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أثر إستراتيجية التعميم المتمايز في تحصيل مادة التاريخ
لدى طالبات الصف الول المتوسط
للباحثة
م .د .سميرة محمود حسين

جامعة ديالى  -كمية التربية الساسية
الملخص:
رمت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية التعميـ المتمايز في تحصيؿ مادة التاريخ لدل طالبات الصؼ

االكؿ المتكسط ،كلمتحقؽ مف ىدؼ البحث كفرضيتو تـ اختيار عينة مف طالبات الصؼ االكؿ المتكسط في ثانكية
العركة الكثقى التابعة لممديرية العامة لتربية ديالى  ،كجرل اختيار شعبتيف مف الصؼ االكؿ المتكسط تجريبية
كضابطة.
بمػغت عينة البحث (ٓ )ٙطالبػة كبكاقع (ٖٓ) طالبػة فػي المجمكعة التجريبية ك(ٖٓ) طالبة في المجمكعة
الزمني محسكبان باألشير ،الػذكػاء ،اختبار المعرفة
الضابطة ،كأجرت الباحثة بينيما تكافؤان فػي المتغيرات (العػمر
ّ
السابقة) ،اعدت الباحثة مستمزمات البحث مف حيث تحديد المادة الدراسية كصياغة األىداؼ السمككية ،كاعداد
الخطط التدريسية لكال المجمكعتيف كعرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كفي ضكء مالحظاتيـ تـ إجراء التعديالت
المناسبة ،كاستعممت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية المناسبة ،في ضكء نتائج البحث تكصمت الباحثة إلى االستنتاجات
اآلتية :
ٔ .قدرة التدريس باستراتيجية التعميـ المتمايز عمى رفع مستكل التحصيؿ لطالبات المجمكعة التجريبية مقابؿ
المجمكعة الضابطة.

ٕ .إف تدريس التاريخ باستراتيجية التعميـ المتمايز تجعؿ الطالبات محكر العممية التعميمية .
ٖ .استراتيجية التعميـ المتمايز افضؿ مف الطريقة التقميدية في رفع التحصيؿ .
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مشكمة البحث:

الفصل الول

يعد التاريخ ذاكرة األمة كمخزكف تراثيا الثقافي كمناخ عمميات التفكير كتحديد الكجية كىك
الحامؿ لسمات شخصيتيا الحضارية كعامؿ ميـ مف عكامؿ االرتكاز الثقافي ،فضالن عف ككنو
كعاء لمتجارب كالخبرات اإلنسانية عمى مر العصكر ك بذلؾ يعد التاريخ مرآة صادقة لفيـ الحاضر
المعاش كمف ثـ يصبح التاريخ نقطة االنطالؽ إلى المستقبؿ (.مغراكم )ٖٖ:ٕٜٓٓ،

كعمى

الرغـ مف ذلؾ نجد إف الطمبة ال يشعركف بدكافع حقيقية لدراسة ىذه المادة ( .ألمقاني )ٗ:ٜٜٔٚ،

كقد حددت ك ازرة التربية في جميكرية العراؽ أسباب تدني مستكل التحصيؿ الدراسي لمطمبة في

ضعؼ المنيجية لدييـ في تنظيـ استراتيجيات الدراسة كالتعمـ الذاتي مف خالؿ استعماؿ الطريقة
التقميدية ،كمف الحمكؿ المقترحة لذلؾ ىك تحسيف التدريس عف طريؽ تطكير طرائؽ كاستراتيجيات

التدريس لتنمية قدرات الطمبة كتمكنيـ مف التعمـ الذاتي مما يؤدم الى زيادة تحصيميـ الدراسي .

(ك ازرة التربية)ٕٔ-ٔٓ :ٜٜٔ٘ ،

عمى ذلؾ ترل الباحثة ضركرة البحث عف طرائؽ كأساليب كاستراتيجيات جديدة مف شانيا أف

تنمي قدرات المتعمميف التحصيمية ،كالتعميـ عمى كفؽ استراتيجية التعميـ المتمايز ييدؼ الى رفع
مستكل جميع الطمبة ،كليس الذيف يكاجيكف مشكالت في التحصيؿ ،فيي سياسة مدرسية تأخذ
بالحسباف خصائص الطمبة السابقة.

(عبيدات ،كابك السميد)ٔٔٚ :ٕٓٓٚ،

كيمكف أف تحدد الباحثة مشكمة ىذا البحث مف خالؿ االجابة عف السؤاؿ اآلتي :ىؿ الستراتيجية

التعميـ المتمايز اثر في تحصيؿ طالبات الصؼ االكؿ المتكسط في مادة تاريخ الحضارات القديمة؟
أهمية البحث:

كبير كمتسارعان في المعارؼ كالعمكـ كافة كاصبح ىذا التقدـ السمة
يشيد القرف الحالي تقدمان ان

المميزة لو كالذم شمؿ التربية بعدىا اداة التنمية ككسيمتيا االساس لبناء انساف متسمح بالعمـ
كالمعرفة ،فيي كسيمة لمنيكض باألفراد إلى الرقي باألمـ كتسعى إلى إعداد الفرد الصالح إعدادان

متكامالن متزنان ليككف نافعان لنفسو كمجتمعو سعيدان في حياتو.

( الحيمة)ٕٔ :ٕٓٓٛ ،

كتعد مادة التاريخ مف المكاد الدراسية األساسية التي تدرس في جميع المراحؿ التعميمية ،إذ

إنيا سجؿ حياة األمـ كالمرأة التي تعكس بطكالتيا كأمجادىا ،ككتابيا الذم دكنت بو أحداث حياتيا
كتسمسميا كتعاقبيا ،كقد أصبح التاريخ عمـ دراسة حركة الزمف كأحداثو كتطكره.
(حميدة كآخركف)٘٘ :ٕٓٓٓ ،
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كالبد مف االىتماـ بطرائؽ كاساليب كاستراتيجيات التدريس الحديثة التي تزيد مف

تحقيؽ

األىداؼ التربكية كالتعميمية ،كالتي تثير دافعية المتعمميف كتتيح ليـ الفرصة الستخداـ كسائؿ كمكاد

تعميمية ،اذ انيا تعد األسمكب الرئيسي في إحداث التعمـ ،كاألداة الميمة التي تحكـ بيا عمى أم
مادة( .عبيد )٘ٔ-ٕٗ : ٕٓٓٔ ،
ك تقكـ استراتيجية التعميـ المتمايز عمى اساس اف التعميـ لجميع الطمبة بغض النظر عف
قدراتيـ كمستكل ادائيـ اك خبراتيـ السابقة  ،فيي تفترض اف الصؼ الدراسي يحتكم عمى متعمميف

مختمفيف باختالؼ بيئاتيـ المنزلية  ،كاختالؼ مستكياتيـ الثقافية كخبراتيـ  ،كطرؽ إدارات العالـ
المحيط ( .عطية ) ٗ٘ٛ -ٗ٘٘ : ٕٜٓٓ،
كتكمف اىمية ىذا البحث في الجكانب اآلتية -:
ٔ -يتماشى مع االتجاىات التربكية الحديثة التي تسعى الى تجريب استراتيجيات تدريسية حديثة.
ٕ -التأكيد بطريقة تجريبية قائمة عمى اصكؿ البحث العممي مف فاعمية استراتيجية التعميـ المتمايز.
ٖ -تطكيع استراتيجية التعميـ المتمايز في تدريس التاريخ.
هدف البحث :

ييدؼ البحث الى تعرؼ أثر استراتيجية التعميـ المتمايز في تحصيؿ طالبات الصؼ االكؿ

المتكسط في مادة تاريخ الحضارات القديمة .
فرضية البحث -:

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (٘ٓ )ٓ.بيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف(
التجريبية كالضابطة) في اختبار التحصيؿ البعدم.

حدود البحث:
 طالبات الصؼ االكؿ المتكسط في الدارس المتكسطة كالثانكية النيارية لمبنات في المديريةالعامة لتربية ديالى.

 محتكل كتاب تاريخ الحضارات القديمة المقرر تدريسو لطالبات الصؼ االكؿ المتكسط فيجميكرية العراؽ لمعاـ الدراسي(ٖٕٔٓ.)ٕٓٔٗ-
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تحديد المصطمحات:
أوالً  :االستراتيجية :عرفيا (الحيمة ،كتكفيؽ  ) ٕٓٓٛ:بانيا مجمكعة طرؽ كاجراءات اك طرؽ
(الحيمة،كتكفيؽ)ٙٗ :ٕٓٓٛ،

محدده لتنفيذ مياره معينو.

وعرفتها الباحثة اجرائيا" بانها :مجمكعة االجراءات التدريسية التي اعدتيا الباحثة مسبقان في ضكء
االمكانات المتاحة تـ كفقيا اختيار نمط التعمـ باستخداـ التعميـ المتمايز في تحصيؿ مادة التاريخ

لعينة البحث.
ثانيا :التعميم المتمايز :عرفو (عبيدات كسييمة  )ٕٓٓٚ،بانو تعميـ ييدؼ الى رفع مستكل جميع

الطمبة  ،كليس الطمبة الذيف يكاجيكف مشكالت في التحصيؿ كتيدؼ الى زيادة امكانات كقدراتيـ
األدائية .

(عبيدات كسييمة)ٔٔٚ :ٕٓٓٚ،

وعرفتها الباحثة اجرائيا" بانها :كؿ االجراءات التي تعتمدىا الباحثة كالتي تأخذ بالحسباف
خصائص طالبات الصؼ االكؿ المتكسط( عينة البحث ) كقدراتيف كميكليف كالكيفية التي يفضمنيا

في التعميـ لمكصكؿ الى نتائج تعمـ كاحدة .

ثالثا :التحصيل :عرفو(عيادة  )ٕٓٓٔ،بانو "ذلؾ المستكل الذم كصؿ اليو التمميذ في التحصيؿ
الدراسي " .

(عيادة )ٔٗٙ :ٕٓٓٔ،

وتعرفه الباحثة اجرائياً :بانو مقدار الدرجات التي يحصمف عمييا الطالبات في االختبار التحصيمي

المعد مف قبؿ الباحثة .

الفصل الثاني
الخمفية النظرية والدراسات السابقة
أوالً :خمفية نظرية
إستراتيجية التعميم المتمايز:
التعميـ المتمايز عبارة عف عممية تدريس لممتعمميف ذكم القدرات المختمفة لمفصؿ

الدراسي(.السايح:ٕٓٓٔ،صٗ)

فيك ييدؼ إلى رفع مستكل جميع المتعمميف كليس الطمبة الذيف يكاجيكف مشكالت في التحصيؿ،
اف التعميـ المتمايز يأخذ في الحسباف خصائص الفرد كخبراتو السابقة لزيادة امكاناتو كقدراتو  ،إف
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النقطة األساسية في التعميـ المتمايز ىي تكقعات المدرسيف مف الطمبة كاتجاىاتيـ نحك إمكاناتيـ

كقدراتيـ  ( .عبيدات كسييمة ) ٔٔٚ : ٕٓٓٚ ،
كيرتبط مفيكـ التعميـ المتمايز بما يمي :

ٔ -استخداـ أساليب تدريس تسمح بتنكع المياـ كالنتائج التعميمية .
ٕ -إعداد الدركس كتخطيطيا عمى كفؽ مبادئ التعميـ المتمايز .
ٖ-تحديدأساليب التعميـ المتمايز كفؽ كفايات المدرسيف .

( العنزم كآخركف ب .ت ) ٖ :

االفتراضات التي يستند اليها التعميم المتمايز :
يستند التعميـ المتمايز إلى جممة مف االفتراضات تتمثؿ باآلتي :
 اف الطمبة يختمفكف عف بعضيـ في المعرفػة السابقة كالخصائص كالميكؿ كالقدرات
كالمكاىب كاالتجاىات كاألساليب التي يتعممكف بيا  ،كدرجة استجابتيـ لمتعميـ .

 عدـ تمكف المعمميف أك المدرسيف مف تحقيؽ مستكل التعمـ المطمكب لجميع المتعمميف
بطريقة تدريس كاحدة .

 عدـ كجكد طريقة تدريس كاحدة تالئـ جميع المتعمميف .
 إف التعميـ المتمايز يكفر بيئػة تعمـ مالئمػة لجميع المتعمميف كبذلؾ يمكف لكؿ متعمـ مف
بمكغ األىداؼ المطمكبة بالطريقة كاألدكات التي تالئمو .

 إف التعميـ المتمايز نظاـ تعميمػي ييدؼ إلى تحقيؽ مخرجات تعميميػة كاحدة بإجراءات
كعمميات كأدكات مختمفة.

(عطية )ٗ٘٘ :ٕٜٓٓ،

بعد كؿ ىذا يمكف اف نمخص القكؿ بأنو استراتيجية تدريس تأخذ بعيف االعتبار خصائص
المتعمميف كقدراتيـ كمكاىبيـ كميكليـ كالكيفية التي يفضمكنيا في التعمـ كالكصكؿ إلى نكاتج تعمـ

كاحدة بأدكات كأساليب متنكعة.

أشكال التعميم المتمايز :يتخذ التعميـ المتمايز أشكاالن متعددة منيا :
 التدريس عمى كفؽ نظرية الذكاءات المتعددة . التدريس عمى كفؽ أنماط المتعمميف . -التعمـ التعاكنػي.

( عبيدات كسييمة ) ٕٔٓ : ٕٓٓٚ ،
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خطوات التعميم المتمايز :
 -6المرحمة االستطالعيػة  :أف المرحمة األكلػى فػي التعميـ المتمايز ىي إجراء د ارسػة
استطالعية تقكيمية لتحديد ما يأتي :

 -المستكيات المعرفية لدل الطمبة.

 -القدرات كالمكاىب التي يمتمكنيا الطمبة.

 االتجاىات كالميكؿ كالخصائص الشخصية لكؿ الطمبة. -أسمكب التعمـ المفضؿ لكؿ طالب .

 الخمفية الثقافية كالبيئة المنزلية كاالجتماعية التي تنحدر منيا كؿ طالب .ٕ -تقسيـ الطمبة في مجمكعات صغيرة فػي ضكء ما بينيـ مف مشتركات تجمػع بيف أفراد كؿ
مجمكعة التي تـ التكصؿ إلييا عف طريؽ الدراسة االستطالعية  ( .عطية ) ٗ٘ٛ : ٕٜٓٓ ،

ٖ -تحدد المياـ التي سيقكـ بيا الطمبة لتحقيؽ أىداؼ التعمـ(.عبيدات كسييمة)ٜٔٔ : ٕٓٓٚ ،
ٗ -اختيار مصادر التعمـ المالئمة لكؿ مجمكعة كاألدكات كالكسائؿ الالزمة لمتعمـ .
٘ -تنظيـ بيئة التعمـ بطريقة تالئـ متطمبات كؿ مجمكعة .
 -ٙكضع خطة لتنفيذ الدرس في ضكء معطيات الخطكات السابقة .
 -ٚتنفيذ الخطػة التي يتـ كضعيا تعنػي قياـ جميػع المجمكعات بالتعمـ بالطريقػة كاألدكات كالكسائؿ
التي تالئميا بحيث تنغمس جميػع المجمكعات في تعمـ الدرس نفسو كلكف بأساليب مختمفة .

 -ٛا لتقكيـ  :إجراء عمميػة تقكيـ يككف الغرض منيا قياس مخرجػات التعميـ كالتأكد مف تحقيؽ
أىداؼ الدرس .

( عطية . ) ٜٗ٘ : ٕٜٓٓ ،

مجاالت التعميم المتمايز  :يمكف أف يتـ في أم خطكة مف خطكات التعميـ االتية :
في مجال الهداف
في مجال الساليب
في مجال المخرجات ( .العنزم كآخركف :صٗ ) .
أف المستكيات الثالثة السابقة مف التعميـ المتمايز يمكف تحقيقيا كلكف االكتفاء بالتمييز في

األىداؼ ال يحقؽ الغرض  ،ألف اليدؼ مف التعميـ المتمايز تقديـ تعميـ لكؿ الطالبات كيمكف
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تحقيؽ ىذا التعميـ إذا تـ استغالؿ تمثيالت الطمبة كامكاناتيـ  ،كاستغالؿ مجاالت قكتيـ لتدعيـ

مجاالت ضعفيـ .

مثاؿ  :طالبة ضعيفة في المغة اإلنكميزية لكنيا تحب الرياضة  ،كيؼ نستغؿ الرياضة لتدعيـ تعمـ

المغة اإلنكميزية ؟

الحؿ  ( :طمبت المدرسة مف الطالبة أف تقدـ أخبا انر رياضيػة بالمغة اإلنكميزية مف خالؿ إعطائيا

صحيفة ب المغة اإلنكميزية ،صارت الطالبة تبحث عف أخبار رياضية تقدميا أماـ زميالتيا ،اكتسبت
ثقة بنفسيا كبمغتيا اإلنكميزية ) .
أننا ىنا لـ نعدؿ المنيج كلـ نقبؿ مستكل متدنيان مف ىذه الطالبة ،إنما ركزنا عمى تنمية ضعفيا

باستغالؿ نقاط قكتيا  ( .عبيدات كسييمة) ٕٕٔ-ٕٔٔ : ٕٓٓٚ ،
مميزات التعميم المتمايز :

ٔ -يكفر لكؿ طالب أك مجمكعة طمبة متطمبات التعمـ التي تالئميـ .
ٕ -يناؿ رضا الطمبة كقبكليـ .
ٖ -يزيد مف فاعمية الطمبة في التعمـ .
عيوب التعميم المتمايز :
ٔ -حاجتو إلى معمـ يمتمؾ قدرة عالية في التدريس .
ٕ -حاجتو إلى خطة تدريس متشعبة تالئـ كؿ فئة مف فئات المتعمميف قد ال يجيدىا البعض .
ٖ -حاجتو إلى تنظيـ خاص لبيئة التعمـ قد ال يحسنو بعض المدرسيف .
(عطية) ٗٙٓ :ٕٜٓٓ ،
الفرق بين التعميم االعتيادي والتعميم المتمايز :
فػي التعميـ االعتيادم يقدـ المدرس مثيػ انر كاحدان أك ىدفان كاحدان يكمؼ المتعمميف بنشاط كاحد

ليحققكا نفس المخرجات :
نفس المثير

نفس المهمة أو النشاط
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إذا أراد المدرس أف يراعي الفركؽ الفردية فأنو يعمؿ عمى تقديـ نفس المثير لمجميع ،كنفس

الميمة ،كلكف يقبؿ منيـ مخرجات مختمفة ،ففي ىذه الحالة يراعي قدرات المتعمميف كامكاناتيـ ،
فيـ ال يستطيعكف جميعان الكصكؿ إلى نفس النتائج أك المخرجات ألنيـ متفاكتكف في قدراتيـ .
نفس المثير

نفس المهمة

مخرجات مختمفة حسب مستوياتهم

أما إذا أراد المدرس تقديـ تعميـ متمايز فأنو يقدـ نفس المثير كمياـ متنكعة ليصؿ إلى نفس
المخرجات .
نفس المثير

مهام متنوعة وأساليب متنوعة

نفس المخرجات

إننا ىنا عممنا الجميع نفس الدرس لكف بأساليب كمياـ متنكعة(.عبيدات كسييمة)ٜٔٔ :ٕٓٓٚ ،
ثانياً :دراسات سابقة
-6دراسة التميمي ()2366
اجريت الدراسة في العراؽ كىدفت الى تعرؼ أثر استراتيجية التعميـ المتمايز في تعديؿ التصكرات
البديمة لممفاىيـ التاريخية لدل طالبات الصؼ الرابع األدبي كبمغت عينة الدراسة(٘)ٚطالبة مف

طالبات الصؼ الرابع االدبي كاستعمؿ االختبار التائي  T . testككسائؿ احصائية لمعالجة
بيانات البحث كدلت النتائج عمى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (٘ٓ )ٓ.بيف

مجمكعتي البحث لصالح المجمكعة التجريبية.
-2دراسة السامرائي()2333
اجريت الدراسة في العراؽ كىدفت الى تعرؼ أثر استخداـ نمطيف مف اساليب استثارة الدافعية في

التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ االكؿ المتكسط مادة تاريخ الحضارات القديمة كبمغت عينة
الدراسة(ٓ )ٜطالب مف طالب الصؼ االكؿ المتكسط كاستعمؿ الباحث اختبار شيفيو ككسائؿ
احصائية لمعالجة بيانات البحث كدلت النتائج عمى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل

(٘ٓ )ٓ.بيف مجمكعتي البحث لصالح المجمكعة التجريبية.

مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
بعد عرض الدراسات السابقة تكصمت الباحثتاف الى المؤشرات كالدالالت االتية -:
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ٔ-تبايت الدراسات السابقة في ىدؼ الدراسة فدراسة ( التميمي )ٕٕٓٔ،ىدفت الى معرفة أثر
استراتيجية التعميـ المتمايز في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ التاريخية لدل طالبات الصؼ

الرابع األدبي  .كدراسة (السامرائي )ٕٓٓٗ،ىدفت الى معرفة أثر استخداـ نمطيف مف اساليب
استثارة الدافعية في التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ االكؿ المتكسط مادة تاريخ الحضارات

القديمة.

ٕ-تبايف حجـ العينات السابقة اذ تراكحت بيف (٘ )ٜٓ-ٚطالب ،اما الدراسة الحالية فكانت عينتيا
(ٓ )ٙطالبة .

ٖ-استخدمت الدراسات السابقة االختيار التائي كاختبار شيفيو ككسيمة احصائية لتمثيؿ البيانات
كاستخدمت الدراسة الحالية االختبار التائي كسيمة احصائية لتمثيؿ البيانات .

ٗ-استخدمت الدراسات السابقة االختبار التحصيمي اداة لجمع البيانات كاستخدمت االداة نفسيا في
الدراسة الحالية .

الفصل الثالث
إجراءات البحث

أوًال :التصميم التجريبي

اعتمدت الباحثة عمى التصميـ التجريبي ذم المجمكعة التجريبية كالضابطة ذم الضبط

الجزئي .اذ كجدتو الباحثة مالئما لظركؼ ىذا البحث ،كالشكؿ (ٔ ) يكضح ذلؾ.
المجمكعة
التجريبية
الضابطة

المتغير المستقؿ
استراتيجية التعميـ المتمايز
_

المتغير التابع
التحصيؿ

نكع االختبار
بعدم

شكؿ(ٔ) التصميم التجريبي لمبحث
ثانيا :مجتمع البحث
يشمؿ مجتمع البحث المدارس المتكسطة كالثانكية التابعة لممديرية العامة لتربية ديالى لمعاـ
الدراسي(ٖٕٔٓ )ٕٓٔٗ-ككقع االختيار عمى ثانكية العركة الكثقى قصديان.
ثالثا :عينة البحث
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اقتصرت عينة البحث عمى طالبات الصؼ االكؿ المتكسط في ثانكية العركة الكثقى لمبنات

في محافظة ديالى ،كتتككف المرحمة االكلى مف شعبتيف (أ ،ب) كيبمغ مجمكع الطالبات (ٓ )ٙطالبة
مكزعتيف عمى الشعبتيف ،فتـ اختيار الشعبة (أ) عشكائيا لتككف المجمكعة التجريبية التي تدرس
باستراتيجية التعميـ المتمايز كالشعبة (ب) المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية

(التقميدية) .

تكافؤ مجموعتي البحث :
كافأت الباحثة بيف مجمكعتي البحث في المتغيرات االتية :الذكاء ،اختبار المعرفة السابقة،
العمر الزمني ،كالجدكؿ(ٔ) يكضح ذلؾ.
جدول()6
المتوسطات الحسابية والتباينات والقيمة التائية المحسوبة لممتغيرات ،العـمر الزمني محسوباً
بالشهر ،ومستوى الـذكـاء  ،ودرجات اختبار المعرفة السابقة).
المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

تجريبية

ٖٓ

ٔ٘ٙ،ٙ

ٔٚ،ٚ

ضابطة

ٖٓ

ٔ٘٘،ٜ

ٕٗٔ،

ضابطة

ٖٓ

ٜٔٚ3

ٔٗ3ٚ

تجريبية

ٖٓ

ٕٖٗ،

ٖٔٗ،

ضابطة

ٖٓ

ٖٗٔ،

ٕ٘،ٛ

المعرفة

تجريبية

ٖٓ

ٖٖٔ3

ٗ3ٙ

السابقة

ضابطة

ٖٓ

ٕٖٔ3

ٗٗ3

المتغيرات

العمر الزمني

الذكاء

المجمكعة

العدد

القيمة التائية
المحسكبة
ٓ3ٖٛ

ٓ3٘ٙ
ٖٓ3ٜ

درجة

الجدكلية

ٕ

الحرية

٘ٛ

الداللة اإلحصائية
عند مستكل
٘ٓٓ.
غير داؿ

ٕ

٘ٛ

غير داؿ

ٕ

٘ٛ

غير داؿ

تحديد المادة العممية :
حددت الباحثة المادة العممية التي ستدرس لطالبات عينة البحث أثناء مدة التجربة ،كشممت
الفصؿ الرابع كالخامس مف الكتاب المنيجي المقرر تدريسو.
الخطط التدريسية :
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أعدت الباحثة( )ٔٛخطة تدريسية بكاقع()ٜخطة لكؿ مجمكعة ممحؽ(ٕ )كتـ عرضيا عمى

الخبراء ممحؽ (ٖ)

االهداف السموكية :
تساعد صياغة األىداؼ السمككية المدرس عمى تحديد ظركؼ التعمـ المناسبة لمختمؼ الميمات

التي ينبغي عمى المتعمـ تعمميا  ،كىذا يعني اف مسؤكلية المدرس اكبر مف مجرد كصؼ العمؿ
التربكم اك صياغة األىداؼ في عبارات سمككية فيي تضـ أيضا تصنيؼ األىداؼ المصكغة عمى

الفئات السمككية التي تنتمي إلييا(ابك حطب .)ٔٓٙ :ٜٜٔٙ،كىي نكع مف الصياغة المغكية التي
تصؼ سمككا معينا يمكف مالحظتو كقياسو كيتكقع مف المتعمـ اف يككف قاد ار عمى ادائو في نياية

نشاط تعميمي محدد(سالمة . )ٙٙ:ٕٓٓٔ،اعدت الباحثة()ٜٗىدفا سمككيا كزعت عمى المستكيات

الثالثة االكلى مف تصنيؼ بمكـ بكاقع(ٖٕ)ىدفا لمستكل المعرفة ك()ٔٙىدفا لمستكل الفيـ
ك(ٓٔ)ىدفا لمستكل التطبيؽ كتـ عرضيا عمى الخبراء مف ذكم االختصاص ممحؽ( ٖ )
االختبار التحصيمي :
اف االختبارات ىي التي تصمـ لتقدير ما حصؿ عميو الطالب مف المعمكمات المدرسية كمقدار فيـ

الطالب ليا كالميارات التي اكتسبكىا مف تعمـ مادة معينة .

كيرل ( ابك سرحاف ) اف اختبار االختبار مف متعدد مف اكثر االختبارات المكضكعية قيمة كثباتان،
كمف خبراتو اف اسئمتو ممكف اف تقيس جميع اىداؼ تدريس المكاد االجتماعية ( .ابك سرحاف

)ٕٖٚ :ٕٓٓٓ،
أعدت الباحثة اختبا ار تحصيميا مف نكع االختيار مف متعدد كيتككف مف(ٖٓ ) فقرة كفقا لمخريطة
االختبارية كالجدكؿ(ٕ) يكضح ذلؾ .
جدول()2
الخريطة االختبارية
المحتكل

عدد الصفحات نسبة أىمية المحتكل

المعرفة

الفيـ التطبيؽ المجمكع

الفصؿ الرابع

ٕٔ

%٘ٙ

ٛ

٘

ٗ

ٔٚ

الفصؿ الخامس

ٗ

ٗٗ%

٘

٘

ٖ

ٖٔ

المجمكع

ٔٙ

ٓٓٔ%

ٖٔ

ٓٔ

ٚ

ٖٓ
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صدق االختبار:
يعد الصدؽ شرطا اساسيا مف شركط ادكات القياس الفعالة كاليدؼ مف صدؽ االختبار قدرتو
عمى قياس ما كضع ألجؿ قياسو (.ابك جادك )ٜٜٔٛ،كتـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم بعرضو
عمى مجمكعة مف الخبراء ليقركا مدل صالحية فقرات االختبار ،ممحؽ ( ٕ ) فضال عف صدؽ

المحتكل الذم تحقؽ بالخريطة االختبارية( .ابكجادك) ٔٔٓ :ٜٜٔٛ،
ثبات االختبار:
كقد استخدمت الباحثة لحساب ثبات االختبار طريقة التجزئة النصفية؛ ألنيا مف اكثر طرؽ الثبات

شيكعان كتتميز بسرعة التطبيؽ كقمة الجيد ( .العجيمي  )ٕٔ٘-ٔ٘ٔ :ٜٜٔٓ،كقد تـ احتساب
معامؿ االرتباط بيرسكف فكاف (ٔ )ٓ.ٚثـ صحح بمعامؿ سبيرماف -بركاف فكاف (ٖ )ٓ.ٛاذ يعد

االختبار ثابتان اذا كاف معامؿ الثبات يتراكح بيف (ٓ. )ٓ3ٜٓ ،ٓ.ٚ
الوسائل االحصائية :

استعممت الباحثة في اجراءات البحث كسائؿ احصائية عديدة منيا:
 االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف. معادلة معامؿ الصعكبة. قكة تمييز فقرات االختبار التحصيمي. معامؿ ارتباط بيرسكف.2ر
ر ث ك = ــــــــــ
ر1+

( الطيب) ٕٜٗ :ٜٜٜٔ،

(عالم ) 232 : 2002,

الفصل الرابع
عرض النتائج

تـ استخداـ االختيار التائي لعينتيف مستقمتيف كمتساكيتيف ككسيمة احصائية لمعرفة مدل داللة

الفرؽ بيف متكسطات درجة االختبار التحصيمي البعدم لمجمكعتي البحث  ،فتبيف اف الفرؽ داؿ

إحصائيان عند مستكل معنكية (٘ٓ )ٓ.كبدرجة حرية ( )٘ٛكلصالح المجمكعة التجريبية كبذلؾ
ترفض الفرضية الصفرية كالتي تقكؿ بعدـ كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل معنكية

(٘ٓ )ٓ.في متكسط درجات المجمكعتيف  .ككما في الجدكؿ(ٖ)
423
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جدول ()4
المتوسط الحسابي والتباين والقيمة الثابتة (المحسوبة و الجدولية ) لدرجات مجموعتي البحث
في االختبار التحصيمي
المجموعة

العدد

المتوسط التباين

درجة

التجريبية

43

22.3

64.3

33

الضابطة

43

26

64.1

الحسابي

القيمة الثابتة

الحرية المحسوبة
2.6

الداللة

الجدولية االحصائية
6.1

دالة

احصائية

تفسير النتائج :
أظيرت النتائج تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية التي تدرس باستراتيجية التعميـ المتمايز عمى

طالبات المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ .كبذلؾ نرفض

الفرضية الصفرية التي كضعتيا الباحثة .كيعزل ذلؾ الى اف التدريس باستراتيجية التعميـ المتمايز

َّ
شد انتباه الطالبات كزاد تركيزىف بكصفو اسمكبا تدريسيا حديثا لـ يعيدنو مف قبؿ ،كجعمتيف في
مكقؼ ايجابي متفاعؿ مع الدرس اعتمادا عمى االصغاء الجيد  ،بدال مف المكقؼ السمبي الذم

يعتمد فيو عمى المدرس  .زيادة عمى تحسيف قدرات تفكيرىف كتكسيع مداركيف مف خالؿ تييئة

البيئة التعميمية المناسبة.
االستنتاجات :

مف خالؿ النتيجة التي تكصؿ إلييا الباحثة يمكف استنتاج ما يأتي :
ٔ -اف تدريس مادة التاريخ لطالبات الصؼ االكؿ المتكسط باستراتيجية التعميـ المتمايز أفضؿ مف
تدريسيف بالطريقة التقميدية .

ٕ -ىناؾ حاجة عند طالبات الصؼ االكؿ المتكسط في مادة التاريخ الى استراتيجيات تدريسية
حديثة كمنيا استراتيجية التعميـ المتمايز.

ٖ-استراتيجية التعميـ المتمايز تجعؿ الطالبات محكر العممية التربكية  ،كالمعمـ مكجو كمرشد
كمييء لمجك التعميمي كىذا ما تسعى التربية الحديثة الى تحقيقو.
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التوصيات:
 االىتماـ باستراتيجية التعميـ المتمايز كاستراتيجية تدريس حديثة لما ليا مف اثر فاعؿ فيارتفاع تحصيؿ الطالبات.

 تطبيؽ التعميـ المتمايز في مكاد دراسية مختمفة. عمى المدرسيف االىتماـ بإشاعة مناخ صفي يتسـ بالديمقراطية لفسح المجاؿ اماـ الطمبةألبداء ارائيـ كطرح مناقشاتيـ المتعمقة بالمادة الدراسية.

المقترحات:
 اجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة في مراحؿ دراسية مختمفة. -اجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة في متغيرات اخرل كاكتساب المفاىيـ كالتفكير العممي.
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المصادر:
 .6القرآف الكريـ

ٕ .ابك حطب  ،فؤاد كاخركف ( :)ٜٔٛٚالتقكيـ النفسي  ،طٖ  ،القاىرة  ،مكتبة االنجمك المصرية .
ٖ .ابك حطب  ،فؤاد  ،كاماؿ  ،صادؽ ( :) ٜٜٔٙمناىج البحث كطرؽ التحميؿ االحصائي في العمكـ النفسية
كالتربكية كاالجتماعية  ،مكتبة االنجمك المصرية  ،طٕ  ،القاىرة  ،مصر .

ٗ .ابك جادك  ،صالح محمد عمي (ٕٓٓٓ ):دراسات في اساليب تدريس التربية االجتماعية كالكطنية ،دار
الكضاح كالخميج ،االردف.
٘ .ابك سرحاف  ،عطية عكذة (ٕٓٓٓ) دراسات في اساليب تدريس التربية االجتماعية الكطنية  ،طٔ،دار
الخميج  ،عماف  ،االردف .

 .ٙالتميمي ،زىير عبد ابراىيـ(ٕٔٔٓ):اثر استراتيجية التعميـ المتمايز في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ
التاريخية لدل طالبات الصؼ الرابع االدبي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية –االصمعي،
جامعة ديالى.

 .3الجامعة المستنصرية (ٕ٘ٓٓ)  :تكصيات المؤتمر العممي الحادم عشر لمتربية كالتعميـ  ،المنعقد في
كمية التربية االساسية ،بغداد ،العراؽ .

 .ٛحميدة ،إماـ مختار كآخركف(ٕٓٓٓ) :تدريس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ ،جٕ ،طٔ ،مكتبة
زىراء الشرؽ ،القاىرة.
 .ٜالحيمة ،محمد محمكد ،مرعي ،تكفيؽ (  :)ٕٓٓٛطرائؽ التدريس العامة  ،دار الشركؽ لمطباع ،عماف
،االردف .

ٓٔ .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :)2333(،تصميـ التعميـ كنظرية كممارسة ،طٗ ،دار الميسرة ،لمنشر كالتكزيع ،عماف
،األردف.

ٔٔ .الدباغ ،فخرم كأخركف(ٖ :)ٜٔٛاختيار رافت لممصفكفات المتابعة لمعراقييف ،مطبعة جامعة المكصؿ ،
المكصؿ.

ٕٔ .السامرائي،عدم طاىر محمكد(ٕٗٓٓ):اثر استخداـ نمطيف مف أساليب استثارة الدافعية في التحصيؿ
الدراسي لطالب الصؼ األكؿ المتكسط في مادة التاريخ القديـ لمكطف العربي،رسالة ماجستير،كمية
المعمميف–جامعة ديالى.

ٖٔ .السايح  ،محمد مصطفى( ٕٔٓٓ ) :اتجاىات حديثة في تدريس التربية الرياضية  ،مكتبة االشعاع
لمطباعة كالنشر  ،المتنزه  ،االسكندرية .
ٗٔ .سالمة ،عبد الحافظ محمد(ٕٔٓٓ) :تصميـ التدريس ،طٔ،دار الباركدم لمنشر كالتكزيع  ،عماف ،
االردف.
٘ٔ .الطيب ،احمد محمد(:)ٜٜٜٔاالحصاء في التربية كعمـ النفس،طٔ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية،
مصر.

 .ٔٙالعجيمي ف صباح حسيف كأخركف(ٓ :)ٜٜٔالتقكيـ كالقياس ،كمية التربية ابف رشد  ،جامعة بغداد  ،دار
الحكمة لمطباعة كالنشر  ،بغداد.
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 .63عبادة  ،احمد(ٕٔٓٓ) :قدرات التفكير االبتكارم كالذكاء كالتحصيؿ الدراسي في مرحمة التعمـ االعدادم ،
مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة.

 .ٔٛعبيد  ،ماجدة السيد (ٕٔٓٓ) :مناىج كاساليب تدريس ذكم الحاجات الخاصة  ،طٔ  ،دار صفاء لمنشر
كالتكزيع  ،عماف  ،االردف .
 .ٜٔعبيدات ،ذكقاف ،كابك السميد ،سييمة(  :)ٕٓٓٚاستراتيجيات التدريس ،طٔ ،دار الفكر ،عماف ،االردف .

ٕٓ .عطية  ،محسف عمي( :)ٕٜٓٓالمناىج الحديثة كطرائؽ التدريس  ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع  ،االردف .
ٕٔ .العنزم  ،فيد كاخركف ( ،ب  .ت ) :كرشة عمؿ في االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ  ،ك ازرة
التربية كالتعميـ – االدارة العامة لمتربية كالتعميـ لمبنات في منطقة الرياض  ،ادارة التعميـ المكازم – شعبة
التربية الخاصة  ( ،مأخكذ مف االنترنيت ) .

ٕٕ .المقاني  ،احمد حسيف(  :)ٜٜٔٚالمكاد االجتماعية كتنمية التفكير  ،عالـ الكتب لمطباعة كالنشر  ،القاىرة
.
ٖٕ .مغراكم  ،عبد المؤمف محمد (: ) ٕٜٓٓاتجاىات حديثة في بحكث مناىج كطرؽ تدريس الدراسات
االجتماعية ،شركة الدلتا لمنشر،طٔ،القاىرة.
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المالحق
ممحؽ (ٔ)

الخطط التدريسية

اختبار التحصيل

الهداف السموكية

أسماء السادة الخبراء (مرتبة حسب الحركؼ األبجدية)

طرائق تدريس الجغرافية

3 





طرائق تدريس الجغرافية

3 





4

أ .د .صفاء طارق حبيب

قياس وتقويم

3 





3

أ .د .عبد الرزاق عبد اهلل

طرائق تدريس التاريخ

3 





3

أ .د  .قصي محمد لطيف

طرائق تدريس التاريخ

3 





1

أ .د  .مهند عبد الستار

قياس وتقويم

ت

االسماء

التخصص

6

أ .د .ثناء يحيى الحسو

2

أ .د .صبحي ناجي الجبوري



3

أ.م .د هناء خضير جالب

مناهج وطرائق تدريس

3 





3

أ.م .د نجدت عبد الرؤف

مناهج وطرائق تدريس

3 





3

م .د  .ايمان كاظم احمد

مناهج وطرائق تدريس

3 





ملحق()2
انموذج خطة تدريس يومية باستراتيجية التعليم المتمايز
الصؼ :االكؿ المتكسط

المادة :تاريخ الحضارات القديمة

الموضوع :حضارات شبو الجزيرة العربية القديمة اليكـ كالتاريخ:
الهدف الخاص :تعريؼ الطالبات بمكقع شبو جزيرة العرب مف قارة اسيا ،كأبرز الدكيالت التي نشأت فييا ،كاالدكار
الحضارية كالسياسية التي قامت بيا.

االهداف السموكية :جعؿ الطالبة قادرة عمى أف :
 تسمي سكاف شبو جزيرة العرب األصمييف تعدد الدكيالت التي نشأت فييا. -تعمؿ تسميتيا بشبو جزيرة.

 تصؼ شكؿ شبو جزيرة العرب. تحدد مكقع شبو جزيرة العرب عمى خريطة قارة اسيا.الوسيمة التعميمية :السبكرة ،طباشير ممكف ،خريطة شبو الجزيرة العربية.
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الطريقة التدريسية :استراتيجية التعميـ المتمايز .المقدمة :درسنا في المكضكع السابؽ بعض اكجو الحضارة

المصرية القديمة مف نظاـ الحكـ الذم يعتمد االسر الحاكمة كيراسيا الفرعكف كالديانة كااللية حيث تعددت االلية
كبقية االقكاـ القديمة االخرل كفي التربية كالتعميـ استخدمكا الخط الييركغمكفي ك درسنا ليذا اليكـ ىك الحضارات

القديمة في شبو الجزيرة العربية ،كمف ثـ احدد الميارات الالزمة لمدرس فمكؿ طالبو مياره معينة .

العرض  :بعد تقسيـ الصؼ الى مجمكعات كؿ مجمكعو مف( ٘ )ٙ-طالبات كلكؿ مجمكعو ميمو معينو

فالمجموعة االولى تكتب قصو اك تقرير عف الحضارات القديمة في شبو الجزيرة العربية فكانت االجابة ما يمي :
تقع شبو جزيرة العرب في الجزء الجنكبي الغربي مف قارة اسيا ،كسكنيا العرب منذ القدـ فيـ سكانيا االصميكف،
كىي شبو جزيرة تحيط بيا المياه مف ثالث جيات ،كشكميا عبارة عف ىضبة مستطيمة مرتفعة مف جية الغرب

كتنحدر تدريجيا كمما اتجينا شرقا حتى تصبح سيمية عند الخميج العربي ،كقامت فييا حضارات عديدة في قسميا
الشمالي كىي دكلة الحضر ،كالمناذرة ،كاالنباط ،كتدمر ،كالغساسنة كفي الكسط دكلة كنده ،كحضارات اخرل في
حمير.
قسميا الجنكبي كىي مممكة سب ْا ،كمممكة ن

المجموعة الثانية ثـ أفتح باب المسابقة التعميمية عف المكضكع الذم تـ شرحو في بداية الدرس .فأساؿ الطالبات؟
المدرسة :مف السكاف االصميكف لشبو جزيرة العرب؟

بعد ذلؾ انتظر مدة دقيقتيف العطاء فرصة لمطالبات لمتشاكر فيما بينيف ،بحيث ترتب كؿ مجمكعة اجابتيا في
الكرقة المثبتة اماميا ،كقد قمت بتسمية كؿ مجمكعة باسـ أحد الحركؼ االبجدية لتمييزىا .كبعد ذلؾ أحدد عشكائيا

رقـ الطالبات المجيبات مف كؿ مجمكعة كليكف رقـ (ٔ )كالغرض مف ذلؾ ىك جعؿ كؿ طالبة تفكر في االجابة ،ثـ
أحدد افضؿ اجابة كاشمميا كلتكف رقـ (ٔ)مف المجمكعة (أ).
فتجيب :العرب ىـ السكاف االصمييف لشبو جزيرة العرب .

المدرسة :أحسنت ،كاعطي مكافأة ليا كلمجمكعتيا كىي درجة ،ثـ أحدد رقـ (ٕ) مف نفس المجمكعة لتدكيف االجابة

عمى السبكرة ،ثـ اطرح سؤاال اخر.
المدرسة :ما الدكيالت الحضارية التي نشأت في شبو جزيرة العرب؟
انتظر لمدة دقيقتيف لمسماح لممجاميع لمتشاكر فيما بينيـ ،أتابع خالؿ ىذه الدقيقتيف عمؿ المجاميع كاعطاء

المالحظات بشكؿ عاـ .ثـ أحدد أفضؿ اجابة كلتكف رقـ( ٕ) مف المجمكعة (ب) فتجيب الطالبة :دكيالت الحضر،
كالمناذرة ،كاالنباط ،كتدمر ،كالغساسنة ،في الجزء الشمالي مف شبو جزيرة العرب كدكلة كنده في كسطيا ،كدكيالت
السبأييف ،كالحميرييف ،في الجزء الجنكبي منيا.
المدرسة احسنت ،كأعطي ليا كلمجمكعتيا مكافأة كىي درجة ،ثـ أحدد رقـ (ٖ) مف نفس المجمكعة لتدكيف االجابة
عمى السبكرة.

ثـ أطرح سؤاال اخر.
المدرسة :عممي تسمية شبو جزيرة العرب بشبو جزيرة؟
أعطي فرصة لممجاميع لمتشاكر فيما بينيا ،ثـ أحدد رقـ (ٔ ) مف كؿ مجمكعة لتجيب عنو ،كأختار أفضؿ اجابة
كلتكف رقـ (ٔ)مف مجمكعة (ج)

الطالبة :كذلؾ إلحاطتيا بالمياه مف ثالث جيات فقط.
المدرسة :أحسنت ،كأعطي ليا كلمجمكعتيا مكافأة كىي درجة ،ثـ أحدد رقـ (ٔ ) لتدكيف االجابة عمى السبكرة.
المدرسة :صفي شكؿ شبو جزيرة العرب؟
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أعطي فرصة لممجاميع لمتشاكر فيما بينيـ ثـ أحدد رقـ(ٕ) مف كؿ مجمكعة لتجيب عنو ،ثـ أحاكؿ المركر عمى كؿ
المجاميع  .كأعطي المالحظات بشكؿ عاـ .ثـ أحدد رقـ االجابة كليكف رقـ

(ٕ ) مف مجمكعة (د)

الطالبة :عبارة عف ىضبة مستطيمة مرتفعة مف جية الغرب كتنحدر تدريجيا شرقا حتى تصبح سيمية عند الخميج
العربي
المدرسة :أحسنت بارؾ اهلل فيؾ ،كأعطي ليا كلمجمكعتيا مكافأة كىي درجة ،ثـ أحدد رقـ(ٕ) لتدكيف االجابة عمى

السبكرة ،ثـ أكجو سؤاال اخر.

المدرسة :حددم مكقع شبو جزيرة العرب عمى خريطة قارة اسيا؟
أعطي فرصة لممجاميع لمتشاكر فيما بينيـ ثـ أحدد رقـ(ٖ )مف كؿ مجمكعة لتجيب عنو ،ثـ أحاكؿ المركر عمى كؿ
المجاميع كأعطي المالحظات بشكؿ عاـ .ثـ أحدد رقـ (ٖ ) مف كؿ مجمكعة لتجيب عمى السؤاؿ ،ثـ أحدد رقـ

االجابة كليكف رقـ (ٖ) مف مجمكعة (ق)

الطالبة :تقع شبو جزيرة العرب في الجزء الجنكبي الغربي مف قارة اسيا.
المدرسة :أحسنت بارؾ اهلل فيؾ ،كأعطي ليا كلمجمكعتيا درجة ،ثـ أحدد رقـ(ٖ) مف نفس المجمكعة لتدكف االجابة
عمى السبكرة.
التقويم :بعد االنتياء مف عرض الدرس كقراءة الممخص السبكرم كالتركيز عمى أبرز النقاط الرئيسية في الدرس،
أطرح عددا مف االسئمة التقكيمية لقياس مدل فيـ الطالبات كىي:

س/عددم الدكيالت التي نشأت في شبو الجزيرة العربية؟

س/عممي تسمية شبو الجزيرة العربية بشبو جزيرة؟

س/حددم مكقع شبو جزيرة العرب عمى خريطة اسيا؟
الواجب البيتي :تحضير الدرس القادـ(،أىـ المراكز الحضارية الشمالية) مف ص٘ٛالى صٓ.ٙ
ممحق( ) 4
االختبار التحصيمي
ٔ -تقع شبو جزيرة العرب في الجزء الجنكب الغربي مف قارة:
أ -اسيا.

ب  -امريكا الجنكبية.

ج -افريقيا.

د -استراليا .

ٕ -تقع بقايا دكلة الحضر اليكـ في :
أ-جنكب شرؽ بابؿ.
ج-جنكب غرب بابؿ.

ب-شماؿ شرؽ المكصؿ.
د-جنكب غرب المكصؿ .

ٖ -سمي الغساسنة بيذا االسـ نسبة الى :
أ-اشير ممككيـ.

ب -عيف ماء.

ج -الكاىف المعظـ لدييـ.

د -االرض المنبسطة .

ٗ -قسـ المناذرة الجيش الى عدة فرؽ ىي :
أ -الخيالة كالمشاة.

ب -الشيباء كالدكسر.
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ج-الراجمة كالمشاة.

د -الرماح كالسيكؼ .

أ-سيؼ بف ذم يزف.

ب -سمح عمي.

ج-جبمة بف االييـ.

د -سنطرؽ االكؿ .

٘ -القائد الذم طرد االحباش مف بالد اليمف ىك:

 -ٙالمكمياء ىي:

أ-الجسـ المتعفف.

ج-زكجة الفرعكف.

ب-الجسـ المحنط.
د-اجساـ الكينة .

 -ٚيؤمف المصريكف القدماء باف خمكد االنساف حسب:
أ-مكانتو االجتماعية.

ج -الماؿ الذم يممكو.

ب -تقكاه.

د -مكانتو السياسية .

-ٛدعت اكؿ ثكرة دينية في تاريخ مصر الى:
أ-عبادة االلو الكاحد.
ج-تكحيد البالد.

ب-تحرير البالد.
د-القضاء عمى الكينة.

-ٜكانت بداية الخط الييركغمكفي عمى شكؿ:
أ-حركؼ.

ب -عالمات صكرية.

ج-مقاطع لفضية.

د-خطكط مسمارية.

ٓٔ -تقع بقايا دكلة الغساسنة اليكـ بالقرب مف:
ب-دمشؽ.

أ-بيركت.

د-عماف.

ج-بغداد.

ٔٔ -اشير ممكؾ كندة ىك:
أ-الحارث الثالث.

ب -حجر بف عمرك.

ج -عمرك بف عدم.

ٕٔ -سميت مصر ىبة النيؿ؛ ألنو مصدر:

د -الحارث بف عمرك.

أ -المياه.

ب -االمطار.

ح -التجارة.

د -النقؿ.

ٖٔ-اف الدليؿ عمى تأثر اليكسكس بالحضارة المصرية القديمة ىك:
أ-تشابو اسماؤىـ.

ج-تشابو ساللتيـ الحاكمة.

ب-لقبكا ممككيـ بالفراعنة.
د-كتاباتيـ التاريخية.

ٗٔ-عبد سكاف الحضر االلو شمس كسمكه :
أ -بعؿ.

ب -قمر.

ج -شمس.

د-بعؿ شمس.

أ-الرياح.

ب-الثمكج.

ج -الح اررة.

د -االمطار.

٘ٔ-عمؿ اىؿ اليمف بالزراعة كساعدىـ عمى ذلؾ كثرة:
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-ٔٙاستعمؿ اىؿ االنباط الخط:
أ-النبطي.

ج-المسمارم.

ب-الييركغمكفي.
د-االبجدم.

-ٔٚلقب بممؾ مصر العميا كالسفمى ىكالممؾ :
أ-احمس.

ج -زكسر.

ب -مينا.

د -امنكفس.

 -ٔٛتقع مصر في قارة :
أ -أكربا.

ب -اسيا.

ج-افريقيا.

د -استراليا.

 -ٜٔسميت جزيرة العرب بشبو جزيرة إلحاطتيا بالمياه مف:
أ-ثالث جيات.

ب -اربع جيات.

ج-جيتيف.

د -جية كاحدة.

ٕٓ-اكؿ مف لقب بالفرعكف ىك:
ب-اخناتكف.

أ-خفرع.

د-متفرع.

ج-منككرع.
ٕٔ-فرض سابكر حصا ار عمى الحضر لغرض:
أ-بنائيا.

ب-ترميميا.

ج-اسقاطيا.

د-حمايتيا.

ٕٕ-اصؿ المناذرة اقكاـ مف :

ب-العرب.

أ-الركـ.

د-االحباش.

ج-الفرس.
ٖٕ-شيد المصريكف القدماء االىرامات لغرض:
أ-دفف الفراعنة.

ب-دفف االطفاؿ.

ج -دفف العامة.

د -اقامة الصالة.

ٕٗ-ينبع نير النيؿ مف ىضبة المرتفعات :
أ -االسيكية.

ب-االكربية.

ج -االفريقية.

د -االسترالية.

ٕ٘ -لقب ممؾ معيف بػ:
أ-فرعكف.

ب-امبراطكر.

ج-قيصر.

د-مزكد.

 -ٕٙالممكة التي حكمت تدمر ىي:
أ-ماء السماء.

ج -سميراميس.

ب -زنكبيا.
د -كيمكباترا.

 -ٕٚلمكقع دكلة تدمر اىمية كبيرة ألنيا حمقة كصؿ بيف:
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مجلة األستاذ

. بالد الشاـ كبالد النيؿ-ب

. بالد الرافديف كبالد الشاـ-د

.بالد النيؿ كبالد الرافديف-أ

. بالد النيؿ كاليمف-ج

:مف المدف الميمة في مممكة حمير عاصمتيا-23

.يثيؿ-ب

قرناك-أ

.عشتار-د

.ظفار-ج

:اىتـ اىؿ سبأ ببناء السدكد كمف اشيرىا سد-ٕٜ
.مكرب-ب

.طيسفكف-د

.مأرب-أ

.المقدس-ج
:اخر ممكؾ الغساسنة ىك الممؾ-ٖٓ

.الحارث االكؿ-ب

.جفنة بف عمرك-أ

.جبمة بف االييـ-د

.الحارث الثاني-ج

The Effect of Using Discrimination Strategy on the
Achievement
of Intermediate First Grade Students in History
Instructor Samiera Mahmoud Hussein, Ph.D
University of Diyala
College of Basic Education - Department of History
Abstract:
The aim of current study is to investigate the effect of education strategy differentiated
in the collection of material history with students first grade average, and to verify the
goal of the research and thesis was selected sample of students of the first grade average
in the secondary most trustworthy handhold of the General Directorate for Educational
Diyala, were selected divisions of the first grade average pilot and officer. The sample
of research (60) students and by (30) students in the experimental group and 30 students
in the control group, and conducted a researcher between the two evenly matched in the
variables (chronological age measured in months, intelligence, test me in the collection),
prepared researcher kits search terms select the subject and the formulation of
behavioral objectives, and preparing lesson plans for both groups and presented to a
group of experts and in the light of the observations were made appropriate adjustments,
and the researcher used appropriate statistical methods, in light of the results to the
researcher
reached
the
following
conclusions:
1. The ability of teaching prepared according to the strategy of differentiated education
to raise the level of achievement for students of the experimental group versus the
control
group.
2. Teaching history using a strategy of differentiated education students make the focus
of
the
educational
process.
3. Use of differentiated education strategy is better than the usual way to raise
achievement
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