التي بدأت على شكل اءطرابات تحولت إلى 0436ثورة عام -د

إءراب منظم واشتباكات مسلحة وعصيان مدني ءد ارنجليز 
 .وامتدت ستة أشهر كاملة

م على إثر قرار 0448 –م 0442المقاومة الفلسطينية عام -هـ
وقد صدر هذا  ،عربية وأخرى يهوديةتقسيم فلسطين إلى دولة 

، ومن م0442تشرين الثاني عام  14دة في القرار عن األمم المتح
أشهر المعارف التي خاءها الفلسطينيون معركة القسطل عام 

م التي استشهد فيها المجاهد عبد القادر الحسيني بتاري  0448
 ،إءافة إلى معارف المواقع الفلسطينية األخرى ،م8/4/0448
لى أثر هذه المعارف أجبرت المنظمات اررهابية الصهيونية آالف وع

الفلسطينيين على الجالن عن بالدهم تحت تهديد السالح مما أدى 
 .إلى قيام مشكلة الالجئين
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 :أختبر نفسي 
 
 أعدد الثورات الفلسطينية التي قامت في فلسطين ءد سلطات االحتالل البريطاني ؟-0
 سطينيين وعرب استشهدوا دفاعاب عن فلسطين ؟أذكر أسمان مجاهدين فل-1
 م ؟0442أوءح القءايا التي ترتبت على إصدار قرار تقسيم فلسطين عام -3
 أستنتج موقف الدولة العثمانية من أطماع اليهود في فلسطين ؟-4
 (يعبد ،القسطل ،القدس)أعين على خريطة فلسطين -0
 

 :األنشطة 
 .ونثبتم في مجلة الحائط ،ءحوا بأرواحهم في سبيل وطنهمنسجل سيرة بعض شهدان فلسطين الذين 
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 :الدرس الرابع 
 السياحة في فلسطين

 
 :األهداف 

 .أن يتعرف الطالب على أنواع السياحة في فلسطين-0
 .أن  يذكر الطالب أهم المواقع السياحية في فلسطين-1
 .أن يربط الطالب بين المواقع السياحية والتاريخية في فلسطين-3
  .أن يبين الطالب معوقات االحتالل للسياحة في فلسطين-4
 .أن يعزز لدى الطالب الحفاظ على اآلثار السياحية في فلسطين-0

 
 :نقرأ ونتأمل الصور اآلتية 

                             
 

                            
 

 :نفكر فيما يلي ونجيب 
 ماذا نرى في الصور ؟-0
 نعني بمفهوم السياحة ؟ماذا -1
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 نتعرف إلى المقدسات من خالل الصور ؟-3
 .نفسر ذلف ،الموقع المتوسط لفلسطين أكسبها تمدناب وتحءراب -4
 

 :ملخص تعليمي 
بهدف التعرف إلى العالم وجمع  ،تعني السفر وارقامة المؤقتة خارج مكان السكن األصلي: السياحة 

     :وتقسم السياحة إلى األنواع اآلتية  ،لترفيم واالستشفانالمعلومات عن الشعوب بهدف الراحة وا
 

 ( :حسب جنسيات السياح ) أنواع السياحة  :أوالب 
مواطنون من ألمانيا " مثال ذلف  ،وتكون من قبل مواطنين أجانب داخل بلد آخر: السياحة الخارجية -أ

 ."يحءرون إلى فلسطين 

مواطنون من نابلس " مثال ذلف  ،دولة ما داخل حدود دولتهم تتم من قبل مواطني: السياحة الداخلية -ب
 ."يذهبون إلى مصايف رام اهلل أو مشاتي أريحا 

 ( :حسب أهدافها )أنواع السياحة  :ثانياب  
 ،المسجد األقصى: مثل  ،وتتمثل في زيارة األماكن الدينية ارسالمية والمسيحية: السياحة الدينية -أ

وكنيسة  ،والحرم اربراهيمي في الخليل ،وطريق اآلالم في القدس ،سة القيامةوكني ،ومسجد قبة الصخرة
 .وحقل الرعاة في بيت ساحور ،المهد في بيت لحم

وتشمل التعرف إلى المواقع األثرية : السياحة الثقافية -ب
 :مثل  ،وطبيعة حياة الشعوب وعاداتها وتقاليدها ،والتاريخية

ة نابلس وهي إحدى مدن تقع إلى الشرق من مدين: شكيم -0
نزلها  ،م.ق3111الكنعانيين العرب يعود تاريخها إلى حوالي 

، ثم دمرها ودمرت من قبل الفراعنة  ،سكنها السامريون،واستقر فيها سيدنا يعقوب ،سيدنا إبراهيم
 .وبواباتها والمعابد والساحات ،وما زالت تحتفظ بأسوارها  ،الرومان

 ،وما زالت تحتفظ بآثارعديدة ،بعد تدميرهم لمدينة شكيم ،م21الرومان عام بناها ( : نابلس) نيابولس-1
 .القناطر المائية الرومانية ،معالم كنيسة العذران ،ملعب سباق الخيل ،المدرج الروماني: منها 
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 ،المدرج الروماني: وما زالت تحتفظ بمعالم واءحة من عمرانها ومنها  ،بناها الرومان: سبسطية-3
 .(الفوارم)دار الندوة  ،شارع األعمدة ،نا المعمدانكنيسة يوح

كنائس  ،تل العجول وتل الفراعنة ،ومن أهم آثارها: غزة -4
 .مسيحية تعود للعهد البيزنطي

تمتاز بآثارها اليونانية والرومانية والفرنجية إءافة إلى : القدس -0
 .اآلثار واألماكن ارسالمية المقدسة

ينة النخيل وهي أول مدينة مسورة وأهم مدينة القمر ومد: أريحا -6
 .قصر هشام ،مقام النبي موسى ،المغطس ،دير قرنطل ،تل السلطان: آثارها 

وتمارس  ،وتتءمن حاجة جسم ارنسان للعالج من األمراض الجسمية والنفسية: السياحة العالجية  -ج  
 :يسين أو التخفيف من اآلالم واألوجاع وتقسم إلى نوعين رئ ،الشفان بقصد 

األمراض الصدرية التي تعالج : مثل  ،ويتم العالج عن طريق المناخ: السياحة العالجية المناخية  -0
 ،حيث الهوان العليل المنعش في المدن والقرى الفلسطينية الجبلية ،(الجبال)بالسكن في المناطق العالية 

أو  ،كرمل وجرزيم وجبال رام اهللفكانت مصايف الجليل وال ،وقامت مراكز االصطياف على الجبال والهءاب
 .التي تعالج أمراض الءغط ،أو األغوار( البحار)المناطق الساحلية 

وتستخدم فيها الينابيع المعدنية التي تتواجد فيها أمالح أو كبريتات : السياحة العالجية المعدنية  -1
وتوجد على الءفة : طبرية  وينابيع ،وتقع قرب مصب نهر اليرموف في نهر األردن: ينابيع الحّمة : مثل 

بارءافة إلى  ،وتقع في وادي المالح شرقي مدينة طوباس: وينابيع المالح  ،الشمالية الغربية للبحيرة
 .أهمية مياه البحر الميت والتي تعالج األمراض الجلدية

عن  وبعد ،وتشمل طلب الراحة الجسدية والنفسية بما تتءمنم من استرخان: دـ  السياحة الترفيهية 
 :عراقيل ومعوقات السياحة الفلسطينية سبّبها االحتالل منها   .ءغوط العمل

 .عدم منح تراخيص لبنان فنادق جديدة أو توسيع الفنادق القائمة في القدس -0

وءع العراقيل أمام وسائل النقل الفلسطينية السياحية لمنعها من دخول القدس التي تعتبر مركز  -1
 .السياحة العالمي
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سلبية التي يتعرض لها السائح األجنبي حول المناطق السياحية الفلسطينية من حيث الدعاية ال -3
 .فقدان األمن وفقر الخدمات

 .عدم قدرة العاملين في السياحة الفلسطينية على منافسة الصناعات السياحية األخرى -4

صال بالسائحين واالت ،منافسة ارسرائيليين للسياحة الفلسطينية نظراب لخبرتهم في التسويق السياحي -0
 .األجانب دون أن يكون هناف جهود فلسطينية مماثلة

التمييز الذي تمارسم السلطات ارسرائيلية ءد المؤسسات السياحية الفلسطينية من حيث عدم  -6
السماح بالدخول إلى المطارات ارسرائيلية واستقبال األفواج السياحية والوصول إلى األماكن السياحية 

 .ع لهاالمتعمدة التي تخء

 
 :أختبر نفسي 

 :أنقل إلى دفتري وأكمل الجمل اآلتية  -0

 ...........................................السياحة الدينية تعني زيارة - أ

 ...................................................................السياحة تعني - ب

 ............................و..... ...................عدنية في فلسطينمن الينابيع الم - ت

 ..................................السياحة الثقافية تشمل - ث

 ................و.................... .من التالل األثرية الهامة في غزة تل - ج

 أقارن بين السياحة الداخلية والخارجية ؟ -1

 .أعدد األماكن الدينية المسيحية التي يزورها السّياح -3

 أبين أهم العراقيل التي وءعها االحتالل لعرقلة السياحة الفلسطينية ؟ -4
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 :األنشطة 
 :نتأمل الصورة ونجيب : أوالب 

 

 
 
 ماذا نشاهد في الصورة ؟ -0

 ما الفوائد الطبية لمياه البحر الميت ؟ -1

 كيف يمكن الحفاظ على نظافة األماكن السياحية واألثرية ؟ -3

 
 :نتفهمم نقرأ النص التالي و : ثانياب 
أدى إلى تدهور قطاع السياحة بسبب  ،م0462إن احتالل إسرائيل للقدس وبقية الءفة وغزة عام " 

ووجود عدد  ،الءرائب الفادحة التي تفرءها إسرائيل على الحركة السياحة الفلسطينية وارغالقات المتكررة
وقد أدى ذلف  ،سيطرة ارسرائيليةكبير من األماكن الدينية والسياحية الرئيسة وبخاصة في القدس تحت ال

وانخفض  ،م0441فندقاب عام  30م إلى 0462فندقاب عام  41إلى انخفاض عدد الفنادق في القدس من 
 ."م 0441دليالب عام  21م إلى 0462عام  116عدد األدالن السياحيين الفلسطينيين من 
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تعلم من خالل السياق في حصص العلوم المادة المقترحة لمساعدة المعلمة في تنفيذ اسلوب ال(:0)ملحق 
 االجتماعية 

 

موءوع حصة  األهداف األنشطة المقترحة
التعلم من خالل 

 السياق

 الشهر األسبوع الدرس الحصة

استخدام  -*
خريطة العالم 
الصمان لتعيين 
خطوط الطول 
ودوائر العرض 

 .وموقع فلسطين

كتابة تقرير  -*
( 5)تأملي من 

أسطر تعبر فيها 
ات عن الطالب

أهمية انتمائها 
 .لفلسطين

أن تقرأ الطالبة  -1
 .الخريطة وتتأملها

أن تتعرف الطالبات  -2
على المفاهيم الواردة في 

موقع فلكي، )الدرس 
موقع جغرافي، خطوط 
الطول، دوائر العرض، 

 (.الجناح اآلسيوي
أن تعّين الطالبات  -3

على خريطة العالم موقع 
 .فلسطين

أن تبين الطالبات  -4
األهمية التاريخية لموقع 

 .فلسطين

قرانة  -*
الخريطة 
 .وتأملها

الموقع  -*
الفلكي والجغرافي  

 .لفلسطين
 

 
 األولى

 
فلسطين 
موقع 

 وحءارة

 
 األول

 
 آذار

 

رسم خريطة  -*
فلسطين وتعين 
الءفة الغربية 

 .وقطاع غزة
رسم هرم يبين  -*

الدول التي تعاقبت 
على احتالل 

قديماب )فلسطين 
 (.وحديثاب 

أن تبين الطالبات  -1
 .مساحة فلسطين الكلية

أن تفرز الطالبات  -2
مساحة الءفة الغربية 
وقطاع غزة من المساحة 

 .الكلية لفلسطين
أن تتسلسل  -3

الطالبات في الحديث 
عن أهمية الموقع 
المتوسط لفلسطين في 

 .عصوره المختلفة
أن ترسم الطالبات  -4

مساحة  -*
 .فلسطين

أهمية  -*
الموقع المتوسط 

 .لفلسطين

 
 الثانية
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 .خريطة فلسطين

عمل  -*
مجموعات لتحليل 
النص التعليمي 

قصة طائر )
 (.الفنيق

كتابة تقرير  -*
( 5)تأملي من 

أسطر تبين فيها 
الطالبات ماذا 
تتمنى أن تقدم 

 .لفلسطين

أن تحّل الطالبات  -1
 .األسئلة

أن تحلل الطالبات  -2
النص التعليمي الوارد 

نشطة لبيان الفكرة في األ 
التي تدور حولها 

 .القصة

أن تحافظ الطالبات  -3
على فلسطين نظيفة 

 . وجميلة

أختبر  -*
 .نفسي

 .األنشطة -*

 
 الثالثة

   

عمل  -*
مجموعات 

لتلخيص أسباب 
قيام صالح الدين 
بتحرير بيت 

 .المقدس

أن تقرأ الطالبات  -1
 .الدرس وتحلل محتواه

أن تتعرف الطالبات  -2
المفاهيم الواردة في  على

تسلمها باألمان، )النص 
 (.الفرنج

أن ترسم الطالبات  -3
خريطة فلسطين وتعيين 
عليها أهم المدن التي 
ورد ذكرها في النص 

 .التعليمي
 

قرانة النص  -*
 .التعليمي

استخدام  -*
 .خريطة فلسطين

 
 الرابعة

 
تحرير بيت 

المقدس 
 الشريف

  

رسم خريطة  -*
فلسطين وتتبع 

ر المناطق التي سي
تم تحريرها حتى 
وصول صالح 
 .الدين إلى القدس

أن تتبع الطالبات  -1
سير القتال الذي بدأ بين 

 –صالح الدين )الطرفين 
 (.الفرنج

أن تعّين الطالبات  -2
على خريطة فلسطين 
أهم المواقع التي تم 

التسلسل في  -*
شرح الملخص 

سير )التعليمي 
القتال، مظاهر 
سماحة صالح 
الدين، أعمال 
صالح الدين في 

 
 األولى

 
 

 
 الثاني
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 .فتحها
أن يتعزز لدى  -3

الطالبات األهمية 
التاريخية لتحرير 

 .القدس

 (.القدس
تفعيل  -*

 .خريطة فلسطين

استخدام  -*
أسلوب الدراما 
لتمثيل دور صالح 
الدين في كيفية 
تقسيم الجيش 

 .وتحرير القدس

أن تحّل الطالبات  -1
 .األسئلة

تقوم الطالبات  أن -2
بتجميع بعض الصور 
للمقدسات ارسالمية في 

 .القدس
أن تميز الطالبات  -3

بين األهمية التاريخية 
لتحرير بيت المقدس 
وبين األهمية الدينية 

 .للقدس الشريف

أختبر  -*
 .نفسي

 .األنشطة -*

 
 الثانية

   

استخدام  -*
أسلوب 

المجموعات 
لتحليل النص 

 .التعليمي
استخدام  -*

أسلوب التمثيل 
لتمثيل دور 

الشخصيتان 
الواردات في 

 .النص

أن تحلل الطالبات  -1
 .النص التعليمي

أن تبين الطالبات  -2
الدوافع الرئيسة وران 

 .إصدار هذا الوعد
أن تستنتج الطالبات  -3

المقصود بالجماعات 
 .غير اليهودية

قرانة النص  -*
التعليمي وتحليل 

 .محتواه

 
 الثالثة

 
 فلسطين

(1882-
 م(1448

  

كتابة ملخص  -*
تأملي في نهاية 
الحصة ال يتجاوز 

أسطر عن ( 5)
ردود أفعال 
الطالبات حول 

أن توءح الطالبات  -1
تاري  األطماع 
 .الصهيونية في فلسطين

أن تذكر الطالبات  -2
أهم الثورات الفلسطينية 

 .م1448حتى عام 

شرح  -*
الملخص 
 .التعليمي

استخدام  -*
خريطة فلسطين 
لتعيين حدود 

 
 الرابعة
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أن ترسم الطالبات  -3 .قرار وعد بلفور
ن خريطة فلسطي

لتوءيح قرار التقسيم 
 .م1441عام 

الدولة العربية 
والدولة اليهودية 
التي ورد ذكرها 
 .في قرار التقسيم

جمع بعض  -*
الصحف المحلية 
لقرانة المواءيع 
التي تتحدث عن 

االستيطان 
ارسرائيلي وآلية 

م على توسع
حساب األراءي 

 .الفلسطينية

أن تحّل الطالبات  -1
 .األسئلة

أن تقرأ الطالبات  -2
بعض األسطر من 
الجرائد المحلية التي 

 .تتحدث عن االستيطان

أختبر  -*
 .نفسي

 .األنشطة -*

 
 األولى

  
 الثالث

 

عمل  -*
مجموعات لتحليل 

 .الصور
فرز  -*

المقدسات 
ارسالمية 

والمسيحية واآلثار 
تاريخية من ال

خالل النقاش 
 .والحوار

أن تحلل الطالبات  -1
الصور الواردة في 

 .الدرس
أن تتعرف الطالبات  -2

على المفاهيم الواردة في 
السياحة، )الدرس 

السياحة الخارجية، 
 (السياحة الداخلية

 

قرانة  -*
 .الصور وتأملها

توءيح  -*
المفاهيم الواردة 

 .في الدرس

 
 الثانية

 
السياحة في 

 لسطينف

 
 

 

استخدام  -*
بعض الصور 
الداعمة للمادة 
التعليمية والخاصة 

باآلثار 
 .الفلسطينية

تفعيل ارذاعة  -*
الصباحية لعرض 
بعض اررشادات 
في كيفية الحفاظ 
على البيئة 
السياحية واألثرية 

أن تذكر الطالبات  -1
حسب )أنواع السياحة 

 (.أهدافها
أن تعيين الطالبات  -2
لى خريطة فلسطين ع

أهم المواقع السياحية 
شكيم، )واألثرية مثل 

نيابولس،سبسطية، غزة، 
 (أريحا

أن تقارن الطالبات  -3
بين السياحة الثقافية 

التعرف إلى  -*
 .أنواع السياحة

تفعيل  -*
خريطة فلسطين 
لتعيين توزع 
اآلثار ارسالمية 

والمسيحية 
والتاريخية في 

المدن 
 .الفلسطينية

 
 الثالثة
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 .والسياحة الترفيهية .في فلسطين
أن تساهم الطالبات  -4

في الحفاظ على بالبيئة 
السياحية من خالل 
إعطان اررشادات 
لزميالتهن في المدرسة 

ذاعة باستخدام ار
 .الصباحية

الرجوع إلى  -*
بعض البيانات من 
دائرة ارحصان 

الفلسطيني 
طالع على لإل

اآلثار االقتصادية 
سببها التي 
قطاع االحتالل لل

السياحي 
 .الفلسطيني

ارطالع على  -*
األنشطة 

 .واالستفادة منها

أن تبين الطالبات أهم  -0

العراقيل التي سببها 

االحتالل اإلسرائيلي 

 0للسياحة الفلسطينية

ج الطالبات أن تستنت -2
ة اآلثار االقتصادي

للعراقيل ارسرائيلية 
 .للسياحة الفلسطينية

أن تحل الطالبات  -3
 .درسأسئلة ال

شرح عراقيل  -1
ومعوقات 
السياحة 

الفلسطينية التي 
 .سببها االحتالل

أختبر  -2
 .نفسي

 .األنشطة -3

 
 الرابعة

   

 
 



81 

 تحليل محتوى الوحدة الدراسية (:1)ملحق 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :الدرس األولى
 :األهداف 

 .أن تحدد الطالبة موقع فلسطين بالنسبة للبحر المتوسط -0

 .طالبة مساحة فلسطينأن تذكر ال -1

 .أن تذكر الطالبة اسم القائد الذي هزم الفرنج في معركة حطين -3

 .أن تذكر الطالبة العام الذي غزا نابليون فيم عكا -4

 .أن تحدد الطالبة العام الذي انسحبت فيم قوات االنتداب من فلسطين -0

 .أن تحدد الطالبة المدينة التي اتخذها الشي  ظاهر العمر عاصمة لم  -6

 .م0402تذكر الطالبة اسم الجنرال االنجليزي الذي خءعت لم فلسطين عام أن  -2

 .م0448أن تحدد الطالبة الدولة التي خءعت تحت إدارتها كلٍّ من الءفة الغربية وقطاع غزة عام  -8

 .أن تحدد الطالبة موقع فلسطين بالنسبة للوطن العربي -4

 .فلسطين عبر العصور التاريخيةأن تذكر الطالبة أهم القوى السياسية التي أثرت على -01

 .العصور القديمة بالحءارات األخرىأن تستنتج الطالبة كيفية تفاعل حءارة فلسطين الكنعانية في -00

 :المفاهيم والمصطلحات
 ،قارة ،الموقع الجغرافي ،خط غرينتش ،خط االستوان ،دوائر العرض ،خطوط الطول ،الموقع الفلكي ،الموقع

العصور  ،العصور الوسطى ،العصور الحديثة ،المماليف،الروم البيزنطيين ،فةثقا ،حءارة ،المساحة
 .السلطة الوطنية ،احتالل ،ارسرائيليون ،اردارة المصرية ،االنتداب ،األتراف العثمانيين ،القديمة
 :الحقائق

 .تقع فلسطين شمال خط االستوان وشرق غرينتش -

 .تقع فلسطين بين خطي طول آسيا -

 .موقع جغرافي هامتتمتع فلسطين ب -

 .تقع فلسطين في الجنوب الغربي من بالد الشام -

 .1كم12112تبلغ مساحة فلسطين  -

 .1كم0841تبلغ مساحة الءفة  -

 .1كم360تبلغ مساحة غزة  -
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 .م0082هزم صالح الدين الصليبيين في معركة حطين  -

 .تمكن األشرف خليل بن قالوون من تصفية الوجود الفرنجي -

 .م0402االنجليزي خءعت فلسطين لالحتالل  -

 .م0448-0411وءعت فلسطين تحت االنتداب البريطاني من  -

 .سلمت بريطانيا لليهود -

 .ألحقت الءفة الغربية باألردن وغزة لمصر -

 .م0444دخلت السلطة الوطنية أجزان من الءفة وغزة عام  -

 :تعميمات
 .يؤثر الموقع الفلكي لفلسطين على المناخ المحلي فيها -

 .ن العناصر المشجعة للسياحة الداخلية والخارجية في فلسطينالتفاوت المناخي م -

 .الموقع الفلكي والجغرافي يؤدي إلى اختالف درجات الحرارة -

 :المواقع
 .غزة ،الءفة الغربية ،عكا ،بالد الشام ،قارة آسيا ،بابل ،مصر

 :الشخصيات
 .الجنرال النبي ،ظاهر العمر ،نابليون ،صالح الدين

 :القيم واالتجاهات
 .القدوة الحسنة ،الشجاعة ،الحنين للوطن ،االستقالل ،الحرية ،العتزاز بالوطنا

 :مهارات وأنشطة
 .تحليل النصوص ،الكتابة ،القرانة ،كتابة التقارير ،رسم الخريطة ،مهارة استخدام الخريطة

 
 :الدرس الثانية

 :األهداف
 .األقصى أن تذكر الطالبة المكان الذي أحءر منم صالح الدين منبر المسجد -0

 .أن تحدد الطالبة أهم الكنائس في بيت المقدس -1

 .أن تذكر الطالبة الجهة التي استقر رأي صالح الدين على بدن القتال منها -3

 .أن تذكر الطالبة اسم المدرسة التي أوجدها صالح الدين للمذهب الشافعي -4

 .ةأن تحدد الطالبة الشهر والعام الذي تسلم فيم صالح الدين المدينة المقدس -0
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 .أن تفسر الطالبة طلب الفرنج األمان من صالح الدين -6

 .أن تعلل الطالبة إقامة صالح األسطول في البحر المتوسط -2

 .أن تستنتج الطالبة الخطة التي وءعها صالح الدين لتحرير بيت المقدس -8

 .أن تفسر الطالبة عدم محاولة صالح الدين هدم الكنائس في بيت المقدس -4

 .ريطة فلسطينأن ترسم الطالبة خ -01

البحر  ،عكا ،بيت لحم ،الرملة ،غزة ،اللطرون ،القدس)أن تعين الطالبة على خريطة فلسطين -00
 (الخليل ،الميت

 :المفاهيم والمصطلحات
 ،المذهب الشافعي ،العطان ،فدية ،المنجنيق ،األبراج ،الفرنج ،بيت المقدس ،النقابون ،النصارى ،السلطان

 .مناوشات ،أسطول ،التمثيل باألعدان
 :الحقائق

 .أطلق صالح الدين العديد من أسرى الفرنج مقابل الفدية -

 .تم تحرير القدس من أيدي الفرنج على يد صالح الدين بعد معركة حطين -

 .أزال صالح الدين ما كان حول الصخرة المشرفة من منكرات وصور وصلبان -

 .أحءر صالح الدين منبر من حلب ووءعم في المسجد األقصى -

 .صالح الدين مدينة القدس بعد معركة حطينفتح  -

 .أعطى صالح الدين األمان للفرنج -

 .بنى صالح الدين المدرسة الصالحية في القدس -

 :المواقع
 ،حلب ،كنيسة القيامة ،حطين ،القدس ،اللطرون بيت جبريل ،بيت لحم ،غزة ،الداروم ،الرملة ،عسقالن
 .أوروبا

 :الشخصيات
 .صالح الدين

 :اتالقيم واالتجاه
 .العفو ،الخلق الحسن ،التسامح ،السلم ،الوحدة ،الجهاد

 :المهارات واألنشطة
 .توظيف الخرائط ،كتابة التقارير ،قرانة الخرائط ،القرانة والكتابة ،تحليل الصور ،تحليل النصوص
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 :الدرس الثالثة

 :األهداف
 .الحتالل البريطانيأن تعدد الطالبة الثورات الفلسطينية التي قامت في فلسطين ءد سلطات ا -0

 .أن تذكر الطالبة أسمان مجاهدين فلسطينيين وعرب استشهدوا دفاعاب عن فلسطين -1

 .م0442أن توءح الطالبة القءايا التي ترتبت على إصدار قرار تقسيم فلسطين عام  -3

 .أن تستنتج الطالبة موقف الدولة العثمانية من أطماع اليهود في فلسطين -4

 (يعبد ،القسطل ،القدس)طة فلسطين أن تعيين الطالبة على خري -0

 :المفاهيم والمصطلحات
استعمار  ،الهجرة اليهودية ،االتحاد الصهيوني ،المؤتمر الصهيوني ،االستيطان ،األطماع الصهيونية

المقاومة  ،عصيان مدني ،إءراب منظم ،ثورة البراق ،ثورة شعبية ،وعد بلفور ،وطن قومي ،بريطاني
 .الالجئين ،المنظمات اررهابية ،الجالن ،تقسيم فلسطين ،الفلسطينية

 :الحقائق
 .م0881استوطن اليهود فلسطين منذ عام  -

 .م0402أصدر بلفور وعد بلفور عام  -

 .م0410وقعت ثورة النبي موسى في فلسطين عام  -

 .م0414وقعت ثورة البراق في فلسطين عام  -

 .م0433تزعم الشي  عز الدين القسام الثورة التي قامت في فلسطين عام  -

 .م0436قامت ثورة عارمة في فلسطين وعم ارءراب فيها سنة  -

 .أعدمت بريطانيا كل من فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير -

 :التعميمات
 ال يوجد
 :المواقع

 .قرية يعبد ،القسطل ،حائط البراق ،مقام النبي موسى ،فلسطين ،بريطانيا ،سويسرا ،بال
 :الشخصيات

عبد القادر  ،الشي  عز الدين القسام ،عطا الزير ،فؤاد حجازي ،حمد جمجومم ،بلفور ،ثيودور هرتزل
 .الحسيني
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 :قيم واتجاهات
 .التءحية ،رفض االحتالل

 :المهارات واألنشطة
 .القرانة والكتابة ،تحليل النصوص ،كتابة التقارير ،استخدام الخريطة

 
 :الدرس الرابع

 :األهداف
 .نيةأن تعرف الطالبة مفهوم السياحة الدي -0

 .أن تعرف الطالبة مفهوم السياحة -1

 .أن تذكر الطالبة أهم الينابيع المعدنية في فلسطين -3

 .أن تعدد الطالبة أنواع السياحة الثقافية -4

 .أن تذكر الطالبة أهم التالل األثري في غزة -0

 .أن تقارن الطالبة بين السياحة الداخلية والسياحة الخارجية -6

 .لوطن فلسطينأن تنمي لدى الطالبة الشعور بحب ا -2

 .أن تبين الطالبة أهم العراقيل التي وءعها االحتالل ارسرائيلي لعرقلة السياحة الفلسطينية -8

 :المفاهيم والمصطلحات
سياحة  ،سياحة ثقافية ،سياحة دينية ،سياحة داخلية ،سياحة خارجية ،فسيفسان ،موقع متوسط ،السياحة
تسويق  ،البحر الميت ،ينابيع معدنية ،مصايف ،يمشك ،حقل الرعاة ،طريق اآلالم ،الفنادق ،عالجية
 .المغطس ،العراقيل ،الخدمات السياحية ،سياحي
 :حقائق
 .تتوفر في فلسطين عوامل جذب سياحي -

 (إفريقيا ،أوروبا ،آسيا)تعتبر فلسطين ملتقى القارات  -

 .تعتبر مدينة رام اهلل مصيفاب ومدينة أريحا مشتى -

 .سة القيامة آثار دينية موجودة في القدسالمسجد األقصى وقبة الصخرة وكني -

 .تقع كنيسة المهد في بيت لحم -

 .مشى المسيح طريق اآلالم بعد الحكم عليم بارعدام -

 .يقع الحرم اربراهيمي في الخليل -
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 .من اآلثار الرومانية في فلسطين المدرج وملعب سباق الخيل -

 .أريحا أول مدينة مسورة -

 .ة متنوعةيوجد في البحر الميت أمالح معدني -

 .يقع مقام النبي موسى في أريحا -

 .تساهم الطبيعة المتنوعة والمناخ المعتدل في جذب السياح إلى فلسطين -

 .االحتالل ارسرائيلي يعيق السياحة في فلسطين -

 .معاملة السياح معاملة حسنة تدفع بهم إلى زيارة فلسطين مرة أخرى -

 .لحمتتركز السياحة في فلسطين في مدينتي القدس وبيت  -

 .دمر الرومان مدينة شكيم -

 .تل العجول وتل الفراعنة من المدن الكنعانية -

 :التعميمات
 .تنوع المناخ والتءاريس في فلسطين أدى إلى وجود المصايف والمشاتي فيها -

 .تشهد مدينة رام اهلل زيادة سياحية صيفاب بسبب مناخها المعتدل -

 .مناخهاتشهد مدينة أريحا زيادة سياحية شتانب بسبب دفئ  -

 .يلعب المناخ دوراب مهماب في عالج بعض األمراض -

 .تتميز أمالح البحر الميت بوجود خاصية عالجية فيها -

 .وجود المياه المعدنية في فلسطين أدى إلى وجود مناطق للعالج الطبيعي -

 .وجود االحتالل ارسرائيلي في فلسطين أدى إلى إعاقة السياحة فيها -

 .ينية والتاريخية زاد من أهمية فلسطينتوفر األماكن السياحية الد -

 :المواقع
 ،الحرم اربراهيمي ،كنيسة القيامة ،كنيسة المهد ،حقل الرعاة ،الخليل ،نابلس ،رام اهلل ،أريحا ،القدس

مقام  ،شارع األعمدة ،ملعب سباق الخيل ،المدرج ،دار الندوة ،طريق اآلالم ،قبة الصخرة ،المسجد األقصى
جبل  ،جبل الكرمل ،قصر هشام ،غزة ،نهر األردن ،البحر الميت ،المغطس ،رنطلدير ق ،النبي موسى

 .تل السلطان ،جرزيم

 :القيم واالتجاهات
 ،احترام السياح ،المحافظة على األماكن السياحية ،احترام عادات وتقاليد الشعوب األخرى ،التمسف بالدين

 .االنتمان للوطن ،االعتزاز بالتراث العربي ارسالمي
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 :مهارات واألنشطةال
استخدام  ،تحليل النصوص ،كتابة البحوث والتقارير ،الزيارات الميدانية ،جمع الصور ،تحليل الصور

 .القرانة والكتابة ،الخريطة
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 أسمان المحكمين( 4: )ملحق
 

الوحدة  مكان العمل اسم المحكم الرقم
 الدراسية

اإلختبار 
 التحصيلي

إستبيان 
 اإلتجاهات

 √ √ √ جامعة القدس المفتوحة أبو ارميس إبراهيم. د 0
 √   جامعة القدس المفتوحة إبراهيم مطر. د 0
 √   جامعة القدس المفتوحة ماجد أبو داود. أ 1
 √   جامعة القدس المفتوحة عبد الفتاي عودة. أ 2
رئيس قسم اإلرشاد  معاوية عواد. أ 0

 مديرية التربية
  √ 

 √   ويمرشد ترب عادل أبو عجمية. أ 2
 √   مشرفة تربوية ختام شحادة. د 2
 √ √ √ وزارة التربية والتعليم جمال سالم. أ 2
 √ √ √ مشرف تربوي مجدي العزة. أ 4
 √ √ √ مشرف تربوي طه عجوة. أ .0
 √ √ √ مشرف تربوي عبد العزيز عرار. أ 00
 √ √ √ مشرف تربوي عصام ياسين. أ 00
 √ √ √ مشرف تربوي محمد عريدي. أ 01
 √ √ √ مشرفة تربوية ختام جاد اهلل. أ 02
 √ √ √ مشرفة تربوية حنين الكرمي. أ 00
 √ √ √ مشرفة تربوية ميساء براهمة. أ 02
 √   مدير مدرسة محمود جوابرة. أ 02

 √   مديرة مدرسة إبتسام العبد. أ 02

 √ √ √ معلمة جميلة المصري 04

 √ √ √ معلمة منال عواد .0

 √ √ √ معلمة د جاداهللجها 00
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 االختبار في الوحدة الدراسية التي تم اعدادها (:0)ملحق 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 .........:...........اختبار تشخيصي                          االسم      م 1031:  /  /تاري ال

 :السؤال األول
 :أمام العبارة الخاطئة فيما يلي( ×)أو إشارة  ،أمام العبارة الصحيحة( √)ءعي إشارة 

 .تقع فلسطين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط -3)     ( 
 .تعتبر مدينة القمر من أهم المدن التي تقع في قطاع غزة -1)     ( 
 .م3031انسحبت قوات االنتداب البريطاني من فلسطين سنة  -1)     ( 
 .في المسجد األقصى يؤدي المسلمون شعائرهم الدينية -4)     ( 
 .بنى الكنعانيون مدينة سبسطية -1)     ( 
 .م3031كان تاري  فلسطين جزناب من تاري  الدولة العثمانية حتى عام  -2)     ( 

 :السؤال الثاني
 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتية

 .............هزم صالح الدين الفرنجة في معركة -3
 .....................فلسطين تقع إلى الشمال من خط -1
 ....................م بثورة3010عرفت ثورة عام  -1
 تتم من قبل مواطن ي دولة ما داخل حدود دولتهم............السياحة -4
 ..............و...............من الينابيع المعدنية في فلسطين -1
 ..............دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية أجزان من الءفة الغربية وقطاع غزة عام -2

 :السؤال الثالث
 :ءعي دائرة حول ارجابة الصحيحة

 :تبلغ مساحة فلسطين -3
 1كم10011 -د        1كم11011 -ج        1كم11011 -ب          1كم12011 - أ

 :من أهم آثار غزة -1
 تل العجول -القناطر المائية      د -ج  كنيسة العذران      -المدرج الروماني       ب - أ

 :ين بيت المقدس مندخل صالح الد -1
 باب حطة -د   باب المغاربة     -باب الساهرة           ج -ب    باب العامود       - أ

 :عقد المؤتمر الصهيوني األول في سويسرا بمدينة -4
 وال -د              بال    -ج            هال         -ب          نال         - أ

 :يقع الحرم اربراهيمي في -1
 قلقيلية -د    جنين            -ج            الخليل        -ب          رام اهلل    - أ

 :اتخذ الشي  ظاهر العمر عاصمة لم مدينة -2
 يافا -د             عكا     -ج  الناصرة                 -ب        حيفا        - أ

 (1)يتبع ورقة
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 :رابعالسؤال ال
 :عرفي المصطلحات اآلتية

 .............................................................................................:.....الفلكي الموقع -3
 .............:...................................................................................الدينية السياحة -1
 ..............................................................:............................................شكيم -1

 :خامسالسؤال ال
 :بيني أربعة من العراقيل التي وءعها االحتالل ارسرائيلي لعرقلة السياحة الفلسطينية - أ
3- ................................................................................................................ 
1- ................................................................................................................ 
1- ................................................................................................................ 
4- ................................................................................................................ 
 عددي بعض الحءارات القديمة التي نشأت في فلسطين؟ - ب

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

 :سادسالسؤال ال
 :عللي اآلتي 

 .وعلى رأسها كنيسة القيامة ،لم يحاول صالح الدين هدم الكنائس -3
......................................................................................................................

...................................................................................................... 
 .م3041-م3041قيام المقاومة الفلسطينية عام  -1

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

 .ءرورة الحفاظ على نظافة األماكن السياحية -1
......................................................................................................................

.......................................................................................................... 
 :السؤال السابع

 :ات السياحقارني بين السياحة الداخلية والسياحة الخارجية حسب جنسي
......................................................................................................................
......................................................................................................................

.................................................................................................... 
 (1)يتبع ورقة
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 :السؤال الثامن
 :استنتجي اآلتي - أ
 :م لألردن3041ألحقت الءفة الغربية بعد عام  -

............................................................................................................ 
 :ألحق قطاع غزة لإلدارة المصرية -

............................................................................................................ 
 فيها م رغم وجود الجيوش العربي3021تمكن ارسرائيليون من احتالل الءفة الغربية وقطاع في العام  - ب

................................................................................................................ 
لم يتمكن نابليون من دخول عكا عام  -ج

..............................................................................................................م3101
.... 
 :تاسعالسؤال ال

 انتمانف لبالدف فلسطين؟مدى عن  ن فيمتعبري أكتبي سطرين
..........................................................................................................................

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

 :عاشرالسؤال ال
 أرسمي خريطة فلسطين - أ
 (جبال الكرمل ،خليج العقبة ،يابحيرة طبر  ،حيفا ،القدس)عيني عليها  - ب
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 اجابة االختبار الذي تم تنفيذه ( 2)ملحق 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .........:...........اختبار تشخيصي                          االسم         م                  1031:  /  /التاري 
 :السؤال األول
 :أمام العبارة الخاطئة فيما يلي( ×)أو إشارة  ،حةأمام العبارة الصحي( √)ءعي إشارة 

 .تقع فلسطين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط -3(    ×)  
 .تعتبر مدينة القمر من أهم المدن التي تقع في قطاع غزة -1(    ×)  
 .م3031انسحبت قوات االنتداب البريطاني من فلسطين سنة  -1(    × ) 

 .ون شعائرهم الدينية في المسجد األقصىيؤدي المسلم -4(   √)   
 .بنى الكنعانيون مدينة سبسطية -1(    × ) 
 

 :السؤال الثاني
 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتية

 حطين ين الفرنجة في معركةصالح الد -3
 االستوان لشمال من خطفلسطين تقع إلى ا-1
 البراق م بثورة3010 عرفت ثورة عام-1
 ي دولة ما داخل حدود دولتهمتتم من قبل مواطن الداخلية احةالسي-4     
  الحمة أو البحر الميت والمالح  من الينابيع المعدنية في فلسطين-1

 
 :السؤال الثالث

 :عرفي المصطلحات اآلتية
  بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض الدولة موقع :الفلكي الموقع-3
 ينية ارسالمية والمسيحيةوتتمثل في زيارة األماكن الد :لدينيةا السياحة-1
 :السؤال الرابع

 :بيني أربعة من العراقيل التي وءعها االحتالل ارسرائيلي لعرقلة السياحة الفلسطينية
 .عدم منح تراخيص لبنان فنادق جديدة أو توسيع الفنادق القائمة في القدس -0

قدس التي تعتبر مركز وءع العراقيل أمام وسائل النقل الفلسطينية السياحية لمنعها من دخول ال -1
 .السياحة العالمي
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الدعاية السلبية التي يتعرض لها السائح األجنبي حول المناطق السياحية الفلسطينية من حيث  -3
 .فقدان األمن وفقر الخدمات

 .عدم قدرة العاملين في السياحة الفلسطينية على منافسة الصناعات السياحية األخرى -4

واالتصال  ،الفلسطينية نظراب لخبرتهم في التسويق السياحيأو منافسة ارسرائيليين للسياحة  -0
 .بالسائحين األجانب دون أن يكون هناف جهود فلسطينية مماثلة

أو التمييز الذي تمارسم السلطات ارسرائيلية ءد المؤسسات السياحية الفلسطينية من حيث عدم  -6
سياحية والوصول إلى األماكن السماح بالدخول إلى المطارات ارسرائيلية واستقبال األفواج ال

 .السياحية المتعمدة التي تخءع لها

 
 :السؤال الخامس

 :عللي اآلتي 
 .وعلى رأسها كنيسة القيامة ،لم يحاول صالح الدين هدم الكنائس-3

 ألنها من مظاهر سماحة صالح الدين الدينية
 
 .م3041-م3041قيام المقاومة الفلسطينية عام -1

 سطين إلى دولة عربية وأخرى يهوديةعلى إثر قرار تقسيم فل
 .ءرورة الحفاظ على نظافة األماكن السياحية-1

 يعكس قيم النظافة عن الدولة الجاذبة للسياحة .3
 لجذب السياحة من كل دول العالم .1
 :السؤال السادس
 عن انتمانف لبالدف فلسطين؟ ن فيمتعبري أكتبي سطرين

أرءها ، الحفاظ عليها نظيفة لجذب السياح ، زيارة من خالل الحفاظ على تاري  فلسطين ، والتمسف ب
 .األماكن الدينية واألثرية ، المشاركة في االحتفاالت الوطنية ، وغيرها

 :السؤال السابع
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 (جبال الكرمل ،خليج العقبة ،بحيرة طبريا ،حيفا ،القدس)أرسمي خريطة فلسطين وعيني عليها 
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 .جدول المواصفات(: 2)ملحق رقم 
 

 

 األهداف  

 

 المحتوى

 

التذكر 

 والحفظ

 

فهم 

 واستيعاب

 

 

 تطبيق

 

 تحليل

 

 تركيب

 

 تقويم

 

 المجموع

 

 

الدرس 

 األول

10% 

 

4 

 

0 

 

 

    

0. 

 

الدرس 

 الثاني

10 % 

 

0 

 

2 

 

0 

    

0. 

 

الدرس 

 الثالث

02% 

 

0 

 

0 

 

0 

    

1 

 

الدرس 

 الرابع

01% 

 

2 

 

0 

  

0 

  

0 

 

00 

 

 المجموع

0..% 

 

01 

 

 

2 

 

0 

 

0 

  

0 

 

12 
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 استبيان اتجاهات الطلبة ( 2)ملحق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 استبانة

 

أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية في أنماط التفاعل الصفي وتحصيل 

 طالبات الصف السابع األساسي

 

 :أختي الطالبة 
 

 تحية طيبة وبعد،،،

أثر استخدام طريقة التعلم من خالل السياق لمادة العلوم االجتماعية في : " راسة بعنوانتقوم الباحثة بإجراء د
وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على "أنماط التفاعل الصفي وتحصيل طالبات الصف السابع األساسي 

 ،ه االستبانةوتتطلب الدراسة جمع المعلومات المستهدفة باستخدام هذ ،درجة الماجستير في أساليب التدريس
علمًا أنها ستستخدم ألغراض البحث  ،لذا أرجو منك عزيزتي الطالبة اإلجابة عن فقراتها بدقة وموضوعية

 .في المكان المناسب( × ) وتتم اإلجابة بوضع إشارة  ،العلمي والدراسة فقط
 

 ،،مع الشكر

 مرام الدبس: الباحثة
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 أبداً  ادراً ن أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      باستخدام أسلوب التعلم من خالل السياق سريعًا أثناء التدريس مرالوقت ي 0
      يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق من اهتمامي بالدرس 1
      يعودني أسلوب التعلم من خالل السياق على التفكير المنظم 2
      فظ أكثر من الطريقة التقليدية يكسبني أسلوب التعلم من خالل السياق مهارة الح 9
      ينّمي أسلوب التعلم من خالل السياق لدي القدرة على التفكير الناقد 2
      يساعدني أسلوب التعلم من خالل السياق في الربط بين المواد االجتماعية كاملة 3
      يسّهل علي أسلوب التعلم من خالل السياق فهم مادة العلوم االجتماعية 7
      أنتظر بلهفة حصص العلوم االجتماعية 1
      يثبت أسلوب التعلم من خالل السياق المعلومات 4
يساعدني أسلوب التعلم من خالل السياق على فهم مادة العلوم االجتماعية  01

 بسهولة ويسر
     

      أرى أن أسلوب التعلم من خالل السياق شّيق 00
      ي أكثر باستخدام أسلوب التعلم من خالل السياقتدوم المعلومات لد 01
يوفر استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق مناخًا تعليميًا يسمح بحرية التعبير  02

 والمناقشة
     

يساهم استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق في توفير اإلمكانات الالزمة  09
 لحدوث التعلم الجيد

     

      التعلم من خالل السياق على التعلم التعاوني الجماعي يساعد أسلوب 02
      يعمق أسلوب التعلم من خالل السياق االنتماء للمدرسة 03
      يجعلني أسلوب التعلم من خالل السياق أستمتع بالحصة 07
      يساهم أسلوب التعلم من خالل السياق في تحقيق ديمقراطية التعليم 01
      ب التعلم من خالل السياق المعرفة عن طريق التعّلم الفّعالينقل أسلو  04
      يمنح أسلوب التعلم من خالل السياق الوقت الكافي لطري األسئلة واإلجابة عنها 11
يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق من قدرتي على اكتساب المعلومات  10

 التاريخية والجغرافية والوطنية والمدنية
     

      يسهم استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق هذا األسلوب في تضييع الوقت 11
يزودني أسلوب التعلم من خالل السياق بالمعارف والقيم واالتجاهات التي تنّمي  12

 اتجاهي للهوية والوطن
     

      يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق من التعاون الصفي 19
      لم من خالل السياق من عالقتي بمعلمتييوثق أسلوب التع 12
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      أرى أن أسلوب التعلم من خالل السياق ينعكس إيجابا على تنظيم أفكاري 13
      يزيد أسلوب التعلم من خالل السياق من دافعيتي للتعلم 17
      يحافظ أسلوب التعلم من خالل السياق على استمرار انتباهي  11
      تعلم من خالل السياق عالقتي بزميالتييوثق أسلوب ال 14
أعتقد أن استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق يتأثر بعدد الطالبات في  21

 الصف
     

      يساعد أسلوب التعلم من خالل السياق المعلم على استخدام وسائل تعليمية أكثر 20
علم وليس لغرض يجعلني أسلوب التعلم من خالل السياق أدرس لغرض الت 21

 النجاي فقط
     

أعتقد أن استخدام أسلوب التعلم من خالل السياق يسهم في تطوير تعلم العلوم  22
 االجتماعية
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 بيت لحم الى المدرسة –كتاب تسهيل مهمة للباحثة موجه من مديرية التربية والتعليم  (4)ملحق 
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 اداة فالندرز لقياس انماط التفاعل الصفي ( : .0)ملحق 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 

 
 

 

 أدوات الملاحظة الصفية
 
 

 
 

 1031آذار 
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 الفهرس
 !Error إجرانات الزيارة ارشرافية

Bookmark not defined.أدوات االختيار الحرفي  

  التغذية الراجعة

  الحوار البنائي

  العبارات التنظيمية

  ملخص الحصة

  اردارة الصفية

  األسئلة التعليمية  في الحصة الصفية

  لعدسة الموسعةأدوات ا

  سجل اليوميات

  ملف االنجاز المهني للمعلم

  أدوات قوائم الشطب

  نظام فالندرز لتحليل التفاعل اللفظي

  (استراتيجيات المعلم) أداة المالحظة الصفية 

  Stallingأداة 

  أدوات تسجيل المالحظات حسب تنظيم المقاعد

  أداة السالسة اللفظية

  تسجيل المالحظات حسب ترتيب المقاعد الدراسية
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 نظام فالندرز لتحليل التفاعل اللفظي

يعتبر نظام فالندرز من النظم الحديثة لرصد التفاعل اللفظي داخل الغرفة الصفية بين المعلم وطالبه ويعتبر وحدة للقياس 
 :، ويستخدم لىتتصف بالدقة المتناهية

 (أي وصف ما هو كائن ومقارنة مع ما ينبغي أن يكون )وصف جوانب معينة من سلوك تدريس المعلم ( 0
 .مراقبة وضبط وتنظيم األنشطة التعليمية داخل غرفة الصف( 1
 .اكتشاف العالقة بين جوانب سلوك التدريس وبين متغيرات تتعلق بتعليم الطلبة( 2
وص كيفية تدريسهم أثناء عملية اإلشراف التربوي والذي يعطي بدوره القوة في تزويد المعلمين بتغذية راجعة بخص( 9

 .التأثير على المعلمين  وتوجيههم
 .توفير وتطوير الطرق البناءة للتعلم( 2
 .التعرف على النواحي الكمية والنوعية للسلوك اللفظي بين المعلم وطالبه( 3
 :وصف األداة

 :مقسمة إلى ثالثة أقسام  يتكون نظام فالندرز من عشرة خواص 
 كالم المعلم ويقسم إلى قسمين : القسم األول

 :التأثير المباشر ويقسم إلى الفئات التالية ( أ
  تقبل المشاعر 
  الثناء والتشجيع 
 تقبل أفكار الطلبة والبناء عليها. 
 طري األسئلة.    

 التأثير غير المباشر ويقسم إلى( ب
  ( ضرة اإللقاء والمحا)الشري والتلقين 
  إعطاء التوجيهات 
  النقد وتبرير السلطة 

 :كالم الطالب ويقسم إلى الفئتين التاليتين : القسم الثاني 
 استجابة الطالب كرد فعل. 
 استجابة الطالب كمبادرة. 

 الصمت أو الفوضى :السلوك المشترك 
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 فلاندرز/ الملاحظة الصفيةنموذج 

 رقم الزيارة تاري  الزيارة الخبرة المؤهل  التخصص رقم الهوية ة/اسم المعلم
       

 

 الموءوع حثالمب التطبيق المكان عدد الطلبة الصفوف/ الصف
     
 

 %النسبة العدد التكرار البند

علم
 الم

الم
ك

( 
يال 

زيد 
31

)% 

 غير
شر
مبا

 

استدعاء المشاعر كسؤال ، تقبل مشاعر الطلبة بدون تهديد وربما تكون ايجابية أو سلبية: تقبل المشاعر  -0
 %2النسبة المعقولة   .    الخطأ ليس عيب، الطالب ما بك 

   

استمر ،أحسنت،اإليماء بالرأس أو القول نعم ،النكات ،مدي أو تشجيع سلوك الطالب :يع المدي والتشج-1
 %1 -% 0النسبة المعقولة   ... .إعادة لجواب الطالب،حدثنا عن فكرتك أكثر،

   

تصحيح ،فهمت فصدك ،أو قول المعلم  هذه وجهة نظر مهمة (مدخالت)توضيح أو تطوير أفكار الطلبة  -2
جاباتهم  أفكار الطلب   (على األقل%01النسبة المعقولة )ة وا 

   

نسبة طري األسئلة من كالم   .توجيه األسئلة  حول المضمون أو العملية بهدف إجابة الطالب عليها -9 
 %. 13والنسبة المعقولة حوالي ((% 2+9/)9(عدد اإلشارات في بند = )المعلم في المحتوى هي 

   

شر
مبا

 

حقائق أو آراء عن المضمون أو اإلجراءات التي يقوم بها المعلم للتعبير عن أفكاره أو  وهي إعطاء: الشري-2
 .توجيه األسئلة التي ال يطالب الطلبة باإلجابة عنها

 %(21إلى % 11المدى المعقول  من )

   

 الطلبات التي يتوقع من الطلبة اإلستجابة لها :إعطاء التوجيهات  -3
 ........... اقرأ،انتبه ، اب افتح الكت،اكتب : أمثلة 

   

دفاع المعلم عن نفسه ، العبارات المقصود منها تغير سلوك الطالب إلى مقبول :سلطة النقد أو التبرير  -7
 ............يصرخ،مدي نفسه ،وتبرير تصرفاته 

   

ب 
طال
م ال

كال
11% 

بة 
تجا
اس

 
 يتحدث الطالب كرد فعل من المعلم  -1

 %91النسبة 
   

م
رة 
باد

 

 بدء الطالب بالحديث دون أن يطلب منه المعلم -4
والنسبة المعقولة حوالي  ((% 1+4/) 4(عدد اإلشارات في بند = )نسبة مبادرة الطلبة من كالم الطلبة 

29% 

   
رك
مشت

ك 
سلو

 

ى  
وض

والف
ت 
سكو

ال
 

 سلوك أو ارتباك يكون أالتصال هنا غير مفهوم  -01
 %01يجب أن ال تزيد عن 

   

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 التعليم العاليوزارة التربية و 

  اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي

 : مديرية التربية والتعليم
 : مدرسة

 :الرقم الوطني
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 لية استخدام آ
  .يتم استخدامها برصد السلوكات داخل الصف بمعدل كل ثالثة ثواني -3
 .في الفئة التي تناسب السلوك المالحظ في نهاية كل ثالثة ثواني(  \)ترصد إشارة -1
دد في المكان في كل بند من  من البنود العشرة السابقة ويوضع الع( \)بعد نهاية الفترة الكلية  يتم عد جميع اإلشارات  -2

 .المخصص له في الجدول السابق
 تعبئ النسبة المئوية  كالتالي  -9

 %011× عدد إشارات الفئة        = نسبة البند 
 العدد الكلي لإلشارات               

 
 تحليل النتائج 

 .من وقت الحصة% 31عن   (3 -0مجموع النسب بالبنود من )يجب أن ال يزيد حديث المعلم -0
 %21 -%11من ( 2النسبة في بند )يتراوي المدى الزمني المعقول لمحاضرة المعلم -1
جابات الطلبة خالل الشري % 01يستهلك المعلم العادي  -2 على األقل من وقته في الحصة في استعمال أفكار وا 

 (. 2النسبة في بند رقم )والتوضيح لموضوع الدرس
في مديح % 1-0، وحوالي (0النسبة في بند رقم )من وقته في قبول مشاعر الطلبة% 2م العادي حوالي يستعمل المعل -9

 (.1النسبة في بند رقم )الطلبة وتشجيعهم
 (01النبة في بند رقم %.( ) 01) يجب أن ال تتعدى نسبة الهدوء أو الفوضى -2
 (4,01النسبة في بند رقم  . )من الوقت% 11يتحدث الطالب بمعدل  -3
 (1النسبة في بند رقم %   )91نسبة االستجابة من المعلم  -7
والنسبة المعقولة حوالي ((% 2+9/)9(عدد اإلشارات في بند = )نسبة طري األسئلة من كالم المعلم في المحتوى هي  -1

13.% 
 %29 ولة حواليوالنسبة المعق((% 1+4/) 4(عدد اإلشارات في بند = ))نسبة مبادرة الطلبة من كالم الطلبة -4
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 .صور فوتوغرافية (: 88)ملحق رقم 
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 02 فلسطين ارض وحضارة/وحدة الدراسية ال 0
 22 المادة المقترحة في تنفيذ اسلوب التعلم من خالل السياق 0
 24 تحليل محتوى الوحدة الدراسية 1
 22 اسماء المحكمين 2
 22 االختبار في الوحدة الدراسية  0
 .4 اجابة االختبار الذي تم تنفيذه 2
 41 جدول المواصفات 2
 42 اهات الطلبةاستبيان اتج 2
 42 كتاب تسهيل المهمة  4
 42 اداة فالندرز لقياس انماط التفاعل الصفي .0
 0.1 صور فوتوغرافية 00
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 02 نتائج معامل كرونباخ الفا لثبات االختبار 001
مع الدرجة ( االستبيان)باط فقرات اداة الدراسة لمصفوفة ارت( بيرسون)نتائج معامل ارتباط  001

 (االستبيان)الكلية لالداة 
02 

 04 (االستبيان)نتائج معامل كرونباخ الفا لثبات اداة الدراسة  101
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على اختبار تحصيل الطالبات في  002

 (ل السياقالتعلم من خال) المجموعتين حسب طريقة التدريس
11 

 12 لتحصيل طالبات الصف السابع االساسي تعزى لمتغير طريقة التدريس( ت)نتائج اختبار 002
 10 نتائج اتجاهات الطالبات باستخدام طريقة التعلم من خالل السياق على تحصيلهن 102
سي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طالبات الصف السابع االسا 202

 باستخدام طريقة التعلم من خالل السياق واثرها على تحصيلهن
12 

 21 النسب المئوية للتكرارات في اداة فالندرز للتفاعل اللفظي الصفي 002
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 فهرس االشكال
 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 .1 نسبة اشكال التفاعل اللفظي بناء على اداة فالندرز 201
 12 ت تقبل المشاعر حسب الزيارات في اداة فالندرزعدد تكرارا 002
 12 عدد تكرارات المدي والتشجيع حسب الزيارات في اداة فالندرز 202
 12 عدد تكرارات توضيح افكار الطالبات في اداة فالندرز 202
 14 عدد تكرارات توجيه االسئلة حول المضمون في اداة فالندرز 202
 14 اداة فالندرز عدد تكرارات الشري  في 402
 .2 عدد تكرارات اعطاء التوجيهات في اداة فالندرز 0.02
 .2 عدد تكرارات سلطة النقد او التبرير في اداة فالندرز 0002
 20 عدد تكرارات حديث الطالبة كرد فعل من المعلمة في اداة فالندرز 0002
 20 اداة فالندرز عدد تكرارات بدء الطالبة بالحديث دون ان ُيطلب منها في 0102
 20 عدد تكرارات سلوك او ارتباك الطالبة في اداة فالندرز 0202
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 فهرس المحتويات
 

 أ............................................................................................ اقرار
 ب............................................ ...............................................اهداء

 ج.................................................................................... شكر وتقدير
 د................................................................................. ملخص العربية

 هى............................................................................. .ملخص االنجليزية
 2........................................................... خلفية الدراسة واهميتها: الفصل االول

 2................ ..................................................................المقدمة  000

 2...................... .....................................................مشكلة الدراسة  000
 2............................................................................  أسئلة الدراسة 100
 4................................................ ..........................اهداف الدراسة  200
 4........................................................................ فرضيات الدراسة  000
 4........................................................................... اهمية الدراسة  200
 .0........................................................................ اسة محددات الدر  200
 .0........................................................................ محددات الدراسة  200

 00.......... ...................................االطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني
 00......................................................................... االطار النظري  000

 00............................................................................... مقدمة  00000
 01....................................... ......................مفهوم العلوم االجتماعية  00000
 02................................................ المنهاج الفلسطيني والمواد االجتماعية  10000
 02....................................... النظرية البنائية وطريقة التعلم من خالل السياق  20000
 02.................................................................... .الدراسات السابقة   000

 02................................................................... الدراسات العربية   00000
 .0.. .................................................................الدراسات االجنبية  00000
 00.............................................................. التعقيب على الدراسات  10000

 01.................................................... طريقة الدراسة واجراءاتها : الفصل الثالث
 01............................ .............................................منهج الدراسة  001
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 01......................................................................مجتمع الدراسة  001
 01....................................................................... عينة الدراسة  101
 00............................................... ......................ادوات الدراسة   201

 00.................................. اختبار لقياس اثر طريقة التعلم من خالل السياق  00201
 02................................................................ صدق االختبار  0000201
 02........... .......................................................ثبات االختبار  0000201
 02........... ........اداة قياس اتجاهات الطالبات نحو طريقة التعلم من خالل السياق  00201

 02............ .......................................................صدق االداة  0000201
 02............. .......................................................االداة ثبات  0000201

 04.............. ...............................................اجراءات تطبيق الدراسة  001
 04 ..................................................اداة قياس انماط التفاعل الصفي  00201
 10.................................................................... متغيرات الدراسة  201

 10............................................................... المتغيرات المستقلة  00201
 10..................... ............................................المتغيرات التابعة  00201
 10................................................................ المعالجة االحصائية  201

 10.............................................................. نتائج الدراسة : الفصل الرابع
 10........................................... ............................نتائج الدراسة  002
 10.................................... النتائج المتعلقة بالتحصيل والممثلة بالسؤال االول   002
 10....................................................... النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  102
 12........................ بانماط التفاعل الصفي والممثلة بالسؤال الثالث  النتائج المتعلقة 202
   22............................................................... تلخيص نتائج الدراسة  002

 22............................. ..................مناقشة النتائج والتوصيات : الفصل الخامس
 22............................ ............................مناقشة نتائج السؤال االول  00000
 22........................... .............................مناقشة نتائج السؤال الثاني  00000
 .0................... .....................................مناقشة نتائج السؤال الثالث  10000
 00......................  ....................................................التوصيات  100

 00..................... .............................................قائمة المصادر والمراجع 
 02................... ..............................................................المالحق 
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 0.2........................................................................فهرس المالحق 
 0.0.......... .............................................................فهرس الجداول 
 0.2........ ...............................................................فهرس االشكال 

 0.2..... ...............................................................فهرس المحتويات 
 
 

 انتهى بحمد اهلل
 


