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 مشتخلص البحح

التعػػرؼ عمػػإ ياعميػػة برنػػامج  ػػارـ عمػػ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة  ال ػػالإ ىلػػ  هػػدؼ الب ػػث
التصػػويرية يػػ  تػػدريس م ػػرر تػػاريخ مصػػر والعػػالـ ال ػػديث والمعاصػػر لتنميػػة مسػػتويات ال  ػػـ 

 التابعػة السػادات اللانويػة العسػكرية التاريخإ لدى طػبب الصػؼ اللالػث اللػانوي العػاـ بمدرسػة
 البا ػث الب ػث اسػتخدـالتعميمية بم ايظة الوادي الجديد، ولإلجابػة عػف أسػرمة  الخارجة دارةإل
الب ػث والتػإ تملمػت يػإ  أدواتمػواد و ، وتـ تطبيػؽ والمن ج التجريبإ مف: المن ج الوص إ كب

اختبار مستويات ال  ـ التاريخ  الػذي تػـ  -البرنامج ال ارـ عم  ىستراتيجية ال را ة التصويرية 
مػػف طػػبب الصػػؼ اللالػػث اللػػانوي العػػاـ بمدرسػػة السػػادات اللانويػػة  (طالبػػا03)تطبي ػػع عمػػ  

 أبػػرزت النتػػارج عنػػد  سػػاب  يمػػة )ت(العسػػكرية، وبتطبيػػؽ االختبػػار عمػػ  مجموعػػة الب ػػث  
الختبػػار يػػإ التطبيػػؽ ال بمػػإ والبعػػدي  الطػػببوجػػود يػػرؽ داؿ ى صػػاريا بػػيف متوسػػطإ درجػػات 

وهػػو يػػرؽ داؿ ى صػػاريا  لمجموعػػة الب ػػث، لصػػالا التطبيػػؽ البعػػدي  مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ
وأظ ػر  ػوة تػرلير ( 3.65)بمػ  اتضا أنػع  ، وبتطبيؽ معادلة   جـ األلر(3.36عند مستوى )
ال ػػارـ عمػػ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة  ل اعميػػة البرنػػامجوهػػذا يعػػد م  ػػرا  (،66.56)مرت عػػة بم ػػت 

العػػالـ ال ػػديث والمعاصػػر لتنميػػة مسػػتويات ال  ػػـ التصػػويرية يػػ  تػػدريس م ػػرر تػػاريخ مصػػر و 
 ومػػف خػػبؿ نتػػارج الب ػػث يوصػػ  بضػػرورةالتػػاريخإ لػػدى طػػبب الصػػؼ اللالػػث اللػػانوي العػػاـ، 

لمستويات ال  ـ التػاريخ  واألن ػطة التػ  تناسػب ىسػتراتيجيات  ديلػة  التاريخ م ررات تضميف
 المجتمػ  داخػؿ ووا عيػة   ي ية تم كب عرض خبؿ ومن ا ىستراتيجية ال را ة التصويرية مف

 المصري والوطف العربإ والعالـ.
 

 مستويات ال  ـ التاريخإ –: ىستراتيجية ال را ة التصويرية الكممات الم تا ية 
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A proposed program based on pictorial reading strategy in teaching the 

course of the history of Egypt and the present world to develop 

historical comprehension standards for third graders secondary 

Prepared by 

Dr. Taher Mahmoud Mohamed Al Hannan(*) 
An assistant Prof. of social studies at the New Valley 

 Faculty of Education, New Valley University 

 

Abstract 
The present study aimed at identifying the effectiveness of a   proposed 

program based on pictorial reading strategy in teaching the course of the 

history of Egypt and the present world to develop historical comprehension 

standards for third graders secondary at Sadat military secondary school, Al 

Kharga Educational Directorate, New valley governorate. To answer the 

questions of the study, the researcher used both the descriptive and the 

experimental approaches. Instruments and materials of the study were 

implemented. They were a  proposed program based on pictorial reading 

strategy and a test of the standards of historical comprehension which was 

implemented on 30 third graders secondary at Sadat military secondary school, 

Al Kharga Directorate. Calculation of "t" value revealed that there was a 

statistically significant difference at 0.01 level between the means of scores 

gained by the participants of the study sample on the pre/post test, favoring the 

post test. Implementation of the effect size equation revealed that the effect 

size was 0.98, and the impact strength was 19.89, which was high. This is 

considered a good indicator of the effectiveness of the proposed program based 

on pictorial reading strategy in teaching the course of the history of Egypt and 

the present world to develop historical comprehension standards for third 

graders secondary. Based on the results of the study, the researcher 

recommends that history courses should include  the standards of historical 

comprehension, and the activities that suit the pictorial reading through 

presenting factual and realistic problems in Egypt, the Arab world and even the 

whole world. 

Key words: 

 Pictorial reading – Standards of historical comprehension  
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 املكدمة واخللفية الهظرية:

وأف األنظمػة التربويػة ، جانبإ المخ يإ عممية التعمػيـ ت عيؿأهمية  خبرا  التربية ي كد
لػػذلؾ   امناسػػبة إلعمػػاؿ نصػػ إ الػػدماغ مًعػػ تػػدريسوطرارػػؽ  يجػػب أف تراعػػإ اسػػتخداـ أسػػاليب

لج المعمومػػات يالجانػػب األيمػػف يػػتـ ييػػع تجميػػ  األجػػزا  لخمػػؽ الكميػػات، ألنػػع جانػػب تركيبػػإ يعػػا
بػػالتوازي أو ب ػػكؿ متػػزامف يرتكػػز عمػػ  المعريػػة والد ػػة والمرونػػة، بينمػػا الجانػػب األيسػػر أكلػػر 

 ياعمية ي  معالجة المعمومات الم ظية وي تـ بت ميؿ الكميات .
بوؿ سكيؿ لتمبإ ما دعا ىليػع الػتعمـ ال ػديث ال را ة التصويرية ل لذا جا ت ىستراتيجية
ت سػػيف عمميػػة  يػػإمػػف الع ػػؿ البواعػػإ  إليػػادةوا، أليمػػف واأليسػػرمػػف اسػػتخداـ  ػػ إ المػػخ ا

 * (06، 1366)عيد،.التعمـ
دؿ سػػػتراتيجية ال ػػػرا ة التصػػػويرية التػػػ  طورهػػػا " بػػػوؿ سػػػكيؿ " أدت ىلػػػ  زيػػػادة معػػػإي

 التػاريخإ الػنصتعتمػد عمػ   ػرا ة كػؿ صػ  ة يػ   ي ػإة، كممة كؿ د ي  12333ال را ة ىل  
وتنطمػػػؽ هػػػذ   ((McNamara,2000,2 لػػػ  لػػػانيتيف ت ريبػػػايػػػزة يػػػ  لانيػػػة ىيػػػ  ل ظػػػة وج

يمكنػع مػف  اجعػؿ الع ػؿ البواعػإ لإلنسػاف معالًجػ -سػب انع وتعػال  -اإلستراتيجية مػف أف اه
يعنػػػدما ينظػػػر اإلنسػػػاف ىلػػػ  المػػػادة   اكتسػػػاب المعمومػػػات المرريػػػة دوف تػػػدخؿ الع ػػػؿ الػػػواعإ

ومػف هنػا  ، ػيط بػع يإنػع يصػور  يػإ دماغػعالم رو ة نظرة لا بة ت مؿ النص وال راغات التإ ت
ا ىلػ  الع ػؿ البػاطف لتػرتبط بالمعمومػات التػإ وبالتػالإ تنت ػؿ تم ارًيػ، سميت "ال را ة التصػويرية"

ومػػف هنػا سػػميت  ،تػربط بػػيف ع ػؿ اإلنسػػاف يػإ مسػػتوى الػوعإ ومسػػتوى البوعػإ ، لػػذايعري ػا
 (3، 1332،سكيؿبمنظومة الع ؿ المتكامؿ.)

 ػػة أسػػموب  ػػديث يػػ  ال ػػرا ة يػػدمج كليػػرا مػػف االكت ػػايات المتعم ريةالتصػػوي ال را ةيػػ
 كممػػػة 12333 بسػػػرعة  ػػػرا ة عػػػف عبػػػارة هػػػإو  بػػػالعمـو الن سػػػية ودراسػػػات أعصػػػاب المػػػخ،

 بدرجػة سػاعة مػف  ػؿأ يػإ صػ  ة 123 مػف م ػرر أو كتػاب  ػرا ة يمكػف ذلػؾ معن  ،بالد ي ة
ا يػػإ أ ػػؿ مػػف خمػػس الكتػػاب ذهنًيػػسػػتطي   تصػػوير ي عوهػػذا يعنػػإ أنػػ، جػػداً  عاليػػة اسػػتيعاب
 (15،  1336)المب ، د ارؽ.

، لػػدى المػػتعمـ ال ػػرا ة التصػػويرية عمػػ  مكػػوف البوعػػإ مػػف الع ػػؿىسػػتراتيجية  تعتمػػدو 
مػػف  اكتسػػاب االمعريػػة التػػإ يريػػد  لمػػتعمـي ػػرر ايي ػػا و ، وتتضػػمف الػػدخوؿ يػػإ  الػػة اسػػترخا 

                                                           
*
 American)االصدار السادس  -جمعٌة علم النفس األمرٌكٌة   نظام وفق توثٌق الحالًسٌتم التوثٌق فً البحث  

Psychological Associations – APA 6thED) 
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نظػرة عامػة  إل ػا د ال ػدؼ، لػـ ي ػـو بت ديػ مر مػة  هػذ  المر مػة ويطمؽ عمػ ،التاريخ  النص
والكممػات  وال  ػرة األولػ  واألخيػرة منػع، عنػواف الػنص،ملؿ  ع،ب را ة األجزا  الم مة من ،لمنص

ن سػػا  ذم تا يػػة، واألسػػرمة الموجػػودة بػػع، لػػـ ي ػػـو المػػتعمـ بػػالجموس بوضػػ  مناسػػب، ويرخػػال
التركيز عم  الكممات الم ػردة كرنػع  عمي ا، وي رأ بتركيز ناظرا ىل  الص  ة بصورة كمية بدال مف

يمػػت ط ل ػػا صػػورة يوتوغراييػػة، وبعػػدها ي ػػـو المػػتعمـ باسػػتعراض المعمومػػات بالكامػػؿ التػػإ تػػـ 
استدعا ها مف الع ؿ الباطف مف خبؿ ال را ة التصػويرية، وي ػـو ب ػرا ة الػدرس  ػرا ة يا صػة 

ي ػػػـو المػػػتعمـ ب ػػػرا ة  لإلجابػػػة عػػػف األسػػػرمة التػػػإ يطر  ػػػا عمػػػ  ن سػػػع، ويػػػإ ن ايػػػة الػػػدرس
 .((McNamara,2000,4 متسارعة  لمو وؼ عم  ما ياتع أو لبستزادة مف المعمومات

برن ا نظاـ ع مإ متكامؿ لمتعامػؿ مػ  المػادة المكتوبػة،  ( (Fred, 2000,11ا يعري و 
 ىسػتراتيجياتتعػد ى ػدى أن ػا وبو ػت أ ػؿ، و  ،بسرعة، ويتعمـ أكلر أف ي رأب يث يستطي  ال ارئ 

 الع ؿ لمتعمـ ب كؿ طبيعإ  لتوظيؼ الم ارات الع مية بال را ة ب كؿ أكلر ياعمية. ستخداـا
برن ػا:  ػرا ة أكبػر كػـ التصػويرية  ال ػرا ةىسػتراتيجية ( (Scheel ,2000a,67ؼ ويعر 

 .بتوظيؼ ال درات الع مية ،مف الكممات بدرجة استيعاب عالية وبو ت أ ؿ
 يمكػػف ب يػػث، لممعمومػػات ع ميػػة ل طػػات أخػػذرية ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػوي وتتضػػمف

 يمػػتص الػػدماغ وبالتػػالإ يػػإف الع ػػؿ، يػػإ أطػػوؿ ل تػػرة ب ػػا واال ت ػػاظ أسػػرع ب ػػكؿ اسػػتيعاب ا
 األيمػػف الػػدماغ اسػػتخداـ النصػػية،  يػػث يػػتـ المعمومػػات مػػف أيضػػؿ ب ػػكؿ المرريػػة المعمومػػات

 لمعالجػػة( الػػدماغ مػػف المنط ػػإ الجػز ) األيسػػر الػػدماغ مػػف أكلػر( الػػدماغ مػػف اإلبػػداعإ الجػز )
 (Cintron,2007,2) .المعمومات

( برن ػػػا ال ػػػرا ة السػػػريعة والرأسػػػية والصػػػامتة، 614، 1336ويعري ػػػا )أبػػػو النصػػػر،
و ػػرا ة مػػا بػػيف السػػطور، وي ػػـ األيكػػار المنبل ػػة مػػف المػػادة الم ػػرو ة، مػػ  التركيػػز ال ػػديد 

 مكف.لموصوؿ ىل  ي ـ سري  لممادة الم رو ة يإ أ ؿ و ت م
كػػؿ ىمكانيػػات الػػدماغ مػػف خػػبؿ الع ػػؿ  تسػػتخدـلػػذا يإسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية 

 والبواع ، وتعتمد عم  مستويات متعددة مف الذاكرة تظؿ غير مستخدمة ىل   ػد كبيػر الواعإ
 ألف ىسػتراتيجية البطيرػةتجعؿ المتعمـ يتجاهؿ ال را ة الت ميدية  وبالتالإألنا  ال را ة الت ميدية، 

 (62، 61، 1336ضر،خال.)المعموماتال را ة التصويرية نوع مف أنواع معالجة 
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أسػػػػموب لم ػػػػرا ة  برن ػػػػا ال ػػػػرا ة التصػػػػويريةىلػػػػ   (Sherratt,2012,128)ر يوي ػػػػ
 12 مػػا ي ػػارباسػػتيعاب يػػإ البواعػػإ  ع مػػعويسػػتخدـ لم ػػرد،  الػػواعإ الت ميمػػإ الع ػػؿيتجػػاوز 

 .ألؼ كممة يإ الد ي ة
 هػػإال ػػرا ة التصػػويرية وال ػػرا ة السػػريعة، يػػال را ة التصػػويرية ويخمػػط الػػبعض بػػيف 

 لم تػوى االسػتيعاب ريػ  مػ  وا ػدة سػاعة يػإ( صػ  ة 123) بمعػدؿ كتػاب  ػرا ة عمػ  ال درة
 يػإ ت ريبػا أو يػـو يػإ كتاب ي را ة السريعة ال را ةأما  ،الت ميدية ال را ة معدؿ عف الكتاب هذا
 و اآلليػة عػف أمػا، وا ػدة ساعة يإ ذلؾ ل را ة ت همؾ ي إ التصويرية ال را ة اأم( ساعات 0)

 ال ػرؽ هػو هػذا و البواعػإ الع ػؿ داخؿ الكتاب معمومات خزف عم  تعتمد أساس ي إ الم ارة
 و الػواعإ الع ػؿ عمػ  تعتمػد السػريعة ال ػرا ة فى  يػث السػريعة ال ػرا ة بػيف و بين ػا الجوهري
 (6، 1363)الخضر، . واعإالب  الع ؿ عم  تعتمد التصويرية ال را ة

تسػاعد عمػ  ي ػـ مػف الممكػف أف ال ػرا ة التصػويرية ىسػتراتيجية ا سػبؽ أف ميتضا م
يػرتبط بػػالوع   الػذى الػػدماغ يػػث تعتمػد عمػ  النصػػؼ األيمػف مػف ، الػنص التػاريخ  بال ػدس 

  يث يتـ استيعاب المعمومات ص  ة ص  ة.، الباطف ارتباطا ولي ا
ساسػية األمسػرولياتع  مػفف الجانػب األيمػف مػف الػدماغ أيظ ػر ب ػكؿ عممػإ  وبالتالإ

معرية الجديد ي  األ يا  والنوادر، ومتخصص ي  ي ـ الصورة الكميػة لش ػيا ، وي ػـ الصػورة 
واالسػػػػػػتجابة لش ػػػػػػيا  المدركػػػػػػة وال ػػػػػػعورية.)ع انة،  الن سػػػػػػية أو تخيم ػػػػػػا عنػػػػػػد ال ػػػػػػرا ة،

 (621، 620، 1336الجيش،
التػإ  مجموعػة مػف اإلجػرا اتمػف  تتكوف را ة التصويرية الىستراتيجية أف  وي كد ذلؾ

األن ػطة المتنوعػة، ممػا يمكنػع  مػف ا الع ػؿ البػاطف ومجموعػةي ـو ب ػا المػتعمـ ذاتًيػا مسػتخدمً 
ويػػإ و ػػت أ ػػؿ، واالسػػت ادة مػػف المعمومػػات التػػإ  مػػف اسػػتيعاب الػػنص الم ػػرو  بدرجػػة عاليػػة

 (65، 1313عيد،  م مودالمتنوعة. ) تعمم ا يإ الموا ؼ ال ياتية
 رىىذ يػ  وينبلؽ اإلطار ال مس إ لم را ة التصويرية مػف النمػوذج المعريػإ )الج ػتالت(

عمػ  اعتبػار أف الكػؿ أكبػر مػف مجمػوع  ،التعمـ يبدأ مف الكؿ ىل  الجػز  أفعمما  هذا النموذج 
يسػبؽ أجزارع  يال ارئ ال يستطي  أف ي  ـ الػنص ىذا  سػمع ىلػ   ػروؼ وكممػات، يػإدراؾ الكػؿ 

 ،واإلدراؾ ،والتػػذكر ،ىدراؾ الجػػز ، وي كػػد هػػذا النمػػوذج  ػػوة وأهميػػة العمميػػات الع ميػػة كاالنتبػػا 
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 .العب ػاتو ؿ الم ػكبت، وي كػد أيًضػا أهميػة الخبػرات السػاب ة وتوظي  ػا يػإ ىدراؾ  ،والت كير
 (30 ،1363،بن  عيس )

  ػديـ عمـ ولكنع يثب د ليس عمـ ي إالتصويرية مرت بمرا ؿ تطور  ف ال را ة يث ى
 األخػػرى ال ضػػارات يػػإ وكػػذلؾ ،األخػػرى وي طػػإ صػػ  ة ي ػػرأ اه ر مػػة ال ػػايعإ اإلمػػاـ كػػاف

 ال ولكػف، يعمم ػا و تػ  الو ػت ال اضػر  ػخاصاأل بعػض وال ارسية، وكػاف ال ندية و الصينية
 وكليػر تعممػع، السػ ؿ مػف عمػـ وأصػب ت  وانيف ل ا سكيؿ ووض  بوؿ جا  أف ىل  كيؼ، يعمـ
 وأصػػب ت. بالد ي ػػة كممػػة 12.333  ػرا ت ـ معػػدؿ أصػػبا عمي ػػا تػدربوا الػػذيف األ ػػخاص فمػ

 واسػتيعاب ي ػـ معدؿ م  سنويا كتاب 6333-433 بمعن   كتب 0 - 1 مف اليومية  را ت ـ
 كممػػة 633 بسػػرعة ي ػػرأ التصػػويرية ال ػػرا ة يػػتعمـ لػػـ الػػذي ال ػػخص أف  ػػيف يػػإ% 32-43

 ىذا هػذا%22-12 اسػتيعاب معػدؿ مػ  بالسػنة، كتػاب 61 نػإيع.   ر كؿ كتاب أي بالد ي ة،
 (1، 1363)المب، .خيستر  أو يمؿ لـ

تركيػػز وسػػبمة  يجػػد أن ػػا تعمػػؿ عمػػ ال ػػرا ة التصػػويرية  وال ػػارئ ألهميػػة ىسػػتراتيجية
 عمػػ سػػيف الػػذاكرة، وزيػػادة اإلنتػػاج وتطػػوير األدا  ب ػػكؿ أيضػػؿ وتعممػػع ال صػػوؿ  ال  ػػـ وت

ممكػف، وتػدرب المػتعمـ عمػ  ت ميػؿ المعمومػات والنصػوص واسػتخبص المعمومات برسرع و ػت 
 (1366 طمبع، )ىسماعيؿ ال وارد بسرعة ود ة وت ديـ الم تر ات والر ى اإلبداعية.

ت سف طبب البكالوريوس ي  مجػاؿ عمػـ   (Scheel, 2002) ةدراسنتارج  و د أكدت
 ,Gabi) دراسػػػػػة و ،ةالػػػػن س والعمػػػػـو بعػػػػػد ىجػػػػرا  اختبػػػػػار لمسػػػػاؽ ال ػػػػػرا ة التصػػػػويري

karesrlong& long,2005)   يػإ  ىستراتيجية ال را ة التصػويريةألر  ىل  تعرؼهديت التإ
س ال ػػرب األوسػػط ر بمػػدا زيػػادة سػػرعة ال ػػرا ة لػػدى طػػبب الصػػ يف اللػػانإ والرابػػ  األساسػػيف

يػػإ  صػػويريةال ػػرا ة التسػػتراتيجية إلا ألػػرا ىيجابًيػػ وبينػػت النتػػارج، األمريكيػػةبالواليػػات المت ػػدة 
 (Scheel, 2006)ةدراس هديتو  ،لدى مجموعة الب ث زيادة سرعة ال را ة واستيعاب الم رو 

 ،وال ػػػرا ة السػػػريعة مػػػف  يػػػث السػػػرعة "بػػػوؿ سػػػيكؿ" ىلػػػ  الم ارنػػػة بػػػيف ال ػػػرا ة التصػػػويرية 
ولكن ػػا تميػػزت عن ػػا برن ػػا أكلػػر اسػػتيعاًبا  ،ف ال ػػرا ة التصػػويرية  ػػرا ة سػػريعةأ وتوصػػمت ىلػػ 

عمػػػ  ياعميػػػة برنػػػامج  ػػػارـ ىلػػػ  ( (Saykeng,2007 دراسػػػة كمػػػا توصػػػمت ،ص الم ػػػرو لمػػػن
التصػػويرية بسػػن ايورة يػػ  ت سػػيف أدا  الم ػػاركيف يػػ  ور ػػة عمػػؿ عػػف  تكنولوجيػػا ال ػػرا ة

التػػػإ هػػػديت ىلػػػ  الم ارنػػػة بػػػيف ال ػػػرا ة (Shalimar,2007)  ودراسػػػة ال ػػػرا ة التصػػػويرية،
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أوضػ ت أف ال ػرا ة السػريعة يػتـ تن يػذها سػريعا باالعتمػاد والتػ    ة السػريعةوال را التصويرية
خػبؿ  تـ ال ػرا ة التصػويرية مػفالمعمومػات، بينمػا تػ اسػتيعابعم  استخداـ الع ػؿ الػواعإ يػ  

الع ؿ الباطنإ والذى يسما باستيعاب المعمومات بصػورة أعمػؽ، كمػا بينػت الدراسػة أف ال ػرا ة 
الماضإ، بينما صياغة مصطما ال را ة التصػويرية بػدأ السريعة بدأت ي  األربعينات مف ال رف 

أهميػػة اسػػتخداـ  التػػ  أكػػدت (Marelisa.2009)   دراسػػةو ـ بصػػورة يعميػػة،  6661عػػاـ 
ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية باعتبارهػػا أيضػػؿ طػػرؽ التعمػػيـ التػػ  تسػػ ـ يػػ  سػػرعة ال ػػرا ة 

التػ  طب ػت خطػوات  (Michael,2009) تويات االستيعاب وال  ػـ ال رارػإ، ودراسػةوتنمية مس
وأبػػرزت ياعميػػة ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية يػػ  زيػػادة ال  ػػـ  ،ومرا ػػؿ ال ػػرا ة التصػػويرية

التػػػإ ( 1363بنػػػ  عيسػػػ ،)ودراسػػػة وتػػػويير الو ػػػت الػػػبـز وتػػػذليؿ الصػػػعوبات،  واالسػػػتيعاب
دى الطمبػػة يػػإ السػػرعة ال راريػػة وي ػػـ الم ػػرو  لػػ  ىسػػتراتيجية بػػوؿ سػػكيم توصػػمت ىلػػ  تػػرلير

وجػػود  (Arson,2013)، وأكػػدت نتػػارج دراسػػة يػػإ األردف الصػػؼ العا ػػر بإربػػدال ػػار يف يػػإ 
عمػ   ي ػـ  ػرا ة الػنص السػرديىستراتيجية ال ػرا ة التصػويرية يػإ تنميػة  كبير الستخداـ ترلير

( التػػ  أكػػدت 1366ودراسػػة )عيػػد،  طػػبب الصػػؼ اللػػانإ اللػػانوي بيكانبػػار،( طالبػػًا مػػف 30)
ىسػػتراتيجية بػػوؿ سػػكيؿ يػػإ تنميػػة مسػػتوى التنػػور الم ػػوي وم ػػارات الػػتعمـ الػػذاتإ لػػدى  ياعميػػة

تمميذات الصؼ اللانإ اإلعدادى ال ار ات بمدرسة بنإ م مػد ال ػ ابية اإلعداديػة بنػات التابعػة 
( التػ  توصػمت ىلػ  1366طمبػع، )ىسػماعيؿ ، ودراسػة إلدارة أبنوب التعميمية بم ايظػة أسػيوط

سػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية يػػ  تنميػػة م ػػارات ال  ػػـ االسػػتماع  اإلبػػداعإ ى تػػرلير اسػػتخداـ
لػػدى تمميػػذات الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادى ال ػػار يف ل ويػػا بمدرسػػة جزيػػزة البػػداري ال بميػػة التابعػػة 

تػرلير ىسػتراتيجية   (Mariati,2019)، وأبػرزت دراسػةالبداري التعميمية بم ايظة أسيوطإلدارة 
ة عم  ىنجاز الطبب يػ  ال ػرا ة ال ػاممة وت صػيؿ الطػبب يػ  ال  ػـ ال رارػإ ال را ة التصويري

   .لدى طبب الصؼ ال ادي ع ر بمدارس نور اإلسبـ بإندونيسيا
عمػػ   طالػػبسػػاعد التيمكػػف أف ال ػػرا ة التصػػويرية  ممػػا سػػبؽ يتضػػا أف ىسػػتراتيجية

نتاجيتػػػع، وزيػػ ،ال ػػرا ة بسػػبمة وي ػػـ أيضػػؿ لممػػادة الم ػػػرو ة، وت سػػيف ذاكرتػػع ادة تركيػػز  وات
 صػػوؿ عمػػ  تعممػػع الوتطػػوير أدارػػع ال خصػػإ ب ػػكؿ أيضػػؿ، وت سػػيف  اسػػة ال ػػدس لديػػع، و 

 ،واسػػتخراج ال وارػػد بسػػرعة التاريخيػػة المعمومػػات برسػػرع و ػػت ممكػػف، وكي يػػة ت ميػػؿ النصػػوص
ؼ يػإ كليػر مػف الموا ػسػتراتيجية ال ػرا ة التصػويرية إل أفالدراسػات السػاب ة  بعض كذلؾ بينت
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تنميػػة ي ػػـ الم ػػرو  وزيػػادة السػػرعة ال راريػػة لػػدى الطػػبب وكي يػػة يػػإ  العمميػػة  دور وأهميػػة 
عػػداد أدواتػػػع ىسػػتراتيجية اإليػػادة من ػػا يػػ  ىعػػداد البرنػػامج ال ػػػارـ عمػػ   ال ػػرا ة التصػػويرية وات

جرا ات تن يذ   .وات
  :الكراءة التصويرية فى تدريص التاريخأيمية إسرتاتيذية 

 ،اسػػتخداـ الع ػػؿ ب ػػ يع األيمػػف واأليسػػرعمػػ  ال ػػرا ة التصػػويرية ة ىسػػتراتيجيتعتمػػد 
مما يجعؿ المتعمـ أكلر  ػدرة عمػ  التركيػز واسػتيعاب ، مجموعة كبيرة مف وظارؼ الع ؿ وتن يط

 ،(2000b,15) scheel, و ػػػد أكػػػدت نتػػػارج العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التربويػػػة ،الم ػػػرو  لػػػنصا
,2006,122) scheel)، (، 25 ،1363بنػػػػػػػػػػ  عيسػػػػػػػػػػ)، ،( ،  16،11 ،1336)الخضػػػػػػػػػػر

Ghorab,2013,21,22) ،م مػود  سػيد  (، 00،01، 1366(، )عيػد،1، 1363(، )المب( 
ال ػرا ة أهميػة ىسػتراتيجية ىلػ   (66، 60، 1313(،)م مود، عيػد،166، 152، 1366عيد،

زالػة العمػـ طمػب يضيمة ت  يؽ من اواألهداؼ  العديد مف ال وارد  ات  ي و ، التصويرية  الج ػؿ وات
ال ػعور باالسػت بلية، و  بػالن ستعزيػز الل ػة ، و مف م اعر الخوؼ وال مؽ والت ميؿ الن س، عف

الوصػػوؿ ىلػػ  مجموعػػة كبيػػرة مػػف وظػػارؼ ، و عمػػ  ال صػػص المدرسػػية االعتمػػادمػػف  والت ميػػؿ
وتخ ػيض التػوتر  ،وزيػادة سػرعة الػتعمـ، وت سػيف الػذاكرة ،ب دؼ تطػوير  ػدرات التركيػز، الع ؿ

 مػف ر الم مة بدالً ايكألنا  ال را ة التصويرية عم  استخراج األيإ  يث يركز ال ارئ ، دواإلج ا
 تجعػؿو ، ممػا يمكنػع مػف اال ت ػاظ بػالم رو  ل تػرة طويمػة ،عم  المعن  ال ريإ لمكممػات التركيز

وتسػما لػع ب ػرا ة  عتوسػ  فيا ػ، ت  يزًا أكلر ال را ة تصبا وبذلؾ بالم رو ،   ً ا أكلر طالبال
تسػاعد و  ،بسػبب زيادت ػا لمعػدؿ سػرعة ال ػرا ة  لموضوعات التإ لـ يكف لديػع و ػت ل را ت ػاا

 طالػب يػث ىن ػا تسػما لم  مف النص الم رو  ب كؿ أكلر ك ا ة التاريخية رايكيإ استخراج األ
 ، وبالتالإ تنمية اإللرا  الم وي.لم دؼ الم دد مف ال را ة باستخراج ا تبًعا
 الكراءة التصويرية فى تدريص التاريختيذية إسرتاخطوات استخدام 

 ،((Scheel,2000a,39 مػػف خمػػس خطػػوات التصػػويريةال ػػرا ة تتكػػوف ىسػػتراتيجية 

McNamara,2000,4)) ،(53: 11، 1336الخضػػػر،) (،16: 05، 4، 1332، )سػػػكيؿ، 
، 45: 12، 1363 ػػػػيم ،( ،)35،36، 1363)بنػػػػ  عيسػػػ ،  (،50: 03، 1336)المػػػب، 
614 ،615)   ،Ghorab,2013,21,22) ،ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعيؿ  (،1، 1363(، )المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب( 
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: 152، 1366(،)م مػػػػػػود  سػػػػػػيد عيد، 00،01، 1366)عيػػػػػػد، (11، 10، 1366طمبػػػػػػع،
 :  وهإ كالتالإ (65، 1313عيد،  (،)م مود166
 :)االستعداد( اإلعداد -1

 بػؿ البػد  يػإ ال ػرا ة عمػ  ال ػارئ أف ي ػػدد ال ػدؼ مػف الموضػوع الػذي يػود  را تػػع  
بعػػد و  ،عمػػ  ن سػػع األسػػرمةليزيػػد مػػف تركيػػز  وتن ػػيط ذهنػػع، ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبؿ طػػرح  وذلػػؾ

الت كير يػإ ىجابػة هػذ  األسػرمة يػدخؿ ال ػارئ يػإ  الػة اسػترخا  جسػدي وتركيػز لبنتبػا  ييمػا 
ي ػػرأ، وذلػػؾ مػػف خػػبؿ  ركػػة العػػيف وتوسػػي  الر يػػة البصػػرية لمم ػػرو ، يتصػػؿ المعمومػػات ىلػػ  

 .ويتـ معالجت ا دوف وعإ ، ؿ كمعالع ؿ الباطف لـ الع
 التمًيد(: -املعايهة -الهظرة الشاملة) التًيئة -0

تػللؼ ي ال ػارئ مما يجعؿ، وتعنإ استك اؼ المادة الم رو ة  بؿ ال وص يإ الت اصيؿ
مػ  المػادة  األل ػةت ػدؼ هػذ  الخطػوة ىلػ  ع، يا ن و ت  يؽ هديم  المادة بوضوح والسير  دمً 

وكي يػػة تنظيمػػع مػػف  ،بال صػػوؿ عمػػ  يكػػرة عامػػة  ػػوؿ الموضػػوع ت يرػػةال وتسػػما ،التعميميػػة
وتتكػػوف . النظػر ىلػػ  الخاتمػةو خػبؿ النظػػر ىلػ  ال  ػػرة األولػ  أو الجممػػة األولػ  مػػف كػؿ ي ػػرة، 

   ، هإ:المر مة مف لبث مرا ؿ هذ 
مػػا  ةوتسػػاعد  عمػػ  معريػػ ،بمعريػػة موضػػوع الػػنص لممػػتعمـال ػػرا ة األوليػػة: التػػإ تسػػما  (أ )

 .العلور عم  المعمومات الم مة التإ يب ث عن ا، و ف يتو ععيمكف أ
التػػإ تتسػػـ و  ،التػػاريخ  الػػنص يػػإ والمكػػررة هػػإ الكممػػات الرريسػػةو الكممػػات الم تا يػػة:  (ب )

تسػػػاعد الع ػػػؿ الػػػواعإ عمػػػ  بالموضػػػوع، و ت ػػػدـ األيكػػػار الم وريػػػة ، و بالوضػػػوح لم ػػػارئ
 .صياغة األسرمة لمع ؿ الباطف لإلجابة عن ا

عادة ت ديد األهداؼ:المراجعة و  (ج ) هإ تساعد ال ارئ عم  ت ييـ ما أ رز  مػف ت ػدـ خػبؿ و  ات
ال ػػارئ أف ي ػػدد  اويمكػػف مػػف خبل ػػ ،عمميػػة ال ػػرا ة األوليػػة، و ارمػػة الكممػػات الم تا يػػة

 مدى أهمية الموضوع بالنسبة لع
أف ينظػػػر المػػػتعمـ ىلػػػ  الموضػػػوع نظػػػرة  تعنػػػ  النظػػػرة ال ػػػاممةأف  ممػػػا سػػػبؽ يتضػػػا

بالموضوع، واألسػرمة  واألخيرةف خبؿ  را ة العنواف والكممات الرريسة، وال  رة األول  سريعة، م
الكممات   ت  ي دد المػتعمـ مػدى أهميػة الموضػوع بالنسػبة لػع، وي  ػؽ  ومعانإ الواردة  ولع،

 األل ة بينع وبيف الدرس.
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 :)الهظرة التصويرية( الكراءة التصويرية -3

 ػػرا ة الموضػػوع، وت ديػػد ال ػػدؼ منػػع ومػػا يتو ػػ  تتضػػمف الجمػػوس بوضػػ  مناسػػب لو 
نػػع ى يػػث   لممعمومػػات را ويسػػترخإ وي ػػرأ بتركيػػز، ويت يػػا عميً ػػاكتسػػابع، ييرخػػذ ال ػػارئ  ن ًسػػ

ت ـو ال را ة التصويرية عمػ  الوصػوؿ ىلػ  ن طػة و  ،الدماغ األيمف واأليسر جانبإيستخدـ يي ا 
يػإ والم ايظػة عمػ  سػرعة لابتػة  ،ت والسػر افوت ميؿ الت تي ،لزيادة التركيز  لابتة مف الوعإ

وذلػػػؾ لب ػػػا  ال عاليػػػة   والم ايظػػػة عمػػػ  التػػػن س العميػػػؽ والمنػػػتظـ، ألنػػػا  ت ميػػػب الصػػػ  ات
 خطوات ال را ة التصويرية يإ: وتتضمف .واالنتبا 

 اإلعداد: ت ديد ال دؼ مف ال را ة. 
  الدخوؿ يإ  الة التعمـ السري  مف خبؿ االسترخا. 
  الة التعمـ المتسارع ت دي لمتواصؿ م  الع ؿ الباطفالدخوؿ يإ . 
 :وتساعدع، يإ ذهن يضع ا ال ارئهإ األيكار اإليجابية التإ  التركيدات واأللر والنتيجة  

 .وت  يؽ النتارج المرغوبة، عم  تطوير الم ارات
 لنظر يإ النظرة التصويرية يستخدـ ا المتعمـ فى يث   الدخوؿ يإ  الة ال را ة التصويرية

مب ظة الص  ة كم ا مرة وا دة مف خبؿ طري ة النظر م   يمكف لممتعمـ  يث، المتس 
 استرخا  العينيف. 

  ألنا  ت ميب الص  اتيإ الم ايظة عم   الة ىي اعية لابتة.  
 :التهشيط -4

والتػإ تػـ اسػتدعا ها مػف  ،دخؿ يإ هذ  المر مة عممية استعراض المعمومات بالكامؿي
 :ملػؿ ،ويػتـ ذلػؾ باسػتخداـ مجموعػة مػف الت نيػات، مف خػبؿ ال ػرا ة التصػويرية الع ؿ الباطف
 ويتضمف التن يط الخطوات اآلتية: ، والخرارط الذهنية ،واالستجواب ،التمخيص

  األهداؼىل  جانب ىعادة صياغة  ،النظرة ال اممة ت بعالمعاينة الب  ة: وهإ خطوة 
 .مف المادة الم رو ة

 ووض   وارـ  ،والدخوؿ يإ المنا  ات، بطرح األسرمة ال ياـرمة: يعنإ ت  يز الع ؿ باألس
وي  ز   ،كما أف ت  يز الع ؿ باألسرمة يلير الدماغ ،االستك اؼ عن ا يراد باأليكار التإ

 عن ا.لم صوؿ عم  أجوبة 
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  ما ىذا كانت ال  رة ت توي عم   ،ال را ة المم ية: تساعد عم  ال ياـ بالت ديد السري
 أـ ال. ال دؼ الم دد مف ال را ةت ذات صمة بمعموما

 :ا لمت كير يإ و تً  ال ارئ تمنا و ،هإ التو ؼ إلل ا  نظرة يا صة ال را ة المركزة
 المطرو ة. شسرمةللم ضوؿ بالعلور عم  أجوبة  عوت ب  رغبت ،المعمومة

 :طة بواس ،هإ وسيمة ت ـو عم  ربط المعمومات الم رو ة يإ النصو  رسـ خريطة ذهنية
 ،يال ارئ ي رأ األيكار يإ النص -تسم  الت جير -رسومات وكممات عم   كؿ خريطة

عم  ور ة  ، ويتـ رسـ الخريطةلـ ي ول ا ىل  كممات مختصرة ممزوجة باأل كاؿ واأللواف
 وهذا كمع ي ـو عم  االسترخا .  عمودية

  :ي ـ أيضؿ  لتسما لمع ؿ بتكويف  تعنإ ال  ز يوؽ بعض الكمماتو ال را ة ال ايزة
ي إ تستخدـ ل  ـ كامؿ   غير الم مة األيكاروتتضمف تجاوز با إ  ،لشيكار الم مة

 .النص ب كؿ سري 
 :ملتشارعةالكراءة ا -5

ب ػدؼ الو ػوؼ  متسػارعة بعد أف استرج  ال ارئ مػا  ػرأ  يمكنػع أف ي ػرأ الػنص  ػرا ة 
ألنػػا  يػػإ ريطػػة الذهنيػػة عمػػ  مػػا  ػػد ياتػػع أو االسػػتزادة مػػف المعمومػػات التػػإ وضػػع ا يػػإ الخ

، وبعػد أف ينت ػ  ال ػارئ مػف ال ػرا ة التصػويرية يمكنػع أف يسػرؿ ن سػع بعػض األسػرمة ،ال را ة
مػػا األهػػداؼ التػػإ ت   ػػت م ارنػػة باألهػػداؼ الموضػػوعةة مػػا مػػدي يعاليػػة اإلسػػتراتيجيةة  :ملػػؿ
هػإ  ػرا ة لمػػنص  متسػػارعةكي يػة االسػت ادة مػػف المعمومػات يػإ الخبػػرات ال ياتيػةة وال ػرا ة الو 

ويػػػتـ ت ييػػػر سػػػرعة ال ػػػرا ة  سػػػب صػػػعوبة المػػػادة  ،مػػػف البدايػػػة و تػػػ  الن ايػػػة دوف تو ػػػؼ
 .وت ؿ السرعة  سب المادة الم رو ةا تزيد جدً  مرنة المتسارعة سرعة ال را ة، يوأهميت ا

 :الكراءة التصويرية فى تدريص التاريخإسرتاتيذية دور املتعلم فى 
معتمػػدا عمػػ  ذاتػػع، مػػ  ا ت اظػػع  ال ػػرا ة التصػػويريةاتيجية المػػتعمـ تبعػػا إلسػػتر يسػػير 

ب الػػة مػػف ال ػػدو  واالسػػترخا  يػػإ ألنػػا  السػػير يػػإ خطوات ػػا، وأف اإلسػػتراتيجية ت  ػػز المػػتعمـ 
عم  متابعة تعممع   يث ىن ا تتطمب مف المػتعمـ ت ديػد أهدايػع مػف ال ػرا ة، لػـ االسػتمرار يػإ 

يعة ألخذ يكرة سريعة عف الموضوع، لـ الدخوؿ يػإ  الػة ب را ة الدرس  را ة أولية سر  ت  ي ع
مػػف االسػػترخا  التػػاـ والبعػػد عػػف الت ػػتت، والنظػػر ىلػػ  الموضػػوع بصػػورة كميػػة و را تػػع  ػػرا ة 
تصػػػويرية، وبعػػػدها ي ػػػـو المػػػتعمـ بإعػػػادة صػػػياغة أهدايػػػع و ػػػرا ة الػػػدرس مػػػرة أخػػػرى بصػػػورة 
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ـ ي ػػـو المػػتعمـ ب ػػرا ة الػػدرس  ػػرا ة يا صػػة  لإلجابػػة عػػف تسػػا التع والوصػػوؿ ىلػػ  أهدايػػع، لػػ
 (Arson,2013,22)متسارعة لمو وؼ عم  ما ياتع. 

ىلػ  التصػميـ  ؿىطػبع البا ػث عمػ  الدراسػات والب ػوث السػاب ة توصػ مما سبؽ وبعػد
 ي  تدريس التاريخ: ال را ة التصويرية بإستراتيجية التدريس خطوات وؿ  التالإ

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكم )

 ضطىاد انزعؼَف ثئقزؽارُدُخ انمؽاءح انزصىَؽَخ فً رعؼَف انزبؼَص

 انًؽزهخ انطبيكخ

 انمؽاءح انكؽَؼخ

 

 

انزهُؤ انػهٍُ 

واندهىـ فً 

انًكبٌ انجؼُع ػٍ 

 انًشززبد

 

 انًؽزهخ األونً

االقزؼعاظ 

 )اإلػعاظ(

 

الهدف  تحدٌد

القراءة من 

 بوضوح

 

انسبنخ 

 انػهُُخ

)االقزؽضبء 

 اندكعٌ(

انعضىل فً 

انسبنخ 

انًثبنُخ 

 نهمؽاءح

 

االستكشاف 

)القراءة 

األولٌة للمادة 

 المكتوبة(

 
الرؤٌة الواسعة )النظرة 

 السرٌعة للنص التارٌخً

 

  التركٌز التصوٌري

 

غؽذ األقئهخ واإلخبثخ ػُهب 

 )رسفُؿ انؼمم ثبألقئهخ (

 انمؽاءح اإلَمبػُخ()أقهىة 

 

  

 

ؼقى ضؽَطخ غهُُخ نألفكبؼ انؽئُكخ يٍ 

 انًبظح انزبؼَطُخ انًمؽوءح

 

استعراض المعلومات 

التارٌخٌة التى تم 

استدعائها من العقل 

الباطن بعد النظرة 

التصوٌرٌة )المعاٌنة 

 الالحقة(

 

 الثانٌة المرحلة

المعاٌنة )النظرة 

 الشاملة(

 التهٌئة

 ةالقراءة اللمحٌ

 

 .القراءة المركزة

 

معرفة األثر والنتٌجة 

 والتوكٌد

 

 رطجُك اضزجبؼ يكزىَبد انفهى انزبؼَطٍ 

 

الكممات المنب ة 
 )الكممات الم تا ية(
)استخراج الكممات 

 الرريسة(
 

المراجعة 
عادة ت ديد  وات
 األهداؼ
 

 الثالثة المرحلة
 القراءة التصوٌرٌة

 )النظرة التصوٌرٌة(

التنفس العمٌق  المحافظة على

والمنتظم أثناء القراءة )حالة 

 إٌقاع ثابتة(

 

 انًؽزهخ انؽاثؼخ

 انزُشُػ

 

 

 تغٌر سرعة القراءة

 
المرونة فى عملٌة 

 القراءة

 

 بإستراتٌجٌة التدرٌس خطوات

 القراءة التصوٌرٌة
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 :معلم التاريخ عهد استخدام إسرتاتيذية الكراءة التصويرية فى تدريص التاريخدور 

تختمػؼ عػف  ،بجممة مف األدوارال را ة التصويرية ا إلستراتيجية وي ً  معمـ التاريخي ـو 
 (136، 1363،بن  عيس )   يث ىنع: الت ميديةت اإلستراتيجيادور  يإ 

o ىذ يرا ب سموكيات الطمبة والن ا ات والت اعبت الص ية.  مرا ب لعممية التعمـ والتعميـ 
o  ،يويؽ بيف وج ات النظر المختم ة.و موجع لمطمبة ىل  ما ي وموف بع 
o يف.األهداؼ م  الطمبة، ويستلمر خبرات المتعمم ىذ يصمـ األن طة وي دد  مدير 
o ينظـ ال وار ويضبطع بزمف ونوعية وكي ية.    ضابط 
o يس ؿ عممية التعمـ، ويذلؿ الصعوبات أماـ الطمبة.  مس ؿ 
o  ا لشدا .كونع م يمً عف  ر ادات والنصارا عندما يطمب ا الطمبة، يضًب لت ديـ اإل   مراج 

 عوموجػ م ـ ورريس  ي و ميسرال را ة التصويرية يإ ىستراتيجية  معمـ التاريخدور ي
لػتعمـ مػا  طالػبنع يوجع كػؿ ىىذ  واستخداـ اإلستراتيجية  ألنا  عممية التعمـيإ  طببومر د لم

عمػػ  الػػتعمـ مػػف خػػبؿ  طػػببويػػوير لػػع مػػا يناسػػبع مػػف أن ػػطة، وي ػػج  ال ،يناسػػب  دراتػػع
يػػػإ عمميػػػة الػػػتعمـ وي ػػػدـ ل ػػػـ  طػػػببيتػػػاب  المعمػػػـ سػػػير الو تػػػوجي  ـ ىلػػػ  مصػػػادر المعريػػػة، 

ومعريػػة مػػدى ت  ػػؽ األهػػداؼ التعميميػػة، ر ػػـ ىلي ػػا، لػػـ ي ػػـو بت ػػويـ أدا واا تػػاج اىذالمسػػاعدة 
 (16،11، 1366)عيد،.المناسبة بالت ذية الراجعةالتبميذ  تزويدو 

 يػإ أهميتػع وتكمػف عامة بصورة والت كير ال  ـ صور أ د التاريخإ ال  ـ يعتبر يث 
 يػإ ات ػاؽ يوجد  يث ال ديث، العصر يإ ريخالتا لتدريس التربوية األهداؼ مف هديا يملؿ أنع

 عمػ  ال ػدرة تنمػ  أف ينب ػإ التػاريخ تعمػـ عمميػة أف عمػ  مناهج وطرؽ تدريس التػاريخ مجاؿ
 بصػ ة االجتماعيػة الدراسػات منػاهج بتطػوير االهتمػاـ جػا  هنػا ومػف ،التػاريخإ والت كير ال  ـ
 التػػػػاريخإ ال  ػػػػـ م ػػػػارات بتنميػػػػة االهتمػػػػاـ وكػػػػذلؾ خاصػػػػة بصػػػػ ة التػػػػاريخ ومنػػػػاهج عامػػػػة

 (1333،35 بدوي،الجزار، ).ومستوياتع
 National) المت ػػدة الواليػػات مػػدارس يػػإ التػػاريخ لتعمػػيـ ال ػػومإ المجمػػسوعػػرؼ 

Center For History in the Schools, 2003, 1 )  يمكػف مجػاؿ: برنػعال  ػـ التػاريخ 
 ترخػذ  د والتإ ب ـ خاصة يخيةتار   جج ىل  مستندة تاريخية روايات ابتكار يرصة مف الطبب
 .االيتتا ية والم االت والمناظرات كالم االت ،عدة أ كاال
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: بوصػػػ ع( 10 ،1336 واالعتمػػػاد، التعمػػػيـ جػػػودة لضػػػماف ال وميػػػة ال يرػػػة) وعريتػػػع
 التاريخيػة األ ػداث ترتيػب يػإ الطالػب بم ػارة يتصػؿ مػا بين ػا مػف معايير عدة عم  يدؿ مجاؿ

 لترتيب ػػا وي ػػا التاريخيػػة وال خصػػيات األ ػػداث ترتيػػب يػػإ والروايػػات يػػةالبيان الرسػػـو يسػػتخدـو 
 العصػور عبػر المختم ػة المجتمعػات يإ الت ير نوا إ ورصد التاريخية ال  ارؽ وت ص  الزمنإ

 الػػػنظـ تطػػػور ويرصػػػد يتعػػػرؼو  المجتمػػػ  عمػػػ  والتكنولوجيػػػا العمػػػـ تػػػرلير ويتتبػػػ  التاريخيػػػة
 عبػػر الل اييػػة المعت ػػدات وي  ػػـ العصػػور، عبػػر تاريخيػػةال والت ال ػػات السياسػػية والم سسػػات

 .العصور
 يمارسػػ ا التػػإ الع ميػػة اإلجػػرا ات مػػف مجموعػػة: برن ػػا( 43 ،1361 عمػػ ،) يعري ػػا

 مب ظػة مػف تاريخيػة  ضػايا أو م ػكبت دراسػة يػإ الع مية الخريطة مرا ؿ ىتباع عند المتعمـ
 البناريػػػة جوانب ػػػا وت نيػػػد موضػػػوعية ةمعرييػػػ روابػػػط مػػػف يػػػرتبط مػػػا واسػػػتدعا  الو ػػػار  ت يػػػر

 سػياؽ يػإ والنتػارج األسػباب بػيف الم ارنػات وع د واجتماعية وا تصادية ةيسياس مف التاريخية
 كامػؿ اسػتيعاب مػف ىليػع الوصػوؿ تػـ مػا كػؿ واختػزاؿ التسمسػمإ الزمنػإ والترتيب التصنيؼ مف
 عػػف متو عػػة بمخرجػػات  التنبػػ أو صػػ ي ة  ػػرارات أو  اكمػػة عبػػارات يػػإ تتملػػؿ تمخيصػػات يػػإ
 .ال ضايا تمؾ

 لش ػػداث الطالػػب وعػػإ خػػبؿ مػػف تظ ػػر التػػذكر مسػػتوي ت ػػوؽ ع ميػػة عمميػػة وهػػو
 المػػادة مػف جػػز  بصػياغة ي ػػـو كػرف، السػػموكيات مػف بمجموعػػة عمي ػا يسػػتدؿ والتػإ التاريخيػة
 لم تر ػاتوا البػدارؿ وت ديـ التاريخية، األ داث وت ميؿ وتخيؿ ال  ارؽ بعض وت سير برسموبع،
، 1362م ػاورى،  عمػ   عبد الوهاب  )عمر.التاريخية األ داث عم  المترتبة النتارج واستنتاج
133) 
 :التارخيي الفًم أيمية

 فى ىذ خاصػػة، بصػػ ة التػػاريخ لمنػػاهج الرريسػػية األهػػداؼ مػػف التػػاريخإ ال  ػػـ يعتبػػر
 توصػػػيؿ مر مػػػة  يتخطػػػ  يػػػث، لممتعممػػػيف ال وارػػػد مػػػف العديػػػد ي  ػػػؽ م اراتػػػع وتنميػػػة تعممػػػع

 والتنبػػ  الت سػػير عمػػ  مسػػاعدتع وهػػإ أعمػػ  مر مػػة ىلػػ  المػػتعمـ مػػف واسػػتظ ارها المعمومػػات
 الت سػير: ملػؿ عديػدة م ػارات سػبتالصػ يا،  يػث يك ال  ػـ عم   ارمة ع مية عادات وتكويف

عداد والت ميؿ واالستنتاج  اتم ػار  تنميػة عمػ  يعمؿو  التاريخية، األ داث تتب  عم   ادر جيؿ وات
 الع ميػػة العمميػػاتطػػبب ال إلكسػػاب ال  ي ػػة عػػف والب ػػث األدلػػة وت ػػري واالستك ػػاؼ الب ػػث
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 ييتعػرؼ التػاريخ، دراسػة خػبؿ مػف واالسػتمرارية الػزمف م  ػـو تنميػة عم  يساعدو  الص ي ة،
، ويسػػاعد عمػػ  بنػػا  العصػػور مػػر عمػػ  وترخرهػػا الػػدوؿ ت ػػدـ أسػػباب عمػػ  طالػػبال خبلػػع مػػف

. 1333 وفخػػػروف،  ميػػػدة) ؿ ال  ػػػـ الصػػػ يا لش ػػػداث التاريخيػػػة خصػػػية األمػػػة مػػػف خػػػب 
 (1، 1366،)عبد ال  ، (113، 1366)عبد الوهاب  عبد ال ميـ، عبد العزيز، ،(665

 و مػػاس اهتمػػاـ إللػػارة مػػةم  أداة أنػػع عمػػ  ىليػػع النظػػر يػػإ التػػاريخ أهميػػة وتكمػػف
 الطػبب ي يػد أنػع يػإ ةاألهميػ تمػؾ( 162: 160 ،1335 ،الوهػاب بػدع) لخص ول د. الطبب

  ػدرات ـ تنميػة، و المجتمػ  يػإ ومكػانت ـ لعممكػـ وي م ػـ ب ػـ ي ػيط الػذي بالعػالـ معػريت ـ يإ
 صػػػن  عمػػػ  ت ػػػجيع ـ، و اآلخػػػريف مػػػ  النظػػػر وج ػػػات وتبػػػادؿ المعمومػػػات وت ميػػػؿ كتسػػػابال 

 ـلػػدي  تنمػػإ ن ػػاطات ابتكػػار وعمػػ  المصػػورة، التاريخيػػة المصػػادر مػػف واسػػتدالالت اسػػتنتاجات
 الم ػػاهيـ ي م ػػـ عمػػ  المتعممػػيف يسػػاعد التاريخيػػة الصػػورة اسػػتخداـ أف كمػػا بػػالزمف، الػػوعإ

 ،(ال ػػػوة -االتصػػػاؿ -المعت ػػػدات -االت ػػػاد -الصػػػراع -التسمسػػػؿ-الػػػدليؿ -الت يػػػر) األساسػػػية
مكانية  .التاريخية المصادر خبؿ مف التاريخية الم ارات تعمـ يإ ت دم ـ وات

 بل ػػة والتطمػػ  الماضػػإ أخطػػا  إلدراؾ التػػاريخإ ال ػػدث  ى يػػا عمػػ  التبميػػذ ويسػػاعد
 (53 ،1361 عمر،. )األمة  خصية بنا  عم  المست بؿ، ويساعد ن و

، الدراسات عم  أهمية تنميػة مسػتويات ال  ػـ التػاريخ  وم اراتػع مفو د أكدت العديد 
يات ال  ػػـ ( التػ  أكػدت ياعميػة الرسػـو الكاريكاتوريػة يػ  تنميػة مسػتو 1330)موسػ ، كدراسػة

ال  ػػـ اإلبػػداعإ( لػػدى تبميػػذ  -ال  ػػـ النا ػػد –ال  ػػـ االسػػتنتاجإ  -التػػاريخ  )ال  ػػـ المبا ػػر
 العصػػؼ ىسػػتراتيجية تناولػػت التػػإ( 1331 العزيػػز، )عبػػدالصػػؼ اللالػػث اإلعػػدادى، ودراسػػة 

 Stephens) دراسػة و  اإلبػداعإ، والت كيػر التػاريخإ ال  ػـ لتنميػة التاريخ تدريس يإ الذهنإ

& et.el, 2005 )خػػبؿ مػػف التبميػػذ لػػدى التػػاريخإ ال  ػػـ تنميػػة ضػػرورة عمػػ  أكػػدت التػػإ 
 األ ػػداث ي ػػـ عمػػ  ال ػػدرة لػػدي ـ ينمػػ  ممػػا  وعوا بػػع الت يػػر أهميػػة ومعريػػة لش ػػداث ي م ػػـ
 الػذاتإ التسػا ؿ ستراتيجيةى ياعمية ىل  أ ارت التإ( 1333، بدوي  الجزار) ودراسة ،وت ميم ا

 و ػػػر  ا، األسػػباب ت ديػػػد مسػػتويات عنػػػد التػػاريخإ ال  ػػـ تنميػػػة عمػػ  ريخالتػػػا تػػدريس يػػإ
عطػا  والت ميػؿ، واالستنتاج، والت سير،  التاريخيػة واأل ػداث وال خصػيات لمموا ػؼ ت صػيبت وات

التػػ  بينػػت (1334  عبػػد الم صػػود   سػػف  ودراسػػة) نػػاي  ،اللػػانوي األوؿ الصػػؼ طػػبب لػػدى
 لتنميػػة المعريػػة ورا  مػػا سػػتراتيجياتى ضػػو  يػػإ لػػانويلمصػػؼ األوؿ ال التػػاريخ منػػاهج تطػػوير
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 مػدخؿ ياعميػة  يػاس تناولػت التػإ( 1335 ، ي يػ) ودراسة التاريخييف، والت كير ال  ـ م ارات
لتبميػذ  التػاريخإ والتعػاطؼ ال  ػـ لتنميػة االجتماعية الدراسات تدريس يإ والم كبت ال ضايا

 لتنميػػة األيػػبـ اسػػتخدمت التػػإ( Burgard, 2009) دراسػػة وكػػذلؾ ،الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادى
 الولػارؽ اسػتخدمت( Coyne, 2009) دراسػة اللانوية، أمػا المر مة طبب لدى التاريخإ ال  ـ
 التػإ( Roberts، 2011) دراسػة نجػد وكػذلؾالطػبب،  عنػد التػاريخإ ال  ػـ تنمية يإ األولية

 لػػدى التػػاريخإ واالسػػتيعاب ـال  ػػ لت سػػيف!!( لػػو مػػاذا) االيتراضػػإ التػػاريخ طري ػػة اسػػتخدمت
يػإ تنميػة ال  ػـ  األوليةالت  أبرزت استخداـ المصادر  (Stripling, 2011) ودراسة الطبب،

التػػاريخ وأمنػػا  المكتبػػات الػػذيف يعممػػوف بالمػػدارس  معممػػإالتػػاريخ  والتعػػاطؼ التػػاريخ  لػػدى 
 مػف خػبؿ اسػتخداـ ريخإالتا ال  ـ تنمية يتناولت( 1366 طع،) دراسة أما ،اللانوية بنيويورؾ

 الػتعمـ اسػتخداـ ياعمية عم  أكدت التإ( 1361 سيد، ) ودراسة ،التبادلإ التدريس ىستراتيجية
تػػرلير تعمػػـ التػػ  أكػػدت  (Lee,2014)ودراسػػة ،التػػاريخإ ال  ػػـ م ػػارات تنميػػة يػػإ اإللكترونػػإ

ا تػػرلير التػػاريخ طػػبب المر مػػة اللانويػػة لم  ػػـ التػػاريخ  مػػف خػػبؿ المعػػايير التػػ  يسػػتند عمي ػػ
( التػ  أبػرزت ياعميػة تطػوير 1361)عم ،ودراسػة ،ماسات وستسب ضوا إ بوسطفب األمريكإ

مػػػػػن ج التػػػػػاريخ لمصػػػػػؼ األوؿ اللػػػػػانوي يػػػػػ  ضػػػػػو  مجػػػػػالإ ال  ػػػػػـ والت كيػػػػػر التػػػػػاريخييف، 
التػػػ  أبػػػرزت ياعميػػػة تنميػػػة ال  ػػػـ التػػػاريخ  لمطػػػبب يػػػ  بػػػرامج   (Ryter,2015)ودراسػػػة

واالهتمػاـ  ة وطػبب المػدارس اللانويػة لتػدريس تػاريخ العػالـ بالمممكػة المت ػدةالبكالوريا الدوليػ
( التػػ  1363ديػػاب،  )ودراسػػة ، ببػػرامج المعممػػيف  بػػؿ الخدمػػة لزيػػادة تنميػػة ال  ػػـ التػػاريخ 

 التػاريخإ ال  ػـ م ػارات تنميػة يػإ الويب عبر المعريية الر بت ستراتيجيةى استخداـ ألرأكدت 
تنميػة ال  ػـ التػاريخ  الت  أبرزت   (Tampyah,2017)، ودراسةاللانوية المر مة طبب لدى

  ، ودراسػػةبرسػػتراليا ومدرسػػإ الصػػؼ اللػػامف لمػػادة التػػاريخ النػػدلػػدى طػػبب مػػدارس كوينز 

(Degroot &  Ros & van,2018) ياعميػػة المػػن ج المطػور باسػػتخداـ  أوضػ ت   

Timewise عبػػد ربػػع  دراسػػةر مػػة االبتداريػػة، و يػػ  ت سػػيف ال  ػػـ التػػاريخ  لػػدى تبميػػذ الم(
( الت  أكدت ألر مدخؿ التاريخ ال  وي ي  تدريس التاريخ يػ  تنميػة ال  ػـ والتعػاطؼ 1365،

، ودراسػة )عبػد التاريخ  لدى طمبع الصؼ العا ر األساسإ ي  مدارس وكالة ال وث )األونروا(
ج  ػارـ عمػ  التػاريخ الر مػإ ( التػ  أكػدت ياعميػة برنػام1366عبد العزيز  الوهاب  عبد ال ميـ

التربيػػة بجامعػػة بن ػػا، لتنميػػة ال  ػػـ التػػاريخ  لػػدى طػػبب ال ر ػػة اللاللػػة  ػػعبة التػػاريخ بكميػػة 
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  الػػتعمـ المػػدمج لتنميػػة مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ متاسػػتخد التػػ ( 1366ودراسػػة)عبد ال ػػ ،
 سػػػػػػػة، ودراوؿ اللػػػػػػػانويلػػػػػػػدى طػػػػػػػبب الصػػػػػػػؼ األ  (االسػػػػػػػتنتاج –الت سػػػػػػػير  –)الترجمػػػػػػػة 
ياعمية استخداـ مصادر متعددة ي  تدريس التػاريخ عمػ  تنميػة  الت  أبرزت (1366)ال ريؼ،

( 1366)نعمػػة،، ودراسػػة اللػػانويي ػػـ التػػاريخ واالتجػػا  ن ػػو المػػادة لػػدى طػػبب الصػػؼ األوؿ 
سػػػتراتيجية مخططػػػات التعػػػارض المعريػػػإ يػػػ  تنميػػػة م ػػػارات الت كيػػػر ىياعميػػػة التػػػ  أكػػػدت 

   .التاريخ  لدى تبميذ المر مة المتوسطة بدولة الكويتاالستداللإ وال  ـ 
بػالتركيز عمػ  تنميػة م ػارات مما سبؽ يتضػا أف الدراسػات والب ػوث السػاب ة اهتمػت 

مػف خػبؿ ىعػداد  ارمػة واختبػار بم اراتػع واسػتخداـ طػرؽ وأسػاليب  مسػتوياتعال  ـ التاريخ  و 
سػػتراتيجيات تدريسػػية  ديلػػة لتنميتػػع، وتنوعػػت العينػػ ة مػػف خػػبؿ المرا ػػؿ الدراسػػية المختم ػػة وات

 .ألنا  الخدمة بؿ و لانوي( وطبب الجامعة وكذلؾ بيف المعمميف  –ىعدادي  –)ىبتدار  
 التارخيي ومشتوياتٌ: الفًم مًارات تصهيفات

 ىلػػ  التػػاريخ دراسػػة تسػػع  التػػإ األساسػػية الم ػػارات مػػف التػػاريخإ ال  ػػـ م ػػارات تعػػد
 جعػؿ عمػ  تعمػؿ ن ػاى  يث التعمـ، عممية ألنا  التاريخ معمـ م ايستخد م ارات ي إ ت  ي  ا،
 المعريػػة ت  يػػؽ يػػإ  ـتسػػ كػػذلؾ المتعممػػيف، بػػيف والم ػػاركة باإللػػارة تتسػػـ التػػدريس عمميػػة

 .ىيجابية أكلر ب كؿ وتوظي  ا التاريخية
 اإلجػػرا ات مػػف مجموعػػة: برن ػػاالتػػاريخإ  ال  ػػـ م ػػارات( 43 ،1361 عمػػ ،) يعػػرؼ

  ضػايا أو م ػكبت دراسػة يػإ الع ميػة الخريطػة مرا ؿ ىتباع عند المتعمـ يمارس ا لتإا الع مية
 وت نيػػد موضػػوعية معرييػػة روابػػط مػػف يػػرتبط مػػا واسػػتدعا  الو ػػار  ت يػػر مب ظػػة مػػف تاريخيػػة
 األسػباب بػيف الم ارنػات وع ػد،  واجتماعيػة وا تصػادية ةيسياسػ مػف التاريخية البنارية جوانب ا
 ىليػع الوصػوؿ تػـ مػا كػؿ واختػزاؿ التسمسػمإ الزمنػإ والترتيػب التصػنيؼ مػف ياؽسػ يإ والنتارج

 التنبػػ  أو صػػ ي ة  ػػرارات أو  اكمػػة عبػػارات يػػإ تتملػػؿ تمخيصػػات يػػإ كامػػؿ اسػػتيعاب مػػف
 .ال ضايا تمؾ عف متو عة بمخرجات

  ػدرة تعكس واألدارية ال كرية ال درات مف مجموعة: برن ا( 1361،63 عم ،) وعري ا
 الصػمة ذات ال ضػارية المظػاهر بيف والروابط العب ات ت سير :عم  والم ارية المعريية الطالب

دراؾ باأل داث  الخاصػة والت سػيرات التاريخيػة لم خصيات التاريخية النظر وج ات التاريخية، وات
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 الرو يػػة بػػال يـ العصػػور والعنايػػة عبػػر المجتمعػػات يػػإ الت يػػر مبمػػا بػػالم رخيف، واسػػتخبص
 .المختم ة العصور عبر اإليجابية والخم ية

 عمػػ ( 2: 1331 العزيػػز، عبػػد)  دراسػػة عنػػد التػػاريخإ ال  ػػـ م ػػارات ا تصػػرت يػػث 
 النتػػػارج اسػػػتنتاج، و التاريخيػػػة األ ػػػداث ربػػػط، و وت ميم ػػػا األ ػػػداث ت سػػػيرهػػػإ  م ػػػارات أربػػػ 

 .التاريخية األ داث ن د، و األ داث عم  المترتبة
التػاريخإ ىلػ  ت ديػد األسػباب،  ال  ػـ مسػتويات( 1333،50 بػدوي،  الجزار)وصنؼ 

 ػػرح األسػػباب، الت سػػير واالسػػتنتاج، ت ػػديـ البػػدارؿ والم تر ػػات مػػف منظػػور ، تخيػػؿ األ ػػداث 
 والموا ؼ وال خصيات،  رح ت صيبت الموا ؼ واأل داث ومصادر المعمومات.

يخ  ( ىل  مجموعة مف م ػارات ال  ػـ التػار 101، 1334ول د توصمت دراسة ) سف،
وه  ىعادة صياغة المعن  ال ريػإ لمػنص التػاريخ ، وت سػير ال ضػايا التاريخيػة التػ  يعالج ػا 

 را ة النص التاريخ  بطريؽ تخيمية واستخداـ األدلة التاريخية واالستدالؿ ب ا. النص، و 
التػاريخإ مػف خػبؿ  ال  ـ مستوياتالت  وض ت  (Elizabeth,2009,67)ودراسة  
 وال اضػػػر الماضػػػإ بػػػيف التمييػػػز:  يػػػث مػػػف لش ػػػداث الزمنػػػإ الترتيػػػب عمػػػ  ال ػػػارـ الت كيػػػر

 الزمنيػة، الخرارط وتصميـ الزمنية الخرارط خبؿ مف ال اضر أ داث وترجمة ت سير والمست بؿ،
 واكت ػاؼ م ارنػة  يػث مف التاريخإ والت سير الت ميؿو ، الزمف عبر واالستمرارية الت ير ت سير

 تػرليرات عػف والب ػث التاريخيػة األ ػداث أسباب ت سير والت اليد، اتوالعاد األيكار يإ االختبؼ
 التاريخيػػػة األسػػرمة تصػػميـ  يػػث مػػف التػػاريخإ الب ػػػث عمػػ  ال ػػدرةو  ،ال اضػػر يػػإ الماضػػإ
 وتصػػػنيؼ التاريخيػػػة والعب ػػػات ال  ػػػارؽ واسػػػتنباط التاريخيػػػة وال  ػػػارؽ المعمومػػػات وتجميػػػ 
 ت ميػػؿ ،وت سػػيرات ا التاريخيػػة ال صػػة بنيػػة افومكػػ الو ػػت عػػف وال  ػػارؽ المعمومػػات وترتيػػب
 واألزمػػات وال ضػػايا الم ػػكبت مطاب ػػة عمػػ  العمػػؿ  يػػث مػػف ال ػػرار واتخػػاذ التاريخيػػة ال صػػة

   .لمم كبت الم تر ة ال موؿ وت ميؿ لمم كبت بديمة عناويف واختيار الماضإ يإ الموجودة
ـ التػػػػاريخ  ىلػػػػ  مسػػػػتويات ال  ػػػػ (03،06، 1363)ال  ػػػػ   يايػػػػد، دراسػػػػة توصػػػػن 

والمسػػػتوى التعميمػػػإ والمسػػػتوى المسػػػت ؿ ومسػػػتوى ال ػػػرا ة الت سػػػيرية  اإل بػػػاط المسػػػتوى 
 م ػارات ( 1363)رمضػاف، دراسػة ػددت ، و ومستوى ال را ة النا دة ومستوى ال را ة اإلبداعية

 دت ديػػ، و التػػاريخإ ال ػػدث يػػإ الرريسػػة األيكػػار ت ديػػد :التاليػػة الم ػػارات يػػإ التػػاريخإ ال  ػػـ
 ال ػػدث عػف التعبيػػر، و التػاريخإ لم ػػدث عنػاويف وضػ ، و التػػاريخإ ال ػدث يػػإ ال رعيػة األيكػار
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 المتضػمنة ال  ػارؽ واسػتخراج" والمكانيػة الزمنيػة" التاريخيػة الخػرارط  را ةو ، برسموبع التاريخإ
  ػدثال دراسػة بعػد المسػت ادة الػدروس استنتاجو ، التاريخية واآلرا  ال  ارؽ بيف التمييز، و يي ا

 ىنجػػػازات بػػػيف الم ارنػػػة، و التاريخيػػػة الصػػػور يػػػإ المتضػػػمنة ال  ػػػارؽ اسػػػتخبصو ، التػػػاريخإ
 .التاريخية ال خصيات

( ىل  مستويات ال  ـ ىل  ال  ػـ المبا ػر وال  ػـ 03، 1361وتوصمت دراسة )كماؿ ،
 االستنتاجإ وال  ـ النا د وال  ـ اإلبداعإ.

 الم ػارات يػإ التػاريخإ ال  ـ م ارات ( 65،66، 1363)يايد، الس ا، دراسة توصن 
 الموا ػػػؼ أسػػػباب ت ديػػػد م ػػػارة -التاريخيػػػة والخػػػرارط واأل ػػػكاؿ الصػػػور  ػػػرا ة م ػػػارة :التاليػػػة

 م ػػارة -التػػاريخإ ال ػػدث ت سػػير يػػإ التاريخيػػة األدلػػة اسػػتخداـ م ػػارة -التاريخيػػة واأل ػػداث
 التػػػاريخإ ال ػػػدث صػػػياغة ةىعػػػاد م ػػػارة -ب ػػػرن ا ال ػػػرار واتخػػػاذ التاريخيػػػة ال ضػػػايا اسػػػتنتاج
   .جديد برسموب

 م ػارات (111، 1366،110 ،عبد العزيز  )عبد الوهاب  عبد ال ميـ دراسة توصن 
الترتيػػػب الزمنػػػ  لش ػػػداث وال ضػػػايا التاريخيػػػة، تخيػػػؿ  :التاليػػػة الم ػػػارات يػػػإ التػػػاريخإ ال  ػػػـ

تخداـ المصػػػادر ت صػػػ  ال  ػػػارؽ التاريخيػػػة باسػػػاأل ػػػداث والموا ػػػؼ وال خصػػػيات التاريخيػػػة، 
اسػتخبص الػدورس المسػت ادة  –واألدلة التاريخية ، ت سير واستنتاج نتارج األ داث التاريخية 

 .مف الدراسة التاريخية
 :حتى ميكو تهميتًا لدى الطالب الفًم التارخيىمشتويات الشروط الوادب توافريا فى 

)ديػاب :أهم ػا ال ػروط مػف عػةمجمو  ويتطمب عميا، م ارات ىل  ال  ي إ التاريخإ ال  ـي تاج 
،1363 ،103) 
 ىجابػات ـ وتػدعـ ت يػد التػإ واألدلة باألسرمة ليرت وا التاريخإ، ال  ـ عم  الطبب تدريب 

 والجرارػػد التاريخيػػة الولػػارؽ ومراجعػػة والروايػػات، التاريخيػػة ال صػػص  ػػرا ة عػػف الناتجػػة
 عػػف الخياليػػة بػػالر ى ودلتػػز او  الماضػػإ، وسػػجبت التاريخيػػة والموا ػػ  واآللػػار والمػػذكرات

 وج ػة مػف المتعػددة الن ػاط ولم ارنػة السػجبت، تمػؾ عمي ػا تنطوي التإ واألماكف الزمف
 .األ داث تمؾ عاصروا الذيف نظر

 نظػػرهـ، وج ػػة مػػف التاريخيػػة والروايػػات ال صػػص يصػػي وا لكػػإ لمطػػبب ال ػػرص ىتا ػػة 
 يػػإ المعمػػـ مػػف جيػػعبتو  ال صػػص مػػف مجموعػػة كتابػػة ملػػؿ متعػػددة، أ ػػكاالً  ترخػػذ ب يػػث
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 المرا ػػػؿ يػػػإ كتابت ػػػا الطالػػػب عمػػػ  ينب ػػػإ وت ػػػارير يرديػػػة، و صػػػص المبكػػػرة المرا ػػػؿ
 .األعم 

 والروايػػات األ ػداث وي ػرأوف ينصػتوف وهػـ الت كيػر، يػإ االسػت راؽ عمػ  الطػبب تػدريب 
 .التاريخية وال صص

 الم يطػػة ظػػروؼلم الت سػػيرية أو الترويميػػة بالر يػػة المتميػػزة التاريخيػػة الكتابػػات عػػرض 
 .ب ا  دث التإ بالطري ة ال دوث أسباب وتوضيا والنتارج والتعبيرات بال دث

 التاريخيػة بالمصػادر وم ارنت ػا ال  ػارؽ ت ميػؿ خػبؿ مػف التاريخيػة الد ة الطبب تعميـ 
 .الماضإ وسجبت والمذكرات والصور، والنصوص، والولارؽ، كاآللار، األولية،

 ياـ التبميذ بجم  المعمومات مػف مصػادر مختم ػة وجمػ  ىل   (24، 1335)ي ي ،كذلؾ أ ار
أدلػػة مختم ػػة سػػوا  كانػػت تاريخيػػة أو ع ميػػة ومنا  ػػت ا مػػ  زمػػب  ال صػػؿ، ييسػػاهـ ذلػػؾ يػػ  

 تص يا الم اهيـ واآلرا  والمعت دات والتصورات التاريخية الخاطرة المرتبطة بال دث.
 :التارخيي الفًم مًارات تهمية ووسائل طرم

 التػاريخإ ال  ػـ تنميػة لطػرؽ م تر اً  تصوراً ( 1335،162:160 الوهاب، عبد ( ـ د
 ال  ػػـ تنميػػة يسػػ ؿ أف وهػػإ ب ػػا األخػػذ المعمػػـ عمػػ  ينب ػػإ ا ترا ػػات ع ػػرة عمػػ  ت ػػـو والتػػإ

 :التالية ال االت يإ التاريخإ
 وتكويف وبنا  بخمؽ ي وموف م رخوف أن ـ عم  ىلي ـ والنظر الطبب ر ية عند 

 .تاريخإ م توى ىل  األدلة وت ويؿ مات،المعمو 
 تتب ـ وعندما مت رر، ع مإ مجتم  يإ التاريخ لكتاب أذى أو ضرر ي دث ال عندما 

 .اكت اي ا المراد والموا ؼ األ داث م  أعمال ـ
 والمعمومات المعرية بيف الواضا والتمييز التصور  الة يإ. 
 كتابة  يث مف الم رخيف م اـ بالطب ب ا يواجع منظمة ىجرا ات اتخاذ يتـ عندما 

 .الدرس لموضوع المناسبة والنماذج التوضي ية األملمة انت ا  تستمـز والتإ التاريخ،
 عف العامة المعمـ تصري ات بر ية لمطبب الدراسإ ال صؿ ظروؼ تسما عندما 

 .المزي ة اإلدعا ات ك ؼ عم  ىر ادي كمصدر التاريخ مجاؿ يإ وت سير توضيا
 تتيا التإ التوضي ية، األملمة استخداـيتـ  الدراسإ ال صؿ يإ مؿالع خبؿ مف 

 .الماضإ صورة ورسـ وتركيب بنا  ىعادة يإ المساعدة بدورها
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 المدرسإ ال صؿ داخؿ لمدراسة أهداياً  التاريخ و يمة وغرض طبيعة تصبا عندما. 
 استخدامع كاف وكيؼ الماضإ كينونة عف الك ؼ خبؿ مف. 
 وهو: األوؿ التمييز .نوعاف هنا والتمييز والماضإ التاريخ فبي التمييز طريؽ عف 

 ي و: اللانإ التمييز أما، التاريخإ الت ميد عف بعيداً   ياً  دليبً  بوص ع الماضإ ر ية
 .م رخوف أنا زعـ دوف الماضإ، استخداـ عم   ارموف جميعاً  ىننا

 ية المستمرةالعمؿ ي  ال صؿ الذى يساعد عم  ك ؼ الدعايات واألنظمة الدعار .                                                                                                                     
 :ومًاراتٌ التارخيي الفًم مشتويات تهمية يف التاريخ معلم دور

)ديػػػاب،  ،(106، 1363)ديػػػاب ،( ،016، 1362)عبػػػد الوهػػػاب،  أ ػػػار كػػػؿ مػػػف 
)عبػػػد  ،( 111، 110، 1366،عبػػػد العزيػػػز  )عبػػػد الوهػػػاب  عبػػػد ال مػػػيـ ،(135، 1365
التػاريخإ وم اراتػع يكمػف يػ   ال  ـ مستويات تنمية يإ التاريخ معمـ دور (35، 1366ال  ،

االلمػػاـ باالتجاهػػات ال ديلػػة يػػ  مجػػاؿ التخصػػص، وخمػػؽ جػػو مػػف الديم راطيػػة ألنػػا  عمميػػة 
 ػاؼ وت ديػػد ال  ػـ الخػاطد لش ػداث التاريخيػة ون ػد مػػادة الطػبب عمػ  اكت ومسػاعدةالػتعمـ، 
، والبعد عف التم يف وال  ظ لشسما  والتواريخ واأل داث بػؿ ت ػجي  الطػبب ومسػاعدت ـ التعمـ

 ب كمػة الطػبب ت كيػر تت دى التإ األسرمة استخداـ، و عم  جم  المعمومات التاريخية برن س ـ
 أيكػارهـ، وت ميػؿ الترمػؿ عم  الطبب ت ج  التإ ستجاباتواال األسرمة عم  التركيد م  وتع ؿ،
  يويػًا، التػاريخ تجعػؿ التػإ الموا ػؼ وي يػد يػوير أف، و التػاريخإ ال  ػـ م ػارات ينمإ ذلؾ ألف

 لتػػػدريس  ديلػػػة سػػػتراتيجياتى خػػػبؿ مػػػف وأ دالػػػع وتجاربػػػع الماضػػػإ معاي ػػػة لمطػػػبب ويتػػػيا
 الطػبب ي ومػوا أف عمػ  ي رص التإ( منا  اتال) الم اـ بجوهر الطبب تعريؼ، كذلؾ التاريخ
 نجا ػاً  ت  ػؽ أف ل ػا يمكػف ال صػؿ، داخػؿ تع ػد والتػإ ال واريػة والمنا  ػات الم مات مف يكبً 
 الماضػإ، يػإ األ ػيا   ػدوث سػببية عمػ  التركيػد مػ  أخػرى، بطري ػة لػدي ـ الكتابػة طػرؽ يإ

، التػػػاريخإ الت يػػػر  ػػػوؿ يػػػةتاريخ منا  ػػػة وخمػػػؽ التػػػاريخإ ال  ػػػـ لممارسػػػة ضػػػرورية وكم ػػػا
 عػػف السػػ اؿ ب  ػػـ الطػػبب ين ػػ ؿ عنػػدما التاريخيػػة األسػػرمة مػػف ألنػػواع أملمػػة ذكػػر ضػػرورةو 

 ال جػػة منا  ػػة خػػبؿ مػػف وذلػػؾ السػػ اؿ، عػػف لبست سػػار طػػرؽ واكت ػػاؼ التاريخيػػة السػػببية
، الػدليؿو  بالبرهػاف وملبتػة م ػددة  وم اراتػع التػاريخ ال  ػـ مسػتويات سػتكوف وبذلؾ المضادة،

والتػػواؿ يػػ  الب ػػث عػػف المعريػػة التاريخيػػة عػػف اآلرا   االهتمػػاـ بم ػػارات ال ػػدرة عمػػ  التعبيػػرو 
 .ىهمال ا ـبالمعمومات ووسارؿ التكنولوجيا البد أيضا مف متابعت ا وعد ياالستعانة



 ................................................................... برنامج  قائم على إستراتيجية القراءة التصويرية

 - 6651 - 

 :عالقة إسرتاتيذية الكراءة التصويرية مبشتويات الفًم التارخيى

لبا ػػػث ىلػػػ  ربػػػط مرا ػػػؿ ىسػػػتراتيجية ال ػػػرا ة سػػػبؽ عرضػػػع توصػػػؿ ا مػػػامػػػف خػػػبؿ 
 :التالإالتصويرية بمستويات ال  ـ التاريخ  مف خبؿ العرض 
 (1خعول )

 يؽازم إقزؽارُدُخ انمؽاءح انزصىَؽَخ ثًكزىَبد انفهى انزبؼَطً
 

ضطووووووووووىاد 

إقووزؽارُدُخ 

انموووووووووووؽاءح 

 انزصىَؽَخ

 

 

يكزىَبد  يؽازم كم ضطىح

انفهى 

انزبؼَطٍ 

انًؽرجطخ 

ثططىاد 

زؽارُدُخ قإ

انمؽاءح 

 انزصىَؽَخ

انًؤشووؽاد انعانووخ ػهووً كووم يكووزىي يووٍ 

يكووووزىَبد انفهووووى انزووووبؼَطٍ انًؽرجطووووخ 

 ثططىاد إقزؽارُدُخ انمؽاءح انزصىَؽَخ

 

انًؽزهخ 

 األونً

االقزؼعاظ 

 )اإلػعاظ(

 

 

 

رسعَووووع انهووووعع انًزىلووووغ اكزكووووبث  يووووٍ  -

 انًىظىع انزبؼَطٍ ثشكم يسعظ واظر.

ًىظوووىع رسعَوووع انُموووبغ انًهًوووخ فوووً ان -

 انزبؼَطٍ ثؼع لؽاءرهب غهُُب.

فهووى انُمووبغ انؽئُكووخ فمووػ فووً انًىظووىع  -

  .انزبؼَطٍ

اإلخبثخ ػوٍ األقوئهخ انزبؼَطُوخ انًزىلؼوخ  -

ثؼوع لووؽاءح انووُا انزووبؼَطٍ ثؼووع انووعضىل 

 فً انسبنخ انؼمهُخ انًثبنُخ نهزؼهى.

انفهى 

 انزفكُؽٌ

َسووعظ أقووجبة زووعس رووبؼَطٍ يؼووٍُ  -

 ثؼع لؽاءر 

ؽئُكخ فً انُا َكزطؽج انفكؽح ان -

 انزبؼَطٍ غُؽ انًصؽذ ثهب. 

َكزُزح أقجبة زعس ربؼَطٍ يؼوٍُ  -

 ثؼع لؽاءر .

 

انًؽزهخ 

 انثبَُخ

انًؼبَُخ 

)انُظؽح 

 -انشبيهخ(

 انزهُئخ

 

اقزكشبع انًبظح انزبؼَطُخ انًمؽوءح لجم  -

 انطىض فً انزفبصُم

انزكُوووع يوووغ انًوووبظح انؼهًُوووخ  انزبؼَطُوووخ  -

 واقزكشبع غجُؼزهب.

 انًىظىع انزبؼَطٍ. يؼؽفخ أقهىة -

يٍ  اقزطؽاج انكهًبد انؽئُكخ )انًُجهخ( -

 انًبظح انزبؼَطُخ انًثُؽح الهزًبو انًزؼهى.

إػوبظح صوُبغخ األهوعاع يوٍ أخوم رسمُوك  -

 انفهى انزبؼَطٍ.

انُظووووؽح إنووووً فمووووؽاد انووووُا انزووووبؼَطٍ  -

 نهزىصم إنً انُظؽح انطبرًخ. 

 

انفهى 

 انزفكُؽٌ

 

 

 

 

 

 

 انفهى انُبلع

 نزفكُؽٌ:يكزىَبد انفهى ا

َفكؽ أوخ  انشوج  واالضوز ع ثوٍُ  -

 األزعاس انزبؼَطُخ.

َؽثػ ثٍُ أقوجبة انسوعس انزوبؼَطٍ  -

 وَزبئد .

 َزىصم انٍ  َزبئح زعس ربؼَطٍ . -

َكوووووووزطها انوووووووعؼوـ وانؼجوووووووؽ   -

 انًكزفبظح يٍ انُا انزبؼَطٍ.

 يكزىَبد انفهى انُبلع:

َصووُع األفكووبؼ انؽئُكووخ وانفؽػُووخ  -

 نهُا انزبؼَطً.

مووووووووبئك واِؼاء ًَُووووووووؿ ثووووووووٍُ انس -

انزبؼَطُووووخ فووووً انووووُا انزووووبؼَطً 

 انًمؽوء.

َصووعؼ زكًووب ربؼَطُووب ػهووً انووُا  -

 انزبؼَطً انػي لبو ثمؽاءر .

 

 

انًؽزهخ 

 انثبنثخ

خهىـ انط ة فً وظغ يُبقوت نموؽاءح  -

 انًىظىع انزبؼَطٍ

اقووووزطعاو انؼمووووم ثُصووووفُ  فووووً انمووووؽاءح  -

 انفهى انُبلع 

 

 

 يكزىَبد انفهى انُبلع:

َسعظ انًشبػؽ واالَفؼبالد انزً  -
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انمؽاءح 

 انزصىَؽَخ

)انُظؽح 

 انزصىَؽَخ(

 

ل انُظووؽح انكووؽَؼخ انزصووىَؽَخ يووٍ ضوو 

نهووُا انزووبؼَطٍ ثهكًهوو  وفهووى ان ووؽض 

 يُ .

انًسبفظخ ػهً قؽػخ ثجوبد أثُوبء رمهُوت  -

)انزؽكُوووووؿ  صوووووفسبد انوووووُا انزوووووبؼَطٍ

 .انزصىَؽٌ(

االقووووزؽضبء ولووووؽاءح انووووُا انزووووبؼَطٍ  -

ؿ يووووغ انًسبفظووووخ ػهووووً انزووووُفف ُووووثزؽك

انؼًُك وانًُزظى)ي زظوخ انصوفسخ كههوب 

 .يؽح وازعح (

ُدوووخ وانزىكُوووع انزوووً يؼؽفوووخ األثوووؽ وانُز -

ركوووبػع ػهوووً رىخُووو  انًوووبظح انزبؼَطُوووخ 

 انًمؽوءح إنً انؼمم انجبغٍ.

 

 

 

انفهووووووووووووووووووووى 

 انزػولً 

 َشزًم ػهُ  انُا انزبؼَطً.

َسعظ انؼجوبؼاد انزوً رعوُع يؼوبًَ  -

 خعَعح نهُا انزبؼَطً.

ؼايُووووخ ورطووووىؼ َووووؽثػ انسجكووووخ انع -

 األزعاس فً انُا انزبؼَطً.

َؽروووت األزوووعاس انزبؼَطُوووخ زكوووت  -

 ظهىؼهب وأهًُزهب

َسهم انزؼبغع انزبؼَطً انًكُطؽ  -

 ػهً كبرت انُا.

 يكزىَبد انفهى انزػولً :

 َكزت فمؽح ثهقهىث . -

َسهم شطصُبد انُا انزبؼَطً  -

 انًمؽوء

 

انًؽزهخ 

 انؽاثؼخ

 انزُشُػ

 

طُوخ انزوً روى اقزؼؽاض انًؼهىيبد انزبؼَ -

اقزعػبهب يٍ انؼمم انجبغٍ ضو ل يؽزهوخ 

انموؽاءح انزصوىَؽَخ وَووزى غنوخ يوٍ ضوو ل 

انزهطوووووووُا واالقوووووووزدىاة وانطوووووووؽائػ 

 انػهُُخ.

إػووووبظح صووووُبغخ األهووووعاع يووووٍ انًووووبظح  -

 انزبؼَطُخ انًمؽوءح.

غوووؽذ األقوووئهخ وانوووعضىل فوووً يُبلشوووبد  -

 زىل انُا انزبؼَطٍ.

 رسعَع انًؼهىيبد انزبؼَطُخ انزوً رسزوىي -

ػهُهووب انفمووؽح زكووت انهووعع انًسووعظ نهووب 

 يٍ انمؽاءح.

انزؽكُؿ فوً انموؽاءح إلثوبؼح انزفكُوؽ زوىل  -

 انًؼهىيخ انزبؼَطُخ.

ؼقووووى ضؽَطووووخ غهُُووووخ ػهووووً وؼلووووخ  -

ػًىظَخ نألفكوبؼ انؽئُكوخ يوٍ انًوبظح 

 انًكزىثخ.

ركووىٍَ فهووى أفعووم نألفكووبؼ انًهًووخ يووٍ  -

 ض ل فهى يب ثؼع انفهى.

 

انفهووووووووووووووووووووى 

 انزػولً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هووووووووووووووووووووى انف

 انزطجُمٍ

 

 يكزىَبد انفهى انزػولً:

َسعظ انًشبػؽ واالَفؼبالد انزً  -

 َشزًم ػهُ  انُا انزبؼَطً.

َسعظ انؼجوبؼاد انزوً رعوُع يؼوبًَ  -

 خعَعح نهُا انزبؼَطً.

َووووؽثػ انسجكووووخ انعؼايُووووخ ورطووووىؼ  -

 األزعاس فً انُا انزبؼَطً.

َؽروووت األزوووعاس انزبؼَطُوووخ زكوووت  -

 ظهىؼهب وأهًُزهب.

بؼَطً انًكُطؽ َسهم انزؼبغع انز -

 ػهً كبرت انُا.

 يكزىَبد انفهى انزطجُمٍ:

َؽقووووووى ضؽَطووووووخ غهُُووووووخ نهووووووُا  -

 انزبؼَطً انًمؽوء.

َمزووووووؽذ ػُىاَووووووب خعَووووووعا نهووووووُا  -

 انزبؼَطً.

َسعظ قوجت خوىهؽٌ نسوعود زوعس  -

 ربؼَطٍ نى َؽظ فً انُا.

َؼُوووووووع رؽرُوووووووت أزوووووووعاس لصوووووووخ  -

 وشطصُبرهب ثصىؼح يجزكؽح.

انًؽزهخ 

 انطبيكخ

انمؽاءح 

 انكؽَؼخ

 

عَوووع األهوووعاع انزوووً رسمموووذ يمبؼَوووخ رس -

 ثبألهعاع انًىظىػخ.

كُفُخ االقزفبظح يٍ انًؼهىيبد انزبؼَطُخ  -

 فً انطجؽاد انسُبرُخ.

ر ُؽ قؽػخ انمؽاءح زكت صؼىثخ انًبظح  -

 انزبؼَطُخ وأهًُزهب.

ُخ انمؽاءح زكوت انًوبظح انًؽوَخ فً ػًه -

 انًمؽوءح. انزبؼَطُخ

انفهووووووووووووووووووووى 

 انزطجُمٍ

 

 مٍ:يكزىَبد انفهى انزطجُ

َمزؽذ زهىال نهًشك د انزً رىاخ   -

ػُووع لؽاءروو  نهووُا انزووبؼَطً ثُووبء 

 ػهً انطهفُخ انزً نعَ .

َىظع انًوبظح انزبؼَطُوخ انًموؽوءح  -

 فً انسُبح انؼًهُخ.

َمزؽذ ز  نزسكٍُ يىلع وؼظ فوً  -

 انُا انزبؼَطً.
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 اإلحشاض مبشكلة البحح:

 عمػ  وتعػال  سػب انع اه  لنا  دو " ى رأ" كانت كممة أوؿ بؿ بال رفف أنزلت فية أوؿ ىف
 53 أف بمػا و ،بػالتعمـ العمػيـ ىنمػا وسػمـ عميػة اه صػم  الرسوؿ وي وؿ. والتعمـ والعمـ ال را ة
 عصػر ويػإ السػرعة عصػر يإ و ال را ة طريؽ عف عمي ا يتـ ال صوؿ الل اية مف% 63 ىل 

 التصػػويرية ال ػػرا ةية اسػػتخداـ ىسػػتراتيج ييػػع أصػػب ت زمػػف ويػػإ المعمومػػاتإ باالن جػػار يسػػم 
 لمواجع ذلؾ مف خبؿ:  ضرورة

 وظػارؼ ت عيػؿ عمػ  التػدريس يػإ المن ج عمي ا يعتمد التإ الت ميدية التعمـ أساليب تركز  -6
 مػا وهذا، لممخ اإلبداعإ الجانب وهو األيمف النصؼ وظارؼ وت مؿ، لممخ األيسر الجانب
ال ديلػة ىلػ  ت عيػؿ دور المػتعمـ ت ػدؼ التربيػة  كػذلؾ، (21 ،1336بػوزاف،  بوازف) أكد 

يػػإ العمميػػة التعميميػػة مػػف خػػبؿ ت ػػديـ ىسػػتراتيجيات تعميميػػة يسػػير يي ػػا المػػتعمـ ذاتًيػػا 
وعػػدـ التركيػػز عمػػ   ػػؽ  ،ا نصػػ إ الػػدماغ األيمػػف واأليسػػرا عمػػ  ن سػػع، مسػػتخدمً معتمػػدً 

عمػ   ارً وتجعػؿ المػتعمـ  ػاد ،مػف وظػارؼ تخػدـ عمميػة الػتعمـ المػا لكػؿ من مػ  وا د من ما
  مػػف الع ػػؿ الب ػػري كبيػػرةع مػػع البواعػػإ الػػذي ي تػػؿ مسػػا ة  واسػػتخداـ ،متابعػػة تعممػػع

والتػإ تمكػف األيػراد مػف اسػتدعا   ، يث تعتبر الذاكرة طويمة المدى مركز الع ػؿ البواعػإ
 .       (616، 1360)ب جات، كـ ضخـ مف المعمومات

ىف هنػػاؾ  يػػث ، اللانويػػة يعػػان  من ػػا طػػبب المر مػػة التػػإالم ػػكبت  كػػذلؾ بعػػض
التػػاريخ لمصػػؼ اللالػػث اللػػانوي  يػػث ومنػػاهج ، عامػػة بالمنػػاهج الدراسػػية يػػإ م تػػوى  اً  صػػور 

ذا  ػػدث ت ييػػر يكػػوف يػػإ تػػدريبات  موضػػوعات الكتػػاب ل ػػا أكلػػر مػػف ع ػػريف عامػػا لػػـ تت يػػر وات
متبػػ  الكتػػاب أو  ػػذؼ لػػبعض ال  ػػرات ال ام ػػية ،  كمػػا أف الوا ػػ  ي ػػير ىلػػ  أف األسػػموب ال

هػػو ال  ػػظ والتم ػػيف، مػػ   مػػة اسػػتخداـ مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ  يػػ   المػػدارسوال ػػار  يػػإ 
 تواجػع التػإ الت ػديات أهػـ مػف التعميميػة العممية يإ التاريخإ ال  ـ تدريس المادة    يث يعد

 المعمومػات اسػتظ ار مػف االنت ػاؿ األهميػة مف أصبا  يث التاريخ، تدريس مجاؿ يإ العامميف
 ال ػدث   ي ػة عمػ  لمو ػوؼ التبميػذ لػدى وتطويرهػا الم ػارات تنميػة عم  التركيز ىل   او  ظ

 التػاريخإ ال  ػـ يسػاعد كما ،والعبر الدروس واستخبص ال اضر ي ـ وكذلؾ وي مع، التاريخإ
 المعتمػدة الصػ ي ة النتػارج واسػتخبص لم ػدث ال  ي يػة الصػورة ىلػ  الوصػوؿ يػإ المتعمميف

 لم ػػدث سػػميـ ي ػػـ ىلػػ  يػػ دى ممػػا األصػػمية، مصػػادرها مػػف مػػرخوذة ةصػػ ي  م ػػدمات عمػػإ
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 التػإ الت ميديػة بػالطرؽ التػاريخ تػدريس أدى ول ػدبالمسػت بؿ،  والتنبػ  ال اضػر وي ػـ التاريخإ
 ال  ػػػػظ عمػػػػ  الت ػػػػويـ اعتمػػػػاد وكػػػػذلؾ واأل ػػػػداث، لممعمومػػػػات والتم ػػػػيف ال  ػػػػظ عمػػػػ  تعتمػػػػد

خ ا التاريخ مادة جمود ىل  واالسترجاع  والتػدبر الترمػؿ وهػإ تدريسػع مف ال اية ت  يؽ يإ  عوات
 ،1332 الجمػؿ،. )األ ػداث تمػؾ ورا  مػا ىلػ  والوصػوؿ بػداخم ا مػا ل  ػـ وت اصػيم ا لش داث
612) 

م ايظػػة  بمػػدارس عمػػ  التػػدريب الميػػدانإ ى ػػرايع خػػبؿالبا ػػث مػػف  كمػػا ال ػػظ -1
لػػـ يتعريػػوا  مػػيـ اللػػانوي العػػاـتعال أف طػػبب  -م ػػؿ عمػػؿ البا ػػث –الخارجػػة  –الػوادي الجديػػد 

الطرارػػؽ التدريسػػية التػػ  تجعم ػػـ ينت مػػوف مػػف مسػػتوى ىلػػ  مسػػتوى أعمػػ  مػػف مسػػتويات  عمػػ 
 ال  ـ التاريخ .

الصػؼ اللالػث  لبا ث بدراسة استطبعية عم  طببهذا ال عور  ياـ ا عززو د   -0
 يػث تكونػت ، التاريخ  لػدي ـ ال  ـ لمستوياتبالوادى الجديد مف خبؿ تطبيؽ اختبارا  اللانوي

الدراسػة االسػتطبعية مػف اختبػارا ل يػاس مسػتويات ال  ػـ التػاريخ  لػدي طػبب الصػؼ اللالػػث 
اللػػانوي، وتكػػوف االختبػػار مػػف ع ػػريف سػػ اال ل يػػاس مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ  وهػػ  )ال  ػػـ 

وى خمػس أسػرمة ال  ـ التطبي إ (، و ػمؿ كػؿ مسػت-ال  ـ التذو    –ال  ـ النا د  -الت سيري
 و د أس رت النتارج األولية عػف ضػعؼ،، وتكوف االختبار مف مجموعة مف النصوص التاريخية

% 13،  يث لـ يتجاوز متوسط الدرجػة التػإ  صػموا عمي ػا نسػبة درجات الطبب يإ االختبار
 .مف الدرجة المخصصة ل ا

مسػتويات إ يػالطػبب ، والدراسات مف ضعؼ ما أ ارت ىليع بعض الكتاباتكذلؾ  -1
 ،(1330)موسػػ ،(، 1333)عبػػد الوهػػاب  بػػدوى، و ػػد ظ ػػر ذلػػؾ يػػإ دراسػػة  ال  ػػـ التػػاريخ 

  ) نػاي  ،(1333، بػدوي  الجػزار) ،(Stephens & et.el, 2005) ،(1331 العزيػز، )عبػد
 ،Burgard, 2009 )،(Coyne, 2009)( )1335 ي يػ ،( )1334  عبػد الم صػود   سػف

 سػيد، )( 1366 طػع،) (Stripling, 2011) ،(Roberts، 1366) ،(1363)ال  ػ   يايػد،
1361 )،(Lee,2014) ،، (1361)عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، (Ryter,2015)،    ،( 1363)ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

(Tampyah,2017) ،   (Degroot &  Ros & van,2018) ،، ( 1365)عبػد ربػع، 
 ،( 1366)ال ػػريؼ،،(1366)عبػػد ال ػػ ، ،(1366)عبػػد الوهػػاب  عبػػد ال مػػيـ، عبػػد العزيػػز

 .( 1366)نعمة،
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 :يف مشكلة البحححتديد علي ما سبل ميكو  وبهاء

ولعػبج ذلػؾ ، مستويات ال  ـ التاريخ بعض اللانوي يإ  اللالثضعؼ طبب الصؼ  
سػتراتيجية ال ػرا ة التصػويرية يػ  تػدريس م ػرر تػاريخ ى ػارـ عمػ   برنػامجىعػداد  ي ترح الب ث

 .ذ  المستوياته تنمية يإ ميتععيا  ياسو  مصر والعالـ ال ديث والمعاصر
 : بححالأسئلة 

 مستويات ال  ـ التاريخإ البـز تنميت ا لدي طبب الصؼ اللالث اللانوي العاـ ة ما -6

 ػػارـ عمػػ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية يػػ  تػػدريس م ػػرر تػػاريخ  مػػا صػػورة برنػػامج -1
مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخإ لػػدى طػػبب الصػػؼ  لتنميػػة مصػػر والعػػالـ ال ػػديث والمعاصػػر

 ث اللانوي العاـةاللال

ستراتيجية ال را ة التصويرية يػ  تػدريس م ػرر تػاريخ ىعم    ارـالبرنامج الما ياعمية  -0
لػػدى طػػبب الصػػؼ مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخإ  والعػػالـ ال ػػديث والمعاصػػر لتنميػػة مصػػر

 ةالعاـ اللالث اللانوي

 :  لبححاأيداف 

 ىل  : ب ثال اهدؼ هذ
مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخإ الػػبـز تنميت ػػا لػػدي طػػبب الصػػؼ اللالػػث اللػػانوي بىعػػداد  ارمػػة  -أ 

 .العاـ

يػ  تػدريس م ػرر تػاريخ مصػر  ستراتيجية ال ػرا ة التصػويريةىعم   ارـ برنامج  ت ديـ -ب 
لػػدى طػػػبب الصػػؼ اللالػػػث  ال  ػػػـ التػػاريخإ مسػػتويات والعػػالـ ال ػػديث والمعاصػػػر لتنميػػة

 . العاـاللانوي 
 م ػػرر تػػدريسيػػإ   التصػػويرية ال ػػرا ة سػػتراتيجيةى عمػػ نػػامج ال ػػارـ ياعميػػة البر  بيػػاف -ج 

 الصػؼ طػببمسػتويات ال  ػـ التػاريخإ لػدي  لتنمية والمعاصر ال ديث والعالـ مصر تاريخ
   . العاـ اللانوي اللالث
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 :  البححأيمية 

 :مفأهميتع  الب ث اهذ ستمدا
  

ىسػتراتيجية ال ػرا ة التصػويرية يػ   األهمية النظرية:  دـ الب ث ال الإ دراسػة نظريػة  ػوؿ - أ
تدريس م رر تاريخ مصر والعالـ ال ديث والمعاصػر لتنميػة مسػتويات ال  ػـ التػاريخإ لػدى 

، ىسػػػتراتيجية ال ػػػرا ة التصػػػويريةمػػػف  يػػػث: م  ػػػـو  العػػػاـ طػػػبب الصػػػؼ اللالػػػث اللػػػانوي
نظريػة عػف ، وكذلؾ تنػاوؿ الب ػث دراسػة يإ تدريس التاريخ وأهميت ا، وخطوات استخدام ا

لمصػػؼ اللالػػث  التػػاريخطػػرؽ تنميتػػع عبػػر موضػػوعات أهميتػػع و و  مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخإ
 .  اللانوي  

 األهمية التطبي ية:  د ي يد الب ث ال الإ مف النا ية التطبي ية كًب مف:  -ب
 

  ػامناهجو  التػاريخ زود الب ث ال ػالإ واضػعإ بػرامج ي يث  مخططإ البرامج، والمناهج: -
يمكػػف االسػػتعانة ب ػػا عنػػد بنػػا  منػػاهج  التػػإإسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية ب ومخططي ػػا
 .التعميـ اللانوي العاـلمطبب ب التاريخوبرامج 

ػػػر الب ػػػث ال ػػػالإ مػػػوج إ :  يػػػث المن ػػػذيف: مػػػف المػػػوج يف والمعممػػػيف - التػػػاريخ يبصِّ
، التػػاريخإ ال  ػػـ مسػػتوياتالتعميـ اللػػانوي العػػاـ يػػإ بػػومعممي ػػا بمسػػتويات أدا  الطػػبب 
،  بمػػا ي ػػتمؿ عميػػع مػػف ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويريةمػػف خػػبؿ البرنػػامج ال ػػارـ عمػػ  

لػػدى طػػبب هػػذ   التػػاريخإ ال  ػػـ مسػػتوياتم ػػاـ وأن ػػطة يمكػػف أف تسػػ ـ يػػإ تنميػػة 
ىسػتراتيجية الػذي يعتمػد عمػ   دلػيًب لممعمػـ السػتخداـ البرنػامجي ػدـ الب ػث ، كمػا المر مة

مػػن ج  يػػ  التػػإ يمكػػف تضػػمين االتػػاريخإ  ال  ػػـ مسػػتوياتلتنميػػة   ةال ػػرا ة التصػػويري
 توجيػػػع المعممػػػيف ىلػػػ  اسػػػتخداـ هػػػذ  يسػػػتلمر  الموج ػػػوف يػػػإ ف  وهػػػذا يمكػػػف أالتػػػاريخ

 الم ارات، وتدريب ـ عمي ا.

 ال  ػـ مسػتوياتيسع  الب ث ال ػالإ ىلػ  تنميػة  يث :  الطبب بالمر مة اللانوية العامة -
ىسػػتراتيجية  ل ػـ  وذلػؾ باسػتخداـ مجموعػػة مػف األن ػطة تعتمػد عمػ لمناسػبة التػاريخإ ا

، والتػػإ تتػػيا لمطػػبب يرصػػة التػػاريخبعػػض موضػػوعات  سيػػإ تػػدريال ػػرا ة التصػػويرية 
 وتمبإ طمو ات ـ. تناسب ـختيار األن طة التإ ال

يمػػف المتو ػػ  أف ي ػتا هػػذا الب ػػث  :التػاريخالبػا ليف يػػإ مجػػاؿ المنػاهج وطػػرؽ تػػدريس  -
ؿ األخػرى، لتصػميـ بػرامج ممالمػة يػإ المرا ػ التػاريخجديدة أماـ البا ليف يػإ تعمػيـ فياً ا 
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يػػػإ جميػػػ  المرا ػػػؿ  مسػػػتويات ال  ػػػـ التػػػاريخ المبنيػػػة عمػػػ   ولمب ػػػث يػػػإ ألػػػر البػػػرامج
 التعميمية.

 :البحح ومواد أدوات

 :التالية األدوات بإعداد البا ث  اـ
 :  جم  بيانات أدوات

 العاـ  ـ التاريخ  البزمة لطبب الصؼ اللالث اللانويستويات ال لبعض م ارمة  -6
 التإ ي ـو عمي ا البرنامج الم ترح.

 : تدريسية أدوات

 مصر تاريخ م رر تدريس ي  التصويرية ال را ة ىستراتيجية ال ارـ عم  البرنامج -1
 اللالث الصؼ طبب لدى التاريخإ ال  ـ مستويات لتنمية والمعاصر ال ديث والعالـ
  .العاـ ياللانو 

 ال را ة المبن  عم  استخداـ ىستراتيجية م توى البرنامجدليؿ المعمـ لتدريس  -0
مستويات  لتنمية والمعاصر ال ديث والعالـ مصر تاريخ م رر تدريس ي  التصويرية

 .  العاـ اللانوي اللالث الصؼ طبب لدىال  ـ التاريخإ 
ستراتيجية ال را ة إل لخطواتويؽ  ) م توى البرنامج( مصوغكتاب الطالب   -1

 .التصويرية
  .كراسة التدريبات واألن طة  -2

 : ت يمية أدوات

اللالػث  الصػؼ مستويات ال  ػـ التػاريخ  المناسػب لطػبببعض اختبار   .6
 العاـ. اللانوي
 :حدود البحح

 الب ث ال الإ عم  ال دود التالية:  ا تصر
بإدارة الخارجة  ريةالعسكاللانوي بمدرسة السادات  لثطبب الصؼ اللا مجموعة مف -

ز بع هذ  تمينظرا لما ت ( طالباً 03عددهـ )التعميمية التابعة لم ايظة الوادي الجديد 
 ـ اختيار ه ال د تػ، و اب الطبب  لتطبيؽ التجربة عمي ـالمدرسة باالنضباط وندرة غي

دها ىل  بع وف، وي هم ـواهتمامات  ـتت دد ميول ، ويي الانويةيإ المر مة ال ـ  ألن الطبب
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بصورة  مستويات ال  ـ التاريخ يرصة تعمـ  ـ، وبالتالإ البد أف تتاح ل التعميـ الجامعإ
 .جيدة

)ال  ـ الت سيري وهإ  البرنامجوالتإ ترتبط بموضوعات مستويات ال  ـ التاريخ  بعض   -
ارج الدراسات الساب ة أبرزت نتالت  ال  ـ التطبي إ(  –ال  ـ التذو    -ال  ـ النا د –

يف، ونتارج الدراسة االستطبعية  اجة الطبب ىلي ا،  يث برز ضع  ـ يإ تصخوفرا  الم
 م ارات ا، ومف لـ ينب إ تنميت ا لدي ـ.

 ـ.1313ـ/1366التطبيؽ ي  ال صؿ الدراسإ األوؿ لمعاـ الدراس   -
 : بححمصطلحات ال

 ـتػػػ و ػػػد، الب ػػػث تصػػػر البا ػػػث هنػػػا عمػػػ  عػػػرض التعػػػاريؼ اإلجراريػػػة لمصػػػطم ات ا
 وهإ :مف هذ  المصطم ات  مصطماال ديث ت صيميا عف كؿ 

 ال را ة التصويرية: ىستراتيجية
ا ات التػػػ  ي ػػػـو ب ػػػا ويمارسػػػ ا المػػػتعمـ ر مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػتعػػػرؼ ىجراريػػػًا برن ػػػا  

مسػػتخدما ع مػػع البػػاطف باإلضػػاية ىلػػ  ممارسػػتع لمجموعػػة مػػف األن ػػطة تمكنػػع مػػف اسػػتيعاب 
جػػػة عاليػػػة وبر ػػػؿ و ػػػت وج ػػػد ممكػػػف يسػػػاعد  عمػػػ  توظيػػػؼ الػػػنص التػػػاريخ  الم ػػػرو  بدر 

   يإ موا ؼ جديدة يإ  ياتع.المعمومات الت  اكتسب ا 
 ال  ـ التاريخ : مستويات

تعرؼ ىجراريًا برن ا مجموعة مف العمميات الع ميػة التػ  يمارسػ ا طػبب الصػؼ اللالػث 
ويػتـ هػذا ، ة عف هذا ال  ـاللانوي مف خبؿ امتبك ـ لمجموعة مف الم  رات السموكية المعبر 
 مف خبؿ الدرجة الت  ي صؿ عمي ا الطالب ي  االختبار المعد لذلؾ.

 :  الربنامر

برنع مجموعة مف الخبرات التربوية المنظمة الم ػتممة عمػ  أهػداؼ  ىجرارياً يعرؼ      
 ىسػتراتيجية عمػ  اسػتخداـم ددة واض ة، وم توى مناسب، وأن طة، ووسارؿ تعميمية،  ارمػة 

، وذلػؾ اللانويػة وا تياجػات ـ ال ياتيػة المر مػة ب يث تراعإ خصارص طبب التصويرية ال را ة
 المناسبة ل ـ .مستويات ال  ـ التاريخ  ب دؼ تنمية 
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 :  بححمهًذا ال

الوصػ إ  و ػد اسػتخدـ المػن ج والتجريبػإ،  الوص إالمن جيف  ال الإ الب ثاستخدـ 
أمػػا   ، ووصػػؼ اإلجػػرا ات التػػإ اتبعػػت إلعػػداد أدواتػػع ثلمب ػػ وذلػػؾ عنػػد كتابػػة اإلطػػار النظػػري

ػ التجريبإالمن ج  وتجػدر اإل ػارة ىلػ  أف الطػبب  عمػ  ب ػثال تجربػةدـ عنػد تطبيػؽ خ  ت  ي ػد اس 
مػ  االختبػار ال بمػإ والبعػدي، المجموعػة الوا ػدة  استخدـ التصػميـ التجريبػإ ذاالب ث ال الإ 

جرا ات ىعداد ، وتطبي ع.ب ثدوات الوهذا ما سيتضا بالت صيؿ عند ال ديث عف أ  ، وات
 :  بححلإدراءات ا

 :ييما يمإ  ب ثتملمت ىجرا ات ال
 التػػػػاريخإ ال  ػػػػـ مسػػػػتويات مػػػػا :والذي ينص عم  وؿاأل  : لإلجابة عف الس اؿأوال

 ة العاـ اللانوي اللالث الصؼ طبب لدي تنميت ا البـز
 مسػتويات ال  ػـ لتػإ تناولػت وأدبيات التربية ا، والب وث االطبع عم  الدراسات

   التاريخ .
 -ال  ػػـ النا ػػد –) ال  ػػـ الت سػػيرى التػػاريخإ ال  ػػـ مسػػتوياتبىعػػداد  ارمػػة مبدريػػة 

 .العاـ اللانوي اللالث الصؼ طبب لدي تنميت ا البـز ال  ـ التطبي  ( -ال  ـ التذو  
   ال ارمة المبدرية عم  السادة الم كميف.عرض 

   السادة الم كميف. ال ارمة الت  أ ار ىلي اىجرا  التعديبت عم 

 .صياغة ال ارمة ي  صورت ا الن ارية 

 ػػارـ عمػػ   مػػا صػػورة برنػػامج :والػػذي يػػنص عمػػ  لػػانإأوال: لإلجابػػة عػػف السػػ اؿ ال -1
 ىستراتيجية ال ػرا ة التصػويرية يػ  تػدريس م ػرر تػاريخ مصػر والعػالـ ال ػديث والمعاصػر

 طبب الصؼ اللالث اللانوي العاـةمستويات ال  ـ التاريخإ لدى  لتنمية

 ـ ىجرا  ما يمإ :ت

 وأدبيػػات التربيػػة وعمػػـ الػػن س التػػإ تناولػػت ، والب ػػوث، االطػػبع عمػػ  الدراسػػات
   .بنا  البرامج التعميمية

 . االطبع عم  نماذج تصميـ البرامج التعميمية 
  ميػػػة لتن ىسػػػتراتيجية ال ػػػرا ة التصػػػويرية  ػػػارـ عمػػػ البرنػػػامج تصػػػور عػػػاـ لمىعػػػداد

 :ؾ مف خبؿ ت ديدلذو طبب  الصؼ اللانإ اللانوي ،  لدى مستويات ال  ـ التاريخ 
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 . أسس بنا  البرنامج . أهدايع 

 . م توى البرنامج والخبرات التعميمية المناسبة لع 

  لخطوات ىستراتيجية ال را ة التصويريةتدريس البرنامج وي ا. 

 لبرنامج .األن طة والوسارؿ التعميمية البزمة لتدريس ا 

 . طرارؽ ت ويـ البرنامج 

 : ىعداد صورة مبدرية لمبرنامج ، والتإ تتكوف مف 
o . أهداؼ البرنامج 

o البرنامج م توى لتدريس المعمـ دليؿ. 
o ( . طالبم توى البرنامج ) كتاب ال 
o  كراسة التدريبات واألن طة. 
o . أساليب الت ويـ الم تر ة 
  والتركد مف سبمتع . لضبطع الم كميف عم  السادة البرنامج عرض 
 يفىجرا  التعديبت التإ أ ار ىلي ا الم كم . 
 . صياغة البرنامج يإ صورتع الن ارية 

عمػ    ػارـالبرنػامج المػا ياعميػة والذي يػنص عمػ :  لثاللا الس اؿعف  لإلجابة  :نيالا
تنميػة ي  تدريس م رر تاريخ مصر والعالـ ال ػديث والمعاصػر ل  ستراتيجية ال را ة التصويريةى

   ةالعاـ مستويات ال  ـ التاريخإ لدى طبب الصؼ اللالث اللانوي
 ما يمإ : اتباعتـ 

   لطبب الصؼ اللالث اللانوي مناسباختبار مستويات ال  ـ التاريخ  البنا 
      .العاـ

  عالسادة الم كميف لضبط  عم اختبار مستويات ال  ـ التاريخ عرض ،
 . ب الصؼ اللانإ اللانوي والتركد مف صد ع، ومناسبتع لطب

 ف .يىجرا  التعديبت التإ أ ار ىلي ا الم كم 
 لتطبيؽ الم ياس عمي ا ، وذلؾ ل ساب :اختيار مجموعة استطبعية ، 

       لباتع .*          صدؽ الم ياس .*
 زمنع .*   
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  يإ صورت ا الن ارية .اختبار مستويات ال  ـ التاريخ  صياغة 
 السادات  ةسبمدر اللانوي  لثمف طبب الصؼ اللاب ث الة اختيار مجموع

 .العسكريةاللانوية 

  عم  عينة الب ثتطبي ا  بميا اختبار مستويات ال  ـ التاريخ  تطبيؽ . 

 ب ثتدريس البرنامج المعد لمجموعة ال . 

  عم  عينة الب ث  بعديا اختبار مستويات ال  ـ التاريخ  تطبي اتطبيؽ 

 وت سيرها ومعالجت ا ى صاريا، النتارجت ميؿ ، رصد النتارج ،. 

 : بححللاإلدراءات التذريبية      
 عم  ما يرتإ: ب ثا تممت اإلجرا ات التجريبية  لم       

الصـ    ًـا لـدى طـالب   تتهميالـ  يهبيـي    مشتويات الفًم التـارخيى بعض  قائمة إعدادأوال :

 يإ ضور ا: لكإ يتـ بنا  البرنامج الم ترحو  الجانويالجالح 
 :مف ال ارمةمصادر ا ت اؽ تـ 

وكذلؾ الت  تـ عرض ا يإ اال ساس بم كمة الب ث،  والب وث الساب ةأدبيات التربية  -
.فرا  خبرا  المناهج وطرؽ التدريس

 

 اللانوية بالمر مة التاريخ تعميـ وأهداؼ عاـ، بوجع اللانوية المر مة أهداؼ عم  اإلطبع -
 . المر مة هذ  لطبب البرنامج مناسبة مدى عم  لمو وؼ الخصوص  وجع عم 

عف مستويات  الطبب التإ أبرزت ا الدراسة االستطبعية التإ  اـ ب ا البا ث  اجات -
 التإ يإ  اجة ىل  دراست ا، بعد عرض أملمة من ا عمي ـ. ال  ـ التاريخ 

 بمسػتويات ال  ػـ التػاريخ  ساب ة استخمص البا ػث  ارمػة أوليػةالمصادر ال ضو يإ 
تػـ ، مػف الم  ػرات الدالػة عميػع مجموعةت ت كؿ مستوى رريسة اندرج  مستويات ةأربع  ممت

، لػػـ عػػدلت التػاريخمػػف المختصػيف يػػإ طػرؽ تػػدريس  عػػددعرضػ ا يػػإ صػورت ا األوليػػة عمػ  
%، 53مػا بػيف )( 6)مم ؽال ارمة يإ ضو  فرار ـ، و د تراو ت نسػػبة االت اؽ بيف الم كميف 

ال ارمػػة ويػػؽ فرا  الم كمػػيف، اسػػت ر الػػرأي عمػػ   ارمػػة  %(، وبعػػد ىجػػرا  التعػػديبت يػػإ633
و ػد ا ػتممت  ،%( مػف الم كمػيف633التػإ  ظيػت بنسػبة ات ػاؽ )بمسػتويات ال  ػـ التػاريخ  

ال  ػـ  -ال  ػـ النا ػد – الت سػيريمسػتويات أساسػية لم  ػـ التػاريخ  وهػ  )ال  ػـ   ةأربعػعم  
   (1)مم ؽ .التطبي إال  ـ  –التذو   
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كــائم علــى إســرتاتيذية الكــراءة التصــويرية فــى  الربنــامر الد الربنــامر الكــائم : إعــداثانيــا

تـدريص مكــرر تـاريخ مصــر والعـا  احلــديح واملعا ـر لتهميــة مشـتويات الفًــم التـارخيي لــدى طــالب       

 :العام الص  الجالح الجانوي

لمػػة ات ػػاؽ عػػاـ يػػإ أدبيػػات التربيػػة أف البرنػػامج كػػؿ متكامػػؿ مػػف األهػػداؼ، والخبػػرات 
، واألهػػػداؼ العامػػػة، والسػػػموكية، والم تػػػوى، االختيػػػارالمتنوعػػػة، وأن ػػػا ت ػػػتمؿ عمػػػ  مبػػػررات 

 واألدوات والوسارؿ، ومصادر ال را ات الخارجية، والت ويـ.
 يف ضوء:إسرتاتيذية الكراءة التصويرية وقد مت إعداد الربنامر الكائم على    

 خإ لدى طبب الصؼ اللالث اللانويمستويات ال  ـ التاري  ارمةما تـ التوصؿ ىليع يإ  -
 العاـ.

 ما تـ الرجوع ىليع مف أدبيات التربية التإ تناولت ىعداد البرامج الدراسية وتصميم ا. -

 .بن  البرنامج يإ ضور االتإ مستويات ال  ـ التاريخإ  -

يػػإ ت ديػػد األدبيػػات والمػػواد  تتملمػػمػػا سػػبؽ يػػإف خطػػوات بنػػا  البرنػػامج بنػػا  عمػػ  
 م تػوى لتػدريس المعمػـ دليػؿ ، عممية الموجودة، وت ديػد األهػداؼ العامػة لمبرنػامجالتعميمية الت

عػػداد1البرنػػامج)مم ؽ كراسػػة التػػدريبات (، و 2)مم ػػؽ ( طالػػبم تػػوى البرنػػامج ) كتػػاب ال (، وات
، والخبػػػرات التعميميػػػة، وطرارػػػؽ التػػػدريس المناسػػػبة، وت ديػػػد الوسػػػارؿ ( 3)مم ػػػؽواألن ػػػطة 

لتػدريبات المناسػبة لتػدريس البرنػامج، وأسػاليب الت ػويـ، وأخيػرا صػياغة التعميمية، واألن ػطة وا
   (0)مم ؽ البرنامج يإ صورتع الن ارية.

 العام: الجانويالجالح لطالب الص    مشتويات الفًم التارخيى اختبار: إعداد ًاثالج

 :التالية بالمرا ؿ اإلعداد عممية مرت
 بص ة االختبارات بإعداد اهتمت التإ اب ةالس األدبيات بعض است را : األول  المر مة 

 االختبار هدؼ ت ديد وتـ ،بص ة خاصة مستويات ال  ـ التاريخ  اتواختبار  عامة
 عم ال را ة التصويرية  ىستراتيجيةالبرنامج الم ترح ال ارـ عم   استخداـ ياعمية  ياسل

 . الب ث لمجموعة مستويات ال  ـ التاريخ  تنمية
 بالدراسات االستر اد خبؿ مف مستويات ال  ـ التاريخ   ديدت: اللانية المر مة 

 ،مستويات ةأربع االختبار أبعاد  ممت  يث باالختبار، الصمة ذات والكتابات الساب ة
 .أسرمة ةمستوى سبع وكؿ
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 وت دير مستويات ال  ـ التاريخ  بعضاختبار  وصياغة ىعداد ت ممو : اللاللة المر مة 
 لع خصص س اؿ وكؿس اال  15 بم ت  أسرمة صورة ي  االختبار صمـ  يث درجتع،
 جدوؿ يوض  ا كما. س اال( 15) االختبار أبعاد عبارات مجمؿ بم  ولذا وا دة  درجة

(1.) 

 (2خعول )

 انثبَىٌانًُبقجخ نط ة انصع األول يكزىَبد انفهى انزبؼَطً انؽئُكخ ثؼط رىؾَغ اضزجبؼ 

يكزىَبد انفهى 

 انؽئُكخانزبؼَطً 

األقئهخ فً أؼلبو 

 الضزجبؼا

 انُكجخ انًئىَخ انًدًىع

 %25 7 7-1 انزفكُؽٌانفهى 

 %25 7 13-8 انفهى انُبلع

 %25 7 21 -14 انفهى انزػولً 

 %25 7 28-22 انزطجُمٍانفهى 

 %111 28 28 انًدًىع انكهً

 والصعوبة الس ولة ومعامبت وصد ع لباتع و ساب االختبار ضبط تـ: الرابعة المر مة
 :التالإ الن و م ع

 الخصارص السيكومترية لبختبار:
 صدؽ الم كميف:  -

هػذ  الصػورة عمػ   تػـ عػرضاالختبار وتعميماتع يإ صػورتع المبدريػة،  أسرمةبعد صياغة 
 وج ة نظرهـ. و  إلبدا  فرار ـمجموعة مف الم كميف المتخصصيف يإ تدريس التاريخ، 

وجػػا ت  ،لتػػإ ا تر ػػوا تعػػديم اعػػض األسػػرمة اىعػػادة صػػياغة ب تمػػت ذلػػؾوبنػػا  عمػػ  
  وبالتػػالإ أصػػبا عػػدد أسػػرمة %633% ىلػػإ 63نسػػبة االت ػػاؽ عمػػإ األسػػرمة األخػػرى مػػف 

 (4. مم ؽ )وبذلؾ أصبا االختبار  ابب لمتطبيؽ يإ صورتع الن ارية، ( س اال15االختبار )
 حتديد معامالت الصعوبة والشًولة ومعامالت التميز ألسئلة االختبار  -

معامػػػؿ الصػػػعوبة لكػػػؿ م ػػػردة مػػػف م ػػػردات االختبػػػار عػػػف طريػػػؽ  سػػػاب  تػػػـ  سػػػاب
 المعادلة التالية.  باستخداـالمتوسط ال سابإ لإلجابة الص ي ة، 

 633× معامؿ الس ولة = عدد اإلجابات الص ي ة   
 العدد الكمإ        
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 ، 3.13)الم ػردة( م بػوال ىذا تراو ػت  يمػة معامػؿ السػ ولة لػع بػيف )   اؿسويعتبر ال
تكػػوف  ػػديدة الصػػعوبة،  3.13، كػػوف الم ػػردة التػػإ ي ػػؿ معامػػؿ السػػ ولة ل ػػا عػػف (  3.53

 .تكوف  ديدة الس ولة  3.53والم ردة التإ يزيد معامؿ الس ولة ل ا عف 
 ت ديد معامبت التمييز لم ردات االختبار  -

 تإ: تـ  ساب معامؿ التمييز لكؿ س اؿ ) م ردة ( مف أسرمة االختبار وذلؾ كاآل
 .   دن مف األعم  ىل  األ الطببترتيب درجات  -6
% 23% تملػػؿ الػػدرجات العميػػا ، 23ت سػػيـ الػػدرجات ىلػػ  مجمػػوعتيف :  -1

 تملؿ الدرجات الدنيا. 

لذيف أجابوا ىجابة ص ي ة يإ كؿ مجموعة عػف كػؿ الطبب ات ديد عدد  -0
 م ردة عم   دة. 

 تطبيؽ المعادلة التالية.  -1

 دس  - عس              
 ف    6/ 1                        

. و ػػػد زادت معػػػامبت التمييػػػز ألسػػػرمة  3.03وي بػػػؿ السػػػ اؿ ىذا لػػػـ ي ػػػؿ معامػػػؿ تمييػػػز  عػػػف 
 .مما يدؿ عم  أف ال در التمييزي ألسرمة االختبار مناسبة ،(3.03االختبار عف )
مػػف أسػػرمة ( التػػالإ يوضػػا معػػامبت السػػ ولة والصػػعوبة والتميػػز لكػػؿ سػػ اؿ 0والجػػدوؿ ر ػػـ )

 االختبار
 (3خعول )

 يؼبي د انصؼىثخ وانكهىنخ وانزًُؿ نكم قؤال يٍ أقئهخ االضزجبؼ
يؼبيم  انكؤال

 انكهىنخ
يؼبيم 
 انصؼىثخ

يؼبيم 
 انزًُُؿ

يؼبيم  انكؤال
 انكهىنخ

يؼبيم 
 انصؼىثخ

يؼبيم 
 انزًُُؿ

1 72.5 27.5 .600 15 72.5 27.5 .470 
2 52.5 47.5 .690 16 65 35 .490 
3 57.5 42.5 .670 17 70 30 .580 
4 60 40 .590 18 65 35 .540 
5 60 40 .700 19 72.5 27.5 .590 
6 65 35 .520 21 70 30 .570 
7 62.5 37.5 .790 21 67.5 32.5 .450 
8 60 40 .500 22 72.5 27.5 .600 
9 52.5 47.5 .550 23 70 30 .570 
11 67.5 32.5 .580 24 60 40 .680 
11 62.5 37.5 .644 25 67.5 32.5 .650 
12 67.5 32.5 .490 26 65 35 .550 
13 62.5 37.5 .460 27 62.5 37.5 .650 
14 70 30 .560 28 30 70 30 

 معامل التمييز =
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 االتشام الداخلي: - 

لمت  ؽ مف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمإ تػـ  سػاب معامػؿ ارتبػاط العػزـو )بيرسػوف( بػيف 
الػذي تنتمػإ ىليػع وبػيف درجػة كػؿ لممسػتوى الكميػة  والدرجػة االختبػارمستويات مف  مستوىكؿ 

بالدرجػة  االختبػارمػدى ارتبػاط واتسػاؽ م ػردات  رجة الكمية لبختبػار، وذلػؾ لمعريػةوالد مستوى
 التالياف يوض اف هذ  النتارج التالية:( 2، )( 1، والجدوالف ر ـ )ومستوياتعالكمية لبختبار 

 (4خعول)

 (25انػٌ رُزًٍ إنُ  )ٌ= نهًكزىيوانعؼخخ انكهُخ يؼبي د االؼرجبغ ثٍُ انًفؽظاد 

انفهى 

 انزفكُؽٌ

يؼبيم 

 االؼرجبغ

انفهى 

 انُبلع

يؼبيم 

 االؼرجبغ

انفهى 

 انزػولٍ

يؼبيم 

  االؼرجبغ

انفهى 

 انزطجُمٍ

يؼبيم 

  االؼرجبغ

1 .819
**

 1 .817
**

 1 .871
**

 1 .845
**

 

2 .886
**

 2 .808
**

 2 .865
**

 2 .849
**

 

3 .840
**

 3 .875
**

 3 .830
**

 3 .855
**

 

4 .832
**

 4 .817
**

 4 .813
**

 4 .865
**

 

5 .832** 5 .761
**

 5 .828
**

 5 .789** 

6 .826** 6 .907** 6 .859** 6 .882** 

7 .780** 7 .860
**

 7 .840** 7 .896** 

 (1.11( ، ** ظال ػُع )1.15*ظال ػُع)

 ( 5خعول)

 (25)ٌ= ضزجبؼوانعؼخخ انكهُخ ن  يكزىَبد انفهى انزبؼَطًيؼبي د االؼرجبغ ثٍُ 

انفهى  انجؼع

 انزفكُؽٌ

انفهى 

 انُبلع

انفهى 

 انزػولً

انفهى 

 انزطجُمٍ

854. يؼبيم االؼرجبغ
**

 .838
**

 .872
**

 .817
**

 

 (1.11( ، ** ظال ػُع )1.15*ظال ػُع)

 ختبػار تتمتػ  بمعػامبت ارتبػاط  ويػة ودالػةف أسػرمة االاب يف أمف الجدوليف الس يتضا
كمػا أف ارتبػاط  ىليػع،الػذي تنتمػإ  مسػتوى( مػ  الدرجػة الكميػة لم3.36اريا عنػد مسػتوي )ى ص

( وهػذا يػدؿ عمػإ 3.36ى صاريا عنػد مسػتوي ) بالدرجة الكمية لبختبار  وية ودالةمستوى  ؿك
 .بم رداتع يتمت  باتساؽ داخمإ عاؿأف االختبار 

 : Alphaكرونباخ -اللبات بطري ع أل ا -
 عمػ  أف وهػذا دليػؿ كػاؼ( 3.562)مؿ أل ػا لبختبػار ككػؿ وبم ػت  يمع معا  سابتـ 

ي ػػد تبػػيف أف ، مسػػتويات ةأربعػػي ػػوى  االختبػػار، وبمػػا أف االختبػػار يتمتػػ  بمعامػػؿ لبػػات عػػاؿ
مسػتويات مما يعن  أف ( 0.01) ى صاريا عند مستوي داللة ةودال يـ مرت عة معامبت اللبات ل

تضػا ذلػؾ مػف خػبؿ وا وبذلؾ يكػوف صػال ًا لبسػتخداـ، عالية،االختبار تتمت  بمعامبت لبات 
 ( التالإ:3الجدوؿ ر ـ )
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 ( 6خعول )

 (25وانعؼخخ انكهُخ ن ضزجبؼ )ٌ =  يكزىينكم  يؼبيم أنفب كؽوَجبش

انفهى  انجؼع

 انزفكُؽٌ

انفهى 

 انُبلع

انفهى 

 انزػولً

انفهى 

 انزطجُمٍ

 انكهٍ

 0.815 0.837 0.859 0.816 0.885 يؼبيم أنفب

 اختيار دلموعة البحح:

مػف مجمػوع طػبب الصػؼ اللالػث اللػانوي بػإدارة الخارجػة  ب ػث: تكوف مجتم  الب ثمجتم  ال
 .الجديد الواديالتعميمية التابعة لم ايظة 

 :بححال دلموعة

الصؼ اللالث اللانوي بمدرسػة اللانويػة  االستطبعية: تكونت مف طبب ب ثال مجموعة  -6
سػػنة( وان ػػراؼ معيػػاري  ػػدر   65.1بمتوسػػط عمػػر  ػػدر  ) ا( طالبػػ12بنػػيف بمػػ  عػػددهـ )

 .السيكومترية لمت  ؽ مف خصارص ـ ـعمي  الب ثسنة(، تـ تطبيؽ أدوات  3.02)

 لالػػثال الصػػؼ طػػبب مػػف اسػػيةاالس ب ػػثال عينػػة تكونػػت األساسػػية: ب ػػثال مجموعػػة -1
  ػدر  عمػر بمتوسػط اطالبػ( 03) عػددهـ بمػ  السادات اللانوية العسكرية بمدرسة اللانوي

تػػـ اختيػػارهـ ع ػػواريا لػػـ تػػـ تطبيػػؽ  (سػػنة 3.13)  ػػدر  معيػػاري وان ػػراؼ( سػػنة 65)
ال ػػرا ة التصػػورية عمػػي ـ، و يػػاس مسػػتويات  ةالبرنػػامج الم تػػرح ال ػػارـ عمػػإ ىسػػتراتيجي

 .ال  ـ التاريخإ  بميا وبعديا
 :  الختبار مشتويات الفًم التارخيىالتطبيل الكبلي 

مجموعػة الب ػث  بػؿ  طػببعمػ  ال مسػتويات ال  ػـ التػاريخ  بعض اختبار تطبيؽ تـ
مجموعػػة الب ػػث يػػ  مػػدى  لمطػػبب المبػػدرإىجػػرا  التجربػػة، ب ػػدؼ الو ػػوؼ عمػػ  المسػػتوى 

 لدي ـ. مستويات ال  ـ التاريخ 
  :تدريص الربنامر الكائم على استخدام إسرتاتيذية الكراءة التصويرية 

التػػػاريخ  معممػػػإأ ػػػد ومعاونػػػة  البرنػػػامج  ػػػاـ البا ػػػث ن سػػػع بالم ػػػاركة يػػػإ تػػػدريس
، مستر دا بما جا  يإ دليؿ المعمـ، وكتػاب الطالػب )م تػوى البرنػامج( مػف ىجػرا ات بالمدرسة

مػػػادة التػػػاريخ  تػػػدريس، وأدوات تعميميػػػة تعمميػػػة، وأن ػػػطة مصػػػا بة معػػػززة، وأسػػػاليب ت ػػػويـ
عمػػ   المػػرتبط بالبرنػػامج ، أيضػػا تػػـ توزيػػ  كتػػاب الطالػػبالسػػادات اللانويػػة العسػػكريةبمدرسػػة 

بعػػدها تػػـ تػػدريس الو ػػدة، واسػػت رؽ تن يػػذ تجربػػة مجموعػػة الب ػػث  بػػؿ البػػد  يػػ  التػػدريس، 
، ات( يتػر 5أسابي  بوا   )يترة( يإ األسبوع،  يػث بمػ  ىجمػالإ عػدد ال تػرات ) ستة( 3الب ث )
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  ػـ التػاريخ مسػتويات ال ختبػار المضػاؼ ىلػي ـ يتػرة لمتطبيػؽ ال بمػإ وأخػرى لمتطبيػؽ البعػدي 
 ـ.1313/ 1366خبؿ ال صؿ الدراس  األوؿ 

 الب ث الت ويمية :  داةالتطبيؽ البعدي أل
 البرنامج ال ػارـ عمػ  اسػتخداـ ىسػتراتيجية ال ػرا ة التصػويريةبعد االنت ا  مف تدريس 

رصػػد نتػػارج  وتػػـ عمػػي ـمسػتويات ال  ػػـ التػػاريخ  الب ػػث، تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار  مجموعػػة طػببل
 . ثالب مجموعة طببل االختباري   والبعدي ال بمإالتطبيؽ 
 ، ودالالتٌ الرتبوية:اتٌوتفشري بححنتائر  ال

 عمػ  ال ػارـ البرنػامج ياعميػة ما عمإ : نصي والذىلمب ث  لثاللا الس اؿعف  لإلجابة
 لتنميػة والمعاصػر ال ػديث والعػالـ مصػر تػاريخ م رر تدريس ي  التصويرية ال را ة ىستراتيجية

 ة  العاـ اللانوي اللالث الصؼ طبب لدىات ال  ـ التاريخإ مستوي
ببرنػػامج ال زمػػة اإل صػػارية يػػإ العمػػـو التربويػػة واالجتماعيػػة  االسػػتعانةتػػـ  

 تـ استخداـ األساليب اآلتية: و   SPSS(26)والمعروؼ ببرنامج  
 Meanالمتوسط ال سابإ  -
 Std. Deviationاالن راؼ المعياري    -
 Personاط بيرسوف معامؿ ارتب -
)ياف (، 010، 1331 عبدال  يظ   باهإ،) اختبار "ت" لمعينات المست مة  -

 (104، 1330داليف،
  T - Test For Paired Samples اختبار "ت" لممجموعات المترابطة -

  Graphsاأل كاؿ والرسوـ البيانية -
، 1330(، )عصر،110، 6663أبو  طب  صادؽ،)(  ²η جـ الترلير ىيتا )  -

341) 
 (d وة الترلير ) -

 كما يوض  ا الجدوؿ التالإ 
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 (7خعول )

اضزجبؼ "د" ويكزىي ظالنزهب نهفؽوق ثٍُ يزىقطٍ ظؼخبد انًدًىػخ انزدؽَجُخ فٍ انزطجُمٍُ 

(( ولىح ²ηانجؼعٌ وانمجهٍ الضزجبؼ يكزىَبد انفهى انزبؼَطٍ وكػنخ زدى انزهثُؽ ) لًُخ يؽثغ )

 (d = ٌ(  )31انزهثُؽ)

االَسؽاع  انًزىقػ انزطجُك ع انًهبؼحَى

 انًؼُبؼٌ

 ²اَزب يكزىٌ انعالنخ لًُخ د

²η 

لىح 

 انزهثُؽ

(d) 

انفهى 

 انزفكُؽٌ

ظال ػُع يٍ  33.19 1.611 2.21 انمجهٍ

1.11 

1.95 12.49 

 يؽرفغ 1.491 5.63 انجؼعٌ

ظال ػُع يٍ  21.77 1.815 2.21 انمجهٍ انفهى انُبلع

1.11 

1.89 8.22 

 يؽرفغ 1.771 5.41 عٌانجؼ

ظال ػُع يٍ  22.36 1.583 1.93 انمجهٍ انفهى انزػولٍ

1.11 

1.91 8.44 

 يؽرفغ 1.568 5.57 انجؼعٌ

انفهى 

 انزطجُمٍ

ظال ػُع يٍ  21.51 1.741 2.17 انمجهٍ

1.11 

189 8.12 

 يؽرفغ 1.563 5.61 انجؼعٌ

ُع يٍ ظال ػ 52.66 1.626 11.33 انمجهٍ االضزجبؼ  ككم

1.11 

1.98 19.87 

 يؽرفغ 1.456 27.53 انجؼعٌ

 

 
 (2شكم)

انفؽوق ثٍُ يزىقطبد انزطجُمٍُ انمجهٍ و انجؼعٌ نهًدًىػخ انزدؽَجُخ الضزجبؼ يكزىَبد انفهى 

 انزبؼَطٍ
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 ( السابؽ ما يمإ: 1السابؽ وال كؿ )( 4يتضا مف الجدوؿ ) 
  ( وهػإ أكبػػر مػف  يمػػة ت 00,36وبة لمسػتوى ال  ػػـ الت سػيري تسػػاوي)أف  يمػة ت الم سػػ

( ممػا يػدؿ عمػ  وجػود 3.36عنػد مسػتوى ) 16( لدرجة  ريػة 1.4الجدولية والتإ تساوي )
يرؽ داؿ ى صاريا بيف متوسطإ درجات الطبب يإ التطبيػؽ ال بمػإ والبعػدي لمسػتوى ال  ػـ 

(، وهػذا يعنػإ 3.36صػاريا عنػد مسػتوى )الت سيري لصالا التطبيؽ البعدي وهو يرؽ داؿ ى 
أف تػػدريس البرنػػامج ال ػػارـ عمػػ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية  ػػد أظ ػػر ير ػػا داال ى صػػاريا 

، وب سػاب  جػـ األلػر الصػؼ اللالػث اللػانوي العػاـيإ مسػتوى ال  ػـ الت سػيري لػدى طػبب 
(، وهػذا 61.16ت )( وأظ ػر  ػوة تػرلير مرت عػة بم ػ3,62ونوعع يتضا أف  جـ األلػر بمػ  )

ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة يعػػد م  ػػرا الرت ػػاع  جػػـ األلػػر السػػتخداـ تػػدريس البرنػػامج ال ػػارـ عمػػ  
 لدى طبب مجموعة الب ث.مستوى ال  ـ الت سيري ي  تنمية  التصويرية

 (وهػػػإ أكبػػػر مػػػف  يمػػػة ت 16,44أف  يمػػػة ت الم سػػػوبة لمسػػػتوى ال  ػػػـ النا ػػػد تسػػػاوي )
( ممػا يػدؿ عمػ  وجػود 3.36عنػد مسػتوى ) 16( لدرجة  ريػة 1.4الجدولية والتإ تساوي )

يرؽ داؿ ى صاريا بيف متوسطإ درجات الطبب يإ التطبيػؽ ال بمػإ والبعػدي لمسػتوى ال  ػـ 
(، وهػذا يعنػإ أف 3.36النا د لصالا التطبيؽ البعدي وهو يػرؽ داؿ ى صػاريا عنػد مسػتوى )

تصػويرية  ػد أظ ػر ير ػا داال ى صػاريا يػإ تدريس البرنامج ال ػارـ عمػ  ىسػتراتيجية ال ػرا ة ال
مسػػتوى ال  ػػـ النا ػػد لػػدى طػػبب الصػػؼ اللالػػث اللػػانوي العػػاـ، وب سػػاب  جػػـ األلػػر ونوعػػع 

(، وهذا يعػد م  ػرا 5.11( وأظ ر  وة ترلير مرت عة بم ت )3,56يتضا أف  جـ األلر بم  )
ية ال ػرا ة التصػويرية يػ  الرت اع  جـ األلر الستخداـ تدريس البرنامج ال ارـ عمػ  ىسػتراتيج

 تنمية مستوى ال  ـ النا د لدى طبب مجموعة الب ث.

 (وهػػإ أكبػػر مػػف  يمػػة ت 11,03أف  يمػػة ت الم سػػوبة لمسػػتوى ال  ػػـ التػػذو   تسػػاوي )
( ممػا يػدؿ عمػ  وجػود 3.36عنػد مسػتوى ) 16( لدرجة  ريػة 1.4الجدولية والتإ تساوي )

ب يإ التطبيػؽ ال بمػإ والبعػدي لمسػتوى ال  ػـ يرؽ داؿ ى صاريا بيف متوسطإ درجات الطب
(، وهػذا يعنػإ 3.36التذو   لصالا التطبيػؽ البعػدي وهػو يػرؽ داؿ ى صػاريا عنػد مسػتوى )

أف تػػدريس البرنػػامج ال ػػارـ عمػػ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية  ػػد أظ ػػر ير ػػا داال ى صػػاريا 
لعػػاـ، وب سػػاب  جػػـ األلػػر يػػإ مسػػتوى ال  ػػـ التػػذو   لػػدى طػػبب الصػػؼ اللالػػث اللػػانوي ا

(، وهػذا يعػد 5.11( وأظ ر  وة ترلير مرت عة بم ت )3,63ونوعع يتضا أف  جـ األلر بم  )
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م  ػػػرا الرت ػػػاع  جػػػـ األلػػػر السػػػتخداـ تػػػدريس البرنػػػامج ال ػػػارـ عمػػػ  ىسػػػتراتيجية ال ػػػرا ة 
 التصويرية ي  تنمية مستوى ال  ـ التذو   لدى طبب مجموعة الب ث.

 ( وهػػإ أكبػػر مػػف  يمػػة ت 16,26 سػػوبة لمسػػتوى ال  ػػـ التطبي ػػإ تسػػاوي)أف  يمػػة ت الم
( ممػا يػدؿ عمػ  وجػود 3.36عنػد مسػتوى ) 16( لدرجة  ريػة 1.4الجدولية والتإ تساوي )

يرؽ داؿ ى صاريا بيف متوسطإ درجات الطبب يإ التطبيػؽ ال بمػإ والبعػدي لمسػتوى ال  ػـ 
(، وهػذا يعنػإ 3.36ى صػاريا عنػد مسػتوى )التطبي إ لصالا التطبيؽ البعدي وهو يػرؽ داؿ 

أف تػػدريس البرنػػامج ال ػػارـ عمػػ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية  ػػد أظ ػػر ير ػػا داال ى صػػاريا 
يػإ مسػػتوى ال  ػػـ التطبي ػػإ لػدى طػػبب الصػػؼ اللالػػث اللػانوي العػػاـ، وب سػػاب  جػػـ األلػػر 

(، وهػذا يعػد 5.61م ت )( وأظ ر  وة ترلير مرت عة ب3,56ونوعع يتضا أف  جـ األلر بم  )
م  ػػػرا الرت ػػػاع  جػػػـ األلػػػر السػػػتخداـ تػػػدريس البرنػػػامج ال ػػػارـ عمػػػ  ىسػػػتراتيجية ال ػػػرا ة 

 التصويرية ي  تنمية مستوى ال  ـ التطبي إ لدى طبب مجموعة الب ث.

  ال ػػارـ عمػػ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة البرنػػامج  اسػػتخداـ يػػإ ت اوتػػا هنػػاؾ أف يتضػػا سػػبؽ ممػػا
مسػتوى ال  ػـ الت سػيري  جػا   يػث مسػتويات ال  ػـ التػاريخ  الرريسػة ميةتن التصويرية يإ

وأخيػػرا  ، النا ػػد مسػػتوى ال  ػػـ يميػػع لػػـ ،التػػذو  مسػػتوى ال  ػػـ  يميػػع األولػػ ، المرتبػػة يػػإ
 .التطبي إ مستوى ال  ـ

  أن ػػا يتضػػا ككػػؿ مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ  الختبػػار الم سػػوبة( ت)  يمػػة  سػػاب وعنػػد 
 06( لدرجػة  ريػة 1.06هإ أكبر مف  يمة ت الجدولية والتػإ تسػاوي )و ( 21,33) تساوي

( مما يدؿ عم  وجود يػرؽ داؿ ى صػاريا بػيف متوسػطإ درجػات الطػبب 3.36عند مستوى )
لصػالا التطبيػؽ البعػدي  ككػؿ مستويات ال  ـ التاريخ  يإ التطبي يف ال بمإ والبعدي الختبار
ىسػتراتيجية هذا يعنإ أف البرنامج ال ػارـ عمػ  ( و 3.36وهو يرؽ داؿ ى صاريا عند مستوى )

مسػتويات ال  ػـ   د أظ ر ير ا داال ى صاريا يإ اختبار التاريخيإ تدريس  ال را ة التصويرية
، وب ساب  جـ األلر ونوعػع يتضػا أف طبب الصؼ اللالث اللانوي العاـلدى  ككؿ التاريخ 

(، وهػذا يعػد م  ػرا الرت ػاع 66,54) ( وأظ ر  وة ترلير مرت عة بم ت3,65 جـ األلر بم  )
 التػاريخيػإ تػدريس ىسػتراتيجية ال ػرا ة التصػويرية  جـ األلر الستخداـ البرنامج ال ارـ عم  

لدى طبب مجموعة الب ػث، ويعػزى ذلػؾ لمبرنػامج ال ػارـ  مستويات ال  ـ التاريخ يإ تنمية 
البرنػػامج د   ػػؽ ول ػػ، اريخ مسػػتويات ال  ػػـ التػػلتنميػػة ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويرية  عمػػ 
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وذلػػؾ مػػف خػػبؿ طػػبب الصػػؼ اللالػػث اللػػانوي العػػاـ نجا ػػًا وذلػػؾ مػػف خػػبؿ ارت ػػاع مسػػتوى 
تنميػػة م ػػاعرهـ تجػػا    لػػىت تػػاج اجتماعيػػة موا ػػؼ  ياتيػػة وم ػػكبت الطػػبب لاسػػتخداـ 

 .دارت ات بطري ة ص ي ة تساعد عم  كي ية ىال ضايا واأل داث الجارية ومواج ة لمم كب
  مف كؿ دراسة م  الب ث هذا نتيجة وتت ؽ (Scheel, 2002) ،(Gabi, karesrlong& 

long,2005)  (Scheel, 2006) ، Saykeng,2007)) ، (Shalimar,2007) ، 
(Marelisa.2009) ،   (Michael,2009) ، ال  ػػػػ    ، (1363)بنػػػػ  عيسػػػػ(

 سػػػيد، )( 1366 طػػػع،) ، (Stripling, 2011) ، (Roberts، 1366) ، (1363يايػػد،
1361) ،  (Arson,2013) ، (Lee,2014) ، ، ( 1361)عمػػػػػ، (Ryter,2015) ،  

 ،(Degroot &  Ros & van,2018)  ،  (Tampyah,2017) ،( 1363)ديػاب،  
، (1366)عيػػد،  ، (1366)عبػػد الوهػػاب  عبػػد ال مػػيـ، عبػػد العزيػػز ، (1365)عبػػد ربػػع ،

   (Mariati,2019). ، (1366)ىسماعيؿ طمبع،
 تو يات البحح

مجموعػػػة مػػػف  ىلػػػ مػػػف خػػػبؿ تطبيػػػؽ أدوات الب ػػػث وت سػػػير النتػػػارج، توصػػػؿ الب ػػػث 
 التوصيات:

، لػػذا العػػاـ الصػػؼ اللالػػث اللػػانويلطػػبب  مناسػػبةال بمسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ  ارمػػة   -6
 األساسػإالمناسػبة لمرا ػؿ التعمػيـ بمسػتويات ال  ػـ التػاريخ  يوصإ الب ث بعمؿ  وارـ 

 .واللانوي

 التػاريخيإ تػدريس  ىستراتيجية ال را ة التصويريةبرنامج  ارـ عم   اعميةألبت الب ث ي  -1
لػػذا يوصػػإ   العػػاـ الصػػؼ اللالػػث اللػػانويلػػدى طػػبب مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ  لتنميػػة 

يػػإ تػػدريس  ضػػايا معاصػػرة أخػػرى مرتبطػػة باأل ػػداث  البرنػػامجالب ػػث باسػػتخداـ هػػذا 
 الجارية .

، سػتويات ال  ػـ التػاريخ  المناسػبة لطػبب الصػؼ اللالػث اللػانويبمأعد الب ػث اختبػارا  -0
مسػػتويات ال  ػػـ التػػاريخ  لػذا يوصػػإ الب ػػث بػػرف يػػتـ اسػػتخداـ هػػذا االختبػػار يػػإ ت ػػويـ 

 .   واللانوي األساسإلدى طبب مر مة التعميـ 
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 تناسػػب التػػ  واألن ػػطة التػػاريخ  ال  ػػـ لمسػػتويات التػػاريخ م ػػررات تضػػميف ضػػرورة  -1
 م ػػكبت عػػرض خػػبؿ مػػف التصػػويرية ال ػػرا ة ىسػػتراتيجية ومن ػػا  ديلػػة جياتىسػػتراتي
 .والعالـ العربإ والوطف المصري المجتم  داخؿ ووا عية   ي ية

 حبوخ مشتكبلية مكرتحة :

مف خبؿ الب ث ال الإ ويإ ضو  ما أ ارت ىليع النتارج ظ رت بعض الموا ػؼ التػإ 
 تر ة ومف هذ  الم كبت ما يمإ :يمكف أف تكوف موضوعات لدراسات وب وث م 

  التعػاطؼ التػاريخ ي  تدريس التػاريخ لتنميػة  ىستراتيجية ال را ة التصويريةاستخداـ 
   .لدى طبب المر مة اللانوية

 لتنميػػة  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويريةأنمػػاط الػػتعمـ المختم ػػة ال ارمػػة عمػػ   توظيػػؼ
 .دىالصؼ اللالث اإلعدالدي تبميذ  ال رارإال  ـ 

  ىسػتراتيجية ال ػرا ة التصػويريةعم   ارـ الدراسات االجتماعية  لمعممإبرنامج تدريبإ 
 .تاريخ وألر ذلؾ عم  االتجا  ن و ي  تدريس ال

 تبميػذ الصػؼ اللػانإ يإ تدريس التاريخ لػدى  ىستراتيجية ال را ة التصويريةستخداـ ا
 لتنمية م ارات الت كير المست بمإ.اإلعدادى 

 .  يػػإ تػػدريس التػػاريخ لػػدى طػػبب الصػػؼ  ىسػػتراتيجية ال ػػرا ة التصػػويريةاسػػتخداـ
 .اإليجابإاألوؿ اللانوي لتنمية م ارات الت كير 
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 املرادع

 العربيةأوال: املرادع 

 المجموعة: ال اهرة .التركيز وت سيف الذاكرة  وة(. 1336).م مود م مدمد ت  النصر، أبو -
 والن ر. بالعربية لمتدري

 العموـ يإ اإل صارإ الت ميؿ وطرؽ الب ث مناهج(. 6663.)صادؽ فماؿ&  ي اد  طب، أبو -
 .المصرية االنجمو مكتبة: ال اهرة. اللانية الطبعة. واالجتماعية والتربوية الن سية

ألر استخداـ  ، نويمبر(.1366أمانإ  امد مرغنإ.) مبع،عبد الر يـ يت إ م مد  ط ،ىسماعيؿ -
اإلبداعإ لدى تبميذ المر مة  االستماعإتنمية م ارات ال  ـ  ال را ة التصويرية ي  ىستراتيجية

جامعة أسيوط. المجمد الخامس  –كمية التربية. كمية التربية  مجمةاإلعدادية ال ار يف ل ويا. 
 .43: 03العدد ال ادي ع ر، ص ص  –واللبلوف 

ارية وي ـ (. ألر طري ة بوؿ سكيم  يإ السرعة ال ر 1363بن  عيس ، م مود عيس  م مود.) -
 الم رو  لدى الطمبة ال ار يف يإ المر مة األساسية ي  األردف. رسالة دكتورا  من ورة ىلكترونيا.

 جامعة اليرموؾ.    –كمية التربية 
ال اهرة:  .الدراسية الت ديات المعاصرة ويرص النجاح المناهج(. 1360) .م مود ريعت ب جات، -

 .الكتبعالـ 

 .جرير مكتبة: الرياض، 3ط .الع ؿ خريطة(. 1336) .باري بوزاف، ، تونإ بوزاف، -
 الذاتإ التسا ؿ ىستراتيجية يعالية(. يناير ،1333) د.م م عاطؼ بدوى،   طب نج ع الجزار، -

 األوؿ الصؼ طبب لدى المعرية ورا  ما وم ارات التاريخإ ال  ـ تنمية عم  التاريخ تدريس يإ
 .االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية. الجتماعيةا لمدراسات التربوية الجمعية مجمة. اللانوي
 .64: 33 ص ص السادس، العدد ، مس عيف جامعة -التربية كمية

، يبراير(. يعالية تدريس التاريخ باستخداـ ىستراتيجيتإ 1332).الجمؿ  مدأ الجمؿ، عم  -
مدرسية لدى التدريس التبادلإ وخرارط الم اهيـ يإ تنمية م ارات ي ـ النصوص التاريخية ال

الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية. الجمعية التربوية  اإلعدادي. مجمةتبميذ الصؼ اللانإ 
 .631:  612ص ص   ،العدد اللالث ،جامعة عيف  مس -لمدراسات االجتماعية. كمية التربية 

 تيجياتاسترا ضو  يإ اللانوية المر مة يإ التاريخ مناهج تطوير(. 1334.)م مد هانإ  سف، -
 كمية .م ورة غير دكتورا  رسالة .التاريخييف والت كير ال  ـ م ارات لتنمية المعرية ورا  ما

 .اإلسكندرية جامعة -التربية
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العاـ. الطبعة  التعميـ يإ االجتماعية الدراسات تدريس .(1333).وفخروف مختار ىماـ  ميدة، -
 .ال رؽ زهرا : ال اهرة اللانية. 

 .األول  الطبعة .التصويرية ال را ة برسموب ساعة ي  كتاباً  ا رأ (.1336) يوسؼ الخضر، -
 . والتوزي  لمن ر ا رأ دار:  الكويت

 ماكس توب مع د .التصويرية ال را ة دورة ي  تجربتإ(. مارس 13 ،1363) .يوسؼ الخضر، -
 عم  متاح  66/6/1366 بتاريخ زيارة أخر لوجإتكنو 

http://www.forum.topmaxtech.net/t72334.html 
 الويب عبر المعريية الر بت ىستراتيجية استخداـ ألر(. يناير ،1363).موس  كماؿ مإ دياب، -

 لمدراسات التربوية الجمعية مجمة. اللانوية المر مة طبب لدى تاريخإال ال  ـ م ارات تنمية يإ
 ، مس عيف جامعة – التربية كمية. االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية .االجتماعية

 .113: 113 ص ص ،(43)العدد
 ي  التعميمية الم طات ىستراتيجية استخداـ ياعمية(. يوليو ،1365).موس  كماؿ مإ دياب، -

 الجمعية مجمة .اللانوي األوؿ الصؼ طبب لدى التاريخإ ال  ـ م ارات لتنمية  التاريخ تدريس
 جامعة – التربية كمية. االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية. االجتماعية لمدراسات التربوية
 113: 661 ص ص(  631)العدد ، مس عيف

 تدريس يإ الن ط التعمـ استراتيجيات عم   ارـ برنامج ياعمية .(1363) .اه عبد هبةرمضاف،  -
 رسالة .اإلعدادية المر مة تبميذ لدى التاريخإ الت كير م ارات لتنمية االجتماعية الدراسات
 . مواف جامعة -التربية كمية .من ورة غير دكتورا 

ترجمة: ياسيف، م مد   يؽ.  .التصويرية منظومة الع ؿ المتكامؿ ال را ة(. 1332بوؿ ) سكيؿ، -
 لمجمي . الل اية: دار دم ؽ

 تنمية يإ االلكترونإ التعمـ عم   ارمة و دة يعالية .(1361) .سيد  سيف عم  م مد سيد، -
 غير ماجستير رسالة .االجتماعية الدراسات لمادة اإلعدادية المر مة تبميذ لدى التاريخإ ال  ـ

 . مواف جامعة -التربية كمية .من ورة
عم   يخ(. ألر استخداـ مصادر متعددة ي  تدريس التار 1366).لروت ىبراهيـ ميف، نر ال ريؼ -

 –رسالة ماجستير غر من ورة  .تنمية ي ـ التاريخ واالتجا  ن و  لدى طبب المر مة اللانوية
 جامعة دمن ور.

(. ال را ة التصويرية. نظاـ الع ؿ بركممع. ترجمة مكتبة جرير. الطبعة 1363 يم ، بوؿ فر.) -
 جرير.  مكتبة :األول . الرياض

http://www.forum.topmaxtech.net/
http://www.forum.topmaxtech.net/
http://www.forum.topmaxtech.net/
http://www.forum.topmaxtech.net/t72334.html
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 التاريخإ ال  ـ تنمية يإ التبادلإ التدريس استخداـ يعالية(. 1366. )طع ىبراهيـ ال يما  طع، -
 كمية .من ورة غير ماجستير رسالة .اإلعدادية المر مة تبميذ لدى المعرية ورا  ما وم ارات
 .طنطا جامعة -التربية

 والت ميؿ العممإ ثالب  طرؽ(.  1331.)  سيف مصط   باه ، ىخبص  ال  يظ، عبد -
 . لمن ر الكتاب مركز: ال اهرة. 1ط. والرياضية والن سية التربوية المجاالت يإ اإل صارإ

 التاريخإ(. استخداـ التعمـ المدمج لتنمية ال  ـ 1366ال  ، سموى سام  عبد الباسط.) عبد -
 –التربية  كمية غير من ورة. ماجستيرواالتجا  نجو المادة لدى طبب المر مة اللانوية. رسالة 

 جامعة بن ا.
 العصؼ عم   ارمة ىستراتيجية استخداـ ألر ، أكتوبر(.1331) .الجندي السعيد العزيز، عبد -

 األوؿ الصؼ طبب لدى اإلبداعإ الت كير وتنمية التاريخإ ال  ـ عم  التاريخ تدريس يإ الذهنإ
-6 ص ص (.26العدد) ،(61جمد)، الم جامعة بن ا –. كمية التربية التربية كمية مجمة .اللانوي
16. 

العزيز، أروى السعيد  دعب  عبد ال ميـ، أ مد ماهر عبد اه م مد  جودةالوهاب، عمإ  عبد -
لدى الطبب  التاريخإ، يناير(. برنامج  ارـ عم  التاريخ الر مإ لتنمية ال  ـ 1366.)الجندي

( ، 03المجمد ) ،جامعة بن ا –كمية التربية . المعمميف بكمية التربية. مجمة كمية التربية
 .101: 132(، ص ص 664العدد)

(. ألر مدخؿ التاريخ ال  وي ي  تدريس التاريخ ي  تنمية 1365ربع، ساما سميـ أ مد.) عبد -
الصؼ العا ر األساسإ ي  مدارس وكالة ال وث )األونروا(.  طمبعلدى  التاريخإال  ـ والتعاطؼ 

 جامعة اليرموؾ. األردف. –ة التربية رسالة دكتورا  من ورة الكترونيا. كمي
 عف م تر ة و دة ياعمية (.مايو ،1333).م مد عاطؼ بدوى، م مد  جودة عم  عبدالوهاب، -

 اللالث الصؼ تبميذ لدى التاريخإ الت كير م ارات تنمية ي  التاريخية وال صوف ال بع
 .التدريس وطرؽ اهجلممن المصرية الجمعية. التدريس وطرؽ المناهج ي  دراسات. اإلعدادي

 . 613:  61 ص ص والستوف، الراب  العدد ، مس عيف جامعة – التربية كمية
 مركز: بن ا. التاريخ تدريس يإ  ديلة اتجاهات(. 1335. )م مد جودة عمإ عبدالوهاب، -

 . التعميمية لمخدمات األوسط ال رؽ
 .وتعممع تعميمع ليبوأسا األلمانإ التاريخ تدريس(. 1362. )م مد جودة عمإ عبدالوهاب، -

 .التعميمية لمخدمات األوسط ال رؽ مركز: بن ا. ب لية و ضايا تطبي ية نماذج
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 العممية األهمية ل ياس ى صارية أساليب: األلر  جـ(. يوليو11-16 ،1330. )رضا عصر، -
 وطرؽ لممناهج المصرية لمجمعية ع ر الخامس العممإ الم تمر. التربوية الب وث لنتارج

 المجمد  مس، عيف جامعة – الضياية دار .المعاصرة لم ياة واإلعداد التعميـ مناهج. التدريس
 .340-312 ص ص اللانإ،

 ذي بالدماغ والتعمـ التدريس(. 1336.)ىبراهيـ يوسؼ الجيش، ىسماعيؿ  عزو ع انة، -
  والتوزي  لمن ر الل اية دار: عماف. األول  الطبعة. الجانبيف

 نموذج عم   ارمة تعميمية استراتيجية ألر .(أبريؿ ،1361) .م مد توييؽ م مد رضا عم ، -
SWOM التاريخإ لم  ـ الع مية الخريطة م ارات تنمية عم  التاريخ تدريس يإ التعميمإ 
 وعمـ التربية يإ عربية دراسات. اللانوية المر مة طبب لدى ال رار واتخاذ العب ات وتناوؿ
 .اللالث الجز  ،11 العدد الن س،

 ال  ـ مجالإ ضو  يإ اللانوية بالمر مة التاريخ مناهج تطوير(. 1361).م مد وساـ عم ، -
 .اإلسكندرية جامعة -التربية كمية. من ورة غير دكتورا  رسالة .التاريخييف والت كير

 م مد  توييؽ م مد رضا عمإ،   م مد جودة ،عمإ الوهاب عبد م مد  م مود سعد أمؿ عمر، -
 الدراسات يإ التاريخإ والتعاطؼ ال  ـ تنمية .(يوليو ،1362).ال توح أبو سنا  م اوري،

. كمية التربية كمية مجمة .اإلعدادية المر مة تبميذ لدى ال  وي التاريخ باستخداـ االجتماعية
 . 151: 136 ص ص (،630) العدد ،(13) المجمد ،بن ا جامعة  -التربية

 الدراسات تدريس يإ ال  وي لتاريخا مدخؿ ياعمية(. 1361. )م مد م مود سعد أمؿ عمر، -
 ماجستير رسالة. اإلعدادية المر مة تبميذ لدى التاريخإ والتعاطؼ ال  ـ تنمية عم  االجتماعية

 .بن ا جامعة -التربية كمية. من ورة غير
(. استخداـ ىستراتيجية بوؿ سكيؿ مدعومة باألن طة اإللرارية 1366عيد، أسما  جماؿ  سف.) -

تنور الم وي وم ارات التعمـ الذاتإ لدى التبميذ ال ار يف بالمر مة اإلعدادية. لتنمية مستوى ال
 جامعة أسيوط.                -رسالة ماجستير غير من ورة.  كمية التربية 

  وفخروف نويؿ. ت. الن س وعمـ التربية يإ الب ث مناهج( . 1330. )ب. ديوبو داليف، ياف -
 .المصرية نجمواأل  مكتبة: ال اهرة .نبيؿ م مد

 ر مإ موديوؿ ياعمية(.  يناير ،1363.) مدأ سيد سعيد دينا الس ا، الم مدي  سامية يايد، -
 كمية مجمة .اإلعدادية المر مة تبميذ لدى التاريخإ ال  ـ لتنمية التاريخ تدريس يإ م ترح
 .613:  40 ص ص ،( 36) العدد طنطا، جامعة -التربية كمية. التربية

(. ىستراتيجية تدريس م تر ة ، يبراير1363د  يايد، سامية الم مدى.)ر وؼ م مال   ، عبد ال -
 –باستخداـ النصوص التاريخية لتنمية ال  ـ ال رارإ لدى طبب  عبة التاريخ بكمية التربية 
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 لمدراسات التربوية الجمعية. االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمة جامعة طنطا.
 .21: 60(، ص ص 12العدد) ، مس عيف جامعة – تربيةال كمية. االجتماعية

(. برنامج  ارـ عم  م ارات ال  ـ ال رارإ والتخطيط لتدريس ا 1361أ مد بدوى أ مد.) كماؿ، -
 مجمة وألر  عم  م ارات معالجة المعمومات لدى الطبب المعمميف  عبة التاريخ بكمية التربية.

 – التربية كمية. االجتماعية لمدراسات التربوية لجمعيةا. االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية
 (. 31العدد )، مس عيف جامعة

، 1366م مود، عبد الرازؽ مختار  سيد، عبد الوهاب ها ـ  عيد، أسما  جماؿ  سف.) -
نويمبر(. ألر استخداـ ىستراتيجية بوؿ سكيؿ مدعومة باألن طة اإللرارية يإ تنمية مستوى 

 –كمية التربية. كمية التربية  مجمةبميذ ال ار يف بالمر مة اإلعدادية. التنور الم وي لدى الت
: 151العدد ال ادي ع ر، الجز  اللانإ ، ص ص  ،جامعة أسيوط. المجمد الخامس واللبلوف

236. 
، يناير(. ألر استخداـ ىستراتيجية 1313م مود، عبد الرازؽ مختار  عيد، أسما  جماؿ  سف.) -

األن طة اإللرارية يإ تنمية م ارات التعمـ الذاتإ لدى التبميذ ال ار يف بوؿ سكيؿ المدعومة ب
أ ريد الدولية لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية. العدد اللالث، المجمد اللانإ  مجمةبالمر مة اإلعدادية. 

 .04: 6، ص ص 
ال كري لمن ر  اإلبداع  ركةالكويت:  الطبعة األول . .التصويرية ال را ة(. 1336) .جماؿ المب، -

 والتوزي . 
 بتاريخ زيارة أخر  :ي ط خطوات خمس التصويرية(. ال را ة أكتوبر66، 1363جماؿ .) المب، -

 مو   عم  متاح  66/5/1365
https://www.annajah.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%

D8%A1%D8%A9- 
 اإلعداديالصؼ اللالث التاريخ لتبميذ  دريس(. ياعمية ت1330 يريف عم  جاد.) موس ، -

عيف  جامعة –الرسـو الكاريكاتورية. رسالة ماجستير غير من ورة ، كمية التربية  باستخداـ
 . مس

 مناهج تطوير(. 1334.) م مد هانإ  سف،  ىسماعيؿ م مد الم صود، عبد  عبد  سعيد ناي ، -
 والت كير ال  ـ م ارات يةلتنم المعرية ورا  ما استراتيجيات ضو  يإ اللانوية المر مة يإ التاريخ

 ع ر، السادس المجمد ،اإلسكندرية جامعة -التربية كمية .التربية كمية مجمة .التاريخييف
 . 116: 163 ص ص، (1)العدد
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ي  تنمية  عريإمخططات التعارض الم ىستراتيجيةياعمية  .(1366مريـ جماؿ عبد اه.) نعمة، -
. رسالة لدى تبميذ المر مة المتوسطة بدولة الكويت التاريخإم ارات الت كير االستداللإ وال  ـ 

 .الواديجنوب  عةجام –كمية التربية بال رد ة  ماجستير غير من ورة.
 لم توى المعيارية المستويات ولي ة .(1336) .واالعتماد التعميـ جودة لضماف ال ومية ال يرة -

 بتاريخ زيارة أخر :معإالجا  بؿ لمتعميـ الوطنية والتربية االجتماعية الدراسات مادة
                ال يرة مو   عم  متاح  66/0/1365

http://naqaae.org/main/pdf/pre/courses_content_nars/soc 
 الدراسات تدريس يإ والم كبت ال ضايا مدخؿ ياعمية(. 1335. )سالـ عبـ ص ا  ي ي ، -

 غير ماجستير رسالة. اإلعدادية مةالمر  لطبب التاريخإ والتعاطؼ ال  ـ لتنمية االجتماعية
 . مس عيف جامعة -التربية كمية. من ورة
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