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 االتجا -اللات اال اديمي-ال لمات المفتاحية: التعلم التوليد 
 ملخص البحث

ألا  ا ألألألأل ألا  راـ ألاس را  ةتا ألاس تداـ ألفا ألا اح  ألاىفتا ألا  حل تأل  اار  ألفا ألااره ألافررفا  دؼ
ألا  طر لاأل ألفل رنا ألا ر  عتا ألنحاألدرسألطرا قأل در سألا  ربتا ا فررفاألاا كا ألاالأ دتفاألااال ة ه

ب ناألا اح ألففألفةفاب  فألاحداىف أل ةر  تاألدرس ألبا ألافقألاس را  ةتاألا  راـألأل ا ف اراكألا أان
أل ألااالترػ ألقألع اطاا  ا  دؼ ألفف ألا ف ارا ألا طر لا ألافق ألبا  ألاالس ر ناألدرس  ألا ـ ألا فدرسك  ت

أل فرى د: ألق ت ألفف ألا فرد ألا  در س ألطرا ق ألا فررفاأل ف دو ألا  حل ت أل2011افلت س ألافلت سأل22: )
ألاألسااافأل: أل ا  د ألففألق ت ألنحاألدرسألطرا قألا  در سألا فرد أل2009اال ة ه ألأل30: ألك أل األ( ن ءأل ـ

ألا كا ألاالأ دتفا أل ن ءألفني  أل راتفاألبا ألافقألاس را  ةتاألااألألكفلت سألفةياـ ألا  ا  دؼكأل ـ   راـ
ااردأل ط  قألا  ةرباألااةراءألاالت ا را ألبا ألا فةفاب  فأل ـألفر  ة ي ألاحل  ت ألا س تداـألا ح فاأل

 ةاؽألا فةفاباألا  ةر  تاألا  األدرس ألبا ألألا ـألا  التألا  ألاس ن  ة  ألاىفي ألspssاالحل  تاأل
ألفاألا  حل تألا فررأل ألا ع اطا ألا  ا  دؼألبا ألا فةفابا ألا  راـ ألا رافتاألافقألاس را  ةتا فاأل اف دو

ا فلرروأل ف دوألطرا قألا  در سألاىاأل اس   إألفاس فألا فا نرو(كألافس اػألفةياـألا كا ألاالأ دتفاأل
ااال ة هألنحاألا درسأل افةفاباألا  ةر  تاألا  األدرس ألافقألاس را  ةتاألا  راـألا  ا  دؼألا فألافعتأل

ألففألا فةفاباألا ع اطاألا  األدرس ألافقألا طر لاألا ف ارا.
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Abstract 
    The importance of this research clarified in  using  generative 
learning strategy and measuring its impact in knowledge achievement ك 
academic self and attitude  toward the subject studied of methods of 
teaching in physical education in comparison with traditional method. 
The sample of research sample consists of two groups .The first one is 
the experimental group taught by using generative learning strategyك the 
other is the control group which is taught according to the traditional 
method كthe researchers used measurement of knowledge achievement 
for methods of teaching which prepared (Farhad : 2011: 22) and 
attitude measurement towards methods of teaching which prepared by 
(Waleed and Salwan: 2009: 30).Alsoك the researchers constructed 
measurement for the concept of academic self. Educational syllabus 
also prepared according to generative learning strategy .After applying 
the experiment and applying the tests on the two groupsك the data was 
manipulated statistically using SPSS . Results revealed that there is 
statistically significant difference between the two groups in favor of the 
experimental group which studied according to generative learning 
strategy ك Alsoك the concept of academic self and attitude toward 
learning is higher for the experimental group. 
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 المقدمة : -1
 راألتطرح فألفاألا سناا ألالت روألقع ت ألةد تاألن ةفاألبفألفس حدا  ألا  لنتاألإفألا راـألاألا  لنتاألل

ألفرا ألقدر ألافاألاتألا فة فر  ك ألا ن سألةفتر   أل ن ألألف ألا ح اتاأل ا رألاى ف ـ تع فألا راـألاا  لنتا
با ن ألففألقع ت ألةد دوألفا روأل اةدؿألأل ف ألتطرألألتت را كألا   دألقدر ن ألبا ألا  حاـألفاألالنت ءألالدر

ألتطأ.ألاف ألىاىاأللااإألألا دارألحاؿألف 
ا ف نت ألفعألحلااألاالنةة رألا فررفاألف فألبفاتاألا  ربتاألاا  راتـألفاألا سناا ألاالت روألنيد أل طاراأل

أل ألا فن ى  أل رد ت ألفا ألا ف راـألألا حد اي كا  را ألبا  ألاا  را   ألاا  راـ ألا  راتـ أل طا ر أل  طاإ اىكا
أل در ست ألاس را  ةت   ألبف ألاا اح  ألا  راتفتا أل ارفاتا ألفحارا ألف طاا  ألالة و ألفع أل نسةـ ألحد اا ا

ألا رلر.
أل ألىرفا أل  ن ألانات ألا فررفا ألألاكاف ألفع ر اط ألألا فرااف   ألألا ارضكارعي  ألا فةيـا أل راـ ألفأف  كا

ا  ةقألىكاألفعألنظر األألا ف راـكففألاعاحي ألفاألكىفألألاا  أأدا ةد دأل  طاإأل راـألا فة ىتـألا س الاأل
ألفألاكاا ابتأل ألترناألافألا ف راـألألنفاهكاألاان ءألافألا ف راـألتر دأل ن ءألفة ىتفوألا طا رألفس ااه اىكا

أل.أل(111:ألأل2001  ص رأل دتوألا  نتاألا فررفتاأل نناافأل:
ألا  راـأل ألاس را  ةتا ألافني  ألا  در س ألفا ألا دف غ أل  ننتط أل ي ـ ألا  ا ألاالس را  ةت   ألفف ألبدد اىن ؾ

أل ألا دف غ ألة ن ا ألبفت ألبف ألا ن  ةا ألا  ةا ر ا ألا رفات   ألبا  أل  را  ألاا  ا ألا  ا  دؼ أل راـألفا اان ء
ألتس تألكا فة ىتـألاحتألا فن أت فاؽألدـألا ف راـألاس را  ةت  ألفررفتاألاألف   راـألا  ا  دؼأل ننأألبندف 

أل أل: أل أل بة نا ألفرن  ألكؼ أل راـ ألا   أل تلت ألأل2008ا فررفتا أل264: ألاىكه   عففألألاالس را  ةتا(
ألا ف راـأل ربطألا فرااف  ألا ةد دو  ؤادألبا ألاألا  فررفاألاا ت را ألا س الاكألألبفات  أل ا  دتاأل ؤد ي 

ألا أل دػ أل ألا تطأ ألا ت را  ألا لا إ أل نتتص ألا دراساك ألاان ء ألفا ألا ف راف فألاأل ف راف ف أل  ا  د  ي ـ
أل اريق  ألكا ألا فرن أل  فألاة اءألا فرااف  ألا  األ  ـأل راتفي .

إفألا راافتألا  األ ؤارألفاألرفعألاة ءوألا ط  إألفاألفةياـألكا وألففألا ن حتاألالأ دتفتاألالنؾألألألألألأل
ألفف أل دءا  ألاف نرااك ألاا رو ألاطرؽألا  راتـكألألأني  ألافي را وك ألاا فراـ فا نت  ي ك ألاا  ألا  راتفتا ا فؤسسا

أل فا نت  ألا ةردألااس ردادا وكألاففألىن ألتفافألا ةـ  احداا ي ألافر    ي كألاا فني  ألاةاد وألاهن هكألاا 
اأفألا    األا  راتفتاأل سيـألإسي ف ألا  راألفاأل أا فألا ف راـأل كا وكألف  ت روألا  راتفتاألاا ةاألا دراساأل

ا فر فااألففألا رن لرألالس ستاألا  األ سيـألفاأل نا تألفةياـألا كا ألاكألتن ر ألا األدر األ:ألانظ ـأل
ح ةاألإ  ألاف يؾألنظروألإ ة  تاأل كا وكألاتف تألإ  أل حل قألف  دتوألففألوأل(ألأفألا فرءألا60:أل2003

أل كا وكأل ألا فأل لد ره ألإنة  ا  ألأأار ألا فألا ف راـ ألااف  ألاأنو ألااقرتاك ألحلتلا إفا نت  أل  لاحألإفا نت  و
ألفر ةر  ألاااقرت  كألف  ح ةاألإ  أل حل قألا كا أل ر اطألا هنة  ألاا  حل تألاا  ر  رألبفألا كا أل.

ا ةإألافألالنل لرألفاألإدت ؿألاال ة ى  ألا حد ااألفاألا  در سألا  ألا فؤسس  ألا  راتفتاألفحسإكأل
ألا ف دوأل ألنحا ألاال ة ه ألرأسي  ألابا  ألفيفا ألإنس نتا ألةاانإ ألبا  ألا  را   ألك ؾ أل رافق ألاف ألال د  ت
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 أففألأىفتاألفررفاألا ة ى  ألالفرادألنحاألفاعاعألألفر فألفاألا  ن ؤألا  سااؾألا كؼألألاكألتفتاكا  را
ألا فاعاعك ألاوألا ةردألنحاألألىكا أل ؤارألفاألألستلـا ف  ة هألا ط  إألنحاألا ف دوألا دراستاألا  األ  رافي 

ألاففألاـأل  أارأل حل اوألا دراساألفاألىكهألا ف دوأل ي كألفة ىتـألات را ألا  ف دوألا اظتةوأل فدػأل ل اي
فف ألألف دوألدراستاألفر ناألكتس طتعألأفألتحلقألألنة ح ألأأ رألكف  ط  إألا كؼأل دتوألا ة هألإ ة  األنحا

ألأل.(Kirkpatrick and cuban:1998:56 اا فألا ة ىوألسا ت  ألنحاى أل 

ألا  راألألألأل ألإس را  ةتا ألدار ألبف ألاالس أن ؼ ألفح ا ا ألفا ألا ح  تا ألا دراسا ألاىفتا أل ر   ألىن  ـألفف
ألا فررف ألا  حل ت ألفا ألا  ا  دؼ ألا ررؼ ألالأ دتفاألا ألا كا  ألفةياـ ألفا ألاهس را  ةتا ألىكه دار

أل اطيإألاا ة ىيـألنحاألف دوألطرا قألا  در س.أل
ألفة ؿألألأل ألافا ألب فا ألا فت اةا ألا فة ال  ألفا ألا  ص را  ألفااأاا ألتح ـألألاف ألت لا ألا  در س طرا ق

 ألبا أل ربا  فألافألنلاـألا  اح ألاا  للاألبفألاس را  ةت  ألا لنت  ألحد ااأل راا ب ا رن ألألبا ن أل
ا ف راـألافحارألاس ساألافر ؿألفاألا رفاتاألا  راتفتاألافح ا األاال  ر دألبفألالس   إألا  لا دتاألا  األ
ألا نن ط  كأل أل نة ك ألفا ألافن را يـ ألا ف راف ف ألفس اػ ألبا  ألساا  أل ؤار ألاا كؼ ألا فراـ ألبا   را 

ألا ة ى  أله رأل ألاالأ دتفاألااك ؾأل ا د أل كا يـ أل ؤارألك ؾألفاألفس اػألادراأيـ ا ة  تاألاا     األقد
ألنحاألا ف دوألا  راتفتاألفف أل نراسألاتع ألبا ألفيفيـأل اف دوألافس اػأل حل ايـ.

ألا ا حا ألفيحظا ألتيؿ ألا فااد افف أل در س ألفا ألا ف دانتا ألالسااإألألف ألأف ألاةدا ا نظر ا
ألا  ربتاأل أل در س ألطرا ق ألف دو أل در س ألفا ألاس تداف   ألالس   إ ألأأار االب ت دؼ ا فح عرو(ىافف

فألىن ؾألاهة ألا نظر األبا ألاةوألأل يس را  ةت   الألااعحألا ر  عتاكألاا  ا حد ااألفاأل در سألا فااد
ألا  راـألا  ا  دؼ.ألا س را  ةتاا تلاصألفاألا  ربتاألا ر  عتاأل

أل:ال اا  س ؤؿألاألفاح ألا ح  األفاألفح ا األاهة ااألبففألىن أل ر  ألفناااألا 
ألا  ا  دؼألفاألا  حل تألا فررفاألاا كا ألالأ دتفاألألاس را  ةتاأارألألف  ألف دوألا  راـ ألنحا ااال ة ه

ألطرا قألا  در س؟
 إجراءات البحث:-2
 هو المنهج التجريبي نظرا لمالئمته لطبيعة البحث. المنهج المستخدم: 2-1
 مجتمع وعينة البحث: 2-2

أل ألا ر  عتا ألا  ربتا ألااتا ألفا ألا ا  اا ألا دراستا ألا سنا ألاطيإ أل فات ألا اح  أللي أل–فة فع ة فرا
ألاا ك فألتفااافألأل(84اا ا   ألبددىـأل أل2015-2014ستاألأرب تأل/ألا رراؽأل اسناألا درا-ا د ف ط  ا 

(ألط  ا أل25 ـألات ت رى ألا  طر لاألا رناا تاألاىـألنرااأل أ(ألابااقعأل فألأربراألنرإكألاف ألب ناألا اح 
أل  (ألألاك ألانراا ألا  ا  دؼك ألا  راـ ألاس را  ةتا ألافق ألبا  ألدرس  ألا  ا ألا  ةر  تا ألا فةفابا فاا 

فةفاباألا ع اطاألاا  األدرس ألبا ألافقألا طر لاألا ف اراألففأل(ألط  ا ألاا  األفاا ألا 25ابااقعأل 
ألق تألا فدرس.
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 ات ا رألألا كا ءأل-ا ـألا  أ فؤأل  فألا فةفاب  فأل ارضألا ف ص را ألىا:ألا رفرألا  فناألا النيرألألألأل
رافف(كألااظير ألا ن    ألا  ألانوألال اةدألفراؽألفرناتاأل  فألا فةفاب  فألفاألف ص را ألا  أ فؤألااف أل

أل(أل.1فاعحألفاألا ةداؿأل 
 يبين الت افؤ بين مجموعتي البحث  (1الجدول)

 المتريرات
 المجموعات

 درجة-اللكاء العمر باالشهر

 ع± س   ع± س  
 13،09 26،05 7،24 256،08 التجريبية
 13،70 25،91 7،43 255،58 الضابطة

T 3،14 1،35 المحتسبة 
 0،21 0،15 االحتمالية

ألاا ع اطاكا ألدال األفرناتاأل  فألا فةفاب  فألا  ةر  تاأل(ألانوألال اةدألفراؽأل1   فألا ةداؿأل ألألألأل
أل(.05ك0 ف ص را ألا  أ فؤألا ن ألاأ رألففألفس اػألا دال األ افألقتفاألاالح ف  تاألألاك
 ادوات البحث: 2-3
 اختبار التحصيل المعرفي لمادة طرائق التدريس: -1

ف(ألاا  األ ـألابدادى أل ـألاالس ر ناألافلت سألا  حل تألا فررفاأل اف دوألا فلرروألاىاأل اس   إألفاس 
ألباا: أل فرى د ألق ت أل 2011فف ألفف ألا فلت س ألا أاف ألأل30( أل فاحق ألاأل1فلرو( ألا فس ات  ألا( حسإ

أل افررفاألاىاأل ا  كار ألا  ط  ق(.-ا ةيـ-ا ايااألاالا  ألففأل لن فأل اـا
 مقياس مفهوم اللات اال اديمي: -2

ألا ػػػألألألأل كا ألفنيػػػ ألدراسػػػا ألا ػػػاألارػػػدألاهطػػػيعألباػػػ ألا دراسػػػ  ألاالاحػػػ  ألا  ػػػاأل ن ا ػػػ ألقتػػػ سألفةيػػػـا
(أل ـألاسػ ترا ألق  فػاألفاانػاألالػار ي ألالا تػاألألGish:2002:73(ألادراساأل 210:أل2004   اف:أل

(ألكاك ػػؾألفػػفألتػػيؿألاق اػػ سألباػػ را ألارد ألفػػاألىػػ   فألا دراسػػ  فألافلػػ  تسأل2(ألفلرو فاحػػق50فػػفأل 
اؿألفاعػاعألأترػأل ن ا  ألة نا ألفني ألأاأللت هاألبا را ألاطر لاألكا تاألانطيق ألففألأفا رألنظر األح

ألا ػػكا ألاتل  ايػػ ألسػػاـأل تا ر  دا فػػ  أ ػػدا(كألااب فػػد أللػػت هاألا ةلػػرا ألأل-نػػ درا-احت نػػ -ه  اػػ -فةيػػـا
با ألفةفاباألففألالسسألاىاألأفأل أافألقل روألاأل ص ي ألفةيافاألا أػافألاػتألفلػروألفر ػروألبػفألفاػروأل

ألااحدوألأفألتاافألنلةي ألا ة  ت ألااآلترألسا ت أل لر ا .
ا تػػاألباػػ ألفحافػػ فألفػػفألات ل لػػ  أل باػػـألا ػػنةسألا  ربػػاؼألا ػػـألبػػرضألا فلتػػ سألالػػار وألاالألألألأل

(كألافػاألعػاءألك ػؾأل ػـألابػ دوأللػت هاأل5اطرا قألا  در سألاا لت سألاا  لاتـألاا  راـألا حراػا(أل فاحػقأل
ألارضألا ةلرا ألدافألحكؼألاؼألفني .

ألا لاوألا  ف    األااال س ؽألا داتااأل ةلرا ألفلت سألفةياـألا كا ألاالأ دتفا:أل-
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ا  األحلتألبا ي ألاتألط  إألففألطيإألا ر ناألاالس طيبتاكألاا ا  صاألألفاألعاءألا درةاألا أاتاألألألأل
أل(ألاس ف روأل ـألإةراءألف ألتأ ا:أل30 
ألر   ألاس ف را ألا طيإأل ر  ا أل ن   ت ألففألالبا ألإ  ألالسةت.أل-1
أل أل-2 أل 50ات  ر  ألا نساا ألىكه ألا فات ألا درة   ألأبا  ألبا  ألا ح لاا ألاالس ف را  ألفف (أل%15(

أل(ألط  ا أل افةفاباألا دنت أل.أل15ط  ا أل افةفاباألا رات ألاأل 
اس تدـألاالت ا رألا    األ فررفاألا ةراؽأل  فألالاس يألا حس  تاأل درة  ألا فةفاب  فألا رات ألألأل-3

ألاا دنت ألا أتألفلروألففألا ةلرا .أل
ألأل-4 ألإة ا   أل  ف ألإحل  تا ألدال ا ألكا  ألفراق  ألأظير  ألفلرو ألات ألف ف ألك ؾ ألبا  ا طيإألابن ء

ألأل.(ألبَدى ألا ا ح ألفلروألفف  وألابك ؾأل ـأل حكؼألأؼألفلرو0.05 اػأل ا رات ألاا دنت ألبندألفسألف افةفاب  
الس ترا ألاال س ؽألا داتااأل ـألاس تدـألفر فتألار ا يأل  رسافأل لت سألدرةاألار ا يألاتألفلروألفعألألألألأل

أل  أل  ف ألا فحسػااا ألاالر ا ي ألفر فػي  ألقتـ ألا رااح  أل افلت س ألا أا ػا ألابندأل77ك0–38ك0ا ةلػرا  )
ألف ألا فحسااا ألا لتـ أل فل رنا ألا ا  صا ألا ةدا تا ألا لتفا أل 25ك0ع ألفس اػألدال ا ألبند ألادرةاأل0.05( )

ابك ؾألألاحألا فلت سألالتص وألا ني  تاألأل(ألكأل كاأل ردألةفتعألا ةلرا ألكا ألا س ؽألفل اؿ28حر األ 
أل(.3(ألفلروأل ا فاحق50  أافألففأل 

 مقياس االتجا  نحو مادة طرائق التدريس:-3
ألف ألألألأل ألنحا ألاال ة ه ألفلت س ألبا  ألاالب ف د أل ا  د ـ ألق ت ألفف ألاا فرد ألا  در س ألطرا ق ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألدو

ألاف أل ـألا  أأدألففأللدؽألااا  ألا فلت س.ألكأل(3(أل فاحقأل20:أل2009ساااف:األ
 المنهج التعليمي: -4

تططألدراستاأل فةردا ألف دوألا ةلتألا دراساألاالاؿأل ف دوألطرا قألا  در سألألاأبدادق ـألا ا حا فألألألألأل
ألا ا  ألا دراستا ألا  ا  دؼألابااقعألتفساأل اسنا ألا  راـ ألاىاألاس   إألفاس فألبا ألافقألاس را  ةتا  اا

احدا أل راتفتاكألا ـألبرضألا  رن ف ألبا ألت راءألاف تلل فألفاألفة ؿألطرا قألا  در سأل صرضأل
ألاتطاا أل ألا تطا ألالة اء ألا  فنا ألا  ا  ع ألح   ألفف ألك ألا  در ستا ألا تطط ألبا  ألفيحظ  يـ ا داء

أل(5ـألا  ا  دؼكألابك ؾألالاحألا  رن ف ألة ى األ ا ط  قأل فاحقألا رفتألبا ألافقألاس را  ةتاألا  را
 التجربة االستطالعية: 2-3

ا  راـألا  ا  دؼألألاس را  ةتا(ألط  ا ألا س تداـأل20 ـألاةراءأل ةرباألاس طيبتاألبا ألب ناألقاافي  ألألألأل
ألاك ؾأل ااقاؼألبا ألاىـألا فراق  ألا  األقدأل ل دؼألفدرسألا ف دوألفاألاان ءألا  ط  قكألاف أل ـألاةراء

أل. ةرباألاس طيبتاأل فلت سألا كا ألاالأ دتفاألااال ة هأل ا أأدألففألفدػألفيـألا ر ناأل ةلرا ألا فلت س
 تطبيق التجربة واالختبارات: -2-4

 ـأل در سألا فةفاباألا  ةر  تاألاا ع اطاألا ف دوألا رافتاألا فلرروأل اةلتألا دراساألا ا ناأل اسناألألألألأل
ف دوأل طرا قألا  در س(ألاىاأل اس   إألفاس فألا فا نرو(ألاألفاألااتاألا  ربتاألا ر  عتاأل  اا دراستاألا ا 
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ألا ف ارا ا فح عرو(أل ألاا طر لا ألا  ةر  تا أل افةفابا ألا  ا  دؼ ألا  راـ ألاس را  ةتا ألاس تداـ أل ـ ح  
ألاالن ي ءألففألا  ةرباأل ـأل  افةفاباألا ع اطاكألابااقعألساراألاحدا أل راتفتاأل أتألفةفاباكألاارد

أل اف دو ألا فررفا ألا  حل ت ألات ا ر أل  أر خألألاةراء ألاك ؾ ألا فا نرو( ألفاس ف ألاىا اس   إ ا  راتفتا
ألدرسألأل25/1/2015 ألنحا ألا طيإ ألا ة ه ألاـ أل افةفاب  ف ألاالأ دتفا ألا كا  ألقت س أل ـ ألااك ؾ ك

أل.27/1/2015-26طرا قألا  در سأل  أر خأل
 الوسائل االحصائية: -2-5

أل(ألSPSSالحل  تا  ـألاةراءألا فر  ة  ألاالحل  تاأل ا ت ن  ألا الب ف دألبا أل رن ف ألا ح فاألاألألأل
 عرض النتائج ومناقشتها: -3
عرض النتائج الخاصة بمتريرات التحصيل المعرفي واللات اال اديمي واالتجا  نحو 3-1

 الدرس:
يبين داللة الفروق في اختبار التحصيل المعرفي بين المجموعتين التجريبية  (2الجدول )
 والضابطة

أل
ةادألفراؽألكا ألدال األفرناتاأل  فألا فةفاباألا  ةر  تاألا  األدرس أل(ألاأل2  عحألففألا ةداؿأل ألألألأل

با ألافقألإس را  ةتاألا  راـألا  ا  دؼألاا فةفاباألا ع اطاألا  األدرس ألبا ألافقألا طر لاألا ف اراأل
ألا كا ألاالأ دتفاألأل-فاألف ص را أل ألا  حل تألا فررفا  اص ألألاكاال ة هألنحاألا درس(ألكألأل–فةيـا

(ألاىاألالصرألففألفس اػألا دال األأل006ك0أل-0002ك0أل-001ك0ا ألقتفاألاالح ف  تاألابا ألا  اا 
أل(ألكألابندألا رةاعألا  ألالاس يألا حس  تاأل  عحألافألا ةرؽأل ل  حألا فةفاباألا  ةر  تا.05ك0 
 مناقشة النتائج: 3-2

ألا ةراؽأل ل  حألا فةفاباألا  ةر  تاألفاألا  حل تألا فررفاألألألألأل تر األا ا حا فألس إألظيارألىكه
 راـألا  ا  دؼأل ؤادألبا ألفراب وألا ةراؽألا ةردتاأل  فألافرادألا فةفاباألا  ةر  تاألا  ألافألاس را  ةتاألا 

ألاتأل ألا فةفابا ألفا ألط  إ أل أت ألدار ألاابط ء ألا  ا  دؼ ألا  راـ ألاس را  ةتا ألافق ألبا  ألدرس  ا  ا

 المجموعات
 الضابطة التجريبية

T المعنوية حتماليةاال المحتسبة 
 ع± س   ع± س  

 معنو   *0،001 4،56 4،3 20،8 3،7 23،4 اختبار التحصيل المعرفي/درجة

 معنو   0.0002 10،65 14،2 186،9 13،4 198،3 مفهوم اللات اال اديمي/درجة

 معنو   0،006 6،86 8،89 60،5 9،08 66،4 االتجا  نحو الدرس/درجة
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كألاف ألعألافرادألا فةفاباأل  ا  دألاالفا رحسإأل ةا رهألاقدرا وألاافا ن  وألبا ألا  ة بتألاا فن رااألفا
را  ةتاألبفا ألبا أل ر   ألا الاألفاألنةاسألا طيإألففألتيؿألااراءألا حة  ألا طيإألافألىكهألاالس 

ألاكأل ألاا فرااف  ألا ح  تاك ألا  فررفا ألا الاؿألا  ألاتألفاعاعألافح ا األربطألا ت را ألا س الا بند
ا  راـألا  ا  دؼأل عـألبفات  ألننطاألففألألااس را  ةت(ألا  ألافألألWittrock:1989 :348تن رأل 

نس  ألا فررفاألبندألا ف راـألألال فا فررفاألا لدتفاألااـألففألاالفا رألا ةد دوألتيؿأل ن ءأللي أل  فألا
 افرااف  ألف دالألففألك ؾألىاأل  ناألأل  ألسا تأل  ألافألةاىرألا  راـألا  ا  دؼألىاألافألا رلتأل تسألفس ياأألاك

فف أل ؤارألاناتألاتح  األألا ت لاألففألا فرااف  ألا فت اناأل دتوألاتاافألاس يال ألفني كأل ةس را و
ألا  ألاأ س إ ألفا ألفاألاألفرااف   ألا ف راف ف ألتس بد ألا  ا  دؼ ألا  راـ ألاس را  ةتا ألفا ألا فدرس ألدار اف

أل ألا ارضك ألارعي  ألفع ألا ةد دو ألاا فررفا ألا س الا ألا فررفا أل  ف ألاا ربط ألاالفا ر ألدارألألاك ا  د اف
ألا فرااف   أل  ف ألاالر ا ط   أل اؾ ألا ة د ألا   ألا طيإ أل اةتو ألفا ألتااف أل ةاؽألاألألا فدرس س إ

ألا  ا ألا  ةر  تا ألا كا ألألا فةفابا ألا  ا  دؼألفاألف ص رألفةياـ ألا  راـ درس ألبا ألافقألاس را  ةتا
االأ دتفاألس بدألا طيإألبا أل حفايـأل فسؤا تاأل رافيـألاا  التألا  ألافا رألةد دوألااس حدااي أل

أل ألافح ا ا ألا  س ؤال  ألطر  ألتيؿ ألا  س ؤال فف أل يكه ألاة ا   ألبا ألاألألا ة د ألا طيإ أل در إ اف
دفر يـألإ  أل حفتألفسؤا ت  ألةد دوألفاألا أنفألبفألفدػأل فانيـأل راتفتاأله رأل لا دتاألألاس را  ةتا

فألا رفتألاألااف  ألا  األ ةإألأفألتف اأاى كألففألا فر رؼألاا فر ا  راـألا  ا  دؼألألاس را  ةتاافقألبا ألا 
ةرا ألا طيإألتف رسافألبفاتاألا فراقااألا كا تاألااتةتاأل نظتـألا كا ألاا فألتلَافافألأداءىـألاكا يـأل

أل ألإفألا  در سألبا ألافقألاس را  ةت  ألحد ااأل رطاألLourdes&Garcia:2000:96تن ر ألاك )
اس دب  يـألا ف راف فألا ةرلاأللدراؾألا اباألاتس بدىـألبا ألفر  ةاألفيفاألفر ناألاففألاـأل  حسفأل

أل ألا فا سااك ألا في ـكألاأل افررفا ألاف طاا   ألا فررفتا ألاقدرا يـ ألاداافريـ ألافل لدىـ ألاب يـ ألفف    د
ألا   دألففألعاطيـأل فل درىـألا فررفتا.

تفافأل ةس رألىكهألا ن  ةاألاأنوألااف أل ادألا  حل تألا دراساأل اطيإألا نااألأأارألابت ألا  رفات  ألاألألألألأل
ألف ص را أل ألفا ألا ح  تا ألا دراسا ألن     ألأظير و ألف  ألاىكا ألاس تر  ي ك ألبا  ألقدرو ألااأ ر ا فررفتاك
ألا  راـأل ألإس را  ةتا ألافق ألبا  ألدرس  ألا  ا ألا  ةر  تا ألا فةفابا أل تص ألفتف  ألا فررفا ا  حل ت

 ا  دؼألاا س إألا فح فتألفاأل ةاؽألا فةفاباألا  ةر  تاألا  األدرس ألبا ألافقألإس را  ةتاألا  راـألا 
ألا  راـأل ألاس را  ةتا ألاف ألىا ألا ع اطا ألا فةفابا ألبا  ألا درس ألنحا ألاال ة ه ألف ص ر ألفا ا  ا  دؼ

ألألاا ةد دأل ةكإألاالن ا هألا ا رألاالى ف ـألا ةاإألا ف راألفاألا ص  إألكوا  ا  دؼأل ردألاس را  ةتاألةد د
ألا ف راف ف ألا ة ى   ألبا  ألإ ة ا   أل ؤار ألقد ألا     ا ألاأفأل. اىكا أل اطااا ألسفح ألقد ألالسااإ ألىكا ف اا 

ألا نرارألا  فسؤا تاأل أل نةسألا اق ألااصضألا نظرألبفألفس ات  يـألاىكا ألاا ف راـ ألدارألا فراـ  ار اا
ألارفعأل أل  راـ ألفن  ألا ف راف ف ألاالسااإ ألىكا ألفاف ألااك ؾ ألا ف راف ف ألا ة ى   ألبا  ألإ ة ا   انراس
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ا  ط  ق(ألدافأل-ا  حدؼ-ا  را  -فس اػألقدرا يـألففألتيؿألفراحتألا  راـألا  ا  دؼألاىاأل ا  في دتا
ألا نرارألا  تةتألأاألا لاقألن  ةاأل إلة ااألا ت ط األأاأل فراةراألا فدرس.

 الخاتمة:-4
ألافقألألألألأل ألبا  ألدرس  ألا  ا ألا  ةر  تا ألا فةفابا أل ةاؽ أل ن  أل اعح ألاالس ن  ة   ألتيؿ فف

  ا  دؼألبا ألا فةفاباألا ع اطاألفاألا  حل تألا فررفاأل اف دوألا رافتاألا فلرروألاس را  ةتاألا  راـألا
ألاالأ دتفاأل ألا كا  ألفةياـ ألفس اػ ألااف ألا فا نرو( ألفاس ف أل اس   إ ألاىا ألا  در س ألطرا ق  ف دو

ا  ا  دؼألا فألافعتألففألا فةفاباألألـاس را  ةتاألا  راافقألبا أل افةفاباألا  ةر  تاألا  األدرس أل
ألاف ألدرس  ألا  ا ألا  ةر  تاألا ع اطا أل افةفابا ألا درس ألنحا ألاال ة ه ألافس اػ ألا ف اراك ألا طر لا ق

ا  األدرس ألبا ألافقألاس را  ةتاألا  راـألا  ا  دؼألا فألافعتألففألا فةفاباألا ع اطاألا  األدرس أل
با ألاس تداـألاس را  ةتاألا  راـألا  ا  دؼأل ف ألألا  أأ دبا ألافقألا طر لاألا ف اراألاف ألا  الت  ألفياأل

ألف أل ن ء ألففألدار ألةد دوأل ي  ألفة ىتـ أل  ا  د ألا  فرااف  ألا س الا ألاربطي  األ أا فألا فر رؼألابن  ي 
ألاىداؼألاأل أل حل ق ألفا ألااره ألافررفا ألفت اةا ألدراستا ألفراحت ألفا ألا  ا  دؼ ألا  راـ ألاس را  ةتا اس تداـ

 در سألا رااـألا ر  عتاألا فت اةاألااةراءألقت س  ألدار األ فةياـألا كا ألاالأ دتفاأل افراحتألا دراستاأل
ألا كا ألاالأ دتفاأل افاادألا فت اةا.ا فت اةاأل أل ا ررؼألبا ألفدػألاف يؾألا طيإأل فةيـا
 والمراجع:المصادر 

 أل؛ ألن دف ألك ألابا اا  ألةف ؿك ألك أل   اف ألاالس ف عألألا ا ألفي را  أل نفتا ألفا أل در  ا أل رن ف  أار
ألالر   أل ألا فراق ف ألا طااا أل دػ ألالأ دتفا ألا كا  ألا فةادألألافةياـ ألدفنقك ألة فرا ألفةاا أل  :

أل(أل.أل2010 رااع:(كألا رددألا26 
 أل؛ألألأ ا   افألكألةف ؿألب دهللا أارأل رن ف أل در  األفاأل نفتاا في را ألا دراستاألاا  حل تألافةيـا

ه رألفنناروألكألا ة فراألأله ألرس  األدا اراألأل: ا كا ألالأ دتفاأل دػألا طاااألكاؼأللراا  ألا  راـأل
 (أل.أل2004الردنتاألكألبف فكالردف:

 دألةفراألفاأل نفتاألدافعألاهنة  ألاا كا ءاالنةر  األف باتاأل رن ف ألإرنا األدر اكانرؼألاحفدأل؛أل 
ألالس سا ألا  راتـ ألفف ألا ا فف ألطاااا لف ألفنناروكألأل دػ أله ر ألف ةس  ر أل رس  ا :

 (أل.2003ا ة فراا ي نفتاكالردف:
 اارألاس تداـألاس را  ة  األا ناتألبااألكألفرى دألفلطة أل؛ألألVات رطاألا فة ىتـألفاألا  حل تألأل

ألا  ألا  در س ألطرا ق أل ف دو ألا ف رددوا فررفا ألا كا ءا  أله رألألنفتا ألدا اراه أل اطراحا :
أل(أل.2011ارب تكااتاألا  ربتاألا ر  عتاأل:-فنناروكا رراؽكة فراأللي ألا د ف

 ا رألاس تداـألا  راـألا  ر اناألا سااإألا  راـألألبااكألا  دألابدألهللاألكألافحفادألكألسااافألت  دأل؛  
األاا  ة هألنحاألف دوألطرا قألفر ألاا فن قناألا سااإألا فةفاب  ألا لص روألفاألا  حل تألا فررف
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ألا ر  عتا ألا  ربتا ألا  تكأل در س أل ة فرا ألبنر ألا ح دؼ ألا رافا أل ا فؤ فر نتس ف:ألأل29-30:
أل(أل.2009

 أل أل؛ ألاحفد ألك ألا  در ستابادو ألا رفاتا ألفا ألاا  لاتـ ألالفتكألألا لت س ألدار ألا ا   : أل اهلدار :
أل(أل.1991:الردف

 أل أل؛ ألا ةتش ألا اسف ألك ألبة نا ألاسف ب ت ألب ا ألاا  راـ ألا ة ن  فا  در س ألكؼ أل ه وكألألا  دف غ :
أل(أل.2008فا ااألاف ؽ:

 أل(أل.2001:ألع اننرألاا  ا  ألفدارألا ةرق  ::أل بف فألا ةد دألفاأل راتـألا رااـترلاإألنناافأل؛أل
أل

 Gishك R. B.(2002) .Visual Impairment and Its Effect on the 
Development of the Self-Concept. Unpublished doctoral dissertationك 
Iola universityك USA 

 Kirkpatrickك H. and Cubanك l. (1998)ك “Should We Be Worried? What 
the Research Says About Gender Differences in Accessك VS. 
Attitudesك and Achievement with Computers”ك Educational 
Technology(4) 38 ك. 

 fenshamكpك gun stone(1994)ك:R&R whit the content of scince: 
Aconstructivst approach to ite teaching and learning كLondonكthe 
falmer prees. 

 LourdesكP.M.&GarciaكE.G(2000);program for the improvement of 
metamemory in people with medium and middle mental retardation. 
Psychology in spainكVol.6كNO.1  

 Wittrock M.(1989):Generative processes of comprehension Education 
psychologist. 

أل
أل
أل
أل
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أل(1 ا فاحقأل
ألات ا رألا  حل تألا فررفاأل ف دوألطرا قألا  در س اس   إألفاس ف(

ألإفألفعفافألاالسااإألا  در  األىاأل:ألألأل-1
-اهة ا   أأل-س ة ااأللاافرألا فدرسألألألألألألداالأل-ا فف رساألاالداءألألألألأل أل-ا  ر افأل  فألا طيإألألألألألألإأل-أ

أل (أللحتحا-إ
ألحسإأل:ا أافألا لرارا ألالداءألا ط  إأل اااةا  ألا حراتاألفاألالسااإألألفرؼأل-2
أل أل(أللحتحاأل-إ-اهة ا  أل أأل-دألألات ت رألا فدرسألأل-إفا نتاألا ط  إألألألأل أل-ات ت رألا  ف تألألإأل-أ

ألدر  ا:ففألا لرارا ألا  األ  تكى ألا ط  إألفاألالسااإألا  أل-3
ألا  در س.ألألألألألإأل-أ ألا  در س.ألألألألد-فرحااألف ق تألا  در س.ألألأل أل-فرحااألف ارد ألارد أل-فرحااألا  در سألاف 

ألفرحااألا  در س.
ألتاافألدارألا فدرسألفاألاالسااإألا  ا د األىاألا ت كألقرار أل:أل-4
أل-در س.ألألدفرحااألف ق تألا  در سألاف اردألا  أل-فرحااألف اردألا  در س.ألألألألألألةػألألأل-فرحااألا  در س.ألألألإأل-أ

ألفرحااألف ق تألا  در س
أل ي ألا ط  إألىاألأل-5 افألا ريقاألاالنتاألاا فا نروأل  فألا ح ف ألأاألا فا رألا ل درألففألا فدرسألااالس ة ااألا  األتلـا

ألةاىر:
ألاسااإألاالدت ؿألاا  عف فأل–االسااإألاالفرؼألألألدألأل-اسااإألفحصألا نةسألةػألأل-االسااإألا  در  األألألألألألإأل-أ

أل
ألفؤدؼألفاألاالسااإألا  ا د األ:تاافألدارألا ط  إألا أل-أل6
أل-ا ت كألقرارا ألفرحااألا  در سألاف اردألا  در سألأل أل-ا ت كألا لرارا ألفاألفرحااألف ق تألا درسألألألألألألألألألألألإ-أ

ألا ت كألقرارا ألفرحااألا  در سأل-ا ت كألقرارا ألف اردألا  در سألألألألألألد
ألحسإ:اتاافألأداءألا ط  إأل اااةا  ألا حراتاألفاألأسااإألاهدت ؿألاا  عف فألألأل-7
 أل(ألأل-إ-االة ا  أل أأل-ات ت رألا  ف تألألألألألألألألألألألألدأل-إفا نتاألا ط  إألألألأل أل-ات ت رألا فدرسألألألألألألألإأل-أ

أللحتحا
ألاالسااإألا  در ساألا كؼألتحلقألأىداف ألاة ف بتاألاأ رألىاأل:-8
-االة ا  أل أأل-اسااإألاهدت ؿألاا  عف فألألألألألألدأل-اسااإألفحصألا نةسألألألألأل أل-االسااإألا  ا د األألألألألإأل-أ

ألا (لحتح-إ
أل: ا  األا حرا  ألفعألأآلفرؼألألالسااإألتس تدـأل-9
ألال ح   ألا  ألاس ة ااألانتاأل.أل- ح   ألا  ألاس ة ااألانتا.أل أل- ح   ألا  ألاس ة ااألاردألف روألألإأل-أ
أل ح   ألا  ألف روألطا اا.أل-دأل

أل: فنر اا لسااا الفرؼألأل-أل10
ألاأتكألا لرارا ألتن رؾألا ط  إألة  ت   -تن رؾألا ط  إألاأتكألا لرارا ألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  -أ

ألتن رؾألا ط  إألا ة دألا  ت كألا لرارا  -التن رؾألا ط  إألاأتكألا لرارا ألد -إ
أل: بندألأداءألحرااأللراابا ألأةي وألا ةفن س ؾألفإفألا فدرسألتس تدـألأسااإألا  در سأل-11

ألاالفرؼ.أل-ا  ا د ا.ألألألألدأل-ا  در  ا.ألألألألألأل أل-فحصألا نةس.ألألألألإأل-أ
أل:إن لسااإألا  در  األ-12
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ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل ح   ألإ  ألا درألفس بدألألألأل -ال ح   ألإ  ألأداا ألاا روألأل  -إ  ألأداا ألاا روألألألإتح   أل -أ
ألال ح   ألإ  ألا درألفس بد -د

أل: ا لسااإألا  در   األاافألا ت كألقرارفا فألا  نة كألفنل تأل-13
ألا فنرؼ -دألألا فدرس -ا  ف تألألأل  -ا ط  إألألإ -أ

أل: إ  االسااإألا  ا د األالتح   ألأل-14
ألت روألا   راـ -ا درألفس بدألألألألألد -أةي وألاأداا ألأل  -اق ألطا تأل ا راـألألإ -أ

أل: س إأل سفتاألأسااإألفحصألا نةسألاك ؾأللفألا ط  إأل-15
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألترفتأل فةردهألألألألألأل -ترطاألا  صكتاألا راةراألأل نةسوألألألأل  - ت  رألفا فألا  نة كألألألألإ -أ
أل ت  رألاق ألا  دء -د

أل: تاافألدارألا ط  إألا سااإألفحصألا نةسألا ت كألقرارا ألفرحااأل-16
ألاردألا  در س -ا  در سألألد -ا  در سألاف اردألا  در سألألأل  -ق تألا  در سألاف اردألا  در سألألإ -أ

أل: تاافألدارألا ط  إألفاألاسااإألاهدت ؿألألأاألا  عف فألىاا ت كألقرارا ألفرحااأل-17
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل سألاف اردألا  در سألألا  درأل -ف ق تألا  در سألافاألأان ءألا  در سألألإ -أ

ألا  در س -ف ق تألا  در سألاف اردا  در سألألد - 
أل: ا فدرسألفاألأسااإألاهدت ؿألأاألا  عف فألىاألا ت كألقرارا ألتاافألألدارأل-18

ألر سف اردا  د -ف ق تألا  در سألألد -ا  در سأل  -ا  در سألإألف ق تألا  در سألاف ارد -أ
ألألألألألألأل: تاافألات ت رألأسااإألا  در سألفاألفرحااأل-19

ألسأان ءألا  در ف ق تألا  در سألافاأل -ف اردألا  در سألألد -فاألأان ءألا  در سأل  -ف ق تألا  در سألإ -ألأ
أل  حد دألناعألا  فر فألافس اػأللراب وألفاألاالسااإأل:أل-20 ألا ط  إألتلـا

أل .ا  ا د ا.ألألألأ.افحصألا نةسأل.ألألألألألإ.ا  در  األألألألألألدأل.أدت ؿألاا  عف ف.ألألأل
ألففألاأارألاس   إألفاس فألا  األتس طتعألف ي ألا فدرسألففألا ستطروألبا ألا اق ألااالنة  ألىا:أل-21

ألفحصألا نةس.أل-االفرؼألألألألألألألألألألألألدأل-ا  ا در األألألألألألألألألأل أل-ا  در  األألألألألألألألإأل-أ
ففألا فدرسألا  ألألففألاأارألاس   إألفاس فألا  األ ن لتألف ي ألا ت كألا لرارا ألفاألفراحتألا رفاتاألا  راتفتاأل-22

ألا ط  إألىاألاالسااإ:
ألا  در  ا.أل-االدت ؿألاا  عف فألألألألألألدأل-ا  ا د األألألألألأل أل-االفرؼألألألألألألإأل-أ

ألاكاألاردن ألافأل  راـألا ط  إألا ةرؽأل  فألا طفا ألألاألااقعألاالداءألنس تدـألاسااإ:أل-23
ألاالدت ؿألاا  عف ف.أل-ا  ا د األألألألألألألألدأل-االفرؼألألألألألأل أل-فحصألا نةس.ألألألألألإأل-أ

ألففألاس   إألفاس فألا فس بدوأل ا در إألبا ألفيناألا  در سألىاأل:أل-24
ألاالسااإألاالفرؼألأل-اسااإألفحصألا نةسألألألألألألدأل-االسااإألا  ا د األألألألألألألألأل أل-االسااإألا  در  األألألألألألإأل-أ

ألففألب اإألاالسااإألاالفرؼ:أل-25
ألتح   ألا  ألاق ألا  رألألأل-التفافألاس تدافوألفعألاتألاالبف رألألألإأل-أ

ألالتفافألاالنراؼألبا ألةفتعألا طيإألاناتألدق ق.أل-راق  ألا ةردتاألألألألألألألألألألألدال راباألا ةأل- ألألألأل
ألففألاس تداـألاالسااإألا  ا در األىا:ألا يدؼألا ر تسأل-26

ألا ط  إألترفتألافةردهأل ة روألففألا  فف.ألألألأل- سي تألبفاتاألا  راتـألألألألألألألإأل-أ
ألو. لاتـألا ط  إأل نةسأل-  راـألا ط  إألانة  ألبفاوألعففألا اق ألا فتلصألألألدأل- أل
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ألفاألاالسااإألا  ا د األ ننأألبيقاألفا نروأل  فألا فدرسألا:ألألأل-27
ألا ط  إألا فؤدؼألاا ط  إألا فراقإألفرَ .أل-ارقاألا رفت.ألألدأل-ا ط  إألا فؤدؼ.ألأل أل-ا ط  إألا فراقإ.ألألألألألألألإأل-أ

ألففألأأارألاس   إألفاس فألا  األ س بدألا ط  إألفاأل رافوأل  لاتـألنةسوألىا:أل-28
ألألألألألألألألألألألألألألألا نةسألألألألألصاا  عف فألافحاالدت ؿأل- ألألألدت ؿألاا  عف فألاا  در  ا.ألألألألألاالأل-ا  در  األاالفرؼ.ألألألألإ-أ
أل.فحصألا نةسألااالفرؼأل-د

أل-فاألاآلسااإألا  ا د األتاافألدارألا فدرسأل:أل-29
ألفاةو.أل-سا األألألألألألألألألألألألألألألألألألألدأل-فيحعألألألألألألألألألألألألأل أل-فن رؾألألألألألألألألإأل-أ

ألألألألألألألألألألألألألألفحصألا نةس(ألأل-ا  ا د األ-ا  در  األ-االتاألاس   إألفاس فأل االفرؼألألإفألا ةرؽأل  فألاسااإألاالدت ؿألاا  عف فأل-30
ألىاألفا:

ألقرارا ألفرحااألف ق تألا  در س.أل-ط تراألا  ف ر ف.ألألألألدأل-قرارا ألفرحااألا  در س.ألأل أل-االفا ن  ألااالداا .ألإأل-أ
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ألا كا ألاالأ دتفا(2ا فاحق  أل(أل فلت سألفةيـا

ألأ دا ألألن درا ألألاحت ن  ألأله  ا  ألألدا ف  ألألا ا را رألألـ
ألألألألألألاحسألاأفألقدرا األا  حل اتاألفنتةعاأل.أل1
ألألألألألألانررألانناألراضألبفألفس ااؼألا  راتفاأل.أل2
ألألألألألألان أله رألراضألألفاألةف ب األا دراستاألفاألا أاتاأل.أل3
ألألألألألألأرؼألافألفس ل ااألا دراساأله رألة دألأل.أل4
ألألألألألألارػألافألا فدرس فألالألتلدراناألبافت  أل.أل5
ألألألألألألاحعاألا ح راـألالدتل  األفاألا أاتاأل.أل6
ألألألألألألان ألبعاألفيـألفاألا فرحا األا ةف بتاألداتتألا أاتاأل.ألأل7
ألألألألألألافألفعيرؼألا نتلاألال ا قأل   ألفاألا أاتاأل.أل8
ألألألألألألانررألاأناألراعاألبفألااةا  األا ة فرتاأل.أل9

ألألألألألألارػألافألا ااةا  ألا دراستاألفاألفس اػألا ة فراأل.أل10
ألألألألألألافألفس ااؼألا دراساألا كؼألالا ألا تاألف ااعر أل.ارػألأل11
ألألألألألأل  ال ألافا رػألا دراستاألرع أل فس األفاألا أاتاأل.أل12
ألألألألألألاععألاىدافاألا دراستاألا  األ ن سإألافا نت  األا رافتاأل.أل13
ألألألألألألارػألافألفس ااؼألفاألا فاادألا دراستاأل الاألرع ألا ر  ااأل.ألأل14
ألألألألألألاألفاألا أاتاأل.انررألانناألاقتألفس اػألففأل في أل15
ألألألألألأل  ال ألااةا  األا فدرستاألرع ألفدرساألبني أل.أل16
ألألألألألألاح   ألا األفس بدوأل في األفاألا أاتاأل.أل17
ألألألألألألتلدرناأل فس األفاألا أاتاأل ن ءألبااأل ةاقاألا دراساأل.أل18
ألألألألألألانررألاأفألقدرا األا رافتاألقا ااأل.ألأل19
ألألألألألألفتاأل.ألاب لدألافأل لد رؼأل فس ااؼألا رافاأله رألفص ؿأل20
ألألألألألألانررألا نناألةد رألا ح راـألاالتر فأل األبافت أل.أل21
ألألألألألألاقدـألاد األبفاتاألفاألا فاعاعألا كؼألان قناألفعأل في األ.أل22
ألألألألألألفي أل أافأله رألفل ا األففألاالتر فألان ألاااقألفاألافألاالد األا  األاقدأل23
اػػقألاانػػ ءألا فن قنػػ  ألا رافتػػاألالننػػاألاافػػاأل ن ػػ  ناألا صػػرارألا رافػػاألأل24

ألففألنةساأل
ألألألألأل

احسألاأفألالتس طتعألاحدألافأل ي فناألفاألا فن قن  ألا رافتاألالننػاألأل25
ألاااقألففألنةساأل

ألألألألأل

ألألألألألألاس ف عأل اق ألفراهاألا  لراءوألفاألا أ إألا رافتاألااألالد تاأل.أل26
ألألألألألألارػألافألفا د األفاألا أاتاأل لادناألا  ألا نة  ألف ي أل.أل27
ألألألألألأل  نسااأل  في األ.ألانررألافألفلدر األا رافتاألا  روألاأل28
ألألألألألألبندف ألا حد ألفاألا ةلتألتسفعأل في األ إىف ـأل ف ألاقا وأل.ألأل29
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ألأل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

ألألألألألألارػألانناألس حلقألفس لاي ألبافت ألفرفاق أل.أل30
ألألألألألألتس ؿألفدرساألبناألبندف ألأه إألبفألا أاتاأل.أل31
ألألألألألأل  ارناأل في األفاألا فن ؿألبندف ألأه إألبفألا أاتاأل.ألأل32
ألألألألألألفاألا أاتاأله رألط ااألالنناألف ةاؽألبا يـأل.بيق األ  في األأل33
بيق ػػػاألا  فدرسػػػ فألسػػػ  األاسػػػ إألااػػػروألفن قنػػػ األ يػػػـألفػػػاألا فػػػاادألأل34

ألا دراستاأل
ألألألألأل

ألألألألألألأؤدؼألااةا  األهرع ءألففألحا األ.أل35
ألارفتألا ااةا  ألهرع ءألا  در س  فأل.أل36 ألألألألألألأقـا
ألألألألألألةساأل.انررألا نناألالالاحألفاألا دراساألهنناأله رألاااقألففألنأل37
اف نػػعألبػػفألا ػػكى إألا ػػ ألا أاتػػاألالفألقػػدرا األا دراسػػتاأله ػػرألفن سػػااألأل38

أل ي أل.
ألألألألأل

ارػألافأل في ػػػػاأل  ن فسػػػػافألباػػػػ ألا ةاػػػػػاسأل ةػػػػاارؼألفػػػػاألا ةلػػػػػتألأل39
ألا دراساأل

ألألألألأل

ألألألألألألفأل األفاألا أاتاأل ن ءألبا أل ةاقاألا دراساأل.األ ي ـألا  در س أل40
 ألأة ػػػػإألبػػػػفألتسػػػػ تفأل ػػػػاأل في ػػػػاألفػػػػاألا ةلػػػػتألا دراسػػػػاألبنػػػػدفأل41

ألالس ااألا   أل اةوألإ األ.
ألألألألأل

انػػػررألفػػػاألارػػػضألالحتػػػ فألا  احػػػدوألفػػػاألا ةلػػػتألا دراسػػػاألهننػػػاألأل42
ألفيفتألفاألا دراسأل.

ألألألألأل

ألألألألألألاةدألسيا األفاألا  حد ألفعألا  در س  فألاألإداروألا أاتاأل.ألأل43
ألألألألألألا فن ألافألاأافألنتل ألفرفاق ألفاألا راـأل.أل44
ألألألألألألااؼألا رافاأل.اب لدألافألاا دؼأله رألراضألبفألفس أل45
ألألألألألألارػألافألا فدرس فألتنةرانناألبا ألا  ةاؽألفاألا فاادألا دراستاأل.أل46
ألألألألألأل س فعألب  ا األا  ألح نف ألأ حد ألبفألدراس األفاألا أاتاأل.أل47
اب لػػػدألافأل في ػػػاألتلػػػدقانناألفػػػاألاػػػتألفػػػ ألاقا ػػػوأل يػػػـألفػػػاألا فػػػاادألأل48

ألا دراستاأل
ألألألألأل

ألألألألألأل ال ألأفا رؼألفاألا فاادألا رافتاألق االألففألا فدرس فأل.أل49
ألألألألألألأرػألافأل في األ  ل اافألأفا رؼألفاألا ف دوألا دراستاأل.أل50
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أل(فلت سألاال ة هألنحاألف دوألألطرا قألا  در س3ا فاحقأل 
ه رألألفح  دألفاافقألا را را أل 

ألفاافق
ألألألألاعتعألافراناألاحر اأرػألأفألفاألف دوألطرا قألا  در سألفة ؿألأاسعأل ررضألا فاألأل-1
ألألألألافألف دوألطرا قألا  در سألىاألففألا فاادألا عرار األ األأل-2
ألألألألانررألا  ع قألبندف ألأأافألاأؼألنن يأل  لاإألف دوألطرا قألا  در سأل-3
ألألألأل دتاألف تألند دألنحاألفدرساألف دوألطرا قألا  در سألأل-4
ألألألألالألأرػألعراروأل اععألألف دوألطرا قألا  در سألعففألا فني  ألا كؼألندرسوأل-5
ألألأل تلرإألبااألاال ف ـألاف دوألطرا قألا  در سألا  األادرسي أل-6
ألألألألف دوألطرا قألا  در سألىاألففألاأل فاادألا فراقاأل نة حاألفاألا دراساأل-7
ألألألألأتن ألا رساإألفاألف دوألطرا قألا  در سأل-8
ألألألأل نفاألف دوألطرا قألاأل  در سألةا األففألا ف راألاا تت ؿأل األ-9

ألألألأل قألا  در سألفل رناألا  فاادا دراستااالترػألأرػألإبط ءأىفتاأأ ر ف دوألطراأل-10
أف تألا  ألا فن قناألفعأل في األففألأةتألا  ةاؽألاا حلاؿألبا ألا درة  ألفاألف دوألأل-11

ألطرا قألا  در س
ألألأل

ألألألألأ ةنإألاالت ييألفعألالنت صألا ف تلل فألاطرا قألا  در سأل-12
ألألألألأنررألا  فاتألانرادألا كىفألفاألحلصألف دوألطرا قألا  در سأل-13
ألألألألأنررألافألا اق ألتفرباطئألفاألدرسألطرا قألا  در سأل-14
ألألألأل ؤارألف دوألطرا قألا  در سألساا  با ألفرد األا دراساألا ر ـأل-15
ألألألألأأارألف دوأل ة بناألفاألاالف ح نوألتف دوألطرا قألا  در سأل-16
ألألألألأنررألا  راحاألا نةستاألألفاألف دوألطرا قألا  در سأل-17
ألألألألر سأ فن ألأفأل  دادحلصألف دوألطرا قألا  دأل-18
ألألألأل  سـألف دوألطرا قألا  در سألا  فراناألاألا ةف  تاألبندألاالداءأل-19
ألاطرا قألأل-20 ألا ت لا ألاا فةي  ألا لحف ألفا ألا فننارو ألا فل ال  ألقراءو ألفا الأرهإ

ألا  در س
ألألأل

ألألألألا  إألت رةاألال  راقألاف دوألطرا قألا  در سأفعتألقراءوألأل-21
ألألألألطرا قألا  در ساف ح فألف دوألألأنررألا ن ب  ألبندف ألتح فألفابدأل-22
ا فن ألافأل درسألفاادألطرا قألا  در سأل الةي ألف دوألدراستاألفاألةفتعألا فراحتألأل-23

 ا دراستا
ألألأل

ألألألألأحعرألدراسألف دوألطرا قألا  در سألح  أل األان ألفر ع أل-24
ألألألأل  تحأل األدراساألف دوألطرا قألا  در سألفرلاأل  راـألا لت دوألاا  اةتوأل-25
فاعاب  ألفيفاأل ةراوألفاععألإبة إأل أا رألففألألأرػألأفأل ف دوألطرا قألا  در سأل-26

ألا طيإ
ألألأل

ألألألألأسر ألدا ف  ألالق ن ءألا إألف دوألطرا قألا  در سأل-27
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أل(4 ا فاحقألأل
ألنفاك ألتطاألدرسألبا ألافقألاس را  ةتاألا  راـألا  ا  دؼ

ألاالىداؼألا ساااتا:
ألاردألان ي ءألا درسأل  اقعألففألا ط  إألاف:

ألتررؼألاالسااإألا  در  األ-1
ألسااإألاالفرؼألااالسااإألا  در  اتف  أل  فألاال-2
أل كارألتطاا ألا  در سألبا ألافقألاالسااإألا  در  ا-3

ألا فرحااألاالا  :ألا  في دتا
 اةوألا فدرسألا طيإألفاأل داتاألا درسألا  ألا  ةا رألا  فاعاعألاافأل ربطااألا درسألا  فاعاب  ألا س الاألا  األ ـألأل-

أل لرارا ألا ت لاألافراحتألا رفاتاألا  راتفتا. در سي كألافراحتألا رفاتاألا  در ستاألااالسااإألاالفرؼألاا
ألأل- أل ةا ر ألااس ا رو ألا فدرس ألق ت ألفف ألاس اا ألطر  ألتيؿ ألفف ألا طيإ ألباا رو ألا الة اا ألا طيإ ألاقت ـ ألفا طيإ

ألاالس ااألفاألااراؽألا رفتألا ت لاأل أتألفةفابا.
ألبرضألافا رألا طيإألا  األ ـأل دا ني أل ية ااألبفألاالس ااألا فطراحا.أل-

أل:ألا  را  ا فرحااألا ا نتا
أل افةفاب  أل6-4 اةتوألا طيإألا  ألا رفتألفاألفةفاب  أللص رو أل- ألاا  نلتأل  فألا فةفاب  ألاطر ألاالس اا )

أل التألا طيإألا  ألا فة ىتـألا فس يدفا:
ف ىاألأل-ف ىاألا لرارا ألا  األ  تكى ألا ط  إألفاألاالسااإألا  در  ا؟ألأل-ف ألدارألا فدرسألفاألاالسااإألا  در  ا؟-

ألدر  ا؟ا يدؼألففألاالسااإألا  
ألا فدرسألا   نلتأل  فألا طيإألا ارإألدارألا استطألاان ءألقت ـألا طيإألاالننطا.- ألتلـا

ألا فرحااألا ا  اا:ألا  حدؼ
ألحاؿأل ألفة ىتـ ألا تو ألف  الااا ألاررض ألفةفابا ألات ألق  د ألبا  ألا الب ف د ألاك ؾ ألةف با ألانات ألا طيإ فن قنا

ألا فةي ألا   ألاطياو ألالت ألقد ألا فدرس ألتااف ألاا     ا ألكؼألا ا فاعاع ألبـا ألاالة اا ا  س ؤال ألألففرن ألففألتيؿ
ألا س الا.

ألا فرحااألا راارا:ألا  ط  ق
أل:ال تاا طيإألفاألفن قناألا فااقفألاتح اؿألا فدرسأل ط  قألف  رافوأل

ألا فأل  ـأل ا  عألا لرارا ألفاألفراحتألا رفاتاألا  راتفتاألفاألاالسااإألا  در  ا؟-
ألاإألا  در  ا؟سااألاالف ألفعفافألارقاألا رفتألف-
ألافقألاالسااإألا  در  ا؟با ألا طيإألا فأل  ـألبفتألأل-
أل
أل
أل
أل
أل


