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طالب  فاػهٛح اسرشاذٛدٛح انرؼهى نهرًكٍ ػهٗ ذحصٛم

 يادج انرشتٛح انفُٛح انصف األٔل انًرٕسظ فٙ
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 انرشتٛح ٔصاسج

 انؼشاق -تغذاد 

 

 

 انخالصح
ثطضٜدكش ثُدرثطز إ٠ُ د٘جء خطؾ صدر٣ظ٤ز ػ٠ِ ٝكن ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ ُِضٌٖٔ ٝه٤جص كجػ٤ِضٚ ٖٓن خن ٍ صطذ٤ونٚ ػِن٠ ػ٤٘نز 

( 20صٌٞٗش ػ٤٘ز ثُذقظ ٖٓن ؽن ح ثُظنق ثألٍٝ ثُٔضٞطنؾ ٝثُذنجُؾ ػند ْٛ    صؾز٣ذ٤ز ٖٓ ؽ ح ثُظق ثألٍٝ ثُٔضٞطؾ.
.. ٤ْ ثُضؾز٣ذن٢ مٝ ثُٔؾٔننٞػض٤ٖ ثُضؾز٣ذ٤ننز ٝثُؼننجدطز مثس ثاخضذنجر ثُٜٔننجر١ ثُذؼنند١.صنن ؽجُذنج ٝصنْن ثػضٔننج   ْ ثػضٔننج  ثُضظنٔن

ثُخطننؾ ثُضدر٣ظنن٤ز ػِنن٠ ٝكننن ثطننضزثص٤ؾ٤ز ثُننضؼِْ ُِننضٌٖٔ كنن٢ ثاخضذننجر ثُٜٔننجر١ ثُذؼنند١ ٓنٖن خنن ٍ ثطننضٔجرر صونن٣ْٞ ثأل ثء 
ٔؼجُؾننز ثُذ٤جٗننجس. ٝ ٜننزس صلننٞم ثُٔؾٔٞػننز ثُضؾز٣ذ٤ننز كنن٢ ثُٜٔننجر١. ثطننضؼَٔ ثُذجفننظ ثُؼد٣نند ٓنٖن ثُٞطننجةَ ث فظننجة٤ز ُ

ثاخضذنجر ثُٜٔننجر١ ثُذؼند١ل ٝمُنني ُغذننٞس كجػ٤ِنز ؽز٣وننز ثُضنندر٣ض ثُٔؼندر ػِنن٠ ٝكنن ثطننضزثص٤ؾ٤ز ثُننضؼِْ ُِنضٌٖٔ ٓنٖن ف٤ننظ 

 صظِظَ ٝص٘ظ٤ْ ثُٔؼِٞٓجس ٝخطٞثس ص٘ل٤ذ ٜٓجرثس ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز.
 

 
 
 

The Impact of Using the Strategy of Mastery Learning 

on First Intermediate Grade in Art Subject 

 

 
ABSTRACT 
The aim of this research to build an academic plan according to the mastery learning and 
measure the effect of it for the first year intermediate school. The sample was (20) student 

in (2) samples consisted of (10) subject equivalent between (2) groups was done according 
to experiment study plan was used to test the ability of student before and after teaching 
many statistical program used to find the result which shows there have been significant 

statistical differences between before and after mastery learning.  
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 انفصم االٔل

 انرؼشٚف تانثحث

 

 

 -يشكهح انثحث: 

. ًٝذ٤زث. ك٢ ٓظضٟٞ ثُط ح ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز ٝؽنجءس ٛنذٙ ثُٔ فظنز ٖٓن خن ٍ ػِٔنٚ كن٢  . ٝثػقج افظ ثُذجفظ صد٤ٗج

ند  ثُضدر٣ض ُٔدر ػشز ط٘ٞثسل  ً . ٖٓ ثُط ح ٣ضٜزدٕٞ ٖٓن  رٝص ثُضزد٤نز ثُل٤٘نز ٝا ٣قذذٝٗنٚ ٝأ ًٝٔج افظ إٔ ٛ٘جى هظٔج

. ٓنٖن خنن ٍ ثُٔشننجرًز كنن٢ ثُٔؼننجرع ثُل٤٘ننز ثُٔق٤ِننز  . ٝثػننقج مُنني ػنند  ٓنٖن ثُٔشننزك٤ٖ ثاخضظجطنن٤٤ٖ ثُننذ٣ٖ رأٝث صنند٤ٗج

فننظ ثُدثكؼ٤نز كنن٢ ثُذقنظ ػنٖن أطنذجح ٛننذث ٝثُوطز٣نز ٝثُد٤ُٝنز ُِ٘ؾننجؿ كن٢ ثُٔنندثرص كن٢ ٓننج ر ثُضزد٤نز ثُل٤٘ننز ٓٔنج أػطن٠ ُِذج

ثُ٘لٞر ٝثُؼؼق ثُذ١ هد ٣زؽغ ك٢ دؼغ ؽٞثٗذٚ إ٠ُ طٞء ثطضؼٔجٍ ؽزثةن ثُضندر٣ض ٖٓن هذنَ ثُٔدرطن٤ٖ. ُنذث أرث  ثُذجفنظ 

إٔ ٣ظضؼَٔ ؽز٣وز فد٣غز ك٢ ثُضدر٣ض ثُذ١ هد ٣ؤ ١ ك٢ ٗضجةؾٚ إُن٠ ؽؼنَ  رٝص ٓنج ر ثُضزد٤نز ثُل٤٘نز ٖٓن ثُندرٝص ثُٔقذذنز 

ٌ ٖ ًٜٞٗنج ثطنضزثص٤ؾ٤ز فد٣غنز كن٢ ثُضندر٣ض ٝٝطن٤ِز ٗجؽؼنز هند صظنجػد إ٠ُ ٗلٞص ثُ ط ح كٌجٕ ثخض٤جرٙ اطضؼٔجٍ ثُضؼِْ  ُِضٔ

 ثُط ح ك٢ س٣ج ر صقظ٤ٖ صقظ٤ِْٜ ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز.

 

 أًْٛح انثحث:

صؼد ثُضزد٤ز أ ثر ُ٘وَ ثُؼج ثس ٝثُضوج٤ُد ٝثُو٤ْ ٝثُٔؼضودثس ٝثُٔؼِٞٓجس ٖٓن ؽ٤نَ إُن٠ ؽ٤نَ ُؾؼنَ ثُضٞثطنَ ٓنغ ث٥خنز٣ٖ أٓنزث. 

 . ْ ثُقؼنجرر (1 ٌٓٔ٘نج ل ٝٛن٢ ػنزٝر٣ز دجُ٘ظنذز ُِلنز  ٝثُٔؾضٔنغ ٝا ٣ٌٖٔن ثاطنضـ٘جء ػٜ٘نج ًِٝٔنج ثرصون٠ ث ٗظنجٕ كن٢ طِن

آعننجر ٛنذث ثُضوندّ ثُؼِٔنن٢ ٝثُضٌُ٘ٞنٞؽ٢ كن٢ ثُٔ٘ننجٛؼ ٝأطنج٤ُخ ثُضؼِن٤ْ ٝؽزثةوٜننج  ل ٝهند ثٗؼٌظنش(2 سث س فجؽضنٚ إُن٠ ثُضزد٤ننز

ل ُٜٝنذث ثُضطنٞر ثألعنز ثٌُذ٤نز كن٢ (3  ثُض٢ ثطنضؼِٔش ثُضو٤٘نجس ثُقد٣غنز كن٢ ثُؼ٤ِٔنز ثُضزد٣ٞنز ٝأطنذقش ؽنشءث. ا ٣ضؾنشأ ٜٓ٘نج

ز ٓؾنز  صقظن٤َ ُِٔؼِٞٓنجس دنَ ثطنذـ ُٜنج صطٞر ثُلٌز ثُضزد١ٞ ٝإػج ر ثُ٘ظز ك٢ ثٌُغ٤ز ٖٓ أٛدثف ثُضزد٤ز كِْ صؼند ثُضزد٤ن

. ُذث كجٕ ٗٞػ٤ز صؼ٤ِٔٚ ٝصغو٤لنٚ ٝصدر٣ذنٚ ٛن٢ ثُضن٢ صقند  ٗؾنجؿ ثُن٘ظْ ثُضؼ٤ٔ٤ِنز كن٢ (4  ٝر شجَٓ ٣ظؼ٠ إ٠ُ ٓظجػدر ثُٔضؼِْ 

 .(5 صقو٤ن ثُـج٣جس ثُض٢ صطٔـ ُٜج ٓغَ ٗشز ثُغوجكز ثُؼ٤ِٔز ٣ٝؼضٔد ًَ مُي ػ٠ِ ٗٞػ٤ز ثُضؼ٤ِْ 

 

 

 -تانُماط اٜذٛح:  ٔذردهٗ أًْٛح انثحث

إٕ ثُذقنظ ٣ض٘نجٍٝ صؾز٣نخ ثصؾنجٙ فند٣ظ كنن٢ ٓؾنجٍ ؽزثةنن صندر٣ض ثُضزد٤نز ثُل٤٘ننز ٣ضٔغنَ دجطنضؼٔجٍ ثُنضؼِْ ُِنضٌٖٔ كنن٢  .1

 صقظ٤َ ثُط ح ك٢ ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز ُدٟ ؽ ح ثُظق ثألٍٝ ثُٔضٞطؾ ُٔؼزكز كجػ٤ِضٚ.

ْ ثُذقننظ د٘ضجةؾننٚ كنن٢ صشننؾ٤غ ثُٔدرطنن٤ٖ ػِنن٠ ثطننضؼٔجٍ ؽزثةننن صدر٣ .2 ظنن٤ز فد٣غننز ٝس٣ننج ر إ رثًٜنْن د ٤ٔٛننز هنند ٣ظنٜن

 ثطضؼٔجُٜج ك٢  َ ثُٔظضقدعجس ثُضزد٣ٞز ثُٔؼجطزر.

ك٢ فدٝ  ػِْ ثُذجفظ ُْ ٣ضْ ص٘جٍٝ  رثطنز أعنز ثُنضؼِْ ُِنضٌٖٔ كن٢ صقظن٤َ ؽن ح ثُظنق ثألٍٝ ثُٔضٞطنؾ كن٢ ثُضزد٤نز  .3

 آكجم ثُذقظ ك٢ ٛذث ثُٔؾجٍ.ثُل٤٘ز ػ٠ِ ثُٔظضٟٞ ثُوطز١ ٖٝٓ ٛ٘ج كجٕ ثُذقظ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓقجُٝز صظْٜ ك٢ صٞط٤غ 

 

 -انثحث: ْذف 

٣ٜدف ثُذقظ إ٠ُ ٓؼزكنز كجػ٤ِنز ثطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ ُِنضٌٖٔ ػِن٠ صقظن٤َ ؽن ح ثُظنق ثألٍٝ ثُٔضٞطنؾ كن٢ ٓنج ر ثُضزد٤نز 

:ٖ  ثُل٤٘زل ُضقو٤ن ٛذث ثُٜدف ٝػغ ثُذجفظ ثُٜدك٤ٖ ثُلزػ٤٤ٖ ث٥ص٤٤

 دجطضؼٔجٍ ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُضٌٖٔ.د٘جء خطؾ صدر٣ظ٤ز ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز ٝصطذ٤وٜج  .1

ه٤نجص كجػ٤ِنز ثُخطننؾ ثُضدر٣ظن٤ز ٓنٖن خن ٍ صطذ٤وٜننج ػِن٠ ػ٤٘ننز ٖٓن ؽنن ح ثُظنق ثألٍٝ ثُٔضٞطننؾ / ٓدرطنز ثُـزد٤ننز  .2

 ثُٔضٞططز.

 ُضقو٤ن ٛدكج ثُذقظ ٝػغ ثُذجفظ كزػ٤ض٤ٖ طلز٣ض٤ٖ ُو٤جص ثُٔضـ٤ز ثُضجدغ  ثُٜٔجرثس ثُل٤٘ز(.
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 -فشضٛرا انثحث: 

 -ٗ: انفشضٛح انصفشٚح األٔن .1

( دننن٤ٖ رصنننخ  رؽنننجس ؽننن ح ثُٔؾٔنننٞػض٤ٖ  ثُؼنننجدطز 0.05ا صٞؽننند كنننزٝم مثس  اُنننز إفظنننجة٤ز ػ٘ننند ٓظنننضٟٞ      

..  ٝثُضؾز٣ذ٤ز( ك٢ ثخضذجر ثأل ثء ثُٜٔجر١ هذ٤ِج

 -انفشضٛح انصفشٚح انثاَٛح:  .2

( د٤ٖ رصنخ  رؽنجس ؽن ح ثُٔؾٔنٞػض٤ٖ  ثُؼنجدطز ٝثُضؾز٣ذ٤نز( 0.05ا صٞؽد كزٝم مثس  اُز إفظجة٤ز ػ٘د ٓظضٟٞ    

..  ك٢ ثخضذجر ثأل ثء ثُٜٔجر١ دؼد٣ج

 

 -انثحث: حذٔد 

 -ػهٗ: ٚمرصش انثحث  

ثُؼجٓنز ُضزد٤نز ثُٔضٞطنؾ كن٢ ثُٔندثرص ثُٔضٞطنطز ثُٜ٘جر٣نز ُِذ٘ن٤ٖ كن٢ ٓقجكظنز دـندث  / ثُٔد٣ز٣نز  ثألٍٝؽن ح ثُظنق  .1

 دـدث  ثُزطجكز ثأل٠ُٝ.

 .2019 – 2018ثُلظَ ثألٍٝ ٖٓ ثُؼجّ ثُدرثط٢  .2

 

 -انًصطهحاخ: ذحذٚذ 

 أٔالً / انفاػهٛح:

 انرؼشٚف اإلخشائٙ نهفاػهٛح:

ٓوندثر ثُضـ٤٤نز ثُنذ١ ٣قدعنٚ ٓقضنٟٞ ثُخطنؾ ثُضدر٣ظن٤ز ثُٔذ٘ن٢ ػِن٠ ٝكنن ثطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ ُِنضٌٖٔ كن٢ صقظن٤َ ؽن ح     

 ثُل٤٘ز.طق ثألٍٝ ثُٔضٞطؾ ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز 

 

 / ً  ػشفّ االسرشاذٛدٛح:ثاَٛا

 ، أَٓا:( ػهٗ 1991)يحًذ ٔيدٛذ 

 (6 ٘ظٜٔج ٤ُظ٤ز ٝكوٜج ك٢ ثُضدر٣ض(.  ثألٛدثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُضقزًجس ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُٔدرص ٣ٝ

 صذ٠٘ ثُذجفظ ثُضؼز٣ق أػ ٙ ٤ُضٔجش٠ ٓغ أٛدثف ٝإؽزثءثس دقغٚ.

 

  نهرًكٍ: ػشفّثانثاً / انرؼهى 

  (Wilson, 1978)  د ٗنٚ   كِظنلز ػٖن ثُدرثطنز ٝثطنضزثص٤ؾ٤ز صؼ٤ٔ٤ِنز ٣ٌٖٔن إٔ صطذنن ثُلِظنلز كن٢  ثخنَ ؿزكنز

. دجطنضطجػز ًنَ ؽجُنخ إٔ ٣نضؼِْ  ًنَ ٓنج ٣نضْ صؼ٤ِٔنٚ ثُظق ٝٛذٙ ثُلِظلز صؤًد ػ٠ِ أٗٚ ٝك٢   نزٝف صؼ٤ٔ٤ِنز ٓ ةٔنز صوز٣ذنج

ُٚ.   7) 

 ٝإؽزثءثس دقغٚ. أٛدثفصذ٠٘ ثُذجفظ ثُضؼز٣ق أػ ٙ ٤ُضٔجش٠ ٓغ 

 

 -انرحصٛم: ساتؼاً / 

 انرؼشٚف اإلخشائٙ نهرحصٛم:

ٌ ٖ ٝثُننذ٣ٖ  رطننٞث   ٓونندثر ٓننج ٣قظننَ ػ٤ِننٚ ثُطنن ح ػ٤ ٘ننز ثُذقننظ ٓنٖن ثُننذ٣ٖ  رطننٞث دجطننضؼٔجٍ  ثطننضزثص٤ؾ٤ز ثُننضؼِْ ُِننضٔ

 دجُطز٣وز ثاػض٤ج ٣ز ٖٓ  رؽجس ك٢ ثاخضذجر ثأل ثء ثُٜٔجر١ ثُذ١ أػدٙ ثُذجفظ ُٜذث ثُـزع  .
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 انفصم انثاَٙ

 اإلطاس انُظش٘

 

 نهرًّكٍ:انرؼهّى 

ندٛج ػندر ٓنزد ٤ٖ ٓغنَ ٤ًٓٞ٘نٞص كن٢ ثُونزٕ ثُظنجدغ ػشنز ٝدظنضُٞٞس١ كن٢ ثُونزٕ ثُغنجٖٓ ػشنز   ً ٌ ٖ هند أ إٔ كٌزر ثُضؼِْ  ُِضٔ

ٝك٢ ثُوزٕ ثُؼشز٣ٖ ددأ ثاٛضٔجّ دٜذث ثُٔلٜنّٞ كن٢ ثُٞا٣نجس ثُٔضقندر ثألٓز٤ٌ٣نز إم هند ّ  (8 ٝٛزدزس ك٢ ثُوزٕ ثُضجطغ ػشز 

 ّ ٌ ٖ ك٢ خطز   ٣ٝ٘ض٤ٌنج   ٖٓن هَذ نَ ًنجرُضٕٞ ػنج   ًٝٔنج هندّ كن٢ ثُٔدرطنز ثُضؾز٣ذ٤نز ُؾجٓؼنز شن٤ٌجؿٞ ػنجّ 1922ثُضؼِْ  ُِضٔ

 (9 ٤ جس.   ٖٓ هَذَ  ٓٞر٣شٕٞ ٝدو٢ ثطضؼٔجٍ ٛجص٤ٖ ثُخطض٤ٖ فض٠ ثُغ ع1926٘٤ 

ْ  ثخضلننش ٛنذٙ ثُلٌننزر ُؼندّ ثُضٞطننَ إُن٠ إطننضزثص٤ؾ٤ز كجػِننز ُٜنج كنن٢ ثُغ ع٤٘٤ نجس ٓنٖن ثُونزٕ ثُؼشننز٣ٖ إا  أٜٗنج ػننج س إُنن٠  عن

٘ز  ٛننذٙ (10 ثُٔذننزٓؼ ثُظٜنٞر ٓنزر أخنزٟ كنن٢ أٝثخنز ثُخٔظن٤٘٤ جس ٝأٝثةنَ ثُظننض٤٘ ٤جس ٓنغ  ٜنٞر ثُضؼِن٤ْ  . ف٤نظ هند ّ  طٌن

د ػ٤ِٜج ٛذث ثُضؼ٤ِْ ٢ٛ صوظ٤ْ ثُلٌزر ثُٔؼو در إ٠ُ أهظجّ طـ٤زر ًن٢ ٣نضْ إصوجٜٗنج ًٝجٗنش دنذُي ثُلٌزر ًٝجٗش ثُوجػدر ثُض٢ أُػضٔ

 ٖ ٌ  .(11 خطٞر أ٤ُٝز ػ٠ِ ؽز٣ن ثُضؼِْ  ُِضٔ

ٌ ٖ إم دندأ ثُؼٔنَ دٜنذٙ 1963ٝػغ ًجرٍٝ ك٢ ػجّ      خط ز صؼ٤ٔ٤ِز ٣ٌٖٔ صطذ٤وٜج ك٢ ثُٔدثرص صظنض٘د إُن٠ كٌنزر ثُنضؼِْ  ُِنضٔ

ٌ ٖ ثُنذ١ ٣ظننجفذٚ ثُضون٣ْٞ ثُضٌنن٢٘٣ٞ ثُلٌنزر ٣٘ضشنز كنن٢  ٓ٘نجؽن ٓضؼند ر كلنن٢ ٝا٣نز ك٤  ٤ُل٤ننج ثألٓز٤ٌ٣نز ثطنضؼَٔ ثُننضؼِْ  ُِنضٔ

ٌ ٖ إٗضشنجرث. ًذ٤نزث.  ُـزع صقظ٤ٖ ثُدرثطز ك٢ ثُٔدثرص ٝك٢ ًٞر٣ج ثُؾ٘ٞد٤ز ثٗضشنزس إطنضزثص٤ؾ٤ز دِنّٞ دطز٣ونز ثُنضؼِْ  ُِنضٔ

ٌ ٖ كن٢ ثُٔؾنجٍ ث  رثًن٢ ثُٔؼزكن٢ ًٔج هجّ ثُؼد٣د ٖٓ ثُذجفغ٤ٖ دئؽزثء ثُدرثطجس ٝثُذقٞ ط فٍٞ أعنز إطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ  ُِنضٔ

 ٖ  ٌ  .(12   1968ُِضؼِْ  ًٝجٕ ُٜذٙ ثُخطز ثُضؼ٤ٔ٤ِز أعز ًذ٤ز ك٢ د٘جء إطضزثص٤ؾ٤ز دِّٞ ُِضؼِْ  ُِضٔ

٤ٖ ؽ٤ٔؼْٜ ٣ٌٖٔن إٔ صٌنٕٞ ُند٣ْٜ ثُٔوندرر ثُذ٤٘ٛنز  ػِن٠ صؼِ ْن أ٣نز ٓنج ر إم صظض٘د ٗظز٣ز ًجرٍٝ ػ٠ِ ثُلٌزر ثُوجةِز د ٕ ثُٔضؼِٔ 

ٌُنٖن دؼننغ ثُٔؼجرػنن٤ٖ ُ٘ظز٣ننز ( Guskey,1997  ٓؼطننجر شننز٣طز إٔ ٣ؼطننٞث كضننزثس ٓضذج٣٘ننز ٓنٖن ثُٞهننش ُِو٤ننجّ دننذُي

ٕ  ثُشٖٓ ثُٔخظنض ُِٞثؽنخ ٛنٞ ٓلٜنّٞ ٣لضوند إُن٠  ًجرٍٝ ٣ؼضودٕٝ إٔ ثأل٣ُٞٝز ثُٔؼطجر ُِشٖٓ صٔغَ إشٌجا. ك٢ فد مثصٚ إم أ

ٕ  ثُننضؼ . أؽنٍٞ ٓنٖن ثُٞهنش ثُٔخظننض ُِٞثؽنخ ُننذث كنجٕ ثُضزدنن٤٣ٖٞ ثُٔقضنٟٞ ثُظننج٣ٌُٞٞؽ٢ ًٔنج أ ِْ  ٣ضطِنخ ٓنٖن ثُطجُنخ ٝهضننج

 .(13 ٣ٜضٕٔٞ دج٤ٌُل٤ز ثُض٢ ٣وؼ٢ دٜج ثُطِذز سٖٓ ثُضؼِْ  أًغز ٖٓ ثٛضٔجْٜٓ دجُشٖٓ ثُذ١ ٣وؼ٤ٚ ٛؤاء ك٢ ثُضؼِْ   ددأٝث

ًٔنج أٗنٚ فند   ( Carroll,1989 ِنٞح ُِنضؼِْ  ٣وٍٞ ًجرٍٝ د ٕ ثاطنضؼدث  أٝ ثُوندرر ثٌُجٓ٘نز ٛن٢ ثُٔؼ٤نجر ُضقد٣ند ثُٞهنش ثُٔط

ٌ ْ دجُؼجٓنَ ثألٍٝ ٖٓن ثُطجُنخ  ػج٤ِٖٓ ثع٤ٖ٘ ٣ؤعزثٕ كن٢ ٓؼندٍ صؼِ ْن ثُطجُنخ ٝٛن٢ ٓغنجدزر ثُطجُنخ ٝكزطنز ثُنضؼِْ  ٣ٝنضْ ثُنضق

ٗلظنٚ ٝٛنٞ ٣شن٤ز إُنن٠ ثُٞهنش ثُنذ١ ٣ٔؼنن٤ٚ ثُطجُنخ كن٢ ثُننضؼِْ  ٝأٓنج ثُؼجٓنَ ثُغننج٢ٗ ك٤شن٤ز إُن٠ ثُٞهننش ثُنذ١ ٣ٔ٘قنٚ ثُظننق 

ٌ ٖ هد أفندعش صـ٤نزث. ًذ٤نزث. ٝمُني دئُونجء ثُٔظنؤ٤ُٝز ػِن٠ ػنجصن ثُضدر٣ظن٢ أ١ إٔ كشنَ ثُطجُنخ ُِ ٕ  كٌزر ثُضؼِْ  ُِضٔ ْ  إ ٔضؼِْ  ع

كنن٢ ثُننضؼِْ  ٣ُؼننشٟ إُنن٠ ثُضدر٣ظنن٢ ُٝنن٤ض إُنن٠ ٗوننض ثُٔونندرر ُنندٟ ثُٔننضؼِْ  ٝمُنني دظننذخ صننٞك٤ز ثُٞهننش ثٌُننجك٢ ٓننغ صذ٘نن٢ 

ٌ ٖ ثُطِذز   (.Levine,1995 ٖٓ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ثُٔظضٟٞ ٗلظٚ ٖٓ ثُضؼِْ  إطضزثص٤ؾ٤جس صؼ٤ٔ٤ِز فد٣غز صٔ

  صق٣َٞ أٗٔٞمػ ًجرٍٝ ُِضؼِْ  ثُٔدرط٢ ثُذ١ أٝػـ ك٤ٚ ثُؼٞثٓنَ ثألطجطن٤ز ثُضن٢ صنؤعز كن٢ ٗؾنجؿ 1968ُود ثطضطجع دِّٞ  

ٌ ٖ ٣ٌٖٔن ثطنضؼٔجُٚ  ثخنَ هجػنز ثُنندرص  ج إُن٠ أٗٔنٞمػ إؽزثةن٢ ُِنضؼِْ  ُِننضٔ ن٤ٖ ٤ًٝل٤نز صلجػنَ ٛنذٙ ثُؼٞثٓنَ ٓننغ دؼؼٜن ثُٔضؼِٔ 

 ٖ ٌ ز أطجطن٤ز ٛن٢ إٔ ٓؼظْن 1971ًنَ ٖٓن ًنجرٍٝ ٝدِنّٞ ػنجّ  ٖٝٓن ٛ٘نج كوند ٝػنغ أُُطنضت  ثُنضؼِْ  ُِنضٔ  ٔ ظِن ُٓ . ٖٓن    ثٗط هنج

ُٚ ثُٔدرطنز ػ٘ندٓج ص٤ٜن  ثُظنزٝف ثُضن٢ صظنجػدْٛ ػِن٠ ث صونجٕ  ُٓ ثُض ٤ٓذ إٕ ُْ ٣ٌٖ ؽ٤ٔؼْٜ ٣ٌْٜٔ٘ دجُلؼَ إصوجٕ ٓج صُوـد 
ل (14 

ثُض ٤ًد ػِن٠ أ٤ٔٛنز ٛنذٙ ث طنضزثص٤ؾ٤ز ٝمُني ٝك٢ ثُظ٘ٞثس ثألخ٤زر ٖٓ ثُوزٕ ثُؼشز٣ٖ ددأس ثُؼ٘ج٣ز صش ث  ُدٟ ثُذجفغ٤ٖ ك٢ 

ند ه٤ٔضٜنج دٞطنلٜج أ ثر   ً دظنذخ ثُضوند ّ ثٌُذ٤نز ثُنذ١ ؽنزأ ػِن٠ ٗضنجةؼ ثُطِذنز كن٢ ٓ٘نجؽن ٓضؼند ر ٝٓنٞث   رثطن٤ز ٓخضِلنز ٓٔنج أ

ٌ ٖ ُِٔؼِٔن٤ٖ ثألطنج٤ُخ ثُؼ ؽ٤نز ُِطن ح ثAbadir,1993ؽ٤ندر ُضقظن٤ٖ ثُنضؼِْ    ُؼننؼلجء ( إمت صنٞك ز إطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ  ُِنضٔ

 . ؿ٤ز ثُٔض٤ٌٖ٘ٔ ٝصزثػ٢ ثُلزٝم ثُلز ٣ز ك٢ ثُظق دـغ ثُ٘ظز ػٖن ثُطز٣ونز ثُٔظنضؼِٔز كن٢ ثُظنق ًٔنج أٜٗنج صؼطن٢ ٝهضنج

ٌ ٖ ٣٘ظنؾْ ٓنغ ثُ٘ظز٣نجس ثُضزد٣ٞنز ثُقد٣غنز  . ٝصؼش٣شث. ُِٔلج٤ْٛ ٝثُٔذج ا ثُؼ٤ِٔز ٝصٞػ٤قٜج كؼ . ػٖن إٔ ثُنضؼِْ  ُِنضٔ إػجك٤ج

ص ٝثُطجُخ ٣ش٣د ٖٓ ثطضؼدث  ثُطجُخ ُِضؼِْ   ك٢ ثُضدر٣ض ثُض٢ صؤًد إٔ ثُضلجػَ  .(15 ث ٣ؾجد٢ د٤ٖ ثُٔدر 
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 -نهرًّكٍ: األسس ٔانًثادئ انرٙ ٚمٕو ػهٛٓا انرؼهّى 

ٌ ٖ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألطض ٝثُٔذج ا ٜٓ٘ج ٓج    -٣ ص٢: ٣ؼضٔد ثُضؼِْ  ُِضٔ

. إم ٣ظضل٤د ثُٔضؼِْ  ٖٓ خذزثصٚ ثُظجدوز ك٢  .1  ثُخذزثس ثُ فوز.إٔ ٣ٌٕٞ ثُضؼِْ  صزث٤ًٔج

ٞى ثُٜ٘نجة٢ ثُنذ١ ٣ضٞهنغ إٔ ٣ظٜنزٙ  .2 ر دٞػنٞؿ ٝإٔ صظنجؽ دطز٣ونز إؽزثة٤نز صظٜنز ثُظِن إٔ صٌٕٞ أٛندثف ثُنضؼِْ  ٓقند  

.. ٓج  ثُطجُخ ٣ٝؾخ إٔ ٣ؼد  ُٜج ٓود 

ننز دٔننٞث  ثُننضؼِ   .3  ٔ نز دجُنندٝرر ثُضؼ٤ٔ٤ِننز ثُؼج ٣ننز ٝٓننْٜ٘ ٓنٖن ٣  ٔ ْ صنٞك٤ز ثُؼد٣نند ٓنٖن ثُذنندثةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِننز ُِطنن ح كٔننْٜ٘ ٓنٖن ٣

ز دٔٞث  ثُضؼِْ  ثُؼ ؽ٤ز ثُذثص٤ز.  ٔ  ث عزثة٤ز ث ػجك٤ز ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣

4. ..  إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔقضٟٞ ٓضضجدؼج

ٌ ٖ ٓقٌنن٢ ثُٔزؽننغ  .5 . ٓظننضٔزث. ص سٓننٚ صـذ٣ننز رثؽؼننز كٞر٣ننز ٝإٔ ٣ٌننٕٞ ثُضونن٣ْٞ كنن٢ ثُننضؼِْ  ُِننضٔ ّ ثُٔننضؼِْ  صو٣ٞٔننج  ٞ إٔ ٣ُو ن

٠ ثا . ٓج صظٔن خضذنجرثس ثُٔظنضؼِٔز كن٢ ٛنذث ثُضون٣ْٞ دجاخضذنجرثس ثُٔزؽؼ٤نز ٣ٝؼ٢٘ مُي ك٢ ػٞء ٓج ٣قووٚ ٖٓ أٛدثف ٝؿجُذج

. ًجٓ . ٓغ ثألٛدثف   .(16 ثألٛدثف ألٕ د٘ٞ ٛج صضظن ثصظجهج

 

 -نهرًّكٍ: انًُارج األساسٛح فٙ انرؼهّى 

ٌ ٖ ٝٛن٢ ٗٔنجمػ ًنَ ٖٓن ًنجرٍٝ  ٝك٤ٔنج ٣نن ص٢  1971ٝدِنّٞ ٤ًٝ1963ِنز  1963ٛ٘نجى ع عنز ٗٔنجمػ رة٤ظنز كن٢ ثُنضؼِْ  ُِنضٔ

ٍ: ٘ٔٞمػ ػزع ُ  -ًجرٝ

 -كاسٔل: إًَٔرج 

ٌ ٖ ٝٛنذث ثألٗٔنٞمػ ٛنٞ طن٤جؿز ٗظز٣ننز  1963ٝػنغ ًنجرٍٝ ػنجّ   . ُِنضؼِْ  ثُٔدرطن٢ ٣ظنض٘د ػِن٠ كٌنزر ثُنضؼِْ  ُِنضٔ أٗٔٞمؽنج

. دجُٞهنش ثُؼنزٝر١  ظٚ ثُطجُخ كن٢ صؼِ ْن ٜٓٔنز صؼ٤ٔ٤ِنز ٓنج ه٤جطنج صش٤ز إ٠ُ إٔ  رؽز ثُضؼِْ  صضقد  دٔودثر ثُٞهش ثُذ١ ٣خظ 

٘ز ٝطن٤ٞدض  ل ًٝجٗش أكٌجرٙ ٛذٙ ٓ(17  صوجٕ صِي ثُٜٔٔز ل (18 ؼشسر د كٌجر  دزٝٗز ًٝ طز ًٝٞ إ ٝأٗدرطنٕٞ ٝطٌن

ٝهد ردنؾ ًنجرٍٝ كن٢ ٛنذث ثألٗٔنٞمػ دن٤ٖ صن ع٤ز ػجٓنَ ثُٞهنش ٝٗنٞع ثُضؼِن٤ْ ٖٓن ؽٜنز ٝصقظن٤َ ثُٔضؼِٔن٤ٖ ٖٓن ؽٜنز أخنزٟ 

. ٖٓ ف٤ظ ثاطضؼدث  ُضؼِْ  دؼنغ ثُٔنٞث  ثُدرثطن٤ز ٓغن . إػضدث٤ُج . ك٤ٚ إٔ ثُطِذز ٣ضٞسػٕٞ صٞس٣ؼج َ ثُؼِنّٞ ٝث٥ ثح ٝإمث ٓٞػقج

. ٝػٌنض مُني ٣قندط ػ٘ندٓج  . إػضدث٤ُج ٓج هد ٓش ُؾ٤ٔؼْٜ ٛذٙ ثُٔٞث  دجُظزٝف ٗلظٜج كظضٌٕٞ ٗض٤ؾز صقظ٤ِْٜ ٓٞسػز صٞس٣ؼج

. ٣ض٘جطنخ ٓنغ هدرثصنٚ ٝثفض٤جؽجصنٚ ٓنزثػ٤ٖ  . ٖٓ ف٤نظ ث طنضؼدث  ٝهند ّ ٌُنَ ٓنْٜ٘ صؼ٤ِٔنج . إػضدث٤ُج ٣ٌٕٞ ثُطِذز ٓٞسػ٤ٖ صٞس٣ؼج

ل ٣ٝننزصذؾ ثُنضؼِْ  كنن٢ ػجٓنَ ثُٞهننش ثُٔضن ٌ ٖ كنن٢ ثُنضؼِْ  جؿ ُِننضؼِْ  ًْٝن ثُضنندر٣ض ٝٗٞػنٚ كئٗ٘ننج ٗضٞهنغ ػ٘دةننذى ثُٞطنٍٞ إُنن٠ ثُنضٔ

 أٗٔٞمػ ًجرٍٝ د٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ثُؼٞثَٓ ٛٔج:

1. .  ػٞثَٓ ٓضظِز دجُٔضؼِْ 

2. .  ػٞثَٓ ٓضظِز دظزٝف ثُضؼِْ 

 

 -ْٙ: ٔلذ حصش كاسٔل انُٕع األٔل يٍ انؼٕايم فٙ ثالثح ػٕايم 

 -انرذسٚس:  انمذسج ػهٗ فٓى -أ 

٣وظد دٜج هدرر ثُدثرص ػ٠ِ كْٜ ؽذ٤ؼنز ثُٜٔٔنز ثُضن٢ ٛنٞ دظند ٛج ٝث ؽنزثءثس ثُضن٢ ٣٘ذـن٢ إصذجػٜنج كن٢ صؼِ ْن ٛنذٙ ثُٜٔٔنز  

. ٓنج ٣ؼضٔنند ػِنن٠ ثألُلنج  ٝٓنٖن عْن كننجٕ هنندرر  ٝصنزصذؾ ٛننذٙ ثُوندرر دجُونندرثس ثُِل ظ٤نز ُِٔضؼِٔنن٤ٖ ألٕ ثُضنندر٣ض ثُٔن ُٞف ؿجُذننج

 ز ك٢ ثطض٤ؼجح ثُٔؼِٞٓجس ٓظٔٞػز أٝ ٓوزٝءر.ثُطجُخ ػ٠ِ كٜٔٚ صظضٞؽخ صٞثكز هدرر ُلظ٤ 

 -انًثاتشج:   -ب 

. كن٢ ثُنضؼِْ  ٤ٔ٣ٝنش ًنجرٍٝ دن٤ٖ ثُٞهنش ثٌُِن٢ ثُٔظنضِٜي كن٢ ثُنضؼِْ  ٝثُٞهنش ثُنذ١  ٢ٛ ثُٔدر ثُش٤٘ٓز ثُض٢ ٣وؼ٤ٜج ثُٔضؼِْ  ٗشطج
. ك٢ ثُضؼِْ  إم إٔ ثُٞهش ثُنذ١ ٣وؼن٤ٚ ثُٔنضؼِْ  ٓغنجدزث. ػِن٠ ثُنضؼِْ  ا ٣ظنج١ٝ دجُؼنزٝرر ٓؾٔنَ ثُٞهنش  ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ثُٔضؼِْ  ٗشطج

 ثُٔظضـزم ك٢ مُي ٝصخضِق ثُٔغجدزر ٖٓ شخض إ٠ُ آخز ػ٠ِ ٝكن ثُٔٞػٞع ثُدرثط٢.

 -انمذسج:  -ج 

صش٤ز إُن٠ ٓوندثر ثُٞهنش ثُن سّ ُنضؼِْ  ٜٓٔنز صؼ٤ٔ٤ِنز ػِن٠ ٝكنن ؽزثةنن صؼ٤ٔ٤ِنز ٓقند  ر ٝصخضِنق ثُوندرر ٖٓن ٓنضؼِْ  إُن٠ آخنز 

 ػ٠ِ ٝكن ثُخذزثس ثُظجدوز.
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 م انًرصهح تظشٔف انرؼهّى فمذ حذّدْا كاسٔل تُٕػٍٛ يٍ انؼٕايم ًْا:أيا انؼٕاي

 -انرؼهٛى: َٕػٛح  -أ 

كٜج ًجرٍٝ د ٜٗج  رؽز ثهضزثح ػزع ٝصلظ٤ز ٝصزص٤خ ػ٘جطز ثُٜٔٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓن ثُٞػنغ ثألٓغنَ ُندثرص ٓؼن٤ٖ      ٣ؼز 

ٖن ًنَ ٓنْٜ٘ ٖٓن ثُٔنج ر ثُدرثطن٤ز كوند ٣ٝضطِخ مُي ٖٓ ثُٔؼِْ  ردؾ ؽز٣وز صدر٣ظٚ دجُلزٝم ثُلز ٣نز دن٤ٖ ثُٔضؼِٔن٤ٖ دـ  ٌ ٤نز صٔ

 ٣قضجػ هظْ ٖٓ ثُٔضؼ٤ِٖٔ إ٠ُ إػطجء أٓغِز ِٓٔٞطز ك٢ ف٤ٖ ٣قضجػ ثُوظْ ث٥خز إ٠ُ صٌزثر ػزع ثُٔج ر أًغز ٖٓ ٓزر.

 -انرؼهّى: فشصح  -ب 

ٌ ٖ ألٕ ٓؼظْن ثُطِذنز ٣خضِلنٕٞ كن٢       . ُِنضٔ ٙ ًجرٍٝ ٓلضجفج  رؽنز ثطنضؼدث ْٛ ٓٔنج ٣وظد دٜج ثُٞهش ثُٔظٔٞؿ دٚ ُِضؼِْ  ٣ٝؼد 

. دقنن دطن٢ء  ٣ؤعز ك٢ ٓوندثر ثُٞهنش ثُنذ١ ٣ظنضـزهٚ ًنَ ٓنْٜ٘ كن٢ ثُنضؼِْ  ٝػ٤ِنٚ كنجٕ كنزع ٝهنش ٓقند  ُِؾ٤ٔنغ ٣ؼند  إؽقجكنج

ٌ ٖ ٖٓن ٜٓٔنز ثُضقظن٤َ ٖٓن ؿ٤نز ٛندر ٓش٣ند  ِز صقد٣ند ثُٞهنش ثُٔ٘جطنخ ُِنضٔ . ُظز٣ؼ٢ ثُضؼِْ  ُٝنذث صظنذـ ٓشٌن ثُضؼِْ  ٝإفذجؽج

ُن٠ ٗونض ثُنضؼِْ  ًٝٔنج ص٘ضلن٢ ثُؼ هنز دن٤ٖ ث طنضؼدث  ٝثُضقظن٤َ إم ٣ظنذـ ث طنضؼدث  ٛ٘نج ٛنٞ ٓ٘ٚ طدٟ أٝ ٗوظجٗٚ ٤ُنؤ ١ إ

ٌ ٖ فند   ًننجرٍٝ  ل ٝدؾٔنغ ثُؼٞثٓنَ ثُظنجدوز ثُٔنؤعزر كنن٢ ثُنضؼِْ  ُِنضٔ ٓوندثر ثُٞهنش ثُٔضنجؿ ُِنضؼِْ  ػِنن٠ ٝكنن طنزػز ًنَ ٓننضؼِْ 

  رؽز ثُضؼِْ  دجُٔؼج ُز ث٥ص٤ز:

 19) 

 

 

٣ٝقضَٔ إٔ صض عز ٤ًٔز ثُٞهش ثُضن٢ ٣قضجؽٜنج ثُطجُنخ ددرؽنز ثطنضؼدث ٙ ٝدودرثصنٚ ثُِلظ٤نز ٝد٘ٞػ٤نز ثُضندر٣ض ثُنذ١ ٣ضِونجٙ كن٢ 

ٌ ٖ ٛن٢ إ٣ؾنج  ؽزثةنن  ػطنجء ًنَ ؽجُنخ ثُٞهنش  ثُٔدرطز ٝد٘ٞػ٤ز ثُٔظجػدر ثُض٢ ٣ضِوجٛج خجرػ ثُظق ٜٝٓٔنز ثُنضؼِْ  ُِنضٔ

ٞمػ ًنجرٍٝ ٗشنطش ثُٔؤطظنجس ثُضزد٣ٞنز ٝهجٓنش دٞػنغ ثألٛندثف ثُضؼ٤ٔ٤ِنز ل ٝكن٢ ػنٞء أٗٔن(20 ثُذ١ ٣قضجؽٚ ك٢ ثُنضؼِْ  

ثُخجطز ٌَُ ٓج ر  رثط٤ز صودّ ُِطِذز ٝػِٔنش ػِن٠ د٘نجء ثأل ٝثس ُِضقونن ٖٓن ٓندٟ ثُٞطنٍٞ إُن٠ ثُٜندف ٝثُضن٢ صونّٞ ػِن٠ 

ٖن ثُطِذنز ٖٓن ثُٞطنٍٞ إُن٠ ثُٔظنضٟٞ  ثاخضذنجرثسإؽزثء ثخضذجرثس ٝد٘جء ٗضنجةؼ ػِن٠ ٛنذٙ   ٌ ك٤ضونزر ٖٓن خ ُٜنج ك٤ٔنج إمث صٔ

ٌ ٖ ٣ؼنزع ػِن٠ ثُطِذنز أٗشنطز ٓض٘ٞػنز صضٔغنَ كن٢ إػنج ر  ٌ ٖ أّ ُْ ٣ظِٞثل كؼ٘د ػدّ ثُٞطنٍٞ إُن٠ ٓظنضٟٞ ثُنضٔ ثُٔقد   ُِضٔ

 ٖ ٌ  .(21 شزؿ ثُٔج ر ثُدرثط٤ز ُْٜ ٝصظضؼَٔ إطضزثص٤ؾ٤جس صؼ٤ٔ٤ِز  ٣ظجُْٜ إ٠ُ ٓظضٟٞ ثُضٔ

 

 

 انفصم انثانث

 ٔإخشاءاذّيُٓدٛح انثحث 

 

 

٤ْ إؽنزثءثس دقغنٚ ُضقو٤نن ٛندكج ثُذقنظ ثُٔضٞخنجر ٓ٘نٚ ًٞٗنٚ  ثُٔ٘نجٛؼ ثُؼ٤ِٔنز  أًغنزثػضٔد ثُذجفظ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾز٣ذن٢ كن٢ صظٔن

 ٓ ءٓز ُٚ.

 انرصًٛى انردشٚثٙ:  

٤ْ ثُضؾز٣ذن٢ ثُنذ١ ٣ٌٖٔن ٖٓن خ ُنٚ د٘نجء إؽنزثءثس  دٔج إٔ ثُذجفظ ثػضٔد ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾـز٣ذ٢ل ُذُي ٣ضٞؽخ صقد٣د ٗنٞع ثُضظٔن

٤ْ ثُضؾز٣ذن٢ مٝ ثُؼ٤٘ضن٤ٖ ثُٔظنضوِض٤ٖ مثس ثاخضذنجر٣ٖ  ثُوذِن٢  ٓنغ  ٣نض ءّثُذؼند١( ًٞٗنٚ  –ثُذقنظل ٝػ٤ِنٚ صْن ثخض٤نجر ثُضظٔن

 ( ٣ٞػـ مُي.1  إؽزثءثس ثُذقظ ك٢ صقو٤ن أٛدثكٚ ٝثُؾدٍٝ

 

 =درجة التعلم 
 )القدرة + نوعية التعليم + فهم التدريس(الزمن الالزم 

 الزمن الحقيقي )المثابرة + الوقت الفعلي المتاح للتعلم(



 

 
366 

 

 

 (1اندذٔل )

 ٕٚضح انرصًٛى انردشٚثٙ انز٘ اػرًذِ انثاحث فٙ ذصًٛى إخشاءاخ تحثّ

ظ
س

ٕ
ًر

ان
ل 

ٔ
أل
 ا
ف

ص
ان
ب 

ال
ط

 

 انًدًٕػح
 االخرثاس انمثهٙ

 انًرغٛش انًسرمم
 االخرثاس انثؼذ٘

 انًرغٛش انراتغ

 يٓاس٘ يٓاس٘

 انردشٚثٛح

 
× ٌٖٔ  × ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُض

 ثُضقظ٤َ ثُٜٔجر١

 ك٢ ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز
 × انضاتطح

ثُطز٣وز 

 ثاػض٤ج ٣ز
× 

 

 :اٜذٛح نألسثابنمذ اسرؼًم انثاحث ْزا انُٕع يٍ انرصايٛى انردشٚثٛح، ٔرنك 

 ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز ثُذؼد١.–ه٤جص ٓدٟ ثُضطٞر ثُقجطَ ك٢ ٜٓجرثس ؽ ح ثُظق ثألٍٝ ثُٔضٞطؾ  .1

 ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز ثُذؼد١.–ؽ ح ثُظق ثألٍٝ ثُٔضٞطؾ ه٤جص كجػ٤ِز ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُضٌٖٔ ك٢ صط٣ٞز  .2

 يدرًغ انثحث ٔػُٛرّ:

صٌٕٞ ٓؾضٔغ ثُذقظ ٖٓن ؽن ح ثُظنق ثألٍٝ ثُٔضٞطنؾ / كن٢ ثُٔد٣ز٣نز ثُؼجٓنز ُضزد٤نز ثُزطنجكز ثألُٝن٠ / كن٢ ٓنج ر ثُضزد٤نز 

.ل إم صْن ثخض٤نجر 80(ل ثُذجُؾ ػد ْٛ  2019 – 2018ثُل٤٘ز ُِؼجّ ثُدرثط٢   ِش 20ػ٤٘نز ػشنٞثة٤ز دِـنش  ( ؽجُذنج . شٌن ( ؽجُذنج

 ( ؽ ح ك٢ ًَ ٓؾٔٞػز.10%( صْ صوظ٤ْٜٔ إ٠ُ ٓؾٔٞػض٤ٖ  سل ع( دق٤ظ صٞسع ثُط ح دٞثهغ   25ٗظذز ٓودثرٛج  

 صْ صقد٣د ٓضـ٤زثس ثُذقظ ًٝجاص٢: يرغٛشاخ انثحث:

َ: ٣ضؼٖٔ أطِٞح ثُضدر٣ض ػ٠ِ ٝكن ثطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ ُِنضٌٖٔ ثُضن٢  .1 ضش ُٜنج خطنؾ صدر٣ظن٤ز ثُٔضـ٤ز ثُٔظضو طٔن

 ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘زل إم صْ صدر٣ض ثُٔؾٔٞػز ثُضؾز٣ذ٤ز ػ٠ِ ٝكن ٓقض٣ٞجس ٛذٙ ثُخطؾ ٖٓ هذَ ثُذجفظ.

ثُٔضـ٤ز ثُضنجدغ: ٝٛنٞ ثُٔضـ٤نز ثُٔ فنظ كن٢ صقظن٤َ ؽن ح ثُٔؾٔٞػنز ثُضؾز٣ذ٤نز كن٢ أ ثء ٜٓنجرثس ثُضزد٤نز ثُل٤٘نز  .2

 ر١.ٝصوّٞ ػ٠ِ ٝكن ثطضٔجرر صو٣ْٞ ثأل ثء ثُٜٔج

3.  . َ ٓلنجؽب أٝ ؽنجرا  ؿ٤نز خجػنؼز ُِضؾزدنز( ُْٝن صقند  ٓظنذوج ثُٔضـ٤زثس ثُدخ٤ِز: ٢ٛٝ ٓضـ٤نزثس هند صظٜنز دشٌن

ٓٔج هد صؤعز كن٢ ٗضنجةؼ ثُضؾزدنزل ُنذُي ٣ضطِنخ ٖٓن ثُذجفنظ صقد٣ندٛج ٝثُظن٤طزر ػ٤ِٜنج ُضقو٤نن ثُظن ٓز ثُدثخ٤ِنز ٝثُخجرؽ٤نز 

 ُِضظ٤ْٔ ثُضؾز٣ذ٢.

 

ُخذنزثس ثُظنجدوز ٖٓن خن ٍ ثخضذنجر ؽن ح ثُٔؾٔنٞػض٤ٖ كن٢ ثاخضذنجر ثُوذِن٢ ثُٜٔنجر١ صْ ػذؾ ٓضـ٤نز ث انخثشاخ انساتمح:

ِنضٌٖٔ( كن٢ ثٓنض ًْٜ ُضِني ثُخذنزثس ُُِضؼزف ػ٠ِ ٓظضٟٞ هدرثصْٜ هذَ ػ٤ِٔنز إ خنجٍ ثُٔضـ٤نز ثُٔظنضوَ  ثطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ 

 ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز.

 

 (1انفشضٛح انصفشٚح )

( دنن٤ٖ رصننخ  رؽننجس ؽجُذننجس ثُٔؾٔننٞػض٤ٖ  ثُضؾز٣ذ٤ننز 0005إفظننجة٤ز ػ٘نند ٓظننضٟٞ  اُننز  ا صٞؽنند كننزٝم مثس  اُننز 

..  ٝثُؼجدطز( ك٢ ثخضذجر ثأل ثء ثُٜٔجر١ هذ٤ِج

ٝه٤ٔنز  ١( ( R ُِضقون ٖٓ طقز ٛذٙ ثُلزػ٤ز ثطضؼَٔ ثُذجفظ ٓؼج ُنز ثخضذنجر  ٓنجٕ ٣ٝض٘ن٢( إم صْن فظنجح ٓؼجٓنَ ثُزصنخ 

( ُِضؼننزف ػِنن٠ ٓؼ٣ٞ٘ننز ثُلننزٝم دنن٤ٖ إؽجدننجس ؽنن ح 0.05ػ٘نند ٓظننضٟٞ  اُننز  ثُٔقظننٞدز ٝٓوجرٗضٜننج دجُو٤ٔننز ثُؾد٤ُٝننز 

. ًٝٔج ٓٞػـ ك٢ ثُؾدٍٝ    (.2ثُٔؾٔٞػض٤ٖ  سل ع( ك٢ ثاخضذجر ثأل ثء ثُٜٔجر١ هذ٤ِج
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 (2خذٔل )

ٔلًٛح )٘( انًحسٕتح ٔاندذٔنٛح حٕل إخاتاخ طانثاخ انًدًٕػرٍٛ )خ، ض( فٙ االخرثاس ( R)ٕٚضح يؼايم انشذة 

ً  األداء  انًٓاس٘ لثهٛا

 انؼُٛح انًدًٕػح
انًرٕسظ 

 انحساتٙ

يؼايم انشذة 

(R) 

 لًٛح )٘( انًسحٕتح
لًٛح )٘( 

 اندذٔنٛح

يسرٕٖ 

انذالنح 

(0.05) 
 انكثٛشج انصغٛشج

 115 20.7 10 انردشٚثٛح
40 60 19  ً  دانح إحصائٛا

 95 12.3 10 انضاتطح

 

٤زر ٓونندثرٛج   ( ٣ضؼنـن2ٝٓنٖن خنن ٍ ثُ٘ظننز إُنن٠ ٗضننجةؼ ثُؾنندٍٝ   ( 40إٔ ٛ٘ننجى ه٤ٔضنن٤ٖ ُنـن  ١( ثُٔقظننٞدز أفنندٛٔج طنـن

( ٣ فنظ إٔ ثُو٤ٔنز ثُؾد٤ُٝنز ُـن 19( ٝػ٘د ٓوجرٗز ٛذٙ ثُو٤ْ ٓنغ ثُو٤ٔنز ثُؾد٤ُٝنز ُـن  ١( ثُضن٢ صظنج١ٝ  60ٝثألخزٟ ًذ٤زر  

٤زر ػ٘ند ٓظنضٟٞ  اُنز   ٝصوذنَ ثُذد٣ِنز  ( ُنذث صنزكغ ثُلزػن٤ز ثُظنلز٣ز0.05 ١( أطـز ٖٓ ثُو٤ٔز ثُٔقظٞدز  ١( ثُظـن

 ثُض٢ صدٍ ػ٠ِ صٌجكؤ أكزث  ثُؼ٤٘ز ك٢ ٓضـ٤ز ثأل ثء ثُٜٔجر١.

 

 يشاحم إػذاد انخطظ انرذسٚسٛح:

دٔج إٔ ثُذقظ ثُقج٢ُ ٣ٜدف إُن٠ صطن٣ٞز ٜٓنجرثس ؽن ح ثُظنق ثألٍٝ ثُٔضٞطنؾ / كن٢ ٓنج ر ثُضزد٤نز ثُل٤٘نزل ُنذُي صْن أػندث  

٘ش ٛنذٙ ثُٔزثفنَ صقد٣ند ٛندف صؼ٤ِٔن٢ ٝثشنضوجم أٛندثف  ٔش ػِن٠ ٝكنن ؽذ٤ؼنز ثُٔنج ر ثُضؼ٤ٔ٤ِنزل إم صؼٔن خطز  رثط٤ز طٔن

ِنضٌٖٔ ثُٔ٘جطنذز ُِٔنج ر ٝٓزثفنَ ص٘ل٤نذٛج ٝأؽنزثء ُطضزثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ ط٤ًِٞز ٓ ةٔز ُٔقضٟٞ ثُٔج ر ٝصقد٣د ؽز٣وز ثُضدر٣ض ث

 (.1ػ٤ِٔز صطذ٤ن كؼ٢ِ ٤ٌُل٤ز صطذ٤ن ٜٓجرثس ٛذٙ ثُٔج رل ًٔج ك٢ ثُِٔقن  

 

 انٓذف انرؼهًٛٙ ٔاألْذاف انسهٕكٛح:

٤ْ ثألٗٔنن ٤ًٞز ثألطننجص ثُننذ١ ٣ذ٘نن٠ ػ٤ِننٚ صظنٔن ٞمػ ثُضؼ٤ِٔنن٢ صؼنندع ػ٤ِٔننز صقد٣نند ٝطنن٤جؿز ثُٜنندف ثُضؼ٤ِٔنن٢ ٝثألٛنندثف ثُظنِن

ٝصؼ٤٤ٖ شزٝؽ ثُضؼِْ ثُٔٞثةٔز ٌَُ ٛدفل أ١ إٔ ثألٛدثف ٢ٛ ثُض٢ صدُ٘ج ػِن٠ ٓنج ػ٤ِ٘نج صقو٤ونٚ دظنٞرر ٗضنجةؼ هجدِنز ُِو٤نجص 

 ٝثُضو٣ْٞ دٞطلٜج ٓز ٝ ثس ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

خض٤نجر ثطنضزثص٤ؾ٤ز د٘جء. ػ٠ِ مُي هجّ  ثُذجفظ( دضقد٣د ٓج ٣٘ذـن٢ إٔ ٣قظنَ ػ٤ِنٚ ٖٓن ٓضجدؼنز ٓقضنٟٞ ثُخطنؾ ثُضدر٣ظن٤ز ٝث

ثُننضؼِْ ُِننضٌٖٔ ُضنندر٣ض ٜٓننجرثس ثُضزد٤ننز ثُل٤٘ننز ٝثٗضوننجء ثُ٘شننجؽجس ٝثُلؼج٤ُننجس ثُضؼ٤ٔ٤ِننز ثُضنن٢ صؼٔننَ ػِنن٠ صقو٤ننن ثُٜنندف 

ثُضؼ٤ِٔن٢ ٝص٤ٜتنز ثُذ٤تنز ثُضؼ٤ٔ٤ِننز ثُٔ ةٔنز ٖٓن ثُؾجٗنخ ثُظننج٣ٌُٞٞؽ٢ ٝثُضزدن١ٞ ُِطن حل إم صْن صقد٣نند ٛندف صؼ٤ِٔن٢ ٝثفنند 

. ٣ضْ صقو٤وٜج ٖٓ خ ٍ ػ٤ِٔز ثُضدر٣ض.12ٝ  ُٔقضٟٞ ثُخطز ثُضدر٣ظ٤ز  . ط٤ًِٞج  ( ٛدكج

 

 ذصًٛى اسرًاسج ذمٕٚى األداء انًٓاس٘:

٤ْ ثطنضٔجرر  ُـزع ه٤جص ٓظضٟٞ ثُٜٔجرثس ثُض٢ صٔضٌِٜنج ؽن ح ثُظنق ثألٍٝ ثُٔضٞطنؾ/ كن٢ ٓنج ر ثُضزد٤نز ثُل٤٘نز صْن صظٔن

طن٢ ُو٤نجص ٓظنضٟٞ ثُٜٔنجرر ٝدنذُي صظنذـ ثُدرؽنز ( كونزثس ٝفند  ُٜنج ٓو٤نجص خٔج10ُضو٣ْٞ ثأل ثء ثُٜٔجر١ صٌٞٗنش ٖٓن  

( 10(  رؽز ٝثُند٤ٗج ثُضن٢ صقظنَ ػ٤ِٜنج ثُطجُنخ صظنج١ٝ  50ثُؼ٤ِج ثُض٢ صقظَ ػ٤ِٜج ثُطجُذز دؼد أ ثءٙ ُِٜٔجرثس صظج١ٝ  

 (.2 رؽزل ًٔج ك٢ ثُِٔقن  

ثُخذنزثء كن٢ صخظظننجس صْن ػنزع ثُظن٤ؾ ثأل٤ُٝنز ُ خضذنجر ثأل ثء ثُٜٔنجر١ ٝثطننضٔجرر صون٣ْٞ ثأل ثء ػِن٠ ٓؾٔٞػنز ٖٓن  

٤ْ ٝثُو٤ننجص ٝثُضونن٣ْٞ ٝثُضزد٤نز ثُل٤٘ننز كن٢ ثُضؼننزف ػِنن٠ طن ف٤ز ٌٓٞٗجصٜننج ُو٤نجص ثُٜنندف ثُننذ١  ؽزثةنن ثُضنندر٣ض ٝثُضظٔن

( اطنضٔجرر صون٣ْٞ ثأل ثء ثُٜٔنجر١ل ٝدنذُي أطنذقش 0083ٝػؼش ألؽَ ه٤جطٚل عْ صْ ثُضقون ٖٓ ٓؼجَٓ ثُغذجس ثُنذ١ دِنؾ  

 دف ٖٓ ثُذقظ.ثأل ثر ؽجٛشر ُِضطذ٤ن ٝه٤جص ثُٜ
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 خطٕاخ انرطثٛك انُٓائٙ إلخشاءاخ انثحث:

ػِن٠  8/11/2018ُٝـج٣نز ٣نّٞ ثُخٔن٤ض ثُٔٞثكنن  7/10/2018صْ صطذ٤ن إؽزثءثس ثُذقظ ُِٔدر ٓج دن٤ٖ ٣نّٞ ثألفند ثُٔٞثكنن 

 ػ٤٘ز ثُذقظ ٖٓ خ ٍ صٞؽ٤ٜٜٖ ٖٓ هذَ ثُذجفظل إم صْ صطذ٤ن ثُخطز ثُضدر٣ظ٤ز ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز.

 انٕسائم اإلحصائٛح:

 (   ٜجر ٗضجةؼ ثُذقظ.SPSSثػضٔد ثُقو٤ذز ث فظجة٤ز  

 

 

 انفصم انشاتغ

 ػشض انُرائح ٔيُالشرٓا

 

( ٝه٤ٔنز Rُِضقونن ٖٓن طنقز ثُلزػن٤ز ثُغج٤ٗنز ثطنضؼَٔ ثُذجفنظ ٓؼج ُنز ثخضذنجر  ٓنجٕ ٣ٝض٘ن٢( إم صْن فظنجح ٓؼجٓنَ ثُزصنخ  

( ُِضؼننزف ػِنن٠ ٓؼ٣ٞ٘ننز ثُلننزٝم دنن٤ٖ أ ثء ؽنن ح 0.05ٓظننضٟٞ  اُننز   ١( ثُٔقظننٞدز ٝٓوجرٗضٜننج دجُو٤ٔننز ثُؾد٤ُٝننز ػ٘نند 

. ًٝٔج ٓٞػـ ك٢ ثُؾدٍٝ    (.3ثُٔؾٔٞػض٤ٖ  سل ع( ك٢ ثاخضذجر ثُضقظ٢ِ٤ ثُٜٔجر١ دؼد٣ج

 

 (3خذٔل )

( ٔلًٛح )٘( انًحسٕتح ٔاندذٔنٛح حٕل أداء طالب انًدًٕػرٍٛ )خ، ض( فٙ االخرثاس Rٕٚضح يؼايم انشذة )

 ً  انًٓاس٘ تؼذٚا

 انؼُٛح انًدًٕػح
انًرٕسظ 

 انحساتٙ

يؼايم انشذة 

(R) 

 لًٛح )٘( انًسحٕتح
لًٛح )٘( 

 اندذٔنٛح

يسرٕٖ 

انذالنح 

(0.05) 
 انكثٛشج انصغٛشج

 154 25.7 10 انردشٚثٛح
1 100 15  ً  دانح إحصائٛا

 55 15.4 10 انضاتطح

 

٤زر ٓوننندثرٛج   (3  ٝٓنٖن خنن ٍ ثُ٘ظننز إُنن٠ ٗضننجةؼ ثُؾنندٍٝ ( ٣1ضؼننـن إٔ ٛ٘ننجى ه٤ٔضنن٤ٖ ُنـن  ١( ثُٔقظننٞدز ثفنندٛٔج طنـن

( ٣ فنظ إٔ ثُو٤ٔنز ثُؾد٤ُٝنز 15( ٝػ٘د ٓوجرٗز ٛذٙ ثُو٤ْ ٓنغ ثُو٤ٔنز ثُؾد٤ُٝنز ُـن  ١( ثُضن٢ صظنج١ٝ  100ٝثألخزٟ ًذ٤زر   

٤زر ٝٛنذث ٣ؼ٘ن٢ هذنٍٞ ثُلزػن٤ز ثُظنلز٣ز ثُضن٢  صؤًند ػِن٠ ٝؽنٞ  كنزٝم مثس  ُـ  ١( ثًذز ٖٓ ثُو٤ٔز ثُٔقظنٞدز  ١( ثُظـن

( دن٤ٖ ؽجُذنجس ثُٔؾٔنٞػض٤ٖ  سل ع( ُظنجُـ ثُٔؾٔٞػنز ثُضؾز٣ذ٤نز ٝمُني إ ٓؼجٓنَ 0.05 اُز إفظجة٤ز ػ٘د ٓظنضٟٞ  

( ٝٛٞ ثًذنز ٖٓن ٓؼجٓنَ ثُزصنخ ُنأل ثء ثُٜٔنجر١ 154ثُزصخ ُأل ثء ثُٜٔجر١ ػ٘د ؽ ح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾز٣ذ٤ز ثُذ١ ٣ظج١ٝ  

( ٝٛنذث ٣ؼ٘ن٢ كجػ٤ِنز ثُضندر٣ض دجطنضؼٔجٍ ثطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ ُِنضٌٖٔ  كن٢ 55ظج١ٝ   ػ٘د ؽ ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُذ١ ٣

 صط٣ٞز ٜٓجرثس ثُط ح ك٢ ٓج ر ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز ٖٓ خ ٍ ٓج أ ٜزصٚ ٗضجةؼ ؽ ح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ.

 

 االسرُراخاخ

 تُاًء ػهٗ انُرائح انرٙ أظٓشْا انثاحث ٚسرُرح اٜذٙ:

ثُضزد٤ز ثُل٤٘ز هد أطْٜ ك٢ صط٣ٞز ٜٓجرثس ؽن ح ثُٔؾٔٞػنز ثُضؾز٣ذ٤نز ٗض٤ؾنز ُض٘ظن٤ْ إٔ ٓقضٟٞ ثُخطز ثُضدر٣ظ٤ز ُٔج ر  .1

 ٛذث ثُٔقضٟٞ دؼزع خطٞثس ثُٜٔجرثس ثُل٤٘ز ٓضظِظِز ٝٝثػقز.

إٔ ثُٔٞػٞػجس ثُض٢ صْ صقد٣ندٛج كن٢ ٓقضنٟٞ ثُخطنز ثُضدر٣ظن٤ز ؽنجءس ػِن٠ ٝكنن فجؽنجس ٝٓضطِذنجس ثُلتنز ثُٔظنضٜدكز  .2

. ُض  ؼِْ ثُخذزثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٜٔجر٣ز.ٓٔج ُٝد مُي فجكشث. ه٣ٞج

ٛ٘جى فجؽنز ٓجطنز إُن٠ إػنج ر ثُ٘ظنز دجُٔ٘نجٛؼ ٝأطنج٤ُخ ثُضندر٣ض ثُضو٤ِد٣نز ثُضن٢ صؾؼنَ ٖٓن ثُٔنضؼِْ ثُٔٞٛنٞح كن٢ ٓٞهنغ  .3

 ثُٔضِو٢ ثُظِذ٢ ٝصقزٓٚ ٖٓ ثألددثع  ٗضجػ ثألكٌجر ثُٔذضٌزر ك٢ ثُضظ٤ْٔ.
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 انرٕصٛاخ

 -ٕٚصٛاٌ تاٜذٙ:  فٙ ضٕء االسرُراخاخ انرٙ ذٕصم انٛٓا انثاحثاٌ

ػزٝرر ثطضؼٔجٍ ثطضزثص٤ؾ٤جس صدر٣ض فد٣غز دشٌَ ػنجّ ٜٝٓ٘نج ثطنضزثص٤ؾ٤ز ثُنضؼِْ ُِنضٌٖٔ كن٢ صندر٣ض ٓنج ر ثُضزد٤نز  .1

 ثُل٤٘ز ُغذٞس كجػ٤ِضٜج ٓوجرٗز. دضدر٣ض ٛذٙ ثُٔج ر ػ٠ِ ٝكن ثُطز٣وز ثاػض٤ج ٣ز.

ثطننضزثص٤ؾ٤ز ثُننضؼِْ ُِننضٌٖٔ كنن٢ ثُضنندر٣ض صنندر٣خ ٓدرطنن٢ ٝٓدرطننجس ٓننج ر ثُضزد٤ننز ثُل٤٘ننز ػِنن٠ ٜٓننجرثس ثطننضؼٔجٍ  .2

 دٔودٝرٛج إٔ صطٞر ٜٓجرثس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُل٤٘ز.

 

 انًصادس

(   ط٤ٌُٞٞؽ٤ز ثُض٘شتز ثاؽضٔجػ٤ز  ل ثُطذؼز ثأل٠ُٝل  ثر ثُٔظ٤زر ُِ٘شز 1998أدٞ ؽج ٝل طجُـ ٓقٔد ػ٢ِ   .1
جٕل ثألر ٕل ص  ٔ  .9ٝثُضٞس٣غ ٝثُطذجػزل ػ

ثُضزد٤ز ثُضجر٣خ٤ز ٝثاؽضٔجػ٤ز ٝثُ٘لظ٤ز ٝثُلِظل٤ز  ل ثُطذؼز ثأل٠ُٝل  ثر (   أطٍٞ 1999ثُؼٔج٣زرل ٓقٔد فظٖ   .2
 .12ثُٔظ٤زر ُِ٘شز ٝثُضٞس٣غ ٝثُطذجػزل ػٔجٕل ثألر ٕل ص

(    ٤َُ أدقجط ٤ٓدث٤ٗز ك٢ صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼزد٤ز ك٢ ٓزفِز ثُضؼ٤ِْ ثألطجط٢  ل ثُٔ٘ظٔز ثُؼزد٤ز 2009ثٌُخٖل أ٤ٖٓ   .3
 .9صٞٗضل صُِضزد٤ز ٝثُغوجكز ٝثُؼِّٞل 

(   ثُٜٔجرثس ثُؼ٤ِٔز ُٔدرط٢ ثألف٤جء ك٢ ثُٔزفِز ثُغج٣ٞٗز ٝٓدٟ ٓزثػجصٜج ك٢ 1999ثُٔودّل ثرٟٝ إطٔجػ٤َ ٓقٔد   .4

 .2دزثٓؼ أػدث ْٛ ك٢ ٤ًِجس ثُضزد٤ز ك٢ ث٤ُٖٔ  ل أؽزٝفز  ًضٞرثٙ ؿ٤ز ٓ٘شٞررل ٤ًِز ثُضزد٤زل ؽجٓؼز دـدث ل ص
ثء ؽِذز ثُؾجٓؼجس ثأل٤ِٛز ثُٔخضِطز ك٢ ٓ٘طوز ػٔجٕ ثٌُذزٟ (   آر1997ؽٚل فظٖ ؽ٤َٔ ٝٓزٝثٕ أدٞ طٞر٣ؼ   .5

 .93(ل ص2(ل ثُؼد   1فٍٞ دزثٓؼ صؼ٤ٔ٤ِْٜ ثُؾجٓؼ٢  ل ٓؾِز ثُذظجةزل ٓؼ  
(   أطجط٤جس ك٢ ؽزثةن ثُضدر٣ض ثُؼجٓز  ل  ثر ثُقٌٔز ُِطذجػز 1991ٓقٔدل  ثٝ  ٓجٛز ٝٓقٔدل ٓؾ٤د ٜٓد١   .6

 .48ٝثُ٘شزل ثُٔٞطَل ص

7. Wilson, L. Graiy (1978): School leadership today: Strategies for the education: Allyn 
and Bacon, P: 313. 

 .62(ل ثألر ٕل ص2(ل ثُؼد   29(   ثُضؼِْ ُإلصوجٕ  ل ٓؾِز رطجُز ثُٔؼِْل ٓؼ  1988ٓودث ١ل ٓقٔد كخز١   .8

9. Guskey, T.R. and Pigott, T.D. (1988): research on group-based, Mastery Learning 
programs, Ameta-Analysis. The journal of Education Research, 81, No. (4), P: 197. 

(   ؽزم صدر٣ض ثُز٣جػ٤جسل ٗظز٣جس ٝصطذ٤وجس  ل ثُطذؼز ثأل٠ُٝل 2001ثُظج مل إطٔجػ٤َ ٓقٔد ثأل٤ٖٓ ٓقٔد   .10
 .256 ثر ثُلٌز ثُؼزد٢ل ٓظزل ص

ْ ثُض٢٘٣ٌٞ ٝثُضؼِْ ثُؼ ؽ٢ ك٢ ٜٓجرثس ثأل ثء ٝثافضلج  دجُضؼ٤ِْ  ل (   أعز ثطضخدثّ ثُضو1986٣ٞرؽخل ٓظطل٠   .11

 .45(ل  ٓشنل ص5ثُٔؾِز ثُؼزد٤ز ُذقٞط ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُل ثُؼد   
(   أعز ثُضِْ ُِضٌٖٔ ك٢ ثًضظجح دؼغ ثُٜٔجرثس ثألطجط٤ز ك٢ ًزر ث٤ُد  ل رطجُز ٓجؽظض٤ز 1994ش٤شل أ٣ج  ٓقٔد   .12

 .25 – 24جػ٤زل ؽجٓؼز ثُٔٞطَل صؿ٤ز ٓ٘شٞررل ٤ًِز ثُضزد٤ز ثُز٣
(   أٗٔجء كؼج٤ُز ثُٔدرط٤ٖ  ل صؼز٣خ ثفٔد شذش١ٞل ٓزثؽؼز ٓقٔد دٖ كجؽٔزل ثُٔ٘ظٔز 1994أٗدرطٕٞل ُٞر٣ٖ   .13

 .59ثُؼزد٤ز ُِضزد٤ز ٝثُغوجكز ٝثُؼِّٞل صٞٗضل ص

طذؼز ثأل٠ُٝل (   ؽزم صدر٣ض ثُز٣جػ٤جسل ٗظز٣جس ٝصطذ٤وجس  ل ث2001ُثُظج مل إطٔجػ٤َ ٓقٔد ثأل٤ٖٓ ٓقٔد   .14
 .256 ثر ثُلٌز ثُؼزد٢ل ٓظزل ص

ٌ ٖل ٓلٜٜٞٓجل ٗٔجمؽٜجل كجػ٤ِضٜج  ل ٓؾِز رطجُز 2002إدزث٤ْٛل كجػَ خ٤َِ   .15 (   ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ  ٖٓ ثؽَ ثُضٔ
 .98ثُضزد٤زل ثُؼد  ثألٍٝل طِط٘ز ػٔجٕل ص

ٝصطذ٤وجس  ل ثُطذؼز ثأل٠ُٝل (   ؽزم صدر٣ض ثُز٣جػ٤جسل ٗظز٣جس 2001ثُظج مل إطٔجػ٤َ ٓقٔد ثأل٤ٖٓ ٓقٔد   .16

 .256 ثر ثُلٌز ثُؼزد٢ل ٓظزل ص
ٌ ٖل ٓلٜٜٞٓجل ٗٔجمؽٜجل كجػ٤ِضٜج  ل ٓؾِز رطجُز 2002إدزث٤ْٛل كجػَ خ٤َِ   .17 (   ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ  ٖٓ ثؽَ ثُضٔ

 .96ثُضزد٤زل ثُؼد  ثألٍٝل طِط٘ز ػٔجٕل ص
ٜٔجرثس ثألطجط٤ز ك٢ ًزر ث٤ُد  ل رطجُز ٓجؽظض٤ز (   أعز ثُضِْ ُِضٌٖٔ ك٢ ثًضظجح دؼغ ث1994ُش٤شل أ٣ج  ٓقٔد   .18

 .26ؿ٤ز ٓ٘شٞررل ٤ًِز ثُضزد٤ز ثُز٣جػ٤زل ؽجٓؼز ثُٔٞطَل ص

(   ٗظز٣جس ثُضؼِْ  ل ثُطذؼز ثُغج٤ٗزل ٓ٘شٞرثس ؽجٓؼز هجر٣ٞٗضل د٘ـجس١ل 1996طزًشل ثُؼؾ٢ِ٤ ٝٗجؽ٢ خ٤َِ   .19
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 .120 – 117ص
ٌ ٖل ٓلٜٜٞٓجل ٗٔجمؽٜجل كجػ٤ِضٜج  ل ٓؾِز رطجُز (   ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ  2002إدزث٤ْٛل كجػَ خ٤َِ   .20 ٖٓ ثؽَ ثُضٔ

 .96ثُضزد٤زل ثُؼد  ثألٍٝل طِط٘ز ػٔجٕل ص

(   أعز ثطضخدثّ ثطضزثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ ُِضٌٖٔ ك٢ اًضظجح ؽجُذجس ثُظق ثُغج٢ٗ 2001ثُطجة٢ل د٤دثء طؼ٤د هجطْ   .21
 .٤ًِ17ز ثُضزد٤زل ؽجٓؼز ثُٔٞطَل ص ثُٔضٞطؾ ُذؼغ ثُٜٔجرثس ثُؾـزثك٤ز  ل رطجُز ٓجؽظض٤ز ؿ٤ز ٓ٘شٞررل

 
 

 

 

 (1ًهحك )ان

 اسرًاسج ذمٕٚى االداء انًٓاس٘

 

 

 انٕلد:       اسى انطانة:

 اسى انًٓاسج:       انًدًٕػح:

يًراص  انفمشاخ خ

(5) 

خٛذ 

خذاً 

(4) 

 خٛذ

(3) 

يرٕسظ 

(2) 

ضؼٛف 

(1) 

. ُِٔٞػٞع. 1 ٤ُج . ٝأ       ٣٘لذ ػٔ . ك٤٘ج

      ثٌُٔٞٗز ُِٔٞػٞع.٣قد  ثُؼ٘جطز  2

ٕ ثُؼَٔ ثُل٢٘. 3 ِٞ٣      

      ٣ٞسع ثٌُٔٞٗجس  ثخَ كؼجء ثُٔٞػٞع. 4

ثٕ 5       ٣زثػ٢ ثطضؼٔجٍ ثهَ ػد  ٌٖٓٔ ٖٓ ثألُٞ

      ٣قد  ثُو٤جطجس ثُٔقد ر ُِٔٞػٞع 6

      ٣ظضؼَٔ أ ٝثس ثُزطْ ثُٜ٘دط٢ دشٌَ. 7

ثهضؼ٠ ٣ذزس ػ٘جطز ثُلؼجء د٤ٖ ثٌُٔٞٗجس ثمث  8

 ثُٔٞػٞع

     

      ٣ظضؼَٔ ثٌُٞاػ ك٢ ثُؼَٔ ثُل٢٘ 9

      ٣ذزس ٝفدر ثُؼَٔ ثُل٢٘ 10

 

 

 50=  5×  10انذسخح انؼهٛا = 

 10=  1×  10انذسخح انذَٛا= 

 

 


