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 دولة فمدظيؽ       
 وزارة التخبية والتعميؼ العالي

 مجمذ البحث العمسي    
 شخق غدة  –مجيخية التخبية والتعميؼ 

 إعجاد فخيق البحث                                      مجرسة صبحة الحخازيؽ األساسية لمبشيؽ      
 محسؾد عمي السرخي       حسؾدة  وليج ماجج             بإشخاف السعمؼ                                           

 شادي دمحم خسيذ صيجم                                                       أشخف دمحم زويج     
 

دور األنذظة التعميسية الستزسشة في كتاب الخياضيات لمرف العاشخ األساسي عمى 
 تعديد البعج الؾطشي

 ممخص الجراسة
الخياضيات لمرف العاشخ هجفت الجراسة الكذف عغ دور األنذصة التعميسية الستزسشة في كتاب 

األساسي عمى البعج الػششي، وتحقيقًا لهجف الجراسة استخجم الباحثػن السشهج الػصفي التحميمي، حيث 
تكػنت عيشة الجراسة مغ جسيع شالب الرف العاشخ األساسي بسجرسة صبحة الحخازيغ األساسية 

كأداة لمجراسة حيث صسسها الباحثػن ( شالبًا، استخجم الباحثػن االستبانة 30لمبشيغ والبالغ عجدهع )
( مجاالت لمبعج الػششي هي )الدياسي، االقترادي، التاريخي، الخياضي(، استخجم 4وتكػنت مغ )

 الباحثػن الستػسط الحدابي كأسمػب إحرائي.
 خمرت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:

 األربع وهي بجرجة كبيخة.( لجسيع السجاالت 3.97)متػسط تقجيخات العيشة لمبعج الػششي ككل  -1
، ومتػسط تقجيخات العيشة لمسجال ( بجرجة كبيخة3.87متػسط تقجيخات العيشة لمسجال الدياسي ) -2

( بجرجة 3.85( بجرجة كبيخة، ومتػسط  تقجيخات العيشة لمسجال الخياضي )3.74)االقترادي 
 .اً ( بجرجة كبيخة جج4.40كبيخة، ومتػسط تقجيخات العيشة لمسجال التاريخي )

 كان لألنذصة التعميسية في مادة الخياضيات دورًا كبيخًا عمى البعج الػششي ككل وعمى مجاالته. -3
 وبشاء عميو كانت أىؼ التؾصيات:

 وفي ضػء نتائج الجراسة يػصي الباحثػن باألمػر اآلتية:
 ربط السعمسيغ الجروس التعميسية باألنذصة الػششية الػاردة في الكتاب السجرسي. -1
 عمى األنذصة التعميسية ألنها تشعكذ عمى البشية السعخفية لمصالب حػل وششه.التخكيد  -2
 ربط السػاضيع الخياضية بالػاقع الفمدصيشي السعاصخ. -3
 عسل لقاءات عمى مدتػى السجيخية لصالب الرف العاشخ لتثقيفهع بذكل أكبخ حػل وششهع. -4
 عسل دراسات مذابهة عمى مػاد دراسية مختمفة.  -5
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 مقجمة:
ان العرخ الحالي يتدمع باالنفجمار السعخفمي الهائمل، واممام همحا الدميل الجمارف لمسعمػممات بقمف الصالمب 
عماجدًا، فاالعتسماد عممى الصمخت التقميجبمة فمي التمجريذ أصمبف عبثمًا فمي عرمخ السعمػممات، وأصمبف لداممًا 

جعممل السممتعمع لممه تػجيممه الستعمسمميغ نحممػ اكتدمماب مفمماتيف البحممث واالشممالل لمػصممػل إلممى السعخفممة، مسمما ب
 دور إبجابي في العسمية التعميسية. 

إن التأسمميذ الفمدممفي لمسشمماهج البممج أن بقممػم عمممى االندممانية بممالسعشي الممحي بجعممل االندممان السممتعمع هممػ 
عميشا أن نتخيخ السمادة السذمكمة لسحتمػى السمشهج، فمي ضمػء شبيعمة السشصمق والغابة، وعمى هحا األساس 

تعجاداته وقجراته وندعى في الػقت نفدمه ممغ لمالل السمشهج أن نشذما إندمانًا الستعمع وضخوفه وميػله واس
بسمممظ مممغ السهممارات والقمميع والسعممارف والسعمػمممات ممما بعيشممه عمممى التعامممل بكفمماءة واقتممجار مممع متغيممخات 
العالع الحي بعير فيه بسختمف مدتػياته السحمية واإلقميسيمة والعالسيمة، مما بحقمق إندمانية السمشهج )عممي، 

2004 :49.) 
تصممػرت الشطممخة فممي عرممخنا الحاضممخ إلممى مكػنممات السممشهج واهجافممه، حيممث لممع بعممج التخكيممد عمممى الكتمماب 
السجرسمي، بمل صمار الشذماء جممدءًا رئيدمًا ممغ مكػنمات السمشهج، ولبشممة فمي صمخح العسميمة التعميسيمة، ومممغ 

سعخفمة بأشمكالها السختمفمة، هشا تدمتشج فمدمفة الشذماء التعميسمي إلمى إبجابيمة السمتعمع ونذماشه وبحثمه عمغ ال
: 1993التمي تترمل بالحيماة )شمحاتة، واالستفادة مغ السعارف التي يتمقاهما فمي بشماء الخبمخات اإلبجابيمة 

15.) 
وتعمج االنذممصة التعميسيممة مممغ اهممع مقػمممات العسميممة التخبػيمة التممي تدممهع فممي تخبيممة الممشرء تخبيممة متكاممممة، 

اصخة، نطخًا الهتسامها بالجػانمب العسميمة والحياتيمة لمستعمسميغ وهي تسثل الجانب التقجمي في التخبية السع
 (.13: 2010)الهاشسية، في مختمف مخاحل نسػهع 

وتعتسج األنذمصة التعميسيمة عممى السمتعمع باعتبمارر محمػر العسميمة التعميسيمة التعمسيمة، فمي ضمل وجمػد معممع 
 مدانج وداعع ومػجه لهحر األنذصة حتى تحقق أهجافها السخجػة.

الػشغ هػ السكان الحي نزحى مغ أجمه ونجافع عغ كيانه كي يبقى حخًا أبيًا، فال نعخف شمعبًا فمي يمػم 
مغ األبام استدمع لسحتمه أو تعاون مع عجور، وفمدصيغ وشغ محتل مشح ما يديج عغ سبعيغ سشة والزال 

شخيممق الحخيممة  شممعبها يممجافع عممغ وششممه بكممل ممما أوتممي مممغ قممػة فكممل يممػم بقممجم الذممهيج تمممػ الذممهيج عمممى
 والشرخ.

وإثمخاء ولمحرػل عمى جيل واٍل وششيًا بجب التخكيد عمى بشاء هحا الجيل مغ لالل ربصه بػاقع حياتمه، 
لظ مغ لالل معخفته بػششه مػضػعاته الجراسية بسا بعدز قيسه الػششية وانتساءر لقزيته وشعبه، ويتع ذ

 وتاريخه.
حل التعميسية باعتسادها عممى األنذمصة التعميسيمة فمي تقمجبع وقج امتازت السشاهج الججيجة في مختمف السخا

السادة الجراسية، وقج ُربصت مػضػعات الجروس التعميسية بأنذصة تعميسيمة ممغ الػاقمع الفمدمصيشي، حيمث 



5 
 

لسممذ البمماحثػن وجممػد قرمممػر لممجى الصممالب حمممػل معممخفتهع بممالػاقع الفمدممصيشي سمممػاء كممان مممغ الشاحيمممة 
لػششية أو االقترادبة مسا دفع الباحثػن لجراسة هحر السذكمة مغ لالل دراسة التاريخية أو السكانية أو ا

 .   والتخكيد عمى البعج الػششي فيه كتاب الخياضيات لمرف العاشخ األساسي بأنذصته السختمفة
 مذكمة الجراسة:

 تتحجد مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيذ:
الخياضمممميات لمرممممف العاشممممخ األساسممممي عمممممى البعممممج الستزممممسشة فممممي كتمممماب ممممما دور األنذممممصة التعميسيممممة 

 الػششي؟
 ويتفخل مغ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:

 في كتاب الخياضيات لمرف العاشخ األساسي الجدء األول؟ الستزسشة ما األنذصة التعميسية -1
 شالب الرف العاشخ األساسي؟جى الالزمة ل مجاالت البعج الػششيما  -2
 ؟لسجاالت البعج الػششيشالب الرف العاشخ األساسي ما متػسط تقجيخات  -3

 
 أىجاف الجراسة:

 .إبخاز األنذصة التعميسية الستزسشة في كتاب الخياضيات لمرف العاشخ األساسي -
 .معخفة مجاالت البعج الػششي الالزمة لجى شالب الرف العاشخ األساسي -
فمي  الستزمسشة التعميسيمةالكذف عغ متػسط تقجيخات شالب الرمف العاشمخ األساسمي لألنذمصة  -

 كتاب الخياضيات لمرف العاشخ األساسي عمى البعج الػششي لجيهع.
 

 أىسية الجراسة:
 .صالبعمى ال بعج الػششيإبخاز أهسية ال -
 قج تداعج السعمسيغ عمى تقجبع األنذصة التعمسية مغ واقع الصالب وربصها بػششهع. -
 في السشاهج الجراسية السختمفة. الػششي سسي السشاهج الجراسية لتعديد البعجقج تمفت نطخ مر -

 
 حجود الجراسة:

: سمميتع تصبيممق الجراسممة عمممى شممالب الرممف العاشممخ األساسممي فممي إحممجى مممجيخيات الحممجود السكانيممة -
 محافطة غدة وهي مجيخية )شخت غدة( في مجرسة صبحة الحخازيغ األساسية لمبشيغ.

 م. 2018 –م  2017: الفرل األول مغ العام الجراسي الحجود الدمانية -
: تقترمممخ الجراسمممة عممممى الكتممماب األول ممممغ مشهممماج الخياضممميات الفمدمممصيشي الججيمممج الحمممج السػضمممػعي -

 لمرف العاشخ األساسي.
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 :مرظمحات الجراسة
بأنها مػاقف تعميسية بقجمها السعمع لمصالب، بقػم الصمالب إجخائيًا ويعخفها الباحثػن  :األنذظة التعميسية

  لتحقيق أهجاف تعميسية مخغػبة.بالسذاركة فيها بفاعمية 
 

ختبط غالبمًا يق بدخي فمي المشفذ اتجمار المػشغ، ويمشعػر عس بأنهإجخائيًا الباحثػن  ويعخفه :الؾطشيالبعج 
  .واالقترادي، والخياضي، والتاريخي، ويذتسل عمى أربع مجاالت هي الدياسي، باألرض والجم

 
 الجراسات الدابقة:

 قام الباحثػن بتقديع الجراسات الدابقة لسحػريغ:
 السحؾر األول األنذظة التعميسية:  -1
 :2015دراسة العسخي  -

هجفت الجراسة لسعخفمة واقمع اسمتخجام معمسمي الفيديماء لألنذمصة التعميسيمة السخافقمة السمتخاتيجيات التمجريذ 
عمى الشساذج ومحجدات استخجامها، استخجمت الباحثمة السمشهج الػصمفي التحميممي، حيمث تكػنمت القائسة 

( معمسًا ومعمسة مغ معمسي الفيدياء في إربج، استخجمت الباحثمة مقيماس األنذمصة 74عيشة الجراسة مغ )
ن واقممع ( فقممخة وتمع التحقمق مممغ صمجقه وثباتممه، وممغ أبمخز نتممائج الجراسمة أ25التعميسيمة حيمث تكممػن ممغ )

دالمة إحرممائيًا فمي واقممع  اسمتخجام معمسمي الفيديمماء لألنذمصة التعميسيمة كممان بجرجمة متػسمصة، وجممػد فمخوت 
 استخجام األنذصة التعميسية تعدى لجشذ السعمع ولرالف السعمسات. 

 :2014دراسة حؾراني  -
الثمانػي هجفت الجراسة لتقري أثخ تػضيف أنذصة تعميسيمة محػسمبة عممى تحرميل شمبمة الرمف الثماني 

العمسممي فممي مممادة الكيسيمماء واتجاهمماتهع نحممػ تعمسهمما، ولتحقيممق هممجف الجراسممة اسممتخجمت الباحثممة السممشهج 
( شالبًا مغ الرف الثاني الثانػي، استخجمت الباحثة كل 65التجخيبي، حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ )

ة، وممغ أبمخز نتمائج الجراسمة مغ االلتبار التحريمي ومقياس االتجمار نحمػ ممادة الكيسيماء كمأدوات لمجراسم
 وجػد فخوت دالة إحرائيًا في التحريل واالتجار لرالف السجسػعة التجخيبية.

 :2011الغامجي دراسة  -
هممجفت الجراسممة لمكذممف عممغ فاعميممة األنذممصة التعميسيممة فممي تشسيممة السهممارات الحياتيممة فممي مقممخر الحممجيث 
لمرممف الثالممث الستػسممط بالدممعػدبة، قممام الباحممث باسممتخجام السممشهج شممبه التجخيبممي، حيممث تكػنممت عيشممة 

لهمممحر ( شالبمممًا ممممغ شمممالب الرمممف الثالمممث الستػسمممط، قمممام الباحمممث ببشممماء ثمممالث أدوات 30الجراسمممة ممممغ )
الجراسممة وهممي قائسممة بالسهممارات الحياتيممة، وقائسممة باألنذممصة التعميسيممة، ومقيمماس لمسهممارات الحياتيممة، ومممغ 
أبممخز نتمممائج الجراسممة بشممماء قائسممة بالسهمممارات الحياتيممة لصمممالب السخحمممة الستػسمممصة، بشمماء قائسمممة باألنذمممصة 
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فمي كافمة السجماالت لرمالف السجسػعمة التعميسية، فاعمية األنذصة التعميسية فمي تشسيمة السهمارات الحياتيمة 
 التجخيبية.

 :2011دراسة خزخ وبذارة  -
هجفت الجراسة لمتعخف عمى أثخ بعس األنذمصة العمسيمة فمي تشسيمة مهمارات التفكيمخ اإلبمجاعي لمجى شفمل 

( شفمماًل 40الخوضممة فممي دمذممق، اسممتخجم الباحثممان السممشهج التجخيبممي، حيممث تكػنممت عيشممة الجراسممة مممغ )
الباحثمان بخنمامج لألنذمصة العمسيمة والتبمار لمتفكيمخ اإلبمجاعي، وممغ أبمخز نتمائج الجراسمة وشفمة، اسمتخجم 

وجػد فخوت دالة إحرائيًا بيغ السجسمػعتيغ الزمابصة و التجخيبيمة فمي التبمار التفكيمخ اإلبمجاعي لرمالف 
 السجسػعة التجخيبية.

 :2010دراسة قيؾجي  -
فممي ممممادة عممممع فية فمممي مدممتػى التحرممميل الجراسمممي هممجفت الجراسمممة لسعخفممة أثمممخ األنذمممصة العمسيممة الالصممم

األحيممماء، اسمممتخجمت الباحثمممة السمممشهج التجخيبمممي والػصمممفي التحميممممي، حيمممث تكػنمممت عيشمممة الجراسمممة ممممغ 
( شالبًا بسثمػن مجسػعتيغ تجخيبيتيغ ومجسػعة ضمابصة، اسمتخجمت الباحثمة االلتبمار التحرميمي 158)

نتائج الجراسة وجػد فخوت دالة إحرائيًا بيغ السجسػعات ومقياس االتجار نحػ مادة األحياء، ومغ أبخز 
التجخيبية والزابصة في التبار التحريل لرالف السجسػعة التجخيبية، وعجم وجػد فخوت دالة إحرمائيًا 

 في مقياس االتجار.
 السحؾر الثاني البعج الؾطشي: -2
 :2017دراسة بؽ ىجية  -

هممجفت الجراسمممة لمتعممخف عممممى القممميع الػششيممة فمممي السشمماهج التعميسيمممة الجدائخيمممة، اسممتخجم الباحمممث السمممشهج 
التحميمممي لكتمماب التخبيممة السجنيممة الخمماأل بالدممشة األولممى لسخحمممة التعممميع الستػسممط فممي الجدائممخ، الػصممفي 

حممث االنتسمماء، الممػالء، حممب لسعخفممة أهممع القمميع الستعمقممة بممالقيع الػششيممة، ومممغ أبممخز القمميع التممي وجممجها البا
 الػشغ، قيع الحقػت والػاجبات، احتخام مؤسدات الجولة، احتخام الخأي اآللخ.

 :2016دراسة صالح الجيؽ  -
، 1948 -1917فمدممصيشية لممالل الفتممخة هممجفت الجراسممة لتػضمميف البعممج الممػششي فممي األغشيممة الذممعبية ال
اءت لتخصمممج مختممممف السخاحمممل الشزمممالية وقمممج تػصمممل الباحمممث إلمممى أن األغشيمممة الذمممعبية الفمدمممصيشية جممم

م مخورًا بالثػرات 1917واالحجاث التاريخية التي مخ بها الذعب الفمدصيشي مشح صجور وعج بمفػر عام 
الفمدصيشية السختمفة لمالل فتمخة االنتمجاب البخيصماني عممى فمدمصيغ، وبمحلظ تعمج االغشيمة الذمعبية مرمجرًا 

 ششي الفمدصيشي.رئيدًا مغ مرادر تػثيق حخكة الشزال الػ 
 (:2014) والرخايخة دراسة الرخايخة -

هممجفت الجراسممة التعممخف عمممى القمميع الػششيممة الستزممسشة والسقتممخح تزممسيشها فممي كتممب التخبيممة االجتساعيممة 
التحميممي، حيمث تكػنمت  الػصفي استخجم الباحثان السشهجوالػششية لمسخحمة األساسية الجنيا في األردن، 
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 5التخبيممممة االجتساعيممممة والػششيممممة، اسممممتخجم الباحممممث أداة لمجراسممممة تعتسممممج عمممممى عيشممممة الجراسممممة مممممغ كتممممب 
مجاالت لمقيع الػششيمة وقمج تحقمق ممغ صمجقها وثباتهما، وممغ أبمخز نتمائج الجراسمة أن ندمبة القميع الػششيمة 

%، والقيع 17.56%، والقيع الػششية الدياسية 26.72%، والقيع الػششية الجسالية 32.06االجتساعية 
 %.9.16%، والقيع الػششية الثقافية بشدبة 14.50ية  االقترادبة الػشش
 (:2013سعج الجيؽ ) دراسة -

هجفت الجراسة التعخف عمى مجى تػافخ القيع الػششية فمي محتمػى مشماهج الجراسمات االجتساعيمة لسخحممة  
التعميع األساسي، استخجمت الباحثة السشهج الػصمفي التحميممي، حيمث تكػنمت عيشمة الجراسمة ممغ محتمػى 

ئج الجراسممة مممشهج الجراسممات االجتساعيممة لمرممفيغ الخابممع والخممامذ األساسممي فممي سممػريا، ومممغ أبممخز نتمما
وجممػد تفمماوت فممي مممجى تممػافخ القمميع فممي محتممػى مممشهج الجراسممات االجتساعيممة لمرممفيغ الخابممع والخممامذ، 
وجػد عالقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ التػزيع الجالمي لمقيع في محتػى الجراسات االجتساعية لمرفيغ 

اسمات االجتساعيمة لمرمفيغ الخابمع دور معمسمي الجر الخابع والخامذ، عجم وجػد فمخوت دالمة إحرمائيًا بميغ 
 والخامذ األساسي تبعًا لستغيخ الجشذ.

 (:2011دراسة العازمي والخميزي ) -
هجفت الجراسة لمتعخف عمى دور السعمسيغ في تشسية القيع الػششية لجى شمبة السمجارس الثانػيمة فمي دولمة 

( فقمخة مػزعمة عممى ثمالث 40)الكػيت، ولتحقيق هجف الجراسة قام الباحثان بتصمػيخ اسمتبانة مكػنمة ممغ 
مجاالت لمقيع وهي القيع الدياسية، والقميع االجتساعيمة، والقميع االقترمادبة، حيمث تمع تصبيقهما عممى عيشمة 

( ممممغ السعمسممميغ والسعمسمممات فمممي ممممجارس السخحممممة الثانػيمممة، وممممغ أبمممخز نتمممائج 1501عذمممػائية عمممجدها )
القممميع الػششيمممة كانمممت بجرجمممة كبيمممخة فمممي جسيمممع  تقمممجيخات أفمممخاد العيشمممة لمممجور السعمسممميغ فمممي تشسيمممة الجراسمممة

 السجاالت حيث كان أعالها في السجال االجتساعي، وأدناها في السجال الدياسي. 
 

 اإلطار الشغخي لمجراسة:
 ىسا: جاليؽسيتشاول الباحثؾن في إطارىؼ الشغخي الخاص بالجراسة م

 األول: األنذظة التعميسية في الخياضيات: جالالس
 الخياضيات:أواًل: 

وهممي مممغ أكثممخ تعتبممخ الخياضمميات مممغ العمممػم السجممخدة التممي تتعامممل مممع األشممكال والخمممػز والعسميممات، 
 (.34: 2012العمػم التي تجفع الستعمع لمتأمل وحل السذكالت )العيمة، 

كسا أن الخياضيات بها مغ السػاقف السذكمة مسما بجعمل دراسمتها تمجرب عممى إدراال العالقمات والتخصميط 
والفهممع العسيممق الممحي بقممػد لحممل السذممكالت، مسمما بدممهع فممي تشسيممة قممجرات التفكيممخ السختمفممة، مسمما بكدممب 

 (.38: 2006الصالب السػضػعية في التفكيخ والحكع عمى األشياء )عبيج، 
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لممحا نجممج هشمماال العجيممج مممغ االسممتخاتيجيات واالنسمماء التجريدممية السختمفممة دالممل السؤسدممات التخبػيممة والتممي 
 لتصػيخ تعمع الخياضيات، مسا يشعكذ بجورر عمى أداء الصالب.تدعى 

 ثانيًا: األنذظة التعميسية:
: 1995، : هشاال العجيج مغ التعخيفات لألنذصة التعميسية مشها ما عخفمه )المقمانيمفهػم الشذاء التعميسي

( بأنها ذلظ الجهج العقممي أو البمجني المحي يبحلمه السمتعمع أو السعممع ممغ اجمل بممػا األهمجاف السخجمػة، 17
( بأنه كل نذاء عمسي تعميسي أو تجخبة مخبخية بقمػم بمه الصالمب أو السعممع 2008)زيتػن، كسا بعخفه  

يسممي دالممل السجرسممة أو لارجهمما أوكالهسمما، بغممخض تعمممع العممػم أو تعميسهمما سممػاء كممان هممحا الشذمماء التعم
 شالسا هػ تحت إشخاف السعمع وبتػجيه مشه.

ويعخف الباحثػن الشذاء التعميسي بأنه مػاقف تعميسيمة بقمجمها السعممع لمصمالب، بقمػم الصمالب بالسذماركة 
 فيها بفاعمية لتحقيق أهجاف تعميسية مخغػبة.

كدابه الصمبة نذاشًا وفعالية، ويزمفي حيػيمة تكسغ اهسية الشذاء التعميسي في إ :أهسية الشذاء التعميسي
عمى عسل السعمع دالل غخفة الرف، كسا بداعج عمى ربط لبخات الصمبة الدابقة مسا بعشمي اسمتسخارية 
الممتعمع، كسمما ويحقممق التصبيممق الممػضيفي لمحقممائق والسعمػمممات والسهممارات األساسممية التممي بكتدممبها الصمبممة 

 (.2008)زيتػن، 
 (:2001لألنذصة التعميسية عجة وضائف مشها )الصػيخقي،األنذصة التعميسية:  الػضائف التي تؤديها

 الػضيفة التعميسية: حيث تقػم بجعع العسمية التعميسية مغ لالل ربط السادة الجراسية بالحياة.  -1
 الػضيفة الشفدية: حيث يتعخف الستعمع عمى ذاته وميػله، والتشفيذ عغ انفعاالته. -2
 تكدب األنذصة الستعمع بعس العادات الرحية لمسحافطة عمى نسػر.الػضيفة الرحية: حيث  -3
 الستعمع عمى فهع بيئته والسحافطة عميها.الػضيفة البيئية: تداعج مسارسة األنذصة  -4
 الػضيفة السهشية: تداعج األنذصة الستعمع عمى تحجيج مدتقبمه السهشي والػضيفي. -5
 تعمع لسهارات التعاون، والقيادة.الػضيفة االجتساعية: تدهع األنذصة في امتالال الس -6

 
 البعج الؾطشي الفمدظيشي:الثاني:  جالالس

 (http://mawdoo3.com) أواًل: وطششا فمدظيؽ:
تقع فمدصيغ في جشػب غخب قارة آسيا، عمى جشػب الداحل الذمخقي لمبحمخ األبميس : جغخافية فمدصيغ

قمارة آسميا وافخيقيما وأوروبما، تحمج فمدمصيغ الستػسط، وبحلظ فهي تقع في مشترف العمالع القمجبع المحي همػ 
ممغ الذممسال دولتمي لبشممان وسمػريا، ومممغ الغمخب بحممّجها البحمخ األبمميس الستػسمط ومممغ الجشمػب جسهػريممة 
مرخ العخبية ولميج العقبة األردني، ومغ الذخت تحجها دولة األردن؛ حيث تشتسي فمدصيغ إلمى مشصقمة 

 .صيغ ولبشانبالد الذام التي تتزسغ األردن وسػريا وفمد
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في قجبع الّدمان انتقل الكشعانيػن مغ شبه الجديخة العخبية إلمى فمدمصيغ وسمكشػا فيهما فمي : تاريخ فمدصيغ
آالف قبل السيالد، وكانت ُتدّسى بجابًة بأرض كشعان ندبة لهع، وضهخت في فمدصيغ معالع ِبمجء  9عام 

فت مجيشمة أريحما التاريخيمة، وقمّجر السؤّرلمػن اعة بحات التاريخ، واكتذر استقخار اإلندان واعتسادر عمى الد 
تاريخ بشائها بثسانية آالف قبل السيالد، والفمدصيشيػن هع ساللة الكشعانييغ ومغ التمط بهع مغ الذعػب 

 األلخى مثل شعب البدمت. 
 حتّل اليهػد جدءًا مغ فمدصيغ ولميذ كمهما عمام ألمف قبمل السميالد، وقمج تمّع إزالمتهع مشهما عممى يمج سمكانهاا

األصمممييغ كسمما زال حكممع غيممخهع مممغ قبممل كاآلشممػريػن والفممخس والفخاعشممة والخومممان؛ حيممث إّنممه مشممح ذلممظ 
الحيغ انقصعت صمة اليهػد بفمدصيغ حتى القخن العذخيغ دون أن بكػن لهع تػاجج سياسي أو حزاري 

يهما عممى يمج وحخمت عػدة دبانتهع اليهػدبة إلى أرض فمدمصيغ، وتمّع فمتف فمدمصيغ أي إدلمال اإلسمالم إل
 .ميالدي 636-هجخي 15السدمسيغ العخب في عام 

% مممشهع ال بسمكممػن أي صمممة تاريخيممة حقيقيممة بهممحر 80إن اليهممػد الحممالييغ بشدممبة : اليهممػد فممي فمدممصيغ
األرض السباركة، وهع ال يشتسػن بأّي صممة لبشمي اسمخائيل، ويهمػد اليمػم تعمػد باألصمل إلمى يهمػد الخمدر 

خية تخكية كانت تقميع فمي شمسال القػقماز، وتهمّػدت فمي القمخن الثمامغ السميالدي؛ )األشكشاز( وهي قبائل تت
أي إّنهمع ال بسمكممػن أي حممق بممالعػدة إلممى فمدممصيغ بممل إن كمان لهممع حممق عممػدة فهممػ عممػدتهع إلممى جشممػب 

 .روسيا
تتابعت األدبان عمى أرض فمدصيغ مشمح لمقهما و ولكمغ المجيغ المحي سماد أهسية أرض فمدصيغ الجيشية: 

فيها أشػل مجة زمشية عغ غيخر هػ الجيغ االسالمي ومغ رممػزر بيمت السقمجس المحي يمّجعي اليهمػد وجمػد 
هيكل سميسان تحته؛ اذ ورد حجيث عغ الخسػل وتع ذكخر في الرحيحيغ أّن أبي ذر سأل رسػل و أّي 

ل؟ قال نبي و إّنه السدجج الحخام فقال أبي ذر ثمع مماذا؟ قمال الشبمي عميمه الدمالم السدمجج مدجج بشي أوّ 
فدممأل أبممي ذر وكممع  -وهممػ الممحي سممخى مشممه إلممى الدممساوات العممال فممي ليمممة اإلسممخاء والسعممخاج-األقرممى 

ألقرمى أبزما بيشهسا قال الخسػل بيشهسا أربعػن عامًا، السدجج السحخم بشتمه السالئكمة وقيمل إّن السدمجج ا
بشتممه السالئكممة. شممخأ عمممى كممال السدممججيغ عممّجة انهيممارات وإصممالحات حممجثت عمممى أيممجي الّخسممل واألنبيمماء 
ومممغ بعممجهع، وقممام سمميجنا سممميسان عميممه الدممالم بخفممع أعسممجة السدممجج األقرممى، مممع العمممع أّن عسميممة رفممع 

فمع األعسمجة لألقرمى شممب نبمي األعسجة تعشي إعادة تخميع السدجج وليذ بشاؤر ممغ العمجم، وبعمج إعمادة ر 
و سميسان ثالث شمبات: حكسًا، وأن بسّجر و بسمظ ال بسمكه أحج مغ بعجر، والثالثة أّن مغ برّمي بهحا 
السدجج بعػد كسا ولجته أّمه أي تغفخ ذنػبه، وقمال الخسمػل ع عميمه الدمالم أن نبمي و سمميسان أعصمي 

لثالثة، غيخ أن سميسان بغ داود عميه الدالم بشى عجة هياكل بعّجة اثشتيغ وأسأل و أن بكػن قج أعصي ا
أماكغ؛ اذ إّن الهيكل هػ مكان لمعبادة، كسا ندسيه نحغ السدممسػن بالسدمجج، إذًا ممغ همحا يتبمّيغ أّن كمّل 
مما قالممه اليهممػد هممػ ُحجمة باشمممة لمميذ لهمما أسماس مممغ الّرممحة، وال بسكممغ وجمػد بشمماء آلممخ تحممت السدممجج 

هممػ هيكممل سممميسان وال غيممخر. اّدعمماءات اليهممػد لمسصالبممة بممالعػدة إلممى فمدممصيغ لمميذ لهممع أي األقرممى ال 
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وجممه حممق بهمما، وهممع بعمسممػن هممحا؛ إذ وردت هممحر الحقممائق فممي مخصػشممات البحممخ السيممت أو ممما تعممخف 
بسخصػشمممات قسمممخان، التمممي كتبهممما جساعمممة متجيشمممة ممممغ المممجيغ االسمممخائيمي، وعشمممجما وجمممجت وضمممعت فمممي 

همحر السخصػشمات، والهمجف الحقيقمي ممغ كمّل همحا همػ همجم  ا؛ حيث احتمه اليهمػد وألفمػ السدجج األقرى
 .السدجج األقرى وبشاء مكانه هيكل بدّسػنه هيكل سميسان

 ثانيًا: البعج الؾطشي:
 البعج الػششي مذتق مغ الػشغ والػشغ همػ فمدمصيغ أغممى مما نسممظ والتمي نمجافع عشهما بمجمائشا وأرواحشما

 ج الػششي لعجة مجاالت كسا حجدها الباحثػن كسا يمي:وقج تع تقديع البع
الممحي يخكممد عمممى واقممع فمدممصيغ الدياسممي كجولممة محتمممة تصالممب  سجممال: وهممػ الالدياسممي سجممالال -1

باالسممتقالل والحخيممة والعممير الكممخيع، حيممث بممجأت فمدممصيغ كدمممصة حكممع ذاتممي مشممح اتفممات أسمممػ 
، 1996انتخابات عخفتها فمدصيغ سمشة في أول لمدالم، وقج تع التيار رئيذ ومجمذ تذخيعي 

، ويذممتسل البعممج أبزممًا عمممى قزممية األسممخى، ومحاولممة االحممتالل شسممذ الهػيممة 2006ثممع فممي 
 الفمدصيشية.

المممممحي يهمممممتع باالقترمممماد الفمدمممممصيشي، والعسممممممة الفمدمممممصيشية  سجممممالوهمممممػ ال :االقترمممممادي سجممممالال -2
والسحافطممة عمممى مقممجرات  والرممشاعات الػششيممة، والبػرصممة الفمدممصيشية كدممػت مممال فمدممصيشي،

 ومستمكات الجولة، وتخشيج استهالال الصاقة.
الممحي يخكممد عمممى األلعمماب الخياضممية فممي فمدممصيغ، والسشتخبممات  سجممالوهممػ ال :الخياضممي سجممالال -3

الفمدصيشية، واالتحادات الفمدصيشية والجولية، والسعػقات التي تػاجهها مغ قبمل االحمتالل، ودور 
 الخياضية الفمدصيشية في رفع رابة فمدصيغ عاليًا في السحافل الجولية.

فمدممصيغ فممي ضممل الهجسممة الرممهيػنية  الممحي يخكممد عمممى تمماريخ سجممالوهممػ ال :التمماريخي سجممالال -4
الذخسة، والسحافطة عمى اآلثار الفمدصيشية، ودور االحتالل في تجميخ تاريخ فمدصيغ، والصخت 

 لمسحافطة عمى التخاث الفمدصيشي. 
 

 مشيج الجراسة:
 .التحميمي السشهج الػصفي ػن استخجم الباحث

 
 مجتسع الجراسة:

مجرسة صبحة الحخازيغ األساسية يتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع شالب الرف العاشخ األساسي في 
 .لمبشيغ
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 عيشة الجراسة:
بسجرسة صبحة الحخازيغ األساسية  جسيع شالب الرف العاشخ األساسي تكػنت عيشة الجراسة مغ

 .شالباً  (30)لمبشيغ والبالغ عجدهع 
 أداة الجراسة:

عمى األدب التخبػي والجراسات الدابقة استخجم الباحثػن االستبانة كأداة لمجراسة مغ لالل االشالل 
 ( فقخة مػزعة عمى السجاالت اآلتية:20(، حيث تكػنت مغ )1ممحق )
 .5-1السجال الدياسي, وتسثمه الفقخات مغ  -
 .10-6السجال االقترادي، وتسثمه الفقخات مغ  -
 .15-11السجال الخياضي، وتسثمه الفقخات مغ  -
 .20-17السجال التاريخي، وتسثمه الفقخات مغ  -

 
 صجق األداة:

( فقخة، تع عخضها عمى 20: لتحقيق أغخاض الجراسة تع بشاء أداة أولية عجد فقخاتها )صجت السحكسيغ -
مجسػعة مغ السحكسيغ ذوي االلتراأل، كحلظ مجسػعة مغ السعمسيغ وشمب إبجاء الخأي حػل فقخات 

صياغتها ووضػحها، وفي ضػء اقتخاحات السحكسيغ تع تعجيل صياغة بعس االستبانة مغ حيث 
 ( فقخة.20الفقخات حتى ضهخت االستبانة في صػرتها الشهائية مكػنة مغ )

 
 الثبات: 

مغ  تع التحق مغ ثبات األداة مغ لالل عخضها عمى مجسػعة مغ شالب الرف العاشخ األساسي
( وهػ 0,88عميهع بعج أسبػعيغ حيث بمغ معامل الثبات ) وإعادة عخضها ثانيةً  لارج عيشة الجراسة،

 معامل ثبات كافي لتحقيق غخض الجراسة.
 

 طخيقة ترحيح األداة:
 تع ترسيع االستبانة حدب مقياس ليكخت الخساسي حيث تع تقديع درجات االستبانة عمى الشحػ اآلتي:

 ( عالمات.5بجرجة كبيخة ججًا ) -
 ( عالمات.4بجرجة كبيخة ) -
 ( عالمات.3متػسصة )بجرجة  -
 ( عالمتان.2بجرجة قميمة ) -
 ( عالمة.1بجرجة قميمة ججًا ) -
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( قميممممل جممممجًا، 1.80-1اعتبممممخ الستػسممممط مممممغ )غ عمممممى الجراسممممات الدمممابقة، وممممغ لممممالل إشممممالل البمممماحثي
( متػسمممممط، 3.40 -2.60( قميمممممل، والستػسممممط )أكبمممممخ مممممغ 2.60 -1.80والستػسممممط مممممغ )أكبمممممخ مممممغ 

 ( كبيخ ججًا.5 -4.20( كبيخ، والستػسط )أكبخ مغ 4.20 -3.40والستػسط مغ )أكبخ مغ 
 الجراسة: إجخاءات

 مخاجعة األدب التخبػي فيسا بخز االنذصة التعميسية والقيع الػششية.  -1
 هتع بسػضػل الجراسة.تكتابة الجراسات الدابقة التي  -2
 كتابة االشار الشطخي الخاأل بالجراسة اعتسادًا عمى األدب التخبػي. -3
 عيشة الجراسة السخاد تصبيق الجراسة عميها.مجتسع، و تحجيج  -4
بشممماء أداة الجراسمممة وهمممي اسمممتبانة لصمممالب الرمممف العاشمممخ األساسمممي بسجرسمممة صمممبحة الحمممخازيغ  -5

 األساسية لمبشيغ.
 التأكج مغ صجت وثبات االستبانة بعخضها عمى متخرريغ تخبػييغ. -6
األساسمي بسجرسمة صمبحة الحمخازيغ تصبيق أداة الجراسة )االستبانة( عمى شالب الرمف العاشمخ  -7

 األساسية لمبشيغ.
 تفخيغ استجابات الصالب عمى االستبانة. -8
 تحميل الشتائج والتفديخات والتػصيات.  -9
 

 السعالجة اإلحرائية:
 ( لحداب الستػسصات.Excelبخنامج ) ػن استخجم الباحث

 
 نتائج الجراسة وتفديخاتيا

 :اإلجابة عمى أسئمة الجراسة
 :والحي يشص عمى الدؤال األولاإلجابة عمى أواًل: 

مااا ىااي األنذااظة التعميسيااة الستزااسشة فااي كتاااب الخياضاايات لمرااف العاشااخ األساسااي الجاادء  
 األول؟

ولإلجابممممة عمممممى هممممحا الدممممؤال قممممام البمممماحثػن بتحجيممممج جسيممممع األنذممممصة التعميسيممممة الممممػاردة فممممي كتمممماب 
، حيمث تشػعمت 2018-2017ام الجراسي الخياضيات الجدء األول لمرف العاشخ األساسي مغ الع

هحر األنذمصة فسشهما مما قرمجر البماحثػن وهمي جسيمع األنذمصة فمي مقجممة كمل درس أو تذمتسل عممى 
مجمممماالت البعممممج الممممػششي ) الدياسممممي، االقترممممادي، الخياضممممي، التمممماريخي(، مممممع تجاهممممل األنذممممصة 
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 ( نذممماشاً 16بممماحثػن )التعميسيمممة فمممي الخياضممميات البحتمممة، حيمممث بممممغ عمممجد األنذمممصة التمممي قرمممجها ال
 .مػزعيغ عمى مجاالت البعج الػششي األربع ) الدياسي، االقترادي، الخياضي، التاريخي(

 :الثاني والحي يشص عمىالدؤال اإلجابة عمى : ثانياً 
 ما ىي مجاالت البعج الؾطشي لجى طالب الرف العاشخ األساسي؟

 قام الباحثؾن بتحجيج أربع مجاالت لمبعج الؾطشي وىي:
المممحي يهمممتع بػاقمممع فمدمممصيغ، والقزمممابا الدياسمممية السختبصمممة بهممما  السجمممال: وهمممػ الدياسمممي سجمممالال -1

 كجولة احتالل وبعس القزابا األلخى كاألسخى، االنتخابات ....... إلخ.
الممحي يهممتع بممفبخاز فمدممصيغ كجولممة عشممجها صممشاعات وششيممة،  السجممال: وهممػ االقترممادي سجممالال -2

 وكحلظ دعع االقتراد الػششي، والدمع الفمدصيشية، والعسالت الفمدصيشية ......... إلخ.
سكانممة فمدممصيغ رياضمميًا، وأبممخز األلعمماب الخياضممية وهممػ السجممال الممحي يهممتع ب: الخياضممي سجممالال -3

ج، والتخات الزاحية، وكحلظ معخفة اتحادات المعبة الفمدصيشية مثل كخة القجم، والدمة، والذصخن
 الػششية والجولية، والسعػقات حػل الخياضة الفمدصيشية.

: ويتشممماول مكانمممة فمدمممصيغ التاريخيمممة والحزمممارية، التمممخاث الفمدمممصيشي، اآلثمممار التممماريخي سجمممالال -4
 الفمدصيشية والسحافطة عميها، دور االحتالل في شسذ الهػية الفمدصيشية.

 
 :الثالث والحي يشص عمىالدؤال اإلجابة عمى : ثالثاً  

 ما متؾسط تقجيخات طالب الرف العاشخ األساسي لسجاالت البعج الؾطشي؟
( لسجماالت البعمج المػششي األربمع 1يع اسمتبانة ممحمق )ولإلجابة عمى هحا الدؤال قام الباحثػن بترس

لها حداب متػسصات تقمجيخات أفمخاد وهي )الدياسي، االقترادي، الخياضي، التاريخي( وتع مغ لال
( لجسيع السجاالت األربع وهي بجرجة كبيخة وسيتع االن عخض نتائج كل 3.97بمغت )العيشة والتي 

 مجال عمى حجى كسا يمي:
 السجال األول: الدياسي

 الجرجة الستؾسط الفقخة الفقخةرقؼ 
 كبيخ 4.20 .تعسق لجي واقع فمدظيؽ كجولة محتمة 1
 كبيخ 4.06 .فكخة عؽ الؾضع الدياسي لفمدظيؽكؾنت لجي  2
 كبيخ ججاً  4.53 .كذفت لجي مخظظات االحتالل لظسذ اليؾية الفمدظيشية 3
 كبيخ 3.7 .أصبحت عمى دراية بقزية األسخى  4
 متؾسط 2.86 .عدزت لجي السذاركة في االنتخابات 5

 كبيخ 3.87 الفقخات ككل 
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( بجرجمة كبيمخة، مسما يمجلل 3.87فقمخات السجمال الدياسمي بمغمت )يتزف ممغ الجمجول الدمابق أن متػسمط 
وممغ لمالل الجمجول نمخى أن  عمى استفادة الصالب مغ األنذصة التعميسية عمى الشاحية الدياسمية لمجيهع،

( كانممت األعمممى كذاافت لااجي مخظظااات االحااتالل لظسااذ اليؾيااة الفمدااظيشيةالفقممخة الثالثممة والتممي تممشز عمممى )
( وبجرجممة كبيممخة جممجًا، بيشسمما أقممل الفقممخات كانممت الفقممخة الخامدممة والتممي تممشز عمممى 4.53متػسممصًا بػاقممع )

( وبجرجمممة متػسمممصة ويفدمممخها 2.86( كانمممت األقمممل تػسمممصًا بػاقمممع )عااادزت لاااجي السذااااركة فاااي االنتخاباااات)
ػاقممممع مممممغ العممممام البمممماحثػن بممممحلظ كممممػن الصممممالب لممممع بسارسممممػا االنتخابممممات ولممممع بذمممماهجوها عمممممى أرض ال

  عسارهع صغيخة.كانت أ م( حيث 2006)
 قترادي: االالثانيالسجال 

 الجرجة الستؾسط الفقخة الفقخةرقؼ 
 كبيخ 3.53 .تعخفت مؽ خالليا عمى العسالت الفمدظيشية 6
 كبيخ 3.90 .تشسي لجي االتجاه االيجابي نحؾ الرشاعات الؾطشية 7
 كبيخ ججاً  4.36 .عدزت لجي قيسة السحافغة عمى السستمكات العامة 8
 كبيخ 3.56 تذجع عمى تخشيج استيالك الظاقة )كيخباء(. 9
 متؾسط 3.36 .تعخفت مؽ خالليا عمى مفيؾم البؾرصة الفمدظيشية 10

 كبيخ 3.74 الفقخات ككل 

( بجرجة كبيخة، مسا يمجلل 3.74بمغت ) قترادييتزف مغ الججول الدابق أن متػسط فقخات السجال اال
وممغ لمالل الجمجول نمخى  لمجيهع، قترمادبةالتعميسيمة عممى الشاحيمة اال عمى استفادة الصالب ممغ األنذمصة
( كانت األعمى متػسصًا عدزت لجي قيسة السحافغة عمى السستمكات العامةأن الفقخة الثامشة والتي تشز عمى )

تعخفات ماؽ ( وبجرجة كبيخة جمجًا، بيشسما أقمل الفقمخات كانمت الفقمخة العاشمخة والتمي تمشز عممى )4.36بػاقع )
( وبجرجممة متػسممصة ويفدممخها 3.36( كانممت األقممل تػسممصًا بػاقممع )ليااا عمااى مفيااؾم البؾرصااة الفمدااظيشيةخال 

الباحثػن بحلظ كػن الصالب لع بكػنػا عمى اشالل عمى البػرصة الفمدمصيشية وسمػت السمال الفمدمصيشي، 
 ولع تخكد األنذصة التعميسية الػاردة في الكتاب السجرسي عمى البػرصة بذكل كبيخ.

 الخياضي: الثالثجال الس
 الجرجة الستؾسط الفقخة الفقخةرقؼ 

 كبيخ 3.70 .أصبحت عمى دراية بالسشتخبات الفمدظيشية 11
 كبيخ 3.90 .تعخفت عمى بعض األلعاب الخياضية في فمدظيؽ 12
 كبيخ 3.46 .تعخفت عمى بعض االتحادات الجولية لأللعاب الخياضية 13
 كبيخ 4.03 .رفع اسؼ فمدظيؽ عاليًا في السحافل الجوليةعسقت لجي دور الخياضية في  14
 كبيخ 4.16 .أصبحت عمى إطالع بالسعؾقات التي تؾاجو الخياضية الفمدظيشية مؽ قبل االحتالل 15

 كبيخ 3.85 الفقخات ككل 
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( بجرجمة كبيمخة، مسما يمجلل 3.85بمغمت ) الخياضمييتزف مغ الجمجول الدمابق أن متػسمط فقمخات السجمال 
وممغ لمالل الجمجول نمخى أن  لمجيهع، الخياضيةعمى استفادة الصالب مغ األنذصة التعميسية عمى الشاحية 

أصابحت عماى إطااالع بالسعؾقاات التاي تؾاجاو الخياضااية الفمداظيشية ماؽ قباال الفقمخة الخامدمة عذمخ والتمي تممشز عممى )

وبجرجة كبيخة، بيشسا أقل الفقخات كانت الفقخة الثالثة عذخ ( 4.16( كانت األعمى متػسصًا بػاقع )االحتالل
( 3.46( كانت األقل تػسمصًا بػاقمع )تعخفت عمى بعض االتحادات الجولية لأللعاب الخياضيةوالتي تشز عمى )

وبجرجة كبيخة ويفدخها الباحثػن بحلظ كػن الصالب لع بكػنػا عممى اشمالل أسمساء االتحمادات الجوليمة اال 
 بعس األنذصة التعميسية.فقط االتحادات الػششية التي ذكخت في 

 التاريخي: الثالثالسجال 
 الجرجة الستؾسط الفقخة الفقخةرقؼ 

ججاً  كبيخ 4.53 .الكثيخ مؽ األماكؽ التاريخية في فمدظيؽتعخفت عمى  16  
ججاً  كبيخ 4.86 .جعمتشي أتسدػ بفمدظيؽ باعتبارىا أرض الحزارات 17  
ججاً  كبيخ 4.56 .كؾنت لجي صؾرة عؽ مسارسات االحتالل نحؾ االماكؽ التاريخية في فمدظيؽ 18  
 كبيخ 4.00 .تعسل عمى إحياء التخاث الفمدظيشي القجيؼ 19
 كبيخ 4.06 .تشسي لجي االتجاه نحؾ السحافغة عمى اآلثار التاريخية في فمدظيؽ 20

ججاً  كبيخ 4.40 الفقخات ككل   

، مسمما جممجاً  ( بجرجممة كبيممخة4.40بمغممت ) التمماريخييتزممف مممغ الجممجول الدممابق أن متػسممط فقممخات السجممال 
 ،بذممكل ممفممت لمشطممخ لممجيهع التاريخيممةيممجلل عمممى اسممتفادة الصممالب مممغ األنذممصة التعميسيممة عمممى الشاحيممة 

جعمتشي أتسدػ بفمدظيؽ باعتبارىاا أرض ومغ لالل الججول نخى أن الفقخة الدابعة عذخ والتي تشز عمى )
( وبجرجممة كبيممخة جممجًا، بيشسمما أقممل الفقممخات كانممت الفقمممخة 4.86( كانممت األعمممى متػسممصًا بػاقممع )الحزااارات

( كانممت األقممل تػسممصًا بػاقممع إحياااء التااخاث الفمدااظيشي القااجيؼتعساال عمااى التاسممعة عذممخ والتممي تممشز عمممى )
( وبجرجممة كبيممخة، ويفدمممخها البمماحثػن بممحلظ كمممػن األنذممصة التعميسيمممة لممع تخكممد بذمممكل كبيممخ عممممى 4.00)

 .مثل باقي الفقخات التخاث الفمدصيشي
 تؾصيات الجراسة:

 في ضػء نتائج الجراسة تػصي الجراسة بسا يمي:
 التعميسية باألنذصة الػششية الػاردة في الكتاب السجرسي.ربط السعمسيغ الجروس  -1
 التخكيد عمى األنذصة التعميسية ألنها تشعكذ عمى البشية السعخفية لمصالب حػل وششه. -2
 ربط السػاضيع الخياضية بالػاقع الفمدصيشي السعاصخ. -3
 هع.عسل لقاءات عمى مدتػى السجيخية لصالب الرف العاشخ لتثقيفهع بذكل أكبخ حػل وشش -4
 عسل دراسات مذابهة عمى مػاد دراسية مختمفة.  -5
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 السخاجع:
(. القيع الػششية في السشماهج التعميسيمة الجدائخيمة دراسمة تحميميمة لكتماب 2017بغ هجبة، مفتاح ) -

 .306-286(، 27، )مجمة دراسات وأبحاثالتخبية السجنية الصػر الستػسط، 
محؾسابة عماى تحرايل طمباة الراف  أثخ تؾعيف أنذاظة تعميسياة(. 2014حػراني، أشػات ) -

الثاني الثاانؾي العمساي فاي السجرساة الراالحية الثانؾياة لمبشايؽ بشاابمذ فاي وحاجة الحساؾض 
، رسمممالة ماجدمممتيخ غيمممخ مشذمممػرة، جامعمممة الشجممماح الػششيمممة، والقؾاعاااج واتجاىااااتيؼ نحاااؾ الاااتعمؼ

 فمدصيغ.
نذممصة العمسيممة فممي (. أثممخ بخنممامج قممائع عمممى بعممس األ2011لزممخ، نجممػى وبذممارة، جبخائيممل ) -

 .520-481، 27، مجمة جامعة دمذقتشسية مهارات التفكيخ اإلبجاعي لجى شفل الخوضة، 
 ، عسان: دار الذخوت لمشذخ، األردن.1، ءأساليب تجريذ العمؾم(. 2008زيتػن، عابر ) -
(. القممميع الػششيمممة فمممي محتمممػى مشممماهج الجراسمممات االجتساعيمممة لسخحممممة 2013سمممعج المممجيغ، هبمممة ) -

 .762-739(، 106، )مجمة اآلداب جامعة بغجاداألساسي في سػرية دراسة تحميمية،  التعميع
، الممجار السرممخية، 2، ءتعماايؼ المغااة العخبيااة باايؽ الشغخيااة والتظبيااق(. 1993شممحاتة، حدممغ ) -

 القاهخة.
(. القمميع الػششيممة الستزممسشة والسقتممخح تزممسيشها فممي 2014الرممخايخة، أحسممج والرممخايخة، إسممخاء ) -

مجماااة كمياااة التخبياااة كتمممب التخبيمممة االجتساعيمممة والػششيمممة لمسخحممممة األساسمممية المممجنيا فمممي األردن، 
 .872-849(، 158، )مرخ -جامعة األزىخ

بية الفمدممصيشية لممالل الفتممخة ممما (. البعممج الممػششي فممي األغشيممة الذممع2016صممالح الممجيغ، بشممان ) -
 .1146-1131، 43، مجمة دراسات العمؾم االندانية واالجتساعية، 1948-1917بيغ 

المقاء التاسع لمجسعية (. الشذاء السجرسي ماهيته ومجاالته ووضائفه، 2001الصػيخقي، سالع ) -
 ، جامعة السمظ سعػد، الخياض.الدعؾدية لمعمؾم التخبؾية والشفدية

(. دور السعمسمميغ فممي تشسيممة القمميع الػششيممة لممجى شمبممة 2011العممازمي، مدنممة والخميزممي، لالممج ) -
 .71-13(، 99، )السجمة التخبؾيةالسجارس الثانػية في دولة الكػيت، 

 (.244، )مجمة العخبية(. فغ التفكيخ وإشكالية العسمية اإلبجاعية، 2006عبيج، ع ) -
، نمممجوة بشممماء السشممماهج األسمممذ الفمدااافي لمساااشيج السجرسااايالتأسااايذ (. 2004عممممي، سمممعيج ) -

 هممم، جامعة السمظ سعػد، الخياض.20/3/1424-19والسشصمقات 
(. واقممممممع اسممممممتخجام معمسممممممي الفيديمممممماء لألنذممممممصة التعميسيممممممة السخافقممممممة 2015العسممممممخي، وصممممممال ) -

ي العماؾم السجماة األردنياة فاالستخاتيجيات التجريذ القائسة عمى الشساذج ومحجدات استخجامها، 
 .523-511(، 4)11، التخبؾية
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أثااخ بخنااامج مقتااخح قااائؼ عمااى أنسااام الااتعمؼ لتشسيااة ميااارات التفكيااخ (. 2012العيمممة، هبممة ) -
، رسمالة ماجدمتيخ غيمخ مشذمػرة، الخياضي لجى طالبات الرف الخابع األساسي بسحافغات غادة

 غدة، فمدصيغ.-جامعة األزهخ
ة التعميسية في تشسياة السياارات الحياتياة فاي مقاخر فاعمية األنذظ(. 2011الغامجي، ماجمج ) -

، رسمالة ماجدمتيخ غيمخ مشذمػرة، جامعمة اإلممام ع بمغ الحجيث لظالب الرف الثالاث الستؾساط
 سعػد اإلسالمية، الدعػدبة.

التحرايل الجراساي فاي  أثخ األنذظة العمسية الالصافية فاي مداتؾى (. 2010قهػجي، سمشاء ) -
 يخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية جامعة دمذق، سػريا.، رسالة ماجدتمادة األحياء

 ، القاهخة: عالع الكتب.(. تظؾيخ مشاىج التعميؼ1995المقاني، أحسج ) -
(. األنذمممصة التعميسيمممة أهسيتهممما ودورهممما فمممي العسميمممة التعميسيمممة التعمسيمممة، 2010الهاشمممسية، هشمممج ) -

 .15-10(، 27، )مجمة رسالة التخبية
- http://mawdoo3.com .مػقع مػضػل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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 (1ممحق )
 ستبانةاال

 عديدي الصالب في الرف العاشخ األساسي 
 الدالم عميكع ورحسة و وبخكاته                                         

يسية الستزسشة في كتاب الخياضيات التعماألنذظة دور بقػم باحثػن مغ صفظ بجراسة بعشػان 
 .لمرف العاشخ األساسي عمى البعج الؾطشي

مغ لالل دراستظ لألنذصة حيث تتكػن أداة الجراسة مغ استبانة تذسل أربع مجاالت لمبعج الػششي 
)×( ، وذلظ بػضع اشارة ونأمل مشظ اإلجابة عمى فقخاتها بكل صجتالستزسشة في كتاب الخياضيات، 

 .ان الحي تخار مشاسبًا أمام الفقخاتفي السك
 

كبيخة  الفقخات م.
 ججاً 

قميمة  قميمة متؾسظة كبيخة
 ججاً 

 السياسيالمجال األول: 
      . تعسق لجي واقع فمدصيغ كجولة محتمة .1

      . كػنت لجي فكخة عغ الػضع الدياسي لفمدصيغ .2

      .كذفت لجي مخصصات االحتالل لصسذ الهػية الفمدصيشية .3

      .أصبحت عمى درابة بقزية األسخى  .4

      .عدزت لجي السذاركة في االنتخابات .5

 االقتصاديالمجال الثاني: 
      .تعخفت مغ لاللها عمى العسالت الفمدصيشية .6

      .تشسي لجي االتجار االبجابي نحػ الرشاعات الػششية .7

      .السستمكات العامةعدزت لجي قيسة السحافطة عمى  .8

      .تذجع عمى تخشيج استهالال الصاقة )كهخباء( .9

      .تعخفت مغ لاللها عمى مفهػم البػرصة الفمدصيشية .10

 الرياضيالمجال الثالث: 
 

      .أصبحت عمى درابة بالسشتخبات الفمدصيشية .11

      .تعخفت عمى بعس األلعاب الخياضية في فمدصيغ .12

      .تعخفت عمى بعس االتحادات الجولية لأللعاب الخياضية .13

      .عسقت لجي دور الخياضية في رفع اسع فمدصيغ عاليًا في السحافل الجولية .14

      .أصبحت عمى إشالل بالسعػقات التي تػاجه الخياضية الفمدصيشية مغ قبل االحتالل .15
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 التاريخيالمجال الرابع: 
 

      .عمى الكثيخ مغ األماكغ التاريخية في فمدصيغ تعخفت .16

      .جعمتشي أتسدظ بفمدصيغ باعتبارها أرض الحزارات .17

      .كػنت لجي صػرة عغ مسارسات االحتالل نحػ االماكغ التاريخية في فمدصيغ .18

      .تعسل عمى إحياء التخاث الفمدصيشي القجبع .19

      .السحافطة عمى اآلثار التاريخية في فمدصيغ تشسي لجي االتجار نحػ .20

 
 
 


