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 انخالصخ 

ّيؼف البضج الَ معـفة    احةـ امةتـايْزْ  معةلزة  المعتٌمةةت فِة يضدةْا مةةػف الزدـافْة  لةؼٍ فةلبةةت الدة  الخةة ِ 
( فةلبة  لتمزمٌدة  32( فةلبة  لتمزمٌدة  التزـّبْة  ً 32( فةلبة  بٌاعة)  64بتة  دةؼػ افةـاػ دْمة  البضةج  . المتٌمط   

( فتةـف اعتبةؿّةة  .  مةة الٌمةةةصا ااصدةةةصْ  40( ىةؼفة    ًدةةؼػ فتةـات ااعتبةةةؿ  127الضةةبة    ًبتةة  دةؼػ إىةةؼاف  
ٌق المزمٌدة  التزـّبْة  التِة ػؿمةت احةـ امةتـايْزْ  لعْنتةْ  ًاهيةـت النتةةصذ ي ة (t-test)فةمتغؼمت ااعتبةؿ التةةصِ 

 .معةلز  المعتٌمةت فِ يضدْا مةػف الزدـافْ  لؼٍ فةلبةت الد  الخة ِ المتٌمط
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ABSTRACT 
The aim of the research is to find out "the impact of the strategy of processing 

information in the collection of geography material among second grade students in the 
middle". The number of members of the research group (64) students by (32) students for 

the experimental group and (32) students for the control group, the number of goals (127) 
goals, and the number of paragraphs test (40) test. The statistical methods used the t-test 
for two samples. The results showed that the experimental group studied the effect of the 

information processing strategy on the achievement of geography in second grade 
students.  
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 انفصم االول

 يشكهخ انجحث 
الةـم  مة  التتةةؼع العتمِة ًالتتنِة اليبْةةـ فِة  ةتَ منةةصِ الضْةةةف  ا  ا اا ةبةةس النةةصؼ فةِة اًمةةف التـبةٌّْ  فةِة دتَة 

 . (1 مغتت  ػًل العةل  ّشْـ الَ اا ىنةك يـارعة  متمٌمة  فِ منتٌٍ التعتْ 

تَة ًرةو الغدةٌ    صْةج  ا ىؾه المشيت  يعة ِ منية المٌاػ الؼؿامْ  دةم  ًمةػف الزدـافْة  لتمـصتة  المتٌمةط د 
الَ ًرٌػ ضع  فِة يضدةْا مةةػف الزدـافْة   (3  (2014ً  ال ْتِ   (2  (2012   ةؿت  تةصذ ػؿام  كا م   القبْؼُ

بنبب الةـاصق اادتْةػّ  المنتغؼم  فِ يةؼؿّل ىةؾه المةةػف ًالتِة مةفالةت يعتمةؼ دتَة الض ةه ًاامةت يةؿ ًلةْل دتَة 
ا غ ةةةف فِة يضدةةْا ىةؾه المةةػف ػًا الةةـبط بةْ  مةةة ّتعتمةو المةتعت  ًمةةة لؼّةو مةة  الةـاصةق الضؼّخة    ممةةة ّوكةؼ ًرةٌػ 

معـف  مةبت    ًصشٌ ؽىنو بةلي  اليةصا م  المعـف  دتَ صنةب اليْ  ممة ّوػُ الَة متةا المةتعت  ً ةعٌؿه بعةؼع  ىمْة  

 تعتمو .ّمة 
اصةق ًاامةتـايْزْةت التِة ينةةدؼ فةِة التةؼؿّل مة  عةال ايبةةس  فضةا الةـدمتْة  ًمة  ىنةة بةؼ ت الضةرة  الَة يضنةْ  

 ا زةصية   ً تْز  لمة يتؼع ي يـ مشيت  البضج فِ اارةب  دتَ النوال آيِ : 
 ىا امتـايْزْ  معةلز  المعتٌمةت  حـ فِ يضدْا مةػف الزدـافْ  لؼٍ فةلبةت الد  الخة ِ المتٌمط . 

 

 أهًيخ انجحث 
 (4  صبضت التـبْ  المْؼاا الؾُ يتنةبق فْو إم  لنيض  مزتمعةيية ًيةٌّـىة ًمٌاكب  التتةؼع الضةصةا بعةةل  الْةٌع 

. 
ًالتعتْ  فيٌ الةـّق الٌاضةش لتعمتْة  التـبٌّة  اليةػفة  ًالمنيةد الؼؿامِ ىٌ اامةك الؾُ ّـييق دتْو بنةء التـبْ   

 . (5 لتضتْق  ىؼاف المزتم)ًيةٌّـى  ًىٌ  ػاف التـبْ  لنمٌ الةتب  

يزعا مة  المةتعت  عةصةؼا  لؼفة  التدْْةـ ًمٌريةة  ًٕىمْ  مةػف الزدـافْ  ي  يبنِ فـاصق ًامتـايْزْةت يؼؿّنْ  صؼّخ   
ً ا ضةع  التضدةْا    (6 لية   ًلْيٌا ػؿك مةػف الزدـافْ  ػؿمة  مخْـا  ًمشٌعة  ّؼدٌ الَ اامتةاس لةؼٍ المتعتمةْ 

 تة  فِة الزيةؼ المبةؾًل   ً  مةة ّعةٌػ الَة فـّتة   ً المتعتمْ  ا ّعةٌػ الَة ا غ ةةف فِة منةتٌٍ ال ية  لؼٍ اليخْـ م  
 ًيأيِ امتـايْزْ  معةلز  المعتٌمةت كمنتضؼح  يـبٌّ  .  (wilsor, 1988, 23) (7 يـيْب المعتٌمةت ًامتؼدةصية

التِة يوكةؼ دتَة ًصة  العمتْةةت المعـفْة   ًيعؼ امةتـايْزْ  معةلزة  المعتٌمةةت  صةؼٍ يةبْتةةت الن ـّة  المعـفْة  

التِ يضؼث ػاعا اا نةا   ًيٌضْش ًي نْـ آلْ  صؼًحية ًػًؿىة فِ معةلز  المعتٌمةةت ًا تةةد النةتٌك    ؽ يعةؼ   تةةد 
النةتٌك متنةت  مة  العمتْةةت المعـفْة  التِة يتٌمةط بةْ  امةتتبا المخْةـ ًا تةةد اامةتزةب  المنةمةب  لةو   ًىةؾا العمتْةةةت 

 .  (8 ـق فمنة  م  ال ـػ لتن ْؾىة   ًىؾا القم  ّعتمؼ دتَ فبْع  المعةلزةت المعـفْ  ً ٌدْتيةينتد
 ا مة ّتٌع بو المتعت  م  معةلزةت ًدمتْةت ًيمخْات دتَ المةةػف الزؼّةؼف المتعتمة  يعتمةؼ دتَة مةة لؼّةو مة  عبةـات  

 .  (9 ًدمْق ًمعتٌمةت فِ بنةصو المعـفِ ًدتَ مة ّمتتيو م  مغقًا معـفِ ًام)

 ًّعؼ التضدْا الؼؿامِ م  المغـرةت اامةمْ  التِ ّتةك م  عالية  زةس العمتْ  التـبٌّ  .  
 ًبنةء  دتَ مة يتؼع ّمي  يتغْ   ىمْ  البضج الضةلِ بةٓيِ :  

  ىمْ  مةػف ردـافْ  الٌف  العـبِ ًيؼؿّنية ًالنيٌف بية .  -1
ؼؿّل مةةةةػف الزدـافْةة  ّعةةؼ مضةًلةةة  رؼّةةؼف لتغةةةـًد دةة  ا فةةةةؿ ادتمةةةػ امةةتـايْزْ  معةلزةةة  المعتٌمةةةت فةةِة يةة -2

 اادتْةػُ.  

 معـف  احـ امتـايْزْ  معةلز  المعتٌمةت دتَ يضدْا الةتب  فِ مةػف الزدـافْ  .  -3
 

 هذف انجحث 
ّيؼف البضج الَ معـف   حـ امتـايْزْ  معةلز  المعتٌمةت فِة يضدةْا مةةػف الزدـافْة  لةؼٍ فةلبةةت الدة  الخةةا  

 لمتٌمط. ا

 

 فشضيخ انجحث
التزـّبْة  التةٌايِ   ْ  متٌمةط ػؿرةةت فةلبةةت المزمٌدة( بة0005دنةؼ منةتٌٍ    صدةةصْ ا ٌّرةؼ فةـق ؽً ػالة   

ّؼؿمة  مةةػف ردـافْة  الةةٌف  العـبِة بةمةتـايْزْ  معةلزةة  المعتٌمةةت ًمتٌمةط ػؿرةةةت فةلبةةت المزمٌدة  الضةةةبة  

 التٌايِ ّؼؿم  المةػف   نية بةلةـّت  اادتْةػّ  فِ ااعتبةؿ التضدْتِ البعؼُ. 
 



 

 

 
206 

 

 

28

2018 

 حذود انجحث 
 ّتتدـ البضج دتَ : 
تٌمط فِ اصؼٍ المؼاؿك المتٌمةة   ً الخة ٌّة  النيةؿّة  لتبنةةت التةبعة  لتمؼّـّة  دْن  م  فةلبةت الد  الخة ِ الم -1

 العةم  لتـبْ  بدؼاػ/ الـصةف  إًلَ.

ال دةةةا الخةلةةةج ًالـابةةة) / مةةة  كتةةةةب ردـافْةةة  الةةةٌف  العـبةةِة المتةةةـؿ يؼؿّنةةةو مةةة  عبةةةا ًفاؿف التـبْةةة  لتعةةةةع  -2
2017/2018          . 

 .  2017/2018ال دا الؼؿامِ الخة ِ لتعةع الؼؿامِ  -3
 

 رحذيذ انًصطهحبد 

 االسزشاريجيخ :-0

( بأ يةةة   مزمٌدةة  الغةةةٌف  ً الغةةةٌات ااؿ ةةةػّ  التةِة يٌرةةو المةةؼؿك الةَة يضتْةةق 2011دـفيةةة  الٌكْةةا ًمضمةةؼ  

 (10  ىؼاف يؼؿّنْ  مضؼػف

 انزؼشيف االجشائي : 

التِ ّتٌع بية المؼؿك ًيٌهة  مة  عاليةة اامية ةةت البشةـّ  ًالمةػّة  بيةؼف مزمٌد   رـاءات يؼؿّنْ  ي ةدتْ   

 يضتْق إىؼاف المضؼػف منبتة  . 
 يؼبنجخ انًؼهىيبد :-8

( :   دمتْةةت ّتةةٌع بيةة العتةةا مخةا اليمبْةةٌيـ بةمةتتبةل المعتٌمةةةت ًّزةـُ دتْيةةة يعةؼّا دتةَة 2005 دـفيةة   صنةةْ   
 . (11  يتية ًمضمٌ ية ح  يغقّنية ًامتؼدةصية فِ ًعت ااصتْةد  لْية

 انزؼشيف االجشائي : 

عةلزتيةة مة  عةال عةٌات ارـاصْ  من مة  يتضةم  يعتةْ  فةلبةةت المزمٌدة  التزـّبْة  كْ ْة  ين ةْ  المعتٌمةةت ًم 
 .  م  عبا البةصخ    ػؿًك مةػف الزدـافْ  المتؼم  ليين ْ  ًيدنْ  ًيضتْا 

 انزحصيم :-3

( :   منتٌٍ مضؼػ م  اا زةف  ً ااػاء فِ التعت  المؼؿمِة الةؾُ ّةت  عْةمةو مة  عبةا المةؼؿك 2012دـفية  بنِ عةلؼ   
 . (12  ً م  عال ااعتبةؿات الٌْمْ  ًالشيـّ 

 انزؼشيف االجشائي : 

مة  ػؿرةةت فِة ااعتبةةؿ التضدةْتِ البعةةؼُ البضةج متةؼاؿ مةة يضدةا دتْةو فةلبةةت الدة  الخةة ِ المتٌمةةط دْنة   

 يضتْق ىؼف البضج ًفـضْتو . ًالؾُ  دؼيو البةصخ  لتضؼّؼ 
 انجغشافيخ : -4

 . (13 البشـّ  دتَ مةش إؿف  ( :   العت  الؾُ ّيت  بؼؿام  رمْ) ال ٌاىـ الةبْعْ  2006ًدـفية  الـاًُ   

 انزؼشيف االجشائي : 

( لتدة    المةةػف الؼؿامةْ  التِة يضةٌُ المعةةؿف ًالم ةةىْ  ًالضتةةصق التِة ّتضةمنية كتةةب  ردـافْة  الةٌف  العـبِة

الخةةة ِ المتٌمةةةط الةةؾُ اصتةةةٌٍ دتةَة ال دةةةتْ  الخةلةةةج ًالـابةة) ًالةةةؾُ اعـيةةو ًفاؿف التـبْةةة  رميٌؿّةة  العةةةـاق لتعةةةةع 
 ( .2017/2018ِ الؼؿام

 انصف انثبَي انًزىسط :-5

ىٌ الد  الخة ِ فِ المـصت  الؼؿامْ  المتٌمة  ًّتِ الد  إًل المتٌمط ًّنةبتو الدة  الخةلةج المتٌمةط  ُ  
 .   (14 ٌّافُ الد  الخةم  فِ المؼاؿك اامةك
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 انفصم انثبَي

 إطبس َظشي ودساسبد سبثمخ
 

 انًؼهىيبدي السزشاريجيخ يؼبنجخ االسبط انُظش
هيةةـ ايزةةةه معةلزةة  المعتٌمةةةت فةِة  يةّةة  ااؿبعْنْةةةت مةة  التةةـا المةضةِة   صْةةج عةةؼع كةةا مةة   ةةة ٌا ًًاّنةةـ  

(B.E.shanon & N.wiener , 1949)  لةٔؿاء المضةةػف لايزةةه النةةتٌكِ     ـّة  معةلزة  المعتٌمةةت كة عيةةةك

    ً يغةةؾ دتمةةةء معةلزةة  المعتٌمةةةت  يزةةةه التضتْةةا التةِة يعتبةةـ الةةؾكةء عةؼؿف حةبتةة (Binet)ًؿػ فعةا ضةةؼ   ـّةة  بْنةِة 
الم دةا الةؾُ بةؼ ه دتمةةء الزشةتةلت   بدةٌؿف  كخةـ ػعة  ًين ْمةة    م تـضةْ   ا معةلزة  يةت  فِة متنةت  مة  المـاصةةا 

 . (15 المتتةبع  بضْج يوػُ كا مـصت  الَ المـصت  التِ يتْية

 يكىَبد َظبو يؼبنجخ انًؼهىيبد :
 انًسجم انحسي ) انزاكشح انحسيخ( :  أوالً :

ا ىةؾه الةؾاكـف كمْةةت كبْةـف مة  المعتٌمةةت مة  تبات الضنْ  م  العةل  الغةةؿرِ   ًينةتؼعيعؼ المنتتبا إًل لم 
عال الضٌاك المغتت     ًلي  ىؾه المعتٌمةت يتاه بنـد  ٕا عؼؿيية دتَة ااصت ةةه مضةؼًػف رةؼا  ا يتزةةًف  رةقاء 

  م  الخة ْ  .
 ّعتمؼ المنزا الضنِ دتَ دةمتْ  امةمْْ  لاصت ةه بةلمعتٌمةت ىمة : 

التمْْةق : ّعنةِة متةؿ ة  هةىـّةة  بعةؼع فةدتْةة  المخْةـ الزؼّةةؼ مةة) المعتٌمةةت التةِة مةبق يغقّنيةةة فِة الةةؾاكـف فٌّتةة   -

 المؼٍ . 

ؿاػّةةة  فِة صةلةة  المعتٌمةةةت  ق اا تبةةه : ّعنةِة اا تتةةء فةِة صةلةة  اا ةْةء المألٌفةة  لةةؼٍ ال ةـػ ًّتةتةةب ريةؼا  ًيـكْةة -
 .  (16 الزؼّؼف

 اَىاع انزاكشح انحسيخ هًب :

ىِ منوًل  د  امتتبةل المعتٌمةت البدـّ  دتَة  ةيا عْةةل   ًىةؾه المعتٌمةةت يغةقّ  لمةؼف  انزاكشح انجصشيخ : -

 ؿب) حة ْ  .

ينةتتبا المعتٌمةةت الدةٌيْ  دتَة  ةيا صةؼٍ ًيةؼًع  يعةـف بةؾاكـف ااصةؼاء الدةٌيْ  ا يةة انزاكشح انسًؼيخ : -
حةٌاا   يمتةةف بكمية ْةة  امةتتبةل  كخةـ معتٌمة  مةة  مدةؼؿ ًاصةؼ  ً مدةةةػؿ  2-4المعتٌمةةت النةمعْ  لمةؼف يتةةـاًس مة  

 . (17 متعؼػف بةلٌعت   نو
ً : انزاكشح انمصشح انًذي :   ثبَيب

( حة ْة    صْةج يبةؼ  دمتْةةت 18-15بيةة ل تةـف يتةـاًس مة   يعؼ منتٌػدة  مٌعتة  لتغقّ  المعتٌمةةت   ّةت  ااصت ةةه  
 . يعما الؾاكـف التدْـف المؼف بةيزةىْ  :  (18 المعةلز  بكرـاء يدْْـات ًيضٌّات لتمعتٌمةت الضنْ 

 امتتبةل المعتٌمةت التةػم  م  الؾاكـف الضنْ  ًمعةلزتية ً تتية الَ ؽاكـف فٌّت  المؼٍ .  -1

امةةتـرةس المعتٌمةةةت المغقً ةة  فةِة الةةؾاكـف فٌّتةة  المةةؼٍ ًامةةتغؼامية فةِة المٌاعةة  الزؼّةةؼف دةة  فـّةةق الةةؾاكـف  -2
 .  (19 العةمت 

 ثبنثبً : انزاكشح طىيهخ انًذي : 

دتَة  ةيا يمخةْات دتتْة  بدةةٌؿف يضة  كة  ىةةصا  مة  المعتٌمةةت فةِة ؽاكةـف اا نةةا    ؽ ّةت  يغةقّ  المعتٌمةةةت  
ىة ًمعةلزتية لتؾاكـف عدْـف المؼٍ   ًىؾه الؾاكـف يعةؼ الميةةا النيةةصِ امةتتـاؿ المعتٌمةةت فِة ؽاكةـف ػاصم  بعؼ يـمْق

 . (20 اا نةا

 : ْيتن  مضتٌّةت الؾاكـف الةٌّت  المؼٍ الَ  ٌد 

يشما الميةؿات ااػاصْ  التِ يعتميةة ال ةـػ مة  عةال الغبةـف ًالممةؿمة    مخةا الميةةؿات التِة  انزاكشح االجشائيخ : -1
 يعتمية ال ـػ ضم  لعب  كـف التؼع كميةؿف التعةًا ًيةٌّق الغد  فزمْعية ي  يعتمية عال الممةؿم  ًالغبـف النةبت .

يعتميةةة ال ةةـػ عةةال مـاصةةا صْةيةةو المغتت ةة   يةةؼًؿ معتٌمةييةةة صةةٌل الضتةةةصق ًالمعةةةؿف التةِة انذزاكشح انزمشيشيذذخ : -2

 . (21 ًيٌص  ىؾه الؾاكـف بأ ية ميت  التعت  ًالننْةا ليخـف معتٌمةيية ًلتأحـىة بةلممةؿم  ًاامتغؼاع
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 اسزشاريجيبد يؼبنجخ انًؼهىيبد :
 اسزشاريجيخ انزُظيى : -0

ضةٌس   ًالتٌعة  دة  الم ةةىْ  إكخةةـ يتضةم  يـيْةب المعتٌمةةت بشةيا يدةةدؼُ  ً ينةةفلِ ًيدةمْ   فةةؿ دةةع لتمٌ
 ىمْ  م  مْـىةة   ًؿبةط الغبةـف الزؼّةؼف بةةلغبـف النةةبت  ًكةؾل  يـمْةق المعتٌمةةت ًيتةؼّ  التٌضةْضةت لمةةػف الةؼؿك 

 . (22 ًؿبط اارقاء مْـ المتـابة  ًالتعبْـ د  اافيةؿ بدْد   عـٍ
 اسزشاريجيخ انزصُيف :  -8

المعتٌمةةةت ًؽلةة  دةة  فـّةةق يزمْةة) اافيةةةؿ ًالمعتٌمةةةت دتةَة  ةةيا ف ةةةت  ً مزةةةمْ) يعتةةْ  الةتبةة  كْ ْةة  يدةةنْ  
ًالمتةؿ   بْنية لتٌلْؼ  فيةؿ رؼّؼف ًالتمْْق بْ  المغتت  منية ًيتؼّ  ؿمةٌمةت ًمغةةةةت يٌضةْضْ  ًاامةتؼال دتَة 

 .  (23 إفيةؿ

 اسزشاريجيخ أداسح انىلذ :  -3

ًّيٌا فيـف ًاضض  دمة مةْتٌع بةو ىةؾا الْةٌع   مـادْةة  الةقم  المغدة  ّزب دتَ المتعت   ا ّغةط لٌْمو ً مبٌدو 
لتؼؿام  ٕا العبـف لْنت فِ دؼػ النةدةت با فِ  ٌدْ  الؼؿامة  ً مةتٌبية ًين ةْ  الٌعةت ًفةق رةؼًل فمنِة ّةٌفـ لةو 

 عؼؿا  م  المـً   لمٌاري  متتضْةت إمٌؿ يمينو م  ًض) صؼا  لتـػػه . 
 اسزشاريجيخ انزحهيم :-4

يتضم  يعتْ  الةتب  كْ ْ  يضتْا المعتٌمةت م  عةال يزقصة  المضتةٌٍ الَة دنةصةـه التِة ّتةأل  منيةة ًينتنةا ًيتةةب) 
 اافيةؿ  ً دنةصـ المضتٌٍ ًيمْْق الميٌ ةت المغتت   لو   ً ـس اافيةؿ ًالمعتٌمةت الغةص  بو . 

 اسزشاريجيخ انزطجيك : -5

ّعنِ يٌهْ  المعتٌمةت المتعتم  فِ مٌاع  يعتْمْ  رؼّةؼف ًيٌلْة  المعتٌمةةت المةأعٌؽف مة   دةٌ  مغتت ة  ًييةٌّ  
 مغةةةت ً  يةل يٌضْضْ  ًيعتْ  الةتب  كْ ْ  الٌصٌل الَ امتنتةرةت ًايغةؽ التـاؿ . 

 اسزشاريجيخ رمىيى انًؼهىيبد وَمذهب : -6

يتةؼمي   ضةٌ يضتْةق إىةؼاف ًامةتغؼاع مةتـايْزْةت بؼّتة  لتضتْةق إىةؼاف  يتةٌّ  كْ ْة  صةؼًث الةتعت  ًماص ة  ػؿرة 
التةِة لةة  يتضتةةق ًيةةؼؿّب الةتبةة  دتةَة آلْةةةت التعةمةةا مةة) إعةةةةء ًكتةبةة  متغةة  المةةةػف ًيعقّةةق الـضةةة دةة  الةةؾات 

 لغةٌات العما النةرض .
 اسزشاريجيخ االحزفبظ ثبنًؼهىيبد ورزكشهب : -7

عال التنمْ) الؾىنِ ً ض ةء   معنَ لمة ّةـاػ يعتمةو ًيةؼؿّب المتعتمةْ  دتَة ميةةؿف يةؼًّ  يتضم  يعتْ  المتعتمْ  م  
الماص ةةةت ًًضةة) اافيةةةؿ فةِة مةةْةق يعتْمةِة منةمةةب ًين ْميةةة فةِة  ةةبيةت م ةىْمْةة  ًامةةتغؼاع اليتمةةةت الم تةصْةة  

 ًمنةدؼات بدـّ  لتؾكـ المضتٌٍ . 

 اسزشاريجيخ انًزاكشح واالسزؼذاد ناليزحبٌ :-8

بةةـاف اافيةةةؿ الـصْنةة  فةِة المضتةةٌٍ بٌضةة) عةةةٌف يضتيةةة   ًيةةؼًّ  الماص ةةةت ايتضةةم  يةةؼؿّب المتعتمةةْ  دتةَة 

 . (24 ًالمؾاكـف فِ  مةك  ىةػص    ًالعما دتَ يٌفْـ بْ   يعتْمْ  منةمب    ً عؾ فتـف ؿاص  بعؼ كا مؼف م  المؾاكـف

 دساسبد سبثمخ : 
 ( :8100دساسخ ) انخضسجي ، -0

بـ ةمذ يعتْمِ دتَ ًفةق امةتـايْزْةت معةلزة  المعتٌمةةت ًحةـه فِة التضدةْا ًالت ضةْا المعـفِة لةؼٍ فةلبةةت   بنةء 
 عن  دتٌع الضْةف ًينمْ  ي يْـى  النةعؼ  .

ىةؼفت الؼؿامةة  الةَة بنةةةء بـ ةةةمذ يعتْمِة دتةَة ًفةةق امةةتـايْزْةت معةلزةة  المعتٌمةةت ًاحةةـه فةِة التضدةةْا ًالت ضةةْا 
( فةلبة  مة  عنة  دتةٌع الضْةةف 60ـ النةعؼ لؼٍ فةلبةت عن  دتٌع الضْةف   ييٌ ةت دْنة  البضةج مة   المعـفِ ًينمْ  الت يْ

( فةلبةة  فةِة المزمٌدةة  30( فةلبةة  فةِة المزمٌدةة  التزـّبْةة  ً 30كتْةة  التـبْةة  / ابةة  اليْةةخ  رةمعةة  بدةةؼاػ   بٌاعةة)  
 الضةبة  ًبةمتعمةل ااعتبةؿ التةصِ  م ـت الؼؿام  د  : 

 . (25 د  التزـّبْ  دتَ المزمٌد  الضةبة  فِ اعتبةؿ التضدْا ًالت ضْا المعـفِ ًالت يْـ النةعؼي ٌق المزمٌ -

 ( :8108دساسخ ) صبنح ، -8

ًالةؼاف)    حـ امتـايْزْةت معةلزة  المعتٌمةةت ًاامتتدةةء العتا ِة فِة يضدةْا مةةػف ااصْةةء ًينمْة  الت يْةـ العتمِة 
 .  ِ  المعـف

ًاامتتدةةء العتا ِة فِة يضدةْا مةةػف ااصْةةء معةلزة  المعتٌمةةت  امةتـايْزْةتىؼفت الؼؿام  الَة اليشة  دة   حةـ 
( فةلبةة  مة  فةاب مؼؿمةتِ حة ٌّة   المعةةؿف( 120ًينمْ  الت يْـ العتمِ ًالؼاف) المعـفِ   ييٌ ةت دْنة  البضةج مة   

( فةِة مؼّنةة  بعتٌبةة  مةة  مضةف ةة  ػّةةةلَ عنةةمٌا دتةَة حةةاث مزةةةمْ) متنةةةًّ    مزمٌدتةةةا  ًحة ٌّة   الشةةـّ  الـضةِة
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 اعتبةةؿ( فةلبة  فِ كةا مزمٌدة    ًلتتضتةق دة  فـضةْةت البضةج  رةـٍ البةصةج 40خةلخ  ضةبة ( بٌاع)  يزـّبْتةا ًال
( فتةـف   ًمتْةةك الةؼاف) المعـفِة ييةٌا مة  25ًاعتبةةؿ الت يْةـ العتمِة المتيةٌا مة     فتةـف ( 50يضدْتِ ميٌا م   

ًرةٌػ فةـق ؽات ػالة  اصدةةصْ  الؼؿامة  دة  : ( فتـف   ًبةمتعمةل يضتْا التبةّ  ااصةػُ ًاعتبةةؿ  ةْ ْو امة ـت 44 
( فِ التضدْا ًلدةلش المزمٌدتةا التزـّبْتةا ااًلَ ًالخة ْة  التِة ّةؼؿك فابيةة بةمةتـايْزْةت 0005دنؼ منتٌٍ  

معةلزة  المعتٌمةةةت   ًفِة ينمْةة  الت يْةةـ العتمِة لدةةةلش المزمٌدةة  التزـّبْة  الخة ْةة  التةِة ّةؼؿك فابيةةة بةمةةتـايْزْ  
دةةةء العتا ةِة   ًفةِة ينمْةة  الةةؼاف) المعـفةِة لدةةةلش المزمٌدةة  التزـّبْةة  ااًلةَة ّةةؼؿك فابيةةة بةمةةتـايْزْ  اامتت

 . (26 معةلز  المعتٌمةت

 
 انفصم انثبنث

 يُهجيخ انجحث واجشاءاره
 

 اوالً : انزصًيى انزجشيجي : 
 البةصخ  التدمْ  التزـّبِ ؽُ الضبط الزقصِ كمة فِ الشيا آيِ : ادتمؼت

 
 (0شكم )

 انزصًيى انزجشيجي انًؼزًذ في انجحث

 المتدْـ التةب) المتدْـ المنتتا المزمٌد 

 التضدْا امتـايْزْ  معةلز  المعتٌمةت التزـّبْ 

  الةـّت  اادتْةػّ  الضةبة 

 
 ثبَيبً : يجزًغ انجحث وػيُزه : 

مؼّنةة  بدةةؼاػ ًدشةةٌاصْة  يةة  اعتْةةةؿ حة ٌّةة    فىةةٌ  –مزتمةة) البضةةج ىةةٌ المؼّـّةة  العةمةة  لتـبْةة  الـصةةةف  إًلةَة  
 العـاق( لتبنةت م  بْ  المؼاؿك الخة ٌّ  التةبع  لتمؼّـّ  المؾكٌؿف . 

   ػيُخ انجحث :

 ةعب   اعتْةـتد( ًبةـّت  النضب العشةٌاصِ -ب-   حاث  عب( لتد  الخة ِ المتٌمط  يض  حة ٌّ   فىٌ العـاق(  
( فةلبةة  بٌاعةة) 70 ب( لتمخةا المزمٌدةة  التزـّبْةة    ً ةةعب   د( المزمٌدة  الضةةةبة    ًبتةة  دةةؼػ فةلبةةت الشةةعبتْ   

 ( فةلب  فِ المزمٌد  الضةبة . 34( فةلب  فِ المزمٌد  التزـّبْ  ً 36 
( فةلبةة  بٌاعةة) 64( فةلبةةت   اصةةبش دةؼػ فةلبةةةت العْنةة  النيةةصِ  6ًامةتبعؼت البةصخةة  الةةلبةةت الـامةةبةت ًدةةؼػى   

 ( .1( فةلب  فِ المزمٌد  الضةبة  كمة مبْ  فِ الزؼًل  32( فةلب  فِ المزمٌد  التزـّبْ  ً 32 

 
 (0جذول )

 رىصيغ ػيُخ انجحث

دؼػ الةةلبةت  الشعب  المزمٌد 
 عبا اامتبعةػ

دؼػ الةةلبةت 
 الـامبةت

 العؼػ اليتِ

 32 4 36 ب التزـّبْ 

 32 2 34 د الضةبة 

 64 6 70 المزمٌس

 

 ثبنثبً : ركبفؤ انًجًىػبد : 
صـصةةت البةصخةة  دتةَة ييةةةفو فةلبةةةت مزمةةٌدتِ البضةةج اصدةةةصْة  فةِة دةةؼػ مةة  المتدْةةـات التةِة يةةوحـ فةِة  تةةةصذ  

 التزـب  ًمنية : 
( .  ا مزمةٌدتِ البضةج 2017/2018ػؿرةت التضدْا النةبق فِة مةةػف الزدـافْة  لت دةا إًل لتعةةع الؼؿامِة   -1

( ًاا 2017/2018الضةةبة  ًالتزـّبْة  متيةف تةةا اصدةةصْة  فِة ػؿرةةت اعتبةةؿ مةةػف الزدـافْة  لندة  النةن  لتعةةةع  

 ش ؽل  . ( ٌّض2( ًرؼًل  0005ال ـق لْل بؾُ ػال  اعدةصْ  دنؼ منتٌٍ  
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 (8جذول )

 (8107/8108نهؼبو )  ركبفؤ دسجبد طبنجبد يجًىػزي انجحث في ايزحبَبد َصف انسُخ

 فـاػ  المزمٌد  
 العْن  

المتٌمط 
 الضنةبِ 

اا ضـاف 
 المعْةؿُ

ػؿر   التبةّ  
 الضـّ  

منتٌٍ  التْم  التةصْ 
 الزؼًلْ  المضنٌب  الؼال  

مْـ  2 10348 62 2030254 140257 67081 32 التزـّبْ 
 1780330 130354 63016 32 الضةبة   ػال  

 

 انؼًش انضيُي نهطبنجبد يحسىثبً ثبنشهىس : -8

اا مزمٌدتِ البضج متيةف تةا اصدةصْة  فِ العمـ القمنِ صْج ايضش  ا ال ةـق لةْل بةؾُ ػالة  اصدةةصْ  دنةؼ منةتٌٍ 
  ( ٌّضش ؽل  . 3( ًرؼًل  0005 
 

 

 (3جذول )

 َزبئج االخزجبس انزبئي ألػًبس طبنجبد يجًىػزي انجحث يحسىثبُ ثبنشهىس

دؼػ  المزمٌد  
 فـاػ 
 العْن  

المتٌمط 
 الضنةبِ 

اا ضـاف 
 المعْةؿُ

ػؿر   التبةّ  
 الضـّ  

منتٌٍ  التْم  التةصْ 
 الزؼًلْ  المضنٌب  الؼال  

 مْـ 2 00257 62 130468 30670 162063 32 التزـّبْ 

 90733 30120 162041 32 الضةبة   ػال  

 

 :  انزي رؤثش في انزصًيى انزجشيجي نهجحث  ساثؼبً : ضجط انًزغيشاد انذخيهخ
صةًلت البةصخ  عؼؿ ااميةا النْةـف دتَ بعض المتدْـات الؼعْت  فِ مْـ التزـبة    ًلة  يتعةـف الَة  ُ هةـف  

 فةؿئ اً صةػث ّعـعا مْـ التزـب    ًّوحـ فِ المتدْـ التةب) بزة ب  حـ المتدْـ المنتتا . 

 خبيسبً : يسزهضيبد انجحث : 
 ّتةتب البضج الضةلِ مزمٌد  م  اارـاءات ًىِ كمة ّتِ :  
صؼػت البةصخ  المةػف العتمْ  ً ةمتت دةؼػا  مة  مٌضةٌدةت  ال دةا الخةلةج ًالـابة)   البةةب  رحذيذ انًبدح انؼهًيخ : -1

 الخة ِ( م  كتةب الد  الخة ِ المتٌمط . 
فدت دتَ المنةتٌّةت الخاحة  إًلَة   معـفة  ( ىؼفة  متٌكْة  127ًصةمت البةصخ    صيبغخ األهذاف انسهىكيخ : -2

  فيةة    يةبْةةق ( ًدـضةةت دتةَة مزمٌدةة  مةة  الغبةةـاء ًالمتغددةةْ   فةِة يةةؼؿّل الزدـافْةة  ًفـاصةةق يؼؿّنةةية 

 ( . 1متضق 
 دؼت البةصخ  عةط يؼؿّنْ  لمٌضٌدةت ال دا   الخةلج ًالـابة)   البةةب الخةة ِ( ًبتة   أػذاد انخطط انزذسيسيخ : -3

 ة  يؼؿّنْ  ليا م  المزمٌدتْ  . ( ع10دؼػىة  
 

 سبدسبً : أداح انجحث : 
عتبةؿا  لتْةةك التضدةْا لةؼٍ فةلبةةت مزمةٌدتِ البضةج فِة مةةػف الزدـافْة  بةلمنةتٌّةت الخاحة  مة  ا دؼت البةصخ   

 يدنْ   بتٌع( لتمزةل المعـفِ . 

ً دةؼت البةصخة  عـّةةة  اعتبةؿّة   ةةمتت المٌضةٌدةت التِة يةة  يؼؿّنةية فةِة  حنةةء يةبْةق التزـبةة    معتمةؼا  دتةَة  
 ( ٌّضش ؽل  . 4إىؼاف النتٌكْ  فِ المنتٌّةت الخاح  م  يدنْ  بتٌع . ًرؼًل  
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 (4جذول )

 جذول انًىاصفبد ) انخبسطخ االخزجبسيخ(

دؼػ  ال دٌل
 ااىؼاف

نبْ  ااىمْ  الن
 لتمضتٌٍ

معـف  
 43)% 

يةبْق  %(42في   
 15)% 

دؼػ ال تـات 
 1) 

 26 4 11 11 %66 84 الخةلج

 5 1 2 2 %12 15 الـاب)

البةب 

 الخة ِ

28 22% 4 4 1 9 

 40 6 17 17 100 127 المزمٌس

 

 صيبغخ فمشاد االخزجبس :  -
 (  2( فتـف م   ٌس ااعتْةؿ م  متعؼػ . متضق 40 دؼت البةصخ  اعتبةؿا  يضدْتْة  ّتيٌا م    

 صذق االخزجبس : -
 ادتمؼت البةصخ  مة ّأيِ :  
 انصذق انظبهشي : -أ

دةةـف ااعتبةةةؿ دتةَة مزمٌدةة  مةة  المتغددةةْ  فةِة التْةةةك ًالتتةةٌّ  ًفـاصةةق يةةؼؿّل الزدـافْةة  ًبيةةؾا دةةؼ   

 %( م  الغبـاء .  80ةق  كخـ م   بةي ااعتبةؿ صةػعة  
 صذق انًحزىي :-ة

 الغـّة  ااعتبةؿّ   رؼًل المٌاص ةت( ػلْا  م   ػل  صؼق مضتٌٍ ااعتبةؿ . دؼت  
 

 انؼيُخ االسزطالػيخ نالخزجبس :  -
ًبعةؼ  فبق ااعتبةؿ دتَ دْن  امتةادْ  م  فةلبةت الد  الخة ِ متٌمط فِة مؼؿمة  حة ٌّة   اادتةقاف لتبنةةت( 

 يةبْق ااعتبةؿ  يضش  ا الٌعت المنتدـق فِ اارةب  ي  صنةبو بةمتعمةل المعةػل  آيْ  : 
 

 فم   ًل فةلب  + فم  حة ِ فةلب  + ........ الظ                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتٌمط فم  اارةب  

 دؼػ الةةلبةت اليتِ                                        

 
 

 ( ػعْت  . 45ًكةا متٌمط فم  اارةب  د  فتـات ااعتبةؿ التضدْتِ  

 يسزىي صؼىثخ انفمشاد :  -
( ًىةؾا ّعنِة  ا ااعتبةةؿ رْةؼ ًصةةلش 0080( ً 0042رؼت   ية يتةـاًس بةْ   صنبت البةصخ  صعٌب  كا فتـف ًً  

 لتتةبْق . 

 يؼبيم رًيض انفمشاد :  -
(   بيؾا يعةؼ رمْة) فتةـات ااعتبةةؿ 0070( ً 0020بعؼ صنةب البةصخ  التٌف التمْقّ  ليا فتـف ًرؼت   ية ينضدـ بْ   

 التضدْتِ رْؼف ًصةلض  لتتةبْق .

 فبػهيخ انجذائم انخبطئخ :  -
بيةؾا يعةةؼ رمْة) البةةؼاصا فةدتةة  ( 0038-0060بعةؼ صنةةةب فةدتْة  البةةؼاصا الغةف ة    ًرةةؼت  ا عْمتيةةة يتةـاًس بةةْ    

 ًصةلض  لتتةبْق . 
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 ثجبد االخزجبس :  -

 طشيمخ انزجضئخ انُصفيخ : -
امةتعمتت البةصخةة  فـّتةة  التزقصةة  الندة ْ  لضنةةةب معةمةةا حبةةةت ااعتبةةةؿ ًرةق ت فتةةـات ااعتبةةةؿ الةَة  دةة ْ   

الند  إًل ّض  فتـات فـػّ  ًالند  الخة ِ ّض  فتـات فًرْ  ليا فةلب    ًبةمةتعمةل معةمةا اؿيبةةف بْـمةٌا 
 –معةػلة  مةبْـمةا بف بةْ  رقصِة ااعتبةةؿ (   ًية  يدةضْش ػؿرةةت ااؿيبةة6309بةْ  ػؿرةةت  دة ِ ااعتبةةؿ فبتة   

 ( ًىٌ معةما حبةت رْؼ .  0077بـًاا فبت   

 رطجيك انزجشثخ :  -
ًا تيةت بتةبْةةق  19/2/2017بة ةـت البةصخة  بتةبْةق التزـبةة  دتَة فةلبةةت المزمةةٌدتْ  فِة ّةٌع إصةةؼ المٌافةق  

دتةَة مةةْـ ااعتبةةةؿ بتعةةةًا مةة) مةةؼّـف  ًعةةؼ   ةةـفت البةصخةة  23/4/2017ااعتبةةةؿ التضدةةْتِ ّةةٌع إصةةؼ المٌافةةق 

 المؼؿم .
 الٌمةصا ااصدةصْ  : -
 . (t-test)ااعتبةؿ التةصِ لعْنتْ  منتتتتْ   -1

 معةما اؿيبةف بْـمٌا لضنةب معةما حبةت ااعتبةؿ التضدْتِ .  -2
 معةما الدعٌب   -3

 معةما يمْْق ال تـف  -4
 فعةلْ  البؼاصا الغةف    -5
  (27 (20ػمٌا ؿؿّتشة –معةػل   كٌْػؿ  -6

7-  
  

 انفصم انشاثغ

 ػشض انُزبئج ورفسيشهب

 

 أوالً : ػشض انُزبئج :
 ( .5بعؼ يدضْش ارةبةت مزمٌدتِ فِ ااعتبةؿ التضدْتِ البعؼُ  هيـت النتْز  المٌضض  فِ رؼًل   

 
 (5جذول )

وانًحسىثخ وانجذونيخ نذسجبد طبنجبد يجًىػزي  انًزىسط انحسبثي واالَحشاف انًؼيبسي وانزجبيٍ وانميًخ انزبئيخ

 انجحث في االخزجبس انزحصيهي

صز   المزمٌد  

 العْن  

المتٌمط 

 الضنةبِ 

اا ضـاف 

 المعْةؿُ

ػؿر   التبةّ  

 الضـّ  

منتٌٍ  التْم  التةصْ 

 الؼال 
 0005 ) 

 الزؼًلْ  المضنٌب 

ػال   2 20255 62 70644 20765 35003 32 التزـّبْ 
 50931 20435 33056 32 الضةبة   اصدةصْ  

 

ّاصه ي ٌق فةلبةةت المزمٌدة  التزـّبْة  التةٌايِ ػؿمة  ًفةق امةتـايْزْ  معةلزة  المعتٌمةةت دتَة فةلبةةت المزمٌدة  
 الضةبة  التٌايِ ػؿم  بةلةـّت  اادتْةػّ  فِ ااعتبةؿ التضدْتِ البعؼُ ًبؾل  يـفض ال ـضْ  الد ـّ  .  

 ثبَيبً : رفسيش انُزيجخ : 
 هيـت  تْز  البضةج الضةةلِ ي ةٌق المزمٌدة  التزـّبْة  التِة ػؿمةت بةمةتعمةل امةتـايْزْ    معةلزة  المعتٌمةةت(  

   ًّمي   ا ّعٌػ الَ : دتَ المزمٌد  الضةبة  التِ ػؿمت بةلةـّت  التتتْؼّ  

دةْا  مة  عةال ين ْميةة ًيدةنْ ية ًيضتْيةة بشةيا  ا ىؾه اامتـايْزْ  يتْش  ـس المةػف العتمْ  بدةٌؿف  كخةـ ي  -1
 متنتنا ًمتـابط ّـادِ منتٌٍ الةةلبةت المعـفِ . 
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تْةا المةةػف الَة م ةةىْ  ؿصْنة  ًفـدْة  ًمنةعشةتية مة) المؼؿمة    مةةدؼ دتَة ضايةص  فـص  لةةلبةت التْةع بعمتْة  ي -2
 يعقّق ػًؿى  ااّزةبِ فِ الؼؿك .

  ا امتـايْزْ  معةلز  المعتٌمةت ينةدؼ دتَ ينمْ  عٌف الماص   ًالت نْـات لت ةىـات الزدـافْ  .  -3
ينةٌس اامةةلْب التؼؿّنةةْ  المنةتغؼم  عةةال الةؼؿك التةِة يغتةق الت ةدةا ااّزةةةبِ بةْ  المةةؼؿك ًالةةلةب ً حةةةؿف   -4

 .  المؼٍالبعْؼف  ي يْـه ًيٌهْ  مدةػؿ المعـف  المغتت   التِ يضدؼ حمةؿىة فِ الؾاكـف

 

 ثبنثبً : االسزُزبجبد 
 ا امةتعمةل امةتـايْزْ  معةلزة  المعتٌمةةت فةِة التةؼؿّل لةو  حةـا  كبْةـا  فةِة يضدةْا الةةلبةةت فِة مةةػف الزدـافْةة   -1

 متةؿ   بةلةـّت  اادتْةػّ  . 

ّضتةةةد الةَة مؼؿمةة  دتةَة ػؿاّة  بغةٌاييةةة   ًليةةة التةةؼؿف دتةَة يةبْتيةةة ػاعةةا المٌعةة    ا ي عْةا ىةةؾه النةةتـايْزْ  -2
 التعتْمِ الد ِ . 

 
  ساثؼبً : انزىصيبد 

امتعمةل امتـايْزْ  معةلزة  المعتٌمةةت فِة يةؼؿّل مةةػف الزدـافْة  الةٌف  العـبِة المتةـؿ يؼؿّنةو لةتبة  الدة   -1

 . الخة ِ المتٌمط فِ المؼاؿك المتٌمة  ًالخة ٌّ  
يةؼؿّب المؼؿمةْ  دتَة كْ ْة  امةتعمةل امةتـايْزْ  معةلزةة  المعتٌمةةت فِة التةؼؿّل فِة ضةٌء الةؼًؿات التؼؿّبْةة   -2

 ًالتةٌّـّ  فِ اعنةع التؼؿّب ًالتةٌّـ فِ المؼّـّةت العةم  لتتـبْ  .  

 

 خبيسبً : انًمزشحبد 
ارةـاء ػؿامةةةت ممةحتة  لتؼؿامةة  الضةلْةة  لمعـفة  فةدتْةة  امةةتـايْزْ  معةلزة  المعتٌمةةةت فةِة متدْةـات  عةةـٍ مخةةا  -1

 اايزةه   الؼافعْ    المْا   الت يْـ العتمِ ( . 

 ارـاء ػؿام  ممةحت  فِ مـاصا ػؿامْ   عـٍ .   -2
  ارـاء ػؿام  يتةؿا امتـايْزْ  معةلز  المعتٌمةت بةمتـايْزْةت  عـٍ . -3

      

انًصبدس       

 . 15    1998  ػاؿ المنْـف لتنشـ   دمةا    1 بٌ رةػً   صةلش مضمؼ دتِ   دت  الن ل التـبٌُ   ف -1
القبْةؼُ   مةةعؼ صمةةقف   يتةةٌّ  التةةؼؿّل الزدـافْةة  فةِة ضةٌء معةةةّْـ الزةةٌػف الشةةةمت    مْةةـ منشةةٌؿف   الزةمعةة   -2

 .  2012المنتندـّ    كتْ  التـبْ  اامةمْ    العـاق   

ال ْتِة   ؿّةةف  ةٌؿُ مضمةؼ   يتةةٌّ  فـاصةق التةؼؿّل دنةؼ مةؼؿك مةةةػف الزدـافْة  فِة المـصتة  اادؼاػّة    مْةةـ  -3
 .  2014رةمع  بدؼاػ   كتْ  التـبْ    اب  ؿ ؼ    منشٌؿف  

  ميتبة  اا زتةٌ المدةـّ  لتنشةـ   مدةـ    2 بـاىْ    مزؼُ دقّق   ػؿامةت فِ المنيذ التـبةٌُ المعةصةـ   ف -4
2000    9  . 

 .  9    2000النةمـاصِ   ىة   ًآعـًا   فـاصق التؼؿّل العةم  ًينمْ  الت يْـ   ػاؿ إما   دمةا    -5

ػاؿ المنةْـف   دمةةةا  1مةؼ   الؼؿامةةت اارتمةدْة    فبْعتيةة    ىةؼافية   فةـق يؼؿّنةية (   فصالةْةِة   مضمةؼ  -6
2002    23. 

7- Wilson , g ,l , Learning tactics and strategies in physical . G.D. and Ander cognitive 
classroom leaming understanding thinking and problem , 1988 , p32 .    

  ػاؿ الشةةـًق لتنشةةـ   دمةةةا    1القمةةٌل   دمةةةػ دبةةؼ الةةـصْ    ًؿافةة) الندةةْـ القمةةٌل     ـّةةةت الةةتعت    ف -8

2003    204 . 
البؼؿاا   دبؼ القىـف ل تةو    مةةلْب معةلزة  المعتٌمةةت ًداعتيةة بأ مةةف الشغدةْ  لةؼٍ فتبة  الزةمعة    الزةمعة   -9

 .22    2000فـًص  ػكتٌؿاه مْـ منشٌؿف   بدؼاػ   المنتندـّ    كتْ  التـبْ    ا
  ػاؿ المنةْـف لتنشةـ   ااؿػا    4الٌكْا   صتمِ  صمةؼ ًمضمةؼ  مةْ  الم تِة   امةل بنةةء المنةةىذ ًين ْمةييةة   ف -10

2011    37  . 
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  ػاؿ  1صنةْ    مضمةةؼ دبةةؼ اليةةةػُ   ااكتشةةةف المبيةةـ لتةةؼؿات الةةؾكةءات المتعةةؼػف بمـصتةة  الة ٌلةة  المبيةةـف   ف -11
 . 146   2005ال يـ   دمةا   

   2012بنِ عةلؼ   صن  هةىـ   ف  التؼؿّل فِ الد ٌف اابتؼاصْ  الخاح  إًلَة   ػاؿ امةةم  لتنشةـ   دمةةا    -12
 145 . 

 .  10    2006الـاًُ   دبؼ النةصـ صبـُ   الزدـافْ  العةم    مةبع  الؼمتٌؿ   العـاق    -13
 .  18    2010  مةبع  ًفاؿف التـبْ     2اؿك الخة ٌّ    فًفاؿف التـبْ      ةع المؼ -14
  كتْة  العتةٌع التـبٌّة    ػاؿ  2دؼك   دبؼ الـصم  يٌق   مضِ الؼّ    دتة  الةن ل التـبةٌُ     ةـف معةصةـف   ف -15

 .  277    1999ال يـ لتةبةد  ًالنشـ   ااؿػا   
  ػاؿ النشةةةـ  2المعـفةِة ًيزيْةةةق المعتٌمةةةت   فالقّةةةت   فتضةِة مدةةةة َ   إمةةل المعـفْةة  لتتيةةةٌّ  العتتةِة  -16

 .  407    2006لتزةمعةت   التةىـف   
  ػاؿ الشةةـًق   ااؿػا    1القمةةٌل   دمةةةػ دبةةؼ الةةـصْ    ًؿافةة) الندةةْـ القمةةٌل   دتةة  الةةن ل المعـفةِة   ف -17

2003    52  . 

  الت يْةـ ًيعتمةو   ميتةب العةا   مضمٌػ   صاس الؼّ  دـفو   ي يْـ بةا صةؼًػ   ؿ ٍ يـبٌّة  معةصةـف فِة يعتةْ -18
 .  44    2005مدـ   

  ػاؿ الشةةـًق   ااؿػا    1القمةةٌل   دمةةةػ دبةةؼ الةةـصْ    ًؿافةة) الندةةْـ القمةةٌل   دتةة  الةةن ل المعـفةِة   ف -19
2003    57  . 
    ػاؿ المنةةْـف   دمةةةا  1العتةةٌع   دةةؼ ةا ٌّمةة  ً عةةـًا   دتةة  الةةن ل المعـفةِة بةةْ  الن ـّةة  ًالتةبْةةق   ف -20

2004    132 . 
  ػاؿ الشةةـًق   ااؿػا    1القمةةٌل   دمةةةػ دبةةؼ الةةـصْ    ًؿافةة) الندةةْـ القمةةٌل   دتةة  الةةن ل المعـفةِة   ف -21

2003    66  . 
 . 237    1999  ػاؿ ال يـ العـبِ   التةىـف    2رةبـ   دبؼ الضمْؼ   امتـايْزْةت التؼؿّل   ف -22
 .  264    2007  ػاؿ المنْـف   دمةا    1ابٌ ؿّةه   صنْ  مضمؼ   التعتْ  المعـفِ   ف -23

معةلزة  المعتٌمةةت فِة التضدةْا الؼؿامِة ا تتةةل  حةةـ  الدـّةـُ   مةعؼُ رةمة  دةْة     حةـ بـ ةةمذ مةةتـايْزْةت -24
التةؼؿّب الةتبة  كتْة  المعتمةةْ  بضنةب منةتٌٍ ؽكةةصي    رةمعةة  بدةؼاػ   كتْة  التـبْة    ابةة  ؿ ةؼ   افـًصة  ػكتةةٌؿاه   

2003    222-244  . 
حةةـه فةِة الغقؿرةِة   دقّةةق صنةة  رةمةة    بنةةةء بـ ةةةمذ يعتْمةِة دتةَة ًفةةق امةةتـايْزْةت معةلزةة  المعتٌمةةةت ً  -25

بةة  اليْةةخ    االتضدةةْا ًالت ضةةْا المعـفةِة لةةؼٍ فةلبةةةت عنةة  دتةةٌع الضْةةةف ًينمْةة  ي يْةةـى  النةعةةؼ   رةمعةة  بدةةؼاػ   

     د .  2011افـًص  ػكتٌؿاه مْـ منشٌؿف   
صةلش   صنةع ٌّم     حـ متـايْزْةت معةلز  المعتٌمةت ًاامتتدةء العتا ِ فِ يضدْا مةػف ااصْةء ًينمْة   -26

 2012يْـ العتمِ ًالؼاف) المعـفِ   رةمع  بدؼاػ   كتْ  التـبْ  لتعتةٌع الدةـف     فـًصة  ػكتةٌؿاه مْةـ منشةٌؿف   الت 
 د . -     

 .  16    2000  ػاؿ ال يـ   التةىـف    1داع   صاس الؼّ  مضمٌػ   التْةك ًالتتٌّ  التـبٌُ ًالن نِ   ف -27
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 (0يهحك )

 األهذاف انسهىكيخ
مْـ  صةلش المنتٌٍ ب عةػؿ دتَ  ا :رعا الةةل ت

 صةلش
بضةر  
الَ 
 يعؼّا

    معـف   يعـف القؿاد    1

    في   يٌضش العاع  بْ  الزة ب البشـُ ًالقؿادِ   2

    في  يبْ  العٌاما الموحـف فِ اا تةد القؿادِ   3

    معـف   يعؼػ العٌاما الموحـف فِ اا تةد القؿادِ   4
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    معـف   يعؼػ المضةصْا النتؼّ    19

    معـف   ييتب معؼل ا تةد الننٌُ لمضدٌل التة    20

    معـف   يؾكـ ممْقات اا زةؿ المخمـف   21

    معـف   يعؼػ   ٌاس اا زةؿ المخمـف   22

    في   يعتا يعؼػ   ٌاس إ زةؿ المخمـف   23

    يةبْق  يٌفس منةفق ا تةد القّتٌا فِ الٌف  العـبِ   24
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(8يهحك )  

 االخزجبس انزحصيهي انجؼذي

 

 اعتةةةؿُ الضةةـف الةةؾُ ّمخةةا اارةبةة  الدةةضْض  ليةةا فتةةـف مةة  فتةةـات ااعتبةةةؿ ًضةةعِ ػاصةةـف صةةٌل صةةـف اارةبةة  

 الدضْض  ؟ 
 ّتأحـ اا تةد القؿادِ بةلعٌاما :  -1
 ااعتدةػّ  -ػ       اارتمةدْ -د       النْةم  الضيٌمْ  -ب     الةبْعْ - 

 اامةةؿ  ً الـُ مٌفدة  دتَ  يٌؿ النن  ىٌ مضدٌل :م  المضةصْا التِ يتةتب عؼؿا  م  مْةه  -2
 عدب النيـ-بنزـ النيـ  ػ-التة   د-التب   ب- 
 ّبت    تةد الٌف  العـبِ م  التة  النةد  فٌّا التْت  بننب  :  -3

 % 55-ػ         % 65-د       % 75-ب       % 85- 
 يعؼ الضمضْةت م  :  -4

 الغضـ  ً المضةصْا البتةلْ  -اا زةؿ المخمـف  ػ-ْ   دالضبٌب الدؾاص-المضةصْا النتؼّ   ب- 
 ض) ػاصـف صٌل صـف الؼًل  المنتز  لتقّتٌا : -5
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 م  المضةصْا التِ يعتمؼ فؿادتو فِ الدةلب دتَ الـُ ىٌ مضدٌل : -6
 التة  -ػ         الؾؿف -د      الـف   -ب        الشعْـ - 

 

 ًًض) ػاصـف صٌل صـف الؼًل  المنتز  لتتمٌؿ:امتعْنِ بغـّة  الٌف  العـبِ  -7
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 يبـف  ىم  القؿاد  فِ الزة ب :  -8
 الةبْعِ -ػ     النْةم  النْةمِ  -د    البشـُ   -ب    ااعتدةػُ   - 

 ّعة ِ اا تةد القؿادِ مشةكا ًمنية مشيت  :  -9
 النْةم  الضيٌمْ -ػ       آفةت القؿادْ   -د       ال ـًف ااعتدةػّ  -ب      عت  الْؼ العةمت  - 

  
 ّتأحـ يٌفّ) النيةا بةلعٌاما  -10
 الؼّنْ  -ػ       الةبْعْ   -د        الضْةيْ    -ب       النْةمْ  -    

 ىزـف ال اس م  الـّ  الَ المؼا بنبب :  -11
 يؼىٌؿ اا تةد القؿادِ -ػ    ا غ ةف منتٌٍ ااعتدةػُ ًاارتمةدِ  -د   فتؼاا إم  -ب      البةةل  - 

 امتعْنِ بغـّة  الٌف  العـبِ ًضعِ ػاصـف صٌل صـف الؼًل  المنتز  لتضؼّؼ :  -12
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 مبب امتدال المقاؿس لن ٌس المـي عةت  -13

 لض ه التـب  ًالنبةت-ػ        لض ه النبةت ًالتـب   -د     لض ه النبةت -ب    لض ه التـب    - 
  كخـ الؼًل دؼػا  م  صْج كخةف  مية ية فِ عةؿف امـّية الزنٌبْ  ىِ :  -14

 ااكٌاػًؿ -ػ        بْـً   -د     فنقًّا    -ب      البـافّا  - 
   2فأكخـ/ك  250ض) ػاصـف صٌل صـف الؼًل  التِ يمخا اليخةف  النية ْ  العةلْ  التِ يتزةًف  -15
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 م   ى  الٌاؿػات فِ الٌف  العـبِ ىِ : -16
 التة  -ػ           الن ط الغةع  -د      النت) المدنع    -ب       ال ٌم ةت  - 

 لتن ط العـب  ىمْ  بنبب :  -17
 عت  ااصتْةفِ -ػ      اؿي ةس ييةلْ و -د    ضغةم  ااصتْةفِ   -ب      مٌع) الٌف  العـبِ - 

 
 الٌف  العـبِ ًضعِ ػاصـف صٌل صـف الؼًل  التِ ّت) فْية صتٌل صةمِ منعٌػ ؟امتعْنِ بغـّة   -18
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 م  مضةصْا الضبٌب التِ  دتبـىة اا نةا مدؼؿا  ؿصْنْة  منؾ اعؼع العدٌؿ ىٌ مضدٌل :  -19

 الؾؿف -ػ          التمش  -د          الشعْـ  -ب       الـف  - 
 :  اامتْةةا الضضـُ ىٌ  مط   -20

 منتتـ ًمْـ متنتا -ػ         مْـ منتتـ -د             متنتا  -ب         منتتـ - 
 امتعْنِ بغـّة   مـّية الشمةلْ  النْةمْ  ًضعِ ػاصـف صٌل صـف الؼًل  التِ يمخا مٌع)  ٌٌّْؿك ؟  -21
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 اليبْـف بنبب :ا غ ةف النيةا فِ عةؿف امتـالْة ا غ ةضة   نبْة  بةلـم  م  منةصتية  -22

 ا غ ةف الضـاؿف -ػ             كخـف اامةةؿ-د      ر ةف ااؿاضِ -ب    اؿي ةس الـفٌب  - 
 العتبةت التِ يت  مبب فِ امتدال الخـًف المعؼ ْ  فِ الٌف  العـبِ : -23

 البضج د  المعةػا متٌافا -ب           المنش الزٌْلٌرِ- 
 الزيؼ البشـُ ض ْا -ػ             كخـف المعتٌمةت   -د
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 الدنةد  التِ مة يقال دةرقف د  يتبْ  الةتب المضتِ صنةد  :  -24
 التة  -ػ             القٌّت النبةيْ   -د            الننْذ   -ب        النيـ - 

 م   بـف الدنةدةت الن ةْ  فِ الٌف  العـبِ ىِ الدنةدةت :  -25
 إممؼف  -ػ               البتـًكمْةًّ  -د          القرةد   -ب    الدةبٌا  - 

 ّعؼ النتا المةصِ م   ؿع    ٌاس النتا بنبب فـعية :  -26
 مدةنع  -ػ                      الةبْعْ  -د         عدْـف   -ب      المتدت   - 

 لغةٌف مي  الضْؼ  ىمْ  لتنتا الؼاعتِ ًالغةؿرِ بنبب :  -27

 ميت     -ػ      مْـ ميت    -د      كخـ امةا -ب         مٌاري   صتْةرةت  تا المنةفـّ  - 
 يعؼ الدنةد  عةدؼف امةمْ  لتتتؼع الضضةؿُ  ٕ ية :  -28

 يـف) منتٌٍ عْم  المٌاػ الغةع -ب            يٌفـ مدةػؿ الةةع    - 
 يـف) اعتدةػ البتؼ -ػ       يغ ض عْم  المٌاػ الغةع  -د
 ؼع  مةمة  فِ ا تةد إممؼف ىِ : م  الغةمةت الافتقّ  التِ ينتغ -29

 ال ٌم ةت -ػ      الضؼّؼ   -د     الن ط  -ب     الـصة    - 
 ّـي ) دؼػ النيةا فِ ميٌل العـاق بنبب :  -30

 عت  الز ةف  -ػ       التـب  الغدب     -د     ا غ ةف الضـاؿف   -ب    كخـف إمةةؿ   - 
  ض  الؼًلْ  بضؼًػ : ينةى  عةؿف  مـّية الشمةلْ  فِ يزةؿف ال -31
 %20-ػ           %   30-د        %   40-ب        %   45- 

 يت) عةؿف  متـالْة فِ الزقء الزنٌبِ م  المضْط :  -32
 اافتنِ -ػ        المتزمؼ الشمةلِ    -د          اليةػُ   -ب      الينؼُ - 

 يتؼؿ  نب  اامتْةةا الـّ ِ بضٌالِ : -33
 % 40-ػ                     %   38-د            %  35-ب     %   25- 

 ا غ ةف  نب  التبةػل التزةؿُ بْ  الؼًل العـبْ  بنبب :  -34

 عدٌؿ اا تةد -ػ           يغت  فـق النتا -د      يةٌؿ فـق النتا -ب      يةٌؿ اا تةد  - 
 :   يةعـ الماص  النيـّ  لعؼع صاصْ  مع   اا يةؿ لتماص  بنبب -35

 كخـف المنعة ةت فِ مزةؿّية   -ب       عت  المنعة ةت  فِ مزةؿّية   -  
 مع  دمتية  -ػ                 حبةت مننٌب مْةىية    -د
 ػعٌل مضدٌل الشعْـ فِ الؼًؿف القؿادْ  بنبب : -36

 يضمتو مقاؿف اامةةؿ  -ب                                  يضمتو الـّةس    - 
 يضمتو عدٌب  التـب   -ف ًاؿي ةس ػؿرةت الضـاؿف  ػيضمتو ا غ ة-د

  كخـ الؼًل ا تةرة  لتيبـّت ىِ :  -37
 الزقاصـ -ػ   لْبْة   -د    العـاق  -ب      مدـ - 

 ضع  صز  التبةػل التزةؿُ بْ  الؼًل العـبْ  بنبب :  -38

 الضٌارق اليمـكْ  -ب                           يشةبو مْةم  النتؼ    - 
 اؿيبةف بةلنْةم  -ػ   اعتاف اا تةد القؿادِ ًالدنةدِ    -د

 يضتا عةؿف امـّية الشمةلْ  الٌْع المـكق إًل بْ  التةؿات إعـٍ فِ اا تةد الدنةدِ بنبب :  -39
 التن ْ  الزْؼ-ػ           ضْق النٌق -د    عت  المٌاػ إًلْ   -ب  ًفـف المٌاػ إًلْ     - 

 يٌا دةلْ  فِ رمْ) اّةع النن  فِ اارقاء الشمةلْ  م  عةؿف امـّية الزنٌبْ  بنبب : ػؿر  الضـاؿف ي -40

 امتؼاػىة دتَ رة بِ عط اامتٌاء -ب          امتؼاػىة دتَ عط اامتٌاء  - 
 امتؼاػىة دتَ المنةت  المعتؼل   -ػ       امتؼاػىة دتَ المنةت  التةبْ  -د


