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  األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية 

  بمدارس مدينة عمان الخاصة
  

  إعــداد

  فدوى سالم برقـــــان

  

  إشـراف 

   جمال خليفةيالدكتور غاز

  
  ملخص

أثر إستراتيجية لعب الدور فـي التحصـيل والتفكيـر                 هدفت هذه الدراسة إلى تقصي      

، وتمثلت  االجتماعية والوطنية  االستقرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مبحث التربية        

  :أسئلة الدراسة في اآلتي 

 بحث طلبة الصف الثالث األساسي في م لدىتحصيلالأثر إستراتيجية لعب الدور في   ما-1

 لعب الدور ، و الطريقة استراتيجية(ختالف طريقة التدريس االتربية االجتماعية و الوطنية ب

    ؟) االعتيادية

ساسي في طلبة الصف الثالث األ االستقرائي لدى تفكيرالأثر إستراتيجية لعب الدور في  ما  -2

لعب الدور،والطريقة استراتيجية ( ختالف طريقة التدريسا التربية االجتماعية والوطنية بمبحث

  ؟ )االعتيادية

قامت الباحثة بتطوير اختبار تحصيلي واختبار للتفكير االستقرائي ، ولحساب معامـل                   و

ما على عينة استطالعية من     ثبات االختبار التحصيلي واختبار التفكير االستقرائي فقد تم تطبيقه        

 ط

 



 

ي  

 -باسـتخدام معادلـة كـودر     ثبات االختبار التحصيلي    خارج عينة الدراسة ، وحِسب معامل       

،  وحسب معامل ثبات اختبار التفكير االسـتقرائي         )0.82(وقد بلغت قيمته    : )20 (ريتشادسون

 حيـث ط بيرسـون  ومعامل ارتبا ) test – retest( باستخدام طريقة االختبار واعادة االختبار

  )  . 0.91(بلغت قيمته 

       واقتصرت عينة الدراسية على مدرستين وعلى أربع شعب صفية من شـعب الصـف              

الثالث األساسي تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية، وتم توزيعهـا علـى مجمـوعتين              

اتيجية لعـب الـدور،     وتم تدريسها باستر  : بالطريقة العشوائية البسيطة، المجموعة التجريبية      

ا بالطريقـة االعتياديـة     وتم تدريسه : والمجموعة الضابطة   . طالباً وطالبةً ) 54(وعدد أفرادها   

  .طالباً وطالبةً) 52(أفرادها وبلغ عدد 

من  -  الوحدة الخامسة والوحدة السادسة-      وتمثلت المادة الدراسية في الوحدتين األخيرتين

ة الوطنية  للصف الثالث األساسي ، وتم تدريس الوحدتين في وحدات مبحث التربية االجتماعي

حداهما للتدريس إعشر حصص من خالل خطتين تدريسيتين قامت الباحثة بإعدادهما،

  . باستراتيجية  لعب الدور، واألخرى بالطريقة االعتيادية

ـ وقد تم تحليل البيانات باستخدام حزمة التحليل اإلحصائي        وتحليـل   ة للعلوم االجتماعي

 وكشفت النتائج عن أثر ايجابي للتدريس باستراتيجية لعب الـدور           ،التباين األحادي المصاحب  

  . في زيادة تحصيل الطلبة وتفكيرهم االستقرائي 

تضمين استراتيجية لعب الدور في المنـاهج       :  قدمت الدراسة عدداً من التوصيات أهمها          و

، وعقد دورات لمعلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي         المدرسية ودليل المعلم لتلك المناهج      

 ي

 



 

ك 

لعب الدور وبطرق توظيفها،واجراء دراسات ميدانيـة جديـدة حـول           لتعريفهن باستراتيجية   

  .اتجاهات المعلمات نحو هذه االستراتيجية الجديدة
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ABSTRACT  

 

       This study aimed at inquiring the role playing strategy effect on the 

third grade students' achievement and inductive thinking in the social and 

national education course in Amman private schools . 

      The questions of the study are as follow: 

1- Does the achievement of the third grade students in the social and 

national education course  differ, due to the teaching strategy (role play 

strategy, and traditional Method)? 

 2 - Does the inductive thinking of the third grade students in the social 

and national education course differ, due to teaching strategy (role play 

strategy, and traditional method)? 

      The researcher developed an achievement test and an inductive 

thinking  test , by applying them on a pilot sample and calculating their 

reliability using   (KR-20) formula , and test – retest method. Their 

reliability values were (0.82) and (0.91). 

  ل

 



 

م  

      The study sample was consisted of two schools and four third grade 

classes as a cluster sample, distributed randomly into two groups .The 

experimental group was taught by using role playing strategy, which 

consisted of (54) male and female students, while the control group was 

taught by using traditional method which consisted of (52) male and 

female students. 

     The last two units in the social and national education course were 

chosen and taught for the  third grade class students  by using role playing 

strategy and traditional method in ten lesson plans for each strategy 

developed by the researcher .   

      Using SPSS and ANCOVA revealed a positive effect of role playing 

strategy in increasing student s’ achievement and their inductive thinking 

skill. 

      The study presented some recommendations such as : 

including role playing strategy in the schools curriculum guides, 

 conducting training sessions for the first basic circle female teachers on 

role- play strategy of teaching, and conducting new field studies relating 

to teaches attitudes toward this strategy. 
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 الفصل األول

   الدراسة قدمةم

 :  التمهيد

 
  

، إال أن هذه تماماً واضحاً بالعملية التعليمية التعلمية        أظهرت البشرية عبر العصور اه

تسم بالمنهجية إال في العصر الحالي، وذلك عن طريق قيام عدد كبير من العلماء االهتمام لم ي

والباحثين ومراكز البحث العلمي بإيجاد مبادئ وأساليب وطرق تدريس يمكن عن طريقها 

  .تحسين عمليتي التعليم والتعلم 

 ويتميز العصر الذي نعيشه بسرعة التغير، وأهم مظاهره ما يعرف باالنفجار        

المعرفي، فلم تعد المعرفة ثابتة ولكنها أصبحت متغيرة والنهائية ، مما أدى الى  تضخم حجم 

المعرفة،بحيث لم تعد المعارف التي تزودت بها أجيالنا في المؤسسات التعليمية قابلة لالستخدام 

ما أنسب األساليب : ة طويلة، وهذا يشكل تحدياً يطرح عدة تساؤالت منها والتطبيق لفتر

الالزمة للتفاعل مع المعرفة ؟ وما معيار الحكم على مدى استفادة المتعلمين من تلك المعرفة ؟  

  ) .2001سعادة وابراهيم ، ( 

 مواجهة هذا       ويمكن لتنوع طرائق التدريس وفق االتجاهات التربوية الحديثة أن يسهم في

فاكتساب الطالب طريقة في ." التحدي، وذلك عن طريق تنمية قدرة الطالب على التفكير

 من المعلومات تُنسى بعد مرور فترة وجيزة ، اً متراكماًالتفكير أفضل بكثير من اكسابهم كم

  ، ونوكذلك من الضرورة تعليم الطالب مهارات التعلم الذاتي التي تمكنهم من التعلم كيف يتعلم

، )2006خضر ، "(في البيئة المحيطة وتساعدهم على توظيف مصادر التعلم والمعرفة المتاحة 

لم تعد عملية التدريس بمفهومها العام تعني قيام المعلم بإعطاء المعلومات للطلبة باستخدام اذ 
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 ، تعلُّميةوسائل وأساليب الشرح التقليدية دون أن يراعى إشراك الطلبة في العملية التعليمية ال

 فيها ، مما يغير من دور المعلم من الملقن ا فحسب ، بل إعطاؤه الدور الرئيسليس هذ

فقد بدأت المدارس والمناهج الدراسية تعمل على جعل النشاط . المسيطر الى الموجه المرشد 

 ، وجزء ال يتجزأ من طرق وسيلة مهمة في إيصال الخبرات بصورة متكاملة إلى الطلبة

 ذلك أن هذه األنشطة تمد الطلبة بخبرات تربوية التي يتم بها تنفيذ هذه المناهج ، التدريس 

نافعة متنوعة من خالل مواقف عملية يتعرض لها الطلبة بحيث يسهل استدعاؤها وتذكرها 

  .فيما بعد عندما يمر الطلبة بمواقف مشابهة لها في الحياة العامة

فيذاً للمنهج المدرسي من حيث األهداف والمحتوى       وتعد طرائق التدريس تطبيقاً أو تن

ويطالب مخططو المناهج من المعلمين في أثناء تدريس المنهج أن ينوعوا " والخبرات التعلمية،

من األنشطة التربوية التي تزيد من دافعية الطالب ، وترفع مستوى التهيئة الحافزة لديه ، فمن 

 بها، أنه ال توجد طريقة تدريس مثلى تستطيع وحدها البديهيات التي ينبغي على المعلم أن يلم

أن تعمل على تحقيق جميع األهداف التدريسية، ويحتم هذا على المعلم استخدام طرائق تدريس 

سعادة " ( متعددة وتقنيات متنوعة ووسائل تعليمية مختلفة للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة 

  ) .2001وابراهيم ، 

الى أنه على الرغم من تعدد استراتيجيات التـدريس وطرائقـه           ) 2002( نواصرة        ويشير

لكن ال توجد طريقة واحدة مثالية لتدريس الطلبة وتزويدهم بالمعرفة ، وإنما يتوقف ذلك على               

  .  طبيعة الدرس ، وطبيعة الطالب ، واإلمكانات المتاحة : عوامل عديدة منها 

الى تقديم المعرفة ، بل تعد هـذه المعرفـة ومـا                   والدراسات االجتماعية ال تهدف فقط      

تحويه من بنية معرفية ومهارات وقيم، وسـيلة للمتعلمـين تمـدهم باإلمكانيـات والقـدرات                
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والمهارات التـي يحتاجونهـا فـي حيـاتهم اليوميـة وفـي حـل مشـكالتهم االجتماعيـة                          

لمـتعلم وبنـاء            والشخصية ، ذلك أن أهـداف الدراسـات االجتماعيـة تـرتبط بحاجـات ا              

جوانب شخصيته العقلية واالجتماعية والسياسية، وترتبط كذلك بالمجتمع والبيئـة وحاجاتهمـا            

 ).1993أبوحلو، (ومشكالتهما 

ال وبيل إلى الدراسات االجتماعية كقضية عقل ويد وقلب ، اذ يمثل الرأس و وقد نظر مارت

 Martorella)مثل القلب القيم واالتجاهات  التفكير، وتمثل اليد الكفايات أي المهارات، وي

and Beal , 2002)   

        ومعلم الدراسات االجتماعية عليه أن يختار الطرائق المناسبة لتحقيق األهداف 

المرجوة، ومن هذه الطرائق القصة والنصوص المكتوبة والتعلم التعاوني والتعلم الذاتي 

يل ولعب الدور والمجموعات وطرائق تعلم وتعليم واالستقصاء واالستكشاف والمساءلة والتمث

  ).2004,مرعي ، وزمالؤه .(القيم واستخدام الكمبيوتر والتقنيات التكنولوجية الحديثة 

ي توفر للمتعلم نظام محاكاة  الفعالة التاالستراتيجيات لعب الدور من استراتيجيةعد      وت

د أو الجماعات في موقف حياتي حقيقي، ويمثل ، يقوم الطلبة فيه باألدوار المختلفة لألفرامعين

     الطريقة التي يتم التعرف من خاللها على القضايا المرتبطة بالمواقف االجتماعية المعقدة 

، مما يتيح للطالب فرصة استكشاف طبيعة العالقات الداخلية ) 2006سعادة، وآخرون، ( 

ن المشاهدين من االطالع على عينات من للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، ويمكِّ

أنماط سلوك تتفاعل بين الناس ، وتحليلها بغرض توضيح الصراعات والقيم والبدائل 

 لعب الدور إلى قضايا عامة تمكن الطالب من استراتيجيةالسلوكية، وفي الوقت نفسه، تشير 

فكارهم ومشاعرهم وأتحليل السلوك ، ونقده دون أن يشعروا بحرج في التعبير عن آرائهم 

  ) .1991الفنيش ، (بحرية وتلقائية 



 

 5

وجاءت التغيرات المتسارعة في مصادر التعلم، وتعددت وسائل التعليم وأساليبه، وبدأ         

دور المدرسة يركز على ممارسة األنشطة التي من شأنها تطوير أداء الطالب وتحسينه، فكانت 

ادت الطلبة في إعادة صياغة معارفهم، وجاء دور األنشطة الدرامية من المجاالت التي أف

وبينت الدراسات أن التمثيل الدرامي زاد من . المعلم كوسيط بين المتعلم ومصادر المعرفة

إبداعات الطلبة الصغار، وأسهم في نموهم المعرفي واالجتماعي والعاطفي، ومنحهم الفرصة 

 المفاهيم الجديدة لديهم، ووثق للتعبير عن مشاعرهم وترجمة أفكارهم، وأسهم في توضيح

  ).Bruse ، 1988(التعاون واالتصال بين أفراد البيئة المدرسية 

  ، التمثيل الدرامي لعب الدور من خاللاستراتيجيةتنفيذ أن ) 2000(ضيف حموة تو     

ر ا لعب االدوواحد من األنشطة التي تسهم بشكل فعال في مساعدة الطلبة على التعلم، إذ إن

  ، التمثيل الدرامي يعمل على توفير المتعة واالنسجام بين الطلبة أنفسهم  من جهةلمن خال

 هم، كما َأنه يعد وسيلة مهمة لتحفيز الطلبة وتشويق وبينهم وبين معلميهم من جهة أخرى

 ، وإكسابهم جرأة وثقة بأنفسهم، كما أنه يمكنهم من تثبيت الخبرات في أذهانهم واستدعائها

  .  التمثيل الدرامي ينمي قدرة الطلبة على مواجهة المشكالت وحلهافضالً عن كون

      ويعد لعب األدوار نمطاً من أنماط الظواهرالتي يحب الطلبة المشاركة فيه؛ ألنه يتيح لهم              

الفرصة لتجريب أدوار عديدة، فهذا النمط يؤدي إلى نمو الطلبة جسمياً، واجتماعياً، وانفعاليـاً،   

  .)Herr,2002(ومعرفياً

 التي تناسب تدريس جميع المواد الدراسية االستراتيجيات لعب الدور من استراتيجية      ان 

بصورة عامة والدراسات االجتماعية والتربية االسالمية بشكل خاص، وذلك من خالل تقمص 

الشخصيات الدينية والتاريخية في الحكايات والقصص القصيرة الهادفة والحروب والمعارك ، 



 

 6

ثير هذا النوع من األنشطة قدرات الطالب ويحركها نحو البحث واالستقصاء وحل ويست

  ).2001الخوالدة وعيد ، (المشكالت  

     واستراتيجية لعب الدور قد تتعدى حدود الغرفة الصفية وصوال إلى المسرح المدرسي 

قة بحياة الذي يقوم على نصوص مسرحية يختارها المعلم من الكتب المدرسية وتكون ذات عال

الطالب ، وتعالج قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية ولهذا رعت الحكومة األردنية هذا 

 متمثله بوزارة الثقافة ،  األردنيةالنوع من المسرح حيث شهد اهتماماً متزايداً من قبل الحكومة

  ) .   2002الزعبي وعمرو ،  .(1994اذ بدأ أول مهرجان لمسرح الطفل عام 

 أن Stern, 1987)(ل بأهمية استخدام النصوص في الدراما ذكرت ستيرن وفيما يتص

إذ من الممكن . اختيار مواد التمثيل الدرامي يعتمد على المنهاج والمهارات التي يركز عليها

  .تقسيم النص إلى مشاهد، و يشارك كل طالب في عملية التمثيل الدرامي

أن النصوص هي مؤشرات جيدة ) Duff and Maley, 1978(ويعتقد دفّ وميليي         

 ولذلك فان القصص قد تكون مادة صالحة للتمثيل الدرامي، ولعب األدوار،للبدء باالرتجال 

أنه من الممكن أن يحدث تعلم من خالل التمثيل الدرامي ) Gerber,1990  (برريويرى  ج

 التي يدرسها وصألن ذلك يقود إلى إحراز تقدم في فهم النص، ولكن في محتوى ذي مغزى 

     .الطالب

 التفكير، وتشترك  مهارات تعليم الطلبة:عملية التعليمية التعلمية من أهم أهداف ال   وإن

 يمكِّن االفراد من ن تعليم التفكيرإ ذإ. المدرسية المختلفة في تحقيق هذا الهدفضوعاتالمو

 في البقاء في عالم تمعات والمجاألفراد  يعزز من فرصمواكبة التفجر المعرفي السائد ، مما

 التدريس في مساعدة استراتيجيات ، ونظراً ألهمية دور )Padilla,1990 ( سريع التغيير
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المعلم على تحقيق أهدافه في العملية التعليمية التعلمية ، واالرتقاء بتحصيل طالبه ، فقد 

مالئمة تسهم في  تساعد على توفير بيئة صفية ألنهااختارت الباحثة استراتيجية لعب الدور 

وفي اطار االهتمام بتنمية . تحسين أداء الطالب في شتى المجاالت وعلى مختلف األصعدة 

ة على التفكير لباحثة تقصي أثر هذه اإلستراتيجيالتفكير بمختلف أنواعه ، كان اختيار ا

 . االستقرائي إضافة للتحصيل 

       

      :مشكلة الدراسة 

 الدور في التحصيل الدراسي لعب استراتيجية ة في تقصي أثرتتمثل مشكلة الدراس        

 التربية االجتماعية والوطنية لطلبة الصف الثالث األساسي في بحثوالتفكير االستقرائي في م

 التي اطلعت عليها الباحثة، أنها بحثت  وقد أشارت الدراسات.عمان بمدينة المدارس الخاصة 

دور والطريقة االعتيادية وأثرهما على التحصيل أو في المقارنة بين استراتيجية لعب ال

، أو التعبير الشفوي مثل دراسة ) 2004الشطرات ،(االحتفاظ بالمعلومات مثل دراسة 

ولم تتوصل الباحثة من خالل بحثها الى أية دراسة تقصت أثر لعب ) . 2004الطورة ، (

  : الدراسة تتمثل في اآلتي ولهذا فان مبررات اجراء هذه. الدور على التفكير االستقرائي

 ال توجد أية دراسة في األردن على حدعلم الباحثة بحثت في أثر استراتيجية لعب الدور                                 -1

  على التفكير االستقرائي       في مبحث التربية االجتماعية والوطنية في الصف الثالث األساسي                      

مناسبة اسلوب لعب     رغم أهمية هذه المرحلة وتأثيرها في المراحل الالحقة من حياة الطفل، و                             

  .الدور لمثل هذه المرحلة من التعليم
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 الحظت الباحثة أثناء تدريسها في المدارس الخاصة رغبة المعلمات في استخدام أسـاليب              -2

  .دى طلبة المرحلة األساسيةتدريسية جديدة تقوم على نشاط المتعلم، وتثير التفكير ل

  

   :هدف الدراسة  

    :تي اآل الى الدراسة هذههدفت

 لعب الدور في تحصيل الطلبة والتفكير االستقرائي لديهم في استراتيجيةتقصي أثر * 

  .مبحث التربية االجتماعية والوطنية لدى طلبة الصف الثالث األساسي

  :أهمية الدراسة  

 استراتيجية التدريس ليس حديثاً، سواء بمقارنة استراتيجيات       إن االهتمام بدراسة 

 متغيراتها بالبحث والدراسة، والكشف عن أثرها في التحصيل والتفكير أحدل بأخرى، أم بتناو

 واحدة مثلى لكل المواقف التعليمية استراتيجيةواالتجاه وغيرها، ويستند ذلك أنه ال يوجد 

 وتكمن . قد تكون أفضل من غيرها في تسهيل أنماط التعلمستراتيجياتاالالتعلمية، وأن بعض 

  :قاط اآلتية أهمية الدراسة في الن

 اإلسهام في سد النقص في تأمل الباحثة من إجراء هذه الدراسة أن تتمكن من -1

الدراسات التي تناولت أثر طرق التدريس في التفكير االستقرائي في الصفوف 

األساسية الثالثة األولى في مختلف المواد الدراسية بصورة عامة، وفي مبحث التربية 

  .صاالجتماعية والوطنية بشكل خا
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 تشجيع القائمين على برامج إعداد المعلمين وتدريبهم قبل وكذلك تأمل الباحثة من -2

الخدمة وبعدها، على استخدام طرائق التدريس التي يتبين جدواها العلمية والتربوية 

في رفع مستوى التفكير لدى الطلبة، دون التأثير على مستواهم التحصيلي، طالما أن 

 .لية التربويةالتحصيل بند رئيسي في العم

 في وزارة التربية والتعليم، وفي ؤولينالمس ز وقد تساعد هذه الدراسة على حف -3

مديرية المناهج بخاصة في تنظيم المناهج على أساس إعطاء الدور األكبر للمتعلم عند 

إعادة تخطيط أوتعديل مناهج التربية االجتماعية والوطنية، وإعطاء الفرصة له 

 .في المعرفة المعطاة له، تحقيقاً لألهداف التربويةإلعمال العقل والفكر 

 تعريف الزمالء المعلمين في الميدان باجراءات استراتيجية لعب الدور وتوظيفه في  -4

عمليتي التعلم والتعليم من خالل اإلسهام في بناء الخطط الدراسية لمبحث التربية 

  .االجتماعية والوطنية

   : وفرضياتها الدراسةأسئلة

  : الدراسة باإلجابة عن السؤالين اآلتيين قامت هذه

 بحث طلبة الصف الثالث األساسي في م لدىتحصيلالأثر إستراتيجية لعب الدور في  ما  -1

الطريقة  و، لعب الدوراستراتيجية(التربية االجتماعية و الوطنية بإختالف طريقة التدريس 

    ؟) االعتيادية
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طلبة الصف الثالث األساسي في  االستقرائي لدى كيرتفالأثر إستراتيجية لعب الدور في  ما  -2

والطريقة  ،لعب الدو استراتيجية( التربية االجتماعية والوطنية بإختالف طريقة التدريسبحثم

  ؟ )االعتيادية

   :تينختبار الفرضيتين الصفريتين اآلتياولإلجابة عن السؤالين السابقين تم 

بين ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة ة احصائية داللووجد فرق ذي ال :الفرضية األولى *  

 الذين الوطنيةو التربية االجتماعية بحثالصف الثالث األساسي في م  تحصيل طلبةطمتوس

الذين درسوا المبحث   نفسهالصف  تحصيل طلبةطمتوس، و لعب الدوردرسوا باستراتيجية

   .نفسه بالطريقة االعتيادية 

بين )  α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة  داللة احصائيةو فرق ذوجد يال: الفرضية الثانية * 

 التربية االجتماعية بحثمتوسط التفكير االستقرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في م

 الصف  طلبةالتفكير االستقرائي لدى طمتوسو لعب الدور،الذين درسوا باستراتيجيةوالوطنية 

  .ريقة االعتيادية الذين درسوا المبحث نفسه بالط نفسه

  :       مصطلحاتتعريف ال

عبارة عن ايجاد نظام محاكاة معين يفترض فيه من الطلبة القيام  " :لعب الدوراستراتيجية 

باألدوار المختلفة لألفراد أو الجماعات في موقف حياتي حقيقي ، وهو يمثل الطريقة التي يتم 

 االجتماعية المعقدة ، مثل عمليات الكشف من خاللها عن القضايا المرتبطة بالمواقف
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سعادة (" االستنساخ للحيوانات أو االنسان ، ودفن النفايات السامة ، وافتتاح منشأة نووية جديدة 

  ) .2006وآخرون ،

 استراتيجية اأنه : يتمثل فيف لعب الدور في هذه الدراسة ستراتيجيةالأما التعريف اإلجرائي 

علومات للطلبة بواسطة االداء التمثيلي الذي يظهر من خالل عتمد على تقديم المفي التدريس ت

حركات أعضاء الجسم ، باالضافة الى اللغة المنطوقة التي تصاحب االداء داخل غرفة الصف 

أوقاعة العرض ، وتتمثل خطوات هذا االسلوب بالخطط التدريسية التي أعدتها الباحثة 

  .وطورتها لهذا الغرض 

بلوغ مستوى معين من الكفاءة في الدراسة ) : " 1980(ه بدوي  وعرف:التحصيل الدراسي 

 " .ويحدد ذلك اختبارات التحصيل المقننة أو تقديرات المدرسين أو االثنين معا 

أنه مستوى أداء طلبة الثالث "   :يتمثل في  فأما التعريف االجرائي للتحصيل في هذه الدراسة 

ها ، بعد االنتهاء من تدريس محتويات مبحث االساسي في تذكر المعلومات وفهمها وتطبيق

وتم قياسه بالعالمة التي ) . الوحدة الخامسة والوحدة السادسة ( التربية االجتماعية والوطنية 

  .حصل عليها الطالب في االختبار الذي أعدته الباحثة وطورته لهذا الغرض 

من التفكير الذي ينقل الفـرد       ذلك النمط    بأنه " ) :2003(وعرفه سعادة   :  التفكير االستقرائي 

". من الجزء إلى الكل ومن األمثلة إلى القاعدة ومن الحاالت الفرعية إلى األفكار الكلية العامـة         

عمليـة عقليـة      أنـه  :يتمثل في   فأما التعريف اإلجرائي للتفكير االستقرائي في هذه الدراسة         

 حيث يقَدم اليه عدد من االمثلة       ل، ومن الجزء الى الك    يتدرج فيها المتعلم من الخاص الى العام،      

وتـم قياسـه    . أو المشاهدات أو النصوص القرائية ليستخلص منها حقيقة أو مفهوم أو قاعدة             

  .بالدرجة التي حصل عليها الطالب في اختبار التفكير االستقرائي الذي أعدته الباحثة وطورته 
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 ، وغالباً ما يمثل فيها ضيح والتفسيرالتوعتمد على  طريقة في التدريس ت :طريقة االعتياديةال

يقوم بإعداد مذكرة دروس يومية تتبع التسلسل الزمني والمنطقي المعلم مركز الفاعلية ، حيث 

األهداف واألنشطة والوسائل التي تساعده على نقل المحتوى إلى   وتسجل فيها ،للكتاب

،  الطلبة ليها ع عن طريق طرح أسئلة يجيب ، مع توضيح مقصود من جانبه ،الطالب

   .ويستخدم ما يراه مناسباً من صور ورسوم بيانية وخرائط وغيرها 

أنه البرنامج المدرسي الذي ) : " 1993( وعرفه أبو حلو :االجتماعية والوطنية  التربية

 المبنية على األسلوب العقالني عند مواجهة تيساعد المتعلمين في اكتساب مهارة اتخاذ القرارا

شخصية واالجتماعية والبيئية، ويعمل على تنمية المجاالت العقلية واالجتماعية المشكالت ال

  . والشخصية لدى المتعلم 

أنه المبحث  : يتمثل فيففي هذه الدراسة لتربية االجتماعية والوطنية لأما التعريف اإلجرائي 

ن بشكل متكامل المقرر من ِقبل وزارة التربية والتعليم للصف الثالث األساسي ،  والذي يتضم

  .التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية على شكل وحدات مستقلة 

     : الدراسة حدود

  : جراء هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية إ تم 

  2009 / 2008 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي - 
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تربية والتعليم ساسي والتابعة لمديرية ال المدارس الخاصة التي تشتمل على الصف الثالث األ- 

  .لقسم التعليم الخاص في العاصمة عمان 

والوطنية للصف الثالث  الوحدة الخامسة والوحدة السادسة من مبحث التربية االجتماعية - 

  .الهاشميون والمرافق الخدمية في وطني على الترتيب : ساسي األ

  :محددات الدراسة 

   :   يتحدد تعميم نتائج الدراسة بالمحددات اآلتية 

  .ا ، وتتحدد النتائج بدالالت صدقه وثباته تحصيلي من إعداد الباحثة و تطويرهالختبار اال - 

  .ا وتتحدد النتائج بدالالت صدقه وثباتهالتفكير االستقرائي من إعداد الباحثة وتطويره اختبار - 
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  الفصل الثاني
  

 األدب النظري والدراسات السابقة 
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  ل الثاني الفص

   النظري والدراسات السابقةدباأل

يتضمن القسم األول األدب النظري والمتعلق بمتغيرات :       يشتمل هذا الفصل على قسمين 

  .الدراسة ، أما القسم الثاني فيتناول الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 

  األدب النظري :أوالً 

 لعب الدور، من حيث األهمية ، والمفهوم ، استراتيجيةلى      سيتم التطرق في هذا الجانب إ

 وخطوات ستراتيجيةواألهداف التي تسعى هذه الطريقة إلى تحقيقها ، وكذلك مكونات هذه اال

  . وفيما يأتي تفصيل لذلك وسيتم أيضاً التعريف بالتفكير االستقرائي، تدريسها ،

  استراتيجية لعب الدور

 لعب الدور من حيث مفهومها وأهميتها وأهدافها استراتيجية       لقد تناول التربويون

ومكوناتها ، وخطوات التدريس التي ينبغي اتباعها عند تنفيذها في الغرفة الصفية ، ويعد لعب 

  .الدور نشاطاً تمثيلياً يسهم في مساعدة الطلبة على التعلم 

أثناءه بافتراض دور ويشخصه تدريب يقوم الفرد : " أنه ب) 2007العناني،  ( وقد عرفته    

داخل موقف ، ويتطلب ذلك الوعي بخصائص ومطالب الدور في الحياة الواقعية ، وأسلوب 

  .معايشته لهذه المطالب 

التعلم عن طريق المواقف التمثيلية، : " أنه بلعب الدور )  1991(      وعرفَ الفنيش 

واسطة عدد من األفراد ، بينما بقية يتم من خالله عرض تمثيلي لمشكلة ما ، أو موقف ما ب

    " .الطالب يالحظون تمثيل الدور 
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إلى أن لعب الدور يعد من االستراتيجيات األساسية في ) 1999(      وقد أشار أبو غزلة 

نشاطاً تمثيلياً يقوم به الطلبة ، بحيث يتوحدوا مع دورهم : "أنه بالدراما التعليمية وعرفه 

هم الحقيقية ، فيقوم الطالب بمحاكاة لدور غير دوره الحقيقي ، مستخدماً متناسين شخصيات

  )2000(وعرفَّه مرعي " . اإليماء، والصوت واإللقاء ، وحركات الجسم : مهارة متعددة منها 

 بين تقنية يتاح للطلبة فيها أن يمثلوا مواقف يواجهونها في الحياة، ويتبع التمثيل النقاش : "بأنه 

 الطوبجيه فَوعر " .ذ، لتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف في السلوك الذي تم تمثيله التالمي

القيام بتمثيل  الدور  تمثيال تلقائيا، دون إعداد سابق، أمام مجموعة من :" بأنه ) 1998(

لذا فإن هذه التمثيليات تعرض أحد المشكالت أو الموضوعات التي تصلح لتكون . المشاهدين

  ".   فهي تمثيل لم يسبق تخطيطه للمواقف يكون فيه األداء تلقائي.  قشة أو الدراسةأساسا للمنا

 استراتيجية:  هو  في التعليم لعب الدور إلى أنتوصلت الباحثةومن هذه التعريفات        

 بواسطة األداء التمثيلي الذي يظهر  ، ستخدم في التدريس يعتمد على تقديم المعلومات للطلبةت

 إضافة إلى اللغة المنطوقة التي تصاحب األداء  ، حركات أعضاء الجسم المختلفةمن خالل

مكن الطلبة من ي كأسلوب تعليمي بأنه  لعب الدورتميزيداخل غرفة الصف أو قاعة العرض، و

يقوم  ، واستيعاب ما يستمعون إليه استيعاباً يحقق فهماً عميقاً للمفهوم أو الفكرة الملقاة عليهم

داث حقيقية ، أو خيالية عرضاً عملياً إلبراز بعض الجوانب االيجابية ، على عرض أح

أوالسلبية لألفكار ، أو السلوك الستخالص العبر والمواعظ ، وتنسجم استراتيجية لعب الدور 

مع مبدأ التعلم عن طريق العمل والنشاط والخبرة المباشرة ، وهو إستراتيجية تعتمد بشكل 

الب في العملية التعليمية ، إلكسابه خبرات مباشرة وتنمية قدراته رئيسي على تفعيل دور الط

  .العقلية 
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العمل والنشاط والخبرة            وتنسجم استراتيجية لعب الدور مع مبدأ التعلم عن طريق                     

المباشرة وهذه المترادفات تحمل نفس المعنى المقصود من هذه الطريقة، فما يقال عن األلعاب                                  

 فاستراتيجية لعب الدور           المحاكاة، لهذا        التمثيل والدراما و          و ر و التعليمية يقال عن لعب الد        

لتعليمية        تتش  ا أللعاب  ا على  ة       ) Games  Instructional  (   مل  كا لمحا وا       )Simulation( 

 وممارسة في آن واحد،          اًيعد التمثيل فن     و   ) . Sociodrama  ( ةاالجتماعي    والدراما       والتمثيل    

ويحتاج   .   لها، ويحاكي بصوته الشخصية التي يؤديها             فالممثل يتقمص بجسده الشخصية التي يمث          

متالك مهارات أخرى مثل التمثيل والتصور والتذكر                       ا الممثل كي يؤدي دوره بنجاح إلى                

لتفسير     ذاً     .   وا لتمثيل إ جسدية  وصوتيه وذهنية        :    عملية مركبة تعتمد على وسائل عديدة           فا

  ) .1983كرومي ، (

ند الطلبة ، وما نلمسه من ضعف لـديهم فـي           إن الحاجة إلى تنمية مهارات متنوعة ع      

كثير من المواقف داخل البيئة الصفية أو خارجها، يـدعو إلـى تحـديث أسـاليب التـدريس               

هداف المنشودة ، ال سيما وأن المناهج ال تراعـي هـذا             الذي يساعد على تحقيق األ     ىبالمستو

، وما قررته نتائج البحوث،     الجانب مراعاة كافية، وفوق ذلك فإن ما تبين من أهمية لعب الدور           

والدراسات عنه، لهو رسالة إلى العاملين في القطاع التربوي، لتطبيقه في الموقـف الصـفي،               

خاصة وأن التقدم بأساليب التدريس ، سيكون له انعكاس على كافة مناحي التعلم بدرجة عالية               

ألدوار يكتشـفون   فإن الطلبة من خـالل لعـب ا       ) Talar,2002(وكما أكد تالر  . من التكاملية 

األساليب المالئمة لكالمهم اليومي، ويستفيدون من تجاربهم في تحسين قدرتهم علـى إصـدار              

 .األحكام، وتفعيل االتصاالت الشفهية، وغير الشفهية التي يمارسونها مع بعضهم بعضا
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  أهمية استراتيجية لعب الدور 

كما ينمي لديهم     .   طالب بير عند ال    بتنمية وتنشيط قدرات التع         يمتاز أسلوب لعب الدور               

موهبة ومهارة االتصال أو إدارة المناقشات والتعبير عن آرائهم بحرية ، واحترام زمالئهم                                           

فالتدريس باستراتيجية لعب الدورهو                .   واتخاذ القرارات المناسبة من جهة أخرى                  .   اآلخرين    

ق ائ   هذه الطريقة من الطر        دوتع  .   ن أن يعملوه في حياتهم العادية             واستمرار لما اعتاد المتعلم         

منها في حل المشكالت عندهم          واإلفادة       الجيدة للتعامل مع الفروق االجتماعية بين المتعلمين                 

   ) .1987زيتون، (وتعلم الحقائق وتشجيعهم على إتقان مهارة التفكير والتحليل 

 بأمس الحاجة             لقد أصبح العالم اليوم بحاجة إلى ما هو أكثر من المعرفة أي أن العالم                            

                               اكتساب   ن  ا  و  أكثر تعقيداً    إلى المهارات، والمهارات تتعدى حدود المعرفة إذ تتطلب أداء

لمهارات          و  ئقة   ا ميةاأله   يبرز   تطبيق هذه ا لدور           لفا تيجية لعب ا ، ذلك أن تعلم هذه          السترا

  ).2005قواقزة ، (المهارات ال يتم عن طريق التلقين المباشر 

لتوافق              لدورا لتقييم                          ويحقق لعب ا لمهارات للوصول إلى اإلبداع وا بين األفكار وا

المستمر للسلوك الذاتي للوصول إلى مرحلة الرضا عن النفس بحيث تصبح هذه القيم والعادات                           

العقلية سلطات تنفيذية للتفكير األكاديمي والوصول إلى التحلي بالشجاعة في المواجهة وتحدي                              

   ) .Lifton , 1993(منضبطة المألوف وتحصين األفراد بأنماط سلوكية 

 من علم المسرح االجتماعي يمكن أن يستخدم  لتمكين                 اً مشتق اً لعب الدورأسلوب       ويعد  

ل   االجتماعية                            طالب ا لدراسات  وا األدب  في  ا  األكثر تعقيد لمظاهر  ا فهم  ،  من  في       وكذلك   

كثر   وباستخدام لعب الدور تصبح تلك المواد أكثر أهمية وأ                       . موضوعات العلوم والرياضيات           

كما أن لعب الدور هو األسلوب األمثل لتطوير مهارات المبادرة وحل المشكالت                                 و .   إمتاعا   
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الناجمة عن التواصل والوعي الذاتي وكذلك العمل بشكل تعاوني من خالل االنضمام في فريق                                   

 اًوهذا يشكل أسلوبا يتفوق على أسلوب التعليم المجرد بالحقائق التي يمكن أن تكون أمور                               ،  

   ).2004الشطرات ،(أو غير مناسبة مطلقة 

   

  أهداف التدريس باستراتيجية لعب الدور  

  :تتمثل أهداف لعب الدور باآلتي 

 حيث تتيح لهم الفرصة ليعملوا معا على تحليل المواقف               طالب  البعد االجتماعي عند ال         ة تنمي -

  .االجتماعية، وتنمي لديهم األساليب الديمقراطية في التعامل مع المواقف

ب التالميذ مهارة االستكشاف عن طريق إثارة الفضول والشك والحيرة لديهم حول اكسإ - 

 مصلح( جديدة طريقة ممارسة الطفل للعمل معتمدا على نفسه في اكتشاف حقائق وخبرات

   ) .1981، وعدس

 وقد عبر عن ذلك العالم السلوكي               ،  تعتبر من الطرق المفيدة في ترسيخ خبرات المتعلم                -

                          .عندما جعلها الشق الثاني للتعلم وهو ترسيخ أو تثبيت المعلومة جيهن بيااج

 فبعد االنتهاء من لعب الدور  يطلب             ،  درجة عالية من االعتماد على النفس             طالب ب ال   اكس إ   -

   .كتسابهاامن العب الدور أن يشرح طبيعة الشخصية التي لعبها ونوع الخبرات التي تم 

 بأنفسهم واحترامهم لمعلميهم وتقلل التصرفات التي تؤدي إلى حدوث                         طالب ثقة ال    تعزز   -

  . المشكالت 
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نه من خالل استخدام التالميذ الستراتيجية لعـب        إ مهارة االستقصاء حيث      الطالب باكسإ -

. الدور ، يتعرفون على المشكلة ويضعون البدائل، ويختبرون النتائج ثم يحللون هذه النتائج            

   ) .1991الفنيش، "  (نهم في النهاية من اتخاذ القراراتوهذا يمك

 وقوف المعلم الذي يستخدم أسلوب لعب األدوار على جوانب القوة و نقاط الضـعف بـين                 -

  .الطلبة ، مما يمكن أن تتاح له الفرصة للتركيز على نقاط القوة ومعالجة جوانب الضعف

االخرون من أدوار في الحياة ، وتقدير مـا       تشجيع هذا األسلوب للطلبة على فهم ما يقوم به           -

  يقدمونه من خدمات للمجتمع ، مهما اختلفت وظائف الناس وأدوارهم وأعمالهم 

 تشجيع عمليات التحليل والمقارنة لدى الطلبة بالنسبة للمعلومات أو الحقـائق أو المعـارف               -

  التي يتداولونها فيما بينهم من خالل عملية لعب األدوار

الفعلي لمبدأ التعلم بالعمل الذي ركز عليه المربي العربي المسلم االمـام الغزالـي               التطبيق   -

فالطلبة . قديما ، ونادى به الفيلسوف األمريكي المعروف جون ديوي في بداية القرن العشرين              

عندما يقومون بلعب دور السائق والقاضي و المعلم والشرطي والـزوج والزوجـة والتـاجر               

نهم يتعلمون الكثير عن مهنة كل واحد منهم بطريقة         إالمهندس والمزارع ، ف   والعامل والطبيب و  

   .)2006سعادة ، وآخرون، (عملية ، وهم يؤدون هذه األدوار 
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  مكونات استراتيجية لعب الدور 

، ) النشاط التمثيلـي    ( تتشكل عناصر لعب الدور من المعلم والطالب والموقف التعليمي               "

باعداد وتهيئة الموقف التعليمي ضمن االهداف المخطط لها ، ويسـتطيع المعلـم             فالمعلم يقوم   

ضمن نشاط لعب الدور أن يشارك بشكل جزئي ، بحيث يقوم بدور شخصية معينة للعمل على                

  ) .2007العناني ، " ( تنظيم أو دعم أداء الطالب 

 أن يراعي المعلم رغبات     ما الطالب فهو من سيقوم بلعب الدور الذي أعده المعلم ، على           أ     

الطالب وقدراتهم ومواهبهم ، لكي يتسنى للطالب اكتساب الخبرات والمهارات وطرق التفكير            

: ما العنصر الثالث فهو الموقف التعليمي     أ.والتفاعل االجتماعي من خالل هذا الموقف التمثيلي        

استخدام اسـتراتيجيات   ويتمثل بالنشاط التمثيلي الذي يعده المعلم ويخطط له بشكل مسبق ، وب           

ن الطالب يتوحد مع دوره التمثيلـي ،        إحيث  . الحوار والمناقشة وطرح االسئلة     : متعددة مثل   

  .)2002نواصرة ،( متناسياً لشخصيته الحقيقية ، مستخدماً مداركه الحسية والعاطفية واللغوية 

  

  جراءات التدريس باستراتيجية لعب الدورإ

لتمثيل الدرامي، ال بد للمعلم من فهم خصائص نمـو االطلبـة ،                        في لعب الدور وا   

وتقديم المثيرات المشوقة لهم، والحرص على منحهم الحرية الكافية فـي الحركـة والتعبيـر،               

واحترام آرائهم في ممارسة األلعاب التي يرغبون بها، ولعل أهم الخطوات في تطبيق طريقـة             

  :أتي تدريس لعب الدور والتمثيل الدرامي ما ي
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يقوم المعلم بتحديد األهداف السلوكية التي تناسب الطلبة، وتحقق التعلُّم المنشود،           : التخطيط. 1

وهو بذلك يعمل على تحديد المقدمة والخبرات التي يعرضها وتناسـب مسـتوياتهم، ويحتـاج        

ـ                ة المعلم في تنظيم الموقف الصفي وتنفيذه إلى تجاوز األسلوب التقليدي، بمـا يحقـق الدافعي

المرتفعة عند الطلبة ، حيث يقوم بتنظيم الحدث الدرامي المتضمن إعـادة المـادة الدراسـية                

بطريقة متسلسلة ومنطقية، تحترم أفكار الطلبة ، وتمنحهم الفرصة الستخدام قدراتهم التعبيرية            

  :و يتضمن التخطيط ما يأتي . والجسدية

، ويقدمها المعلم كأفكار، يفتتح بها      ) حتوى  الم(  مدخالت  الموقف ، وتتمثل بالمادة التعليمية         -

 .النشاط، وتتمثل في بعض المفاهيم والحقائق ذات العالقة الجيدة بالدرس

 . تحديد األهداف والنتاجات التعليمية المنشودة -

 . تحديد الوقت الالزم لتنفيذ الموقف التعليمي -

ردية والجماعية، والحوار واإليمـاء     ويشمل ذلك األعمال الف   :  التعلمية تتحديد االستراتيجيا . 2

ويراعي معلم الصفوف الثالث    . واالندماج في الدور واألعمال االرتجالية، واإلبداعات الدرامية      

 من استراتيجية تدريسية، وذلك بسبب طبيعة الطلبة وتغيرهم الدائم، وعليه           راألولى اعتماد أكث  

  . أن يبرز ذلك مسبقاً عند تخطيطه للحصة

ن إعداد الوسائل واألدوات لتنفيذ لعب الدور بآلية        إ :وسائل وأدوات اللعب المناسبة   إعداد ال . 3

مناسبة يتطلب تجهيز المعدات واألماكن المناسبة، مما يشجع الطلبـة علـى تقمـص األدوار               

بإصرار أكبر، ويساعدهم على التخلص من التوتر، وقد يقوم المعلم باصطحاب الطلبـة إلـى               

ها عالقة بالدرس، كي يسهل عليهم فهم أدوار جديدة وتقمصها في لعب            معالم خارج المدرسة ل   

الدور، ويمكن للمعلم االستعانة بخامات البيئة كالصناديق واألغطيـة والصـور وزجاجـات              
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العصير والمجسمات، إلثراء األدوارالتي يرغب الطلبة تحويرها إلى نمـاذج جديـدة تنسـجم              

ى المعلم أن يحذر من التدخل المباشـر فـي أدوار           وخيالهم الخصب وعواطفهم الجياشة، وعل    

الطلبة فيتركهم وميولهم الفردية، فدوره دور توجيهي لتلك األدوار نحـو تحسـين السـلوكات               

  ) .Strum , 1996(اللفظية والحركية

 الى أن خطوات التريس باستراتيجية لعب الدور هـي          ) 2006سعادة ، وآخرون ،     (كما أشار   

  : كاآلتي 

  .االهداف التي يريد المعلم تحقيقها تحديد -1

  . اختيار الموضوع والقواعد الخاصة بالتطبيق -2

  . تقديم نشاط اللعب -3

  . تهيئة الطلبة واجرائهم للبحوث -4

  . أداء الدور أمام الجميع الذي تم اعداده -5

  .  المناقشة الختامية بتطبيق اسلوب الحوار-6

  . تقييم النشاط ووضع بعض التوصيات-7

تحديد أدوار الطلبـة    :         وهناك مهمات عديدة على المعلم القيام بها قد يكون من أهمها            

والمواقف الضرورية لتطبيق كل األدوار ، وتحديد أهداف النشاط ووقت تنفيذة ، وتبديل أدوار              

جراءات التي سوف يقوم    ر ، كما يجب على المعلم توضيح اإل       الطلبة من موقف صفي الى آخ     

 .شاركون في النشاط قبل تنفيذ الموقف الصفي بها الم
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 التفكير االستقرائي

    ان التفكير االستقرائي عملية استدالل عقلي ، تستهدف التوصل إلى استنتاجات أو تعميمات             

  .تتجاوز حدود األدلة المتوافرة أو المعلومات التي تقدمها المشاهدات المسبقة 

 من أنماط التفكير، وغالبا ما يسميه العلماء بالجزء العلـوي           وتمثل مهارة االستقراء نمطا        "

من قاع التفكير االنساني ، وذلك ألن األمور الختامية أو الخالصات النهائية ، يتم اشتقاقها في                

العادة من حاالت خاصة يتم من خاللها بناء كل حالة فوق األخرى للتوصـل الـى الختامـة                  

ستقرائي بمشاركة الطلبة فـي الوصـول الـى المعـايير أو            ويهتم التفكير اال  . المرغوب فيها 

المحكات أو القواعد األساسية أو األحكام العامة أو القوانين ، وال سيما ذلك النوع من الطلبـة                 

الذين أثبتوا مقدرة ذهنية مرتفعة أو من ذوى الخلفية المعرفية الجيدة في المادة الدراسـية ، أو                 

  )2003سعادة،".(مع مهارات التفكير المختلفةممن أثبتوا نجاحا في تعاملهم 

      إن التفكير االستقرائي بطبيعته موجه الكتشاف القواعد والقوانين، كما أنه وسيلة مهمـة             

. لحل المشكالت الجديدة أو إيجاد حلول جديدة لمشكالت قديمة، أو تطوير فـروض جديـدة                

  :وعملية التفكير االستقرائي تتكون من مكونات هي 

  .تحليل المشكالت المفتوحة  -1

  . تحديد العالقة السببية أو ربط السبب بالمسبب-2

  . التوصل إلى استنتاجات -3

  . االستدالل التمثيلي -4
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 تحديد المعلومات ذات العالقة بالموضوع، ويتطلب ذلك البحث بين السـطور، و تفسـير               -5

  .خصائص والعالقات واألمثلة العبارات واألسباب واألدلة المؤيدة منها والمخالفة وال

  : إعادة تركيبها أو صياغتها وحلها، وقد تأخذ هذه العملية عدة أشكال من بينها -6

  . التعرف على العالقات عن طريق االستدالل الرياضي أو العددي -

  . التعرف على العالقات عن طريق االستالل اللفظي-

  . حل مشكالت تنطوي على استبصار أو حدة ذهن -

  .التعرف على العالقات عن طريق االستدالل المكاني  -

 http://www.memar.net/vb/showthread.php?t=4299  

  

   الدراسات السابقة:ثانياً 

     يتناول هذا الجزء من الفصل الدراسات السابقة ذات العالقة بلعب الـدور، التـي قامـت              

في تعزيز مضمون هذه الدراسة ؛ نظراً       الباحثة باالطالع عليها ، والتي كان لها االثر الواضح          

لما تحمله إستراتيجية لعب الدور من أهمية بالغة في تحقيق أهداف متعددة في العملية التعليمية               

ال أن الدراسة الحالية اقتصرت على تقصي أثر هذه االستراتيجية فـي التحصـيل              إالتعلمية ،   

  :      راسات وفق المجموعتين اآلتيتين والتفكير االستقرائي ، وقامت الباحثة بتصنيف هذه الد

  .مجموعة الدراسات التي تناولت استراتيجية لعب الدور مقارنة بالطريقة االعتيادية: أوالً 

  .مجموعة الدراسات التي تناولت لعب الدور باالضافة الى استراتيجيات أخرى : ثانياً 
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   بالطريقة االعتياديةمجموعة الدراسات التي تناولت لعب الدور مقارنة:أوالً 

أثر الى تعّرف هدف من خاللها ال  Schierholt, 1994)( أجراها شيرولت       في دراسة

طفال ) 12(وتألفت عينة الدراسة من. تمثيل أدوار القصص في النمو اللغوي ألطفال الروضة

 إلى زيادة وقد توصلت الدراسة .إلعادة التمثيل) 6(ممثلين ، و) 6(وطفلة، وقسمت العينة إلى 

تطوير القدرة على تبادل وجهات النظر وتطوير مهارات ،وعدد المفردات والجمل عند األطفال

   .ضرورة تعميم خبرات القصة في مواقف أخرى، والتفكير 

بدراسة هدفت الى تقصي أثر استخدام أسلوب الـدراما فـي تعلـيم             ) 2000(قامت صوالحة   

الصـوتي و   ( الجهرية المعبرة بجوانبها الثالثـة       ة، على تنمية مهارات القراء    ةنصوص القراء 

، لدى طالبات الصف الخامس األساسي فـي المـدارس          )الحركي التعبيري و االستيعابي الناقد    

طالبـة فـي    ) 52(وتكونت العينة مـن     .الحكومية التابعة لمديرية تربية بني كنانة في االردن         

 األساسية للبنات في لواء بني كنانة،       الصف الخامس في مدرستي سحم األساسية للبنات، وحرثا       

طالبـة  ) 28( بأسلوب الدراما ضمت   ةوقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية تتلقى تعليم القراء       

 ذاتهـا   ةمن الصف الخامس في مدرسة سحم األساسية للبنات، وضابطة تتلقى تعلـيم القـراء             

ـ       ) 24( ضمت   االعتياديةبالطريقة   ي مدرسـة حرثـا     طالبة من الصف الخامس األساسـي ف

األساسية للبنات، وكشفت النتائج  عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات أداء          

طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسطات أداء طالبات المجموعة الضـابطة علـى االختبـار             

و وجود فروق ذات داللـة إحصـائية  لصـالح           . البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية    

لمجموعة التجريبية، على االختبار الخاص بكل من الجـانبين الصـوتي والحركـي             طالبات ا 
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وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء طالبـات المجمـوعتين             . التعبيري

 .التجريبية والضابطة على كل من االستيعاب القرائي، واألبعاد الثالثة للقراءة الجهرية المعبرة

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام طريقـة الـدراما           ) 2000(       وأجرى مفضي   

، لبعض مفـاهيم التربيـة       في االردن  التعليمية في زيادة تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي       

وتكونت العينـة مـن     .واحتفاظهم بها   ) التواضع، العزة، اإلخالص، الحياء، العفة    (اإلسالمية  

طالباً وطالبة  ) 68(تجريبية عدد أفرادها    : ى مجموعتين   طالباً وطالبة ، قسمت العينة إل     ) 136(

تلقت تعليمهـا بالطريقـة   ) 68(واألخرى ضابطة وعدد افرادها  , تلقت تعليمها بأسلوب الدراما   

وكشفت النتـائج عـن تفـوق       .االعتيادية، وصمم الباحث اختباراً تحصيلياً في المادة الدراسية       

ي التدريس لكال الجنسين، وأن الطلبة الـذين درسـوا          طريقة الدراما على الطريقة االعتيادية ف     

باستخدام الدراما احتفظوا بالمفاهيم التي درسوها بمستوى أفضل بالمقارنة مع الطلبـة الـذين              

  .االعتياديةدرسوا المفاهيم بالطريقة 

هدفت إلى معرفة اثر استخدام أسلوب التمثيـل الـدرامي           دراسة) 2000(وأجرت حموة        

 االستيعاب القرائي ، في مستوييه التحليلي والتقويمي لدى طلبة الصـف السـابع   على مهارات 

طالبـا وطالبـة فـي      ) 71(وتكونت العينة من  .  في االردن    األساسي مقارنة بالطريقة العادية   

تـم  ). وإناث ، ذكور( الصف السابع األساسي ، توزعوا في أربع شعب دراسية في مدرستين          

الطالبات ، ليتم تدريسهما بأسلوب التمثيل الدرامي بينما تم تدريس          اختيار شعبتين من الطالب و    

نتائج وجـود فـروق     أظهرت ال طلبة الشعبتين في المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ، و        

ـ ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات الطلبة في االختبـار البع           ـ  لالستيع ديــ اب ــ
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 وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي االسـتيعاب           عدم و . لصالح التمثيل الدرامي   القرائي  

 .القرائي يعزى إلى الجنس

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر برنامج تدريسـي قـائم علـى            ) 2004(        وقام الطورة   

استخدام اللعب الدرامي، في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طلبة الحلقة األولى من مرحلة              

طالباً وطالبة، من طلبة الحلقة األولى فـي        ) 97(ينة الدراسة من    وتكونت ع . التعليم األساسي   

مرحلة التعليم األساسي، في مدرستي سكينة بنت الحسين المختلطة، وأم عمارة المختلطة، في             

لواء الشوبك، حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين؛ األولى تجريبية درست التعبير الشـفوي،              

األول، (طالباً وطالبة، من الصفوف الثالثـة األولـى         ) 53(بأسلوب اللعب الدرامي، وضمت     

في مدرسة سكينة بنت الحسين، والثانية ضابطة درست التعبيـر الشـفوي،            ) والثاني، والثالث 

األول، والثـاني،   (طالباً وطالبة من الصفوف الثالثة األولـى      ) 44(بالطريقة السائدة، وضمت    

ت النتائج تفوق طلبة المجموعـة التجريبيـة،        وأظهر. في مدرسة أم عمارة المختلطة    ) والثالث

على المجموعة الضابطة، في مهارات التعبير الشفوي بفروق دالة احصائياً ، مما يدل علـى               

وتفوق طلبة الصفين الثاني والثالث، على طلبـة الصـف          . فاعلية اللعب الدرامي في التدريس    

، بين طلبـة الصـفين الثـاني        األول األساسي في التحصيل، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً        

. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل بين الـذكور واإلنـاث            وكما أظهرت    .والثالث

الطريقة، (وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل، يعود للتفاعل بين المتغيرات الثالثة             

  ).والجنس، والمستوى الصفي

أثر استراتيجية لعب الدور في     لى تقصي   إ جراء دراسة هدفت  إب) 2004(      وقام الشطرات   

 فـي   في التربية االجتماعية والوطنية ومستوى احتفاظهم بهـا       المرحلة األساسية   تحصيل طلبة   
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طالبـاً تـم    ) 1260(تكونت عينة الدراسة من     . ولى  مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان األ     

طالباً من الصف الثـاني     ) 222(المجموعة التجريبية وتكونت من     : توزيعهم على مجموعتين    

. طالباً من الصـف الثـاني االساسـي       ) 222(االساسي ، والمجموعة الضابطة وتكونت من       

طالب من الصـف    ) 408(ة ، و  ساسي مجموعة تجريبي  طالب من الصف الخامس األ    ) 408(و

نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصـيل         الأظهرت  وقد  . مجموعة ضابطة الخامس  

لطريقـة ولصـالح اسـتراتيجية لعـب الـدور          متغيـر ا  لتُعزى  الصف الثاني األساسي    طلبة  

عـزى  تُ وجــود فروق ذات داللــة إحصائية فـي احتفـاظ طلبـة الثـاني األساسـي     و.

فـي   وجود فروق ذات داللة إحصـائية     النتائج أيضاً   أظهـرت   كما   .الستراتيجية لعب الدور    

لطريقة ولصالح استراتيجية لعب الدور للصـف       امتغيرتحصيل طلبة الخامس األساسي تعزى ل     

  األساسـي  في احتفاظ طلبة الصـف الخـامس   وجود فروق ذات داللة إحصائيةو .الخامس 

   .تعزى الستراتيجية لعب الدور  

 أثر استخدام التمثيل الـدرامي فـي تنميـة           تقصي  إلى )2005(       وهدفت دراسة قواقزة    

  . في محافظة جرشطلبة الصف الرابع األساسيمهارات االستيعاب االستماعي لدى 

 الصف الرابع األساسي في مدرسـة جـرش          وطالبة من  اً طالب )38(تكونت عينة الدراسة من     

 اًطالب) 19( تكونت من    مجموعة تجريبية : وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين    .  األهلية المختلطة 

وجود فروق  كشفت النتائج عن    و.  طالباً وطالبة    )14 (من  تكونت ، ومجموعة ضابطة  وطالبة

أداء طلبة الصف الرابع األساسي، تعزى ألثر متغير الطريقة، وجاءت          في  ذات داللة إحصائية    

أداء طلبـة  في  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        و .الفروق لصالح طريقة التمثيل الدرامي    
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 داللة إحصـائية    عدم وجود فروق ذات    ، و  الجنس عزى ألثر متغير   تُ ، الصف الرابع األساسي  

  .عزى ألثر التفاعل بين الطريقة والجنسأداء طلبة الصف الرابع األساسي، تُفي 

فهـم مركـب    وهي بعنوان  (Sturges; et al , 2009 )وفي دراسة ستركز وآخرين

طريقة لعب الدور في صفوف البكالوريوس الكبيرة التي تدرس التشـريح البشـري           : البروتين

ققت هذه الدراسة من فاعلية لعب الدور في صفوف العلوم الكبيرة فـي             تح ، فقد    والفزيولوجيا

 طالباً من الطالب المسـجلين      298تكون مجتمع الدراسة المستهدف من      . مرحلة البكالوريوس 

كانـت  . في شعبتين لمادتي التشريح البشري والفزيولوجيا اللتين يدرسهما المحاضـر نفسـه           

عليها نشاط لعب الدور، بينما الشعبة التي تم تدريسها         مجموعة الدراسة هي الشعبة التي أدخل       

ن تقييماً قبليـاً    أعطيت المجموعتا . لمجموعة الضابطة بأسلوب المحاضرة التقليدية كانت هي ا     

تـا   بأن المشـاركين مـن كل      ، أظهرت نتائج الدراسة    عليهم ت وزع إلى استبانة وبعدياً إضافة   

بار البعدي مقارنة باالختبار القبلي، إال أنـه لـم          المجموعتين أظهروا تحسناً ملحوظاً في االخت     

لم تظهر أية مجموعة من     .  ضمن االختبار البعدي   هناك أية فروق هامة بين المجموعتين     توجد  

ه قد ظهر تـأثير إيجـابي       إال أن .  القبلي والبعدي    المجموعتين تغيراً ملحوظاً ما بين االختبار     

الدراسـة   لـدى أفـراد مجموعـة        المشاركةو من حيث الرضا     متوسط على فقرات االستبانة   

 بأن  وقد أظهرت الدراسة  ). عها من قبل كال المجموعتين     تم إرجا   استبانة 225باالعتماد على   (

 الـدور   تبين أن لعـب   ، كما   تحصيل  المن حيث   التقليدية   نفس فعالية المحاضرة  له  لعب الدور   

   .    الرضا لديهمى مستو الطالب في العملية التعلمية وفي زيادة يفيد في مشاركة

هـابالمون  "  وهـي بعنـوان  (Hatcher-Keene, 2009 ) كين -وفي دراسة هاتشر

 من استخدام لعب الدور في صفوف اللغة اإلسبانية في          تتحققوالتي  ): تكلم اإلسبانية " (إسبانول
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عات لعب الدور الصـغيرة     كيف تؤثر مجمو  : ل الدراسة باآلتي  تمثل سؤا . المدارس المتوسطة 

 الطالب في الصف، واتجاهاتهم نحو تعلم اإلسبانية وقدرتهم على استخدام اللغـة             شاركةعلى م 

  للتواصل من خالل الطالقة الكتابية والشفوية؟ 

       أجريت الدراسة في أحد صفوف الثامن األساسـي التـي تـدرس اللغـة اإلسـبانية               

مـن خـالل التحليـل     عليهم  اختير تسعة طالب للتركيز وقد .في أباالنشيا الريفية  ) اً طالب 14(

  . مرتفعمنخفض، متوسط، : ة  تحصيليالمعمق، ثم تصنيفهم إلى ثالثة مستويات

 خمسة أيام   ية مدة كل دورة    تدريس استمرت الدراسة خمسة أسابيع وعلى شكل دورات      

تم تصـميم لعـب األدوار      .  للعب الدور المفتوحة   5-4يعمل فيها الطالب في مجموعات من       

قام الطالب بالبحـث عـن مواقـع        . يناريوهات من الحياة اليومية في المطعم     لتقليد وتمثيل س  

إلكترونية لمطاعم موجودة في إسبانيا، وقاموا بكتابة وممارسة وأداء لعب أدوار مختلفة في كل              

هذا واشتمل التواصل المنزلـي علـى ممارسـة         . دورة من الدورات المقسمة إلى خمسة أيام      

  .  باستخدام المكالمات الهاتفيةاًبعض أسرهم ومع بعضهم لدور مع أفرادالطالب للعب ا

أن كفاءة الطالب الذاتية كمتكلمين باللغة المدروسة تحسنت من         أظهرت نتائج الدراسة    

 لم  واحداً لواحد وأمام الصف كله، و     ، وكذلك ثقتهم بالتحدث باللغة اإلسبانية       %100إلى  % 50

 تحسنت مقدرة الطالب الكتابيـة وقـد        كما. رضيكن سوى طالبين اثنين شعرا بالتردد في الع       

إضافة إلى ذلك، أظهـر     .  في القدرة الكتابية   8.5ا معدله   أظهروا زيادة في التحسن باكتساب م     

إذ أصبح فهمهـم واسـتيعابهم      ،   4-1الطالب تطوراً في الطالقة الكالمية باالعتماد على مبدأ         

لـوحظ أن جميـع     و. ام قواعد اللغـة    وأصبحوا أكثر دقة في استخد     3.3 إلى   2.4بمعدل  أكبر  
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 للمشـاركة فـي لعـب األدوار        ومشاركون بشكل كبير وأنهم متحمسـون     ن  طوالطالب منخر 

  .وأدائها

استنتجت الدراسة بأن لعب الدور في صفوف اللغة يحسن من ثقـة الطالـب وقدراتـه                 

ـ              . الكالمية بانية خـالل   وكذلك فإن لعب الدور قد ساعد الطالب علـى اسـتخدام اللغـة اإلس

هذا وتحسنت القدرات الكتابية لـدى      . مجموعات العمل وحسن من ممارستهم المكثفة للمحادثة      

الطالب الذين شاركوا في لعب الدور من خالل تضمينهم المزيد من البناءات القواعدية اللغوية              

 . المركبة إلى كتاباتهم

  

  .ى استراتيجيات أخرى مجموعة الدراسات التي تناولت لعب الدور اضافةً ال:ثانياً

حراز التفوق العلمـي  إجراء دراسة وصفية ركزت على إب) Koh ,1998 ( كوه           قام

وهدفت هذه  .في الدراسات األكاديمية في معهد للتعليم الثانوي الالهوتي في جنوب شرق آسيا             

وكشفت نتائج  .ية  لى تقصي دور التعلم النشط في بلوغ التفوق العقلي في التربية الدين           إالدراسة  

لى أن التعلم بالمجموعـات     إلى أن غالبية المستجيبين على أداة الدراسة أشاروا         إهذه الدراسة   

لى استراتيجية التعلم الفردي ، والعرض الشفوي تشكل اسـتراتيجيات          إولعب الدور باالضافة    

كير العليا وفـق  تعلمية مفيدة في التعلم النشط ، وفي مساعدة الطلبة على اكتشاف مستويات التف     

  .تصنيف بلوم في المجال المعرفي 

أثر استخدام طريقتـي لعـب الـدور        لى تقصي   إ هدفت   دراسةب) 2003( المساعيد         وقام

والمناقشة في تحصيل التربية اإلسالمية لطلبة الصف الخامس األساسي في مديريـة التربيـة              

طالبًأ وطالبةً ، تـم     ) 291(ة الدراسة من    تكونت عين  . .والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية    

مجموعة تجريبية أولى تم تدريسها باستراتيجية لعب الدور وتكونت         : تقسيمهم إلى مجموعتين    
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،  ومجموعة تجريبية ثانية تم تدريسها بطريقة المناقشة تكونـت           ) ناثإذكور و ( من شعبتين   

 وتكونت مـن     االعتيادية طريقة، ومجموعة ضابطة تم تدريسها بال     ) ناثإذكور و (من شعبتين 

 في  فروق ذات داللة إحصائية   إلى عدم وجود    وأشارت نتائج الدراسة    ) ناثإذكور و ( شعبتين  

 إحصائية تعزى إلـى      ذات داللة  اًإال أنها أظهرت فروق   ،والطريقةأ تعزى إلى الجنس     التحصيل

  .التفاعل بين الجنس والطريقة

قة بين نظرية العقل، والتحول الرمزي العال دراسة (Keskin, 2005) وأجرى كسكن 

وتم استكشاف تأثيرات التواجـد مـع       . في اللعب التظاهري، والكفاءة االجتماعية لدى األطفال      

 وذلـك   ها لهذا الغرض  تصميمتم  على التحوالت الرمزية لدى األطفال ضمن مواضيع        األقران  

والمزاوجة مـع نظريـات     من خالل مالحظة المزاوجة مع نظرية مشابهة حول القدرة العقلية           

 من الذكور المسجلين    2 من اإلناث و   26تكونت عينة الدراسة من     . مختلفة حول القدرة العقلية   

تم قياس المهارات االجتماعية للمشاركين باسـتخدام       . في خمس روضات مشاركة في الدراسة     

ـ  ). Gresham and Elliott, 1990(مقياس تصنيف المهارات االجتماعية  ة تم قيـاس نظري

نظرية العقـل   "العقل باستخدام أربع مهمات، واستخدمت البيانات لتصنيف الطالب ضمن فئة           

 مراقبة األطفال الذين سجلوا درجات منخفضة       وجرت". نظرية العقل المنخفضة  "أو  " المرتفعة

تمثل السـياق   في مهمات نظرية العقل خالل اللعب التظاهري في سياقين من سياقات األقران،             

يمثل السياق  ، و قران الذين سجلوا درجة منخفضة       مع أحد األ   همات نظريات العقل  األول في م  

 التحـول   وقـيس .  مع أحد األقران الذين سجلوا درجة مرتفعة في مهمات نظرية العقل           الثاني

ـ                الرمـزي   لالرمزي لألطفال خالل اللعـب التظـاهري باسـتخدام فئـات مـاثيوز للتحوي

)Matthews, 1977 (  حسب ما حـددهاMcLoyd(1980) .لـ وح  البيانـات باسـتخدام   تل

  .  االرتباطومعامالت) ANOVA(القياسات المتكررة لتحليل التباين 
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 العقل ولعب الدور لدى األطفال،      أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط هام بين نظرية       

أو   ،  لم يكن هناك ارتباطات هامة بين نظرية العقل والكفاءة االجتماعية لدى األطفال            في حين 

كان األطفال الـذين سـجلوا      و عب التظاهري والكفاءة االجتماعية ،    بين التحول الرمزي في الل    

درجات منخفضة في مهمات نظرية العقل قادرين على االنخراط في التحوالت الخيالية األكثر             

فنتائج . عند تفاعلهم مع طفل متقدم من حيث درجته في نظرية العقل          ) مثل إسناد الدور  (تقدماً  

دراسة تبين أن سياق األقران يؤثر على التحول الرمزي لدى األطفال في اللعب التظـاهري               ال

لعقـل  لعب الدور يساهم في تطوير نظرية ا      ن  وترى الدراسة بأ  . وفي لعب الدور بشكل خاص    

  . أكثر من اللعب التظاهري بشكل عام

ـ   وهي بعنـوان   (Boyd, et al. , 2007 ) وآخرين في دراسة بويد اركة زيـادة مش

 المعلمـين   للمعلمـين نمذجـة الطالب ودافعيتهم في المدارس االبتدائية من خالل لعب الدور و    

تمثلت مشكلة هذه الدراسة البحثية في الدافعيـة    ،   والتوجيهات المباشرة حول مهارات االتصال    

 طالباً  19 وتكونت عينة الدراسة من      .ونقص المشاركة الصفية لدى طالب المدارس االبتدائية      

 من الصف األول االبتدائي فـي       اً طالب 20وفي الفترة المسائية في الموقع أ     ن طالب الروضة    م

الموقـع  الموقـع أ و   ( صف   ا منهم معلم  ان معلمين، اثن  ثالثةتكون فريق البحث من     . الموقع ب 

 11  إلـى     2007 نيسان   30ن  في الفترة الممتدة م   جمعت البيانات القبلية    . والثالث متجول ) ب

هدف البحث إلى تحسين مشاركة الطالب ودافعيتهم وإلى توثيق تأثير لعب الدور             .2007أيار  

ثـالث  في الدراسـة    استخدمت  . ونمذجة المعلم والتوجيهات المباشرة حول مهارات االتصال      

هي استبانة اآلباء وقوائم التدقيق الخاصـة بمالحظـات المعلمـين           و ،أدوات لغايات الدراسة  

أن الطالب داخل الغرف الصـفية يقـاطعون        خالل نتائج الدراسة    من  تبين  . واستبانة الطالب 

ال    ويظهرون سلوكاً   ،  وال يمتلكون الدافعية الكافية     ، ويتصرفون مع رفاقهم بأسلوب غير الئق     
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 أمـا األسـاليب   . في البيئة المنزلية  أظهر اآلباء تواصالً جيداً      كما   .تعلق بالمهام الموكلة إليهم   ي

 لعـب الـدور     :كانت األول االبتدائي ف   واصل والدافعية لدى طالب   التي استخدمت لتحسين الت   

 كان الباحثون يقومون بإضافة   . ونمذجة المعلمين والتوجيهات المباشرة حول مهارات االتصال      

وكـان يـتم    .  كل أسبوع لمدة عشرة أسابيع      واحدة  الصفين مرة  بمهارة تواصل محددة لطال   

أرسـلت  . الل نمذجة المعلم وفرص لعب الـدور    تعزيز هذه المهارة على مدار األسبوع من خ       

 وعـن    ،  عن المهارة التي تـم إضـافتها       إلخبارهم أسبوعي   هم بشكل زلامنرسائل لآلباء في    

وقـد  . رة في البيئة المنزلية   اإلستراتيجيات التي يمكنهم أن يطبقوها لتشجيع استخدام تلك المها        

جة المعلمين والتوجيهات المباشـرة     هذا المشروع داعماً لتطبيق مهارات لعب الدور ونمذ       كان  

الدراسة إلى أن الطالب أصبحوا يمتلكون دافعية أكبـر         أشارت نتائج   .  مهارات االتصال  حول

 ويشاركون باندفاع أكبر وأن مهارات االتصال لديهم قد تحسنت في المدرسة وفي             ،تجاه أنفسهم 

  . البيئة المنزلية

استخدام لعب   دراسة بعنوان (Wishart; et al . , 2007) وأجرى وشارت وآخرون

 هـذه   ، حيـث أعطـت    الدور عبر شبكة اإلنترنت في تدريس الوعي بالسالمة على اإلنترنت         

لعب الدور الذي   لالدراسة تقريراً عن تقييم محققي شبكة اإلنترنت، والذي هو عبارة عن نشاط             

رنـامج الـوعي     اإلنترنت هم جزء من ب     ومحقق.  سنة 12 إلى   9يستهدف المرحلة العمرية من     

أجـري  . الذي يستهدف طلبة المدارس الصـغار  (kids mart) ى اإلنترنت المعروف باسمعل

 مع  اتفيةالتقييم من خالل عدة طرق لجمع البيانات باستخدام االستبانة المسحية، والمقابالت اله           

  ومالحظة االستخدام في ثالث من مدارس المملكة المتحـدة خـالل            بهدف المتابعة،  المعلمين

اتفقت جميع البيانات التي تم جمعها على أن عـدد المسـتفيدين            . 2003الفصل الصيفي للعام    

تعلم لقد  .  االنترنت شبكةاء المشاركة في نشاط لعب الدور من خالل التحقيق عبر         ارتفع من جر  
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فقـد أكـدوا علـى      . الطالب أمور السالمة على اإلنترنت ضمن بيئة تتميز بالتحفيز والتحدي         

استمتع الطـالب بكـونهم     . فهم دوافعهم وممارستهم للمهارات التي تم تعليمهم إياها       اكتسابهم ل 

ن الذي" المضيفين"إال أن لعب الدور من قبل       .  مع اآلخرين خارج المدرسة    متفاعلينو" محققين"

 فـي نجـاح      ، وفي االتصال فيما بينهم يعتبرالعامل المهم        في تحضير المشاركين   لعبوا دورهم 

 يحتاج هذا التحضير واالستعداد إلى التخطيط الكامل لكـل مـن          و. اإلنترنتلعب الدور عبر    

 المزيـد مـن      يؤدي إلى   صفوفهم في موضوع الدراسة ، بما      المعلمين الذين شاركت  الطالب و 

كان من الواضح أنه ال بد في البدايـة         .  تسهيل تمرينات لعب الدور    التواصل الذي يعمل على   

لمسائل التي تتعلق بفهم المتعلم واسـتيعابه وتوقعاتـه حـول           من حل المسائل التقنية ومن ثم ا      

  .المهمة قبل أن ينتج التعلم عن التفاعل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت

زيادة المهارات   وهي بعنوان(Awbrey, et al., 2008)وفي دراسة أوبري وآخرين 

ركـز  ،  ولعـب الـدور   االجتماعية لدى طالب المدارس االبتدائية من خالل استخدام األدبيات          

أربعة من المعلمين الباحثين في تقرير مشروع هذه الدراسة على نقص المهارات االجتماعيـة              

، يأتي الطالب إلى    ةها هؤالء المعلمون األربع   سففي الصفوف التي يدر   . المناسبة لدى الطالب  

ون يقضون  علمولهذا السبب، كان الم   . المدرسة وهم يفتقرون إلى المهارات االجتماعية المالئمة      

وبالتالي، فقد أسس المعلمون    . المهارات االجتماعية على  تدريب  التدريس و الوقت المخصص لل  

دام األدبيـات   مشروعاً يتلقى الطالب من خالله تعليم المهارات االجتماعية من خـالل اسـتخ            

على الصف األول االبتدائي والصف الثالث االبتدائي حيث تـم          الدراسة  أجريت  . ولعب الدور 

على الترتيب ، وشعبة    ) 23(،  ) 46(احدة من كل صف ، بلغ عدد الطالب فيها          واختيار شعبة   

بلغ وبهذا  . اً طالب )20( االبتدائيين بلغ عددهم   الخامس من الصف الرابع و     الموهوبين واحدة من 

 وجد المعلمون الباحثون أن طالبهم كـانوا يظهـرون           طالباً، 89أفراد عينة الدراسة    مجموع  



 

 37

مسـؤولية بـأداء العمـل      عدم تحمل ال  وير محبب مثل عدم احترام الكبار واألقران،         غ سلوكاً

تم جمع أدلة الدراسـة باسـتخدام       . ء االختيارات الخاطئة، وعدم إظهار التعاون     اليومي، وانتقا 

وقائمـة   ستبانة وزعـت علـى المعلمـين ،       استبانة وزعت على الطالب، و    ثالث طرق هي ا   

أن معظم الطالب بحاجة إلى تحسين مهاراتهم االجتماعية من         ى  إل مالحظات، وأشارت النتائج  

قرر المعلمـون البـاحثون اسـتخدام األدب    و. حيث االستقامة واالحترام والتعاون والمسؤولية   

وأشاروا إلـى أن    . عية اإليجابية   ولعب الدور لتشجيع طالبهم على استخدام المهارات االجتما       

 تبـين أن لعـب   كما.  في تطوير المهارات االجتماعيةجداً مساعداً فعاالً  األدب يمكن أن يكون   

يجـب  و. لى تدريس تقبل اختالفات اآلخـرين       الدور يمكنه أيضاً أن يشجع على االتصال وع       

كـان المعلمـون    و. بممارسة لعـب دور السـلوك المقبـول         على المعلمين أن يقوموا دائماً      

تدريس األدبيـات المتعلقـة بمهـارة       يستخدمون لعب الدور ويدخلونه إلى الغرفة الصفية بعد         

ـ   خـالل   استنتج من   و .ائج هذه الدراسة متنوعة   كانت نت . محددة ين القبليـة   مالحظـات المعلم

ومن . م عن عدم احترام وعدم تعاون     ذي يت  انخفاض بالحد األدنى في تكرار السلوك ال       والبعدية

شعر المعلمـون   و.  سلوك عدم االستقامة وعدم المسؤولية     هة أخرى، ظهر تزايد مفاجئ في     ج

الباحثون أن النتائج كانت ستكون مختلفة لو أنهم أجروا الدراسة في بداية العام الدراسي بـدالً                

  . من نهايته
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  : التعليق على الدراسات السابقة 

، باستثناء دراسـة    الحاليةاستخدمت الدراسات السابقة المنهج شبه التجريبي وكذلك الدراسة       -

      . التي استخدمت المنهج الوصفي ) Koh , 1998  (كوه 

 أو الـدراما التعليميـة بالطريقـة         استراتيجية لعب الـدور    مقارنةالدراسات   تناولت بعض    -

, ) 2000(حمـوة   , ) 2000( مفضـي   , ) 2000(صوالحة  : كما ورد في دراسة     , االعتيادية

 كـين               - هاتشر ، )2005( قواقزة  , ) 2004(الشطرات  , ) 2004( الطورة  ) 2003(مساعيد  

 Hatcher-Keene, 2009) (وستركز ،( Sturges , 2009)   .    وكذلك الدراسـة الحاليـة

  .قامت الباحثة بمقارنة استراتيجية لعب الدور بالطريقة االعتيادية 

  . انفردت الدراسة الحالية بدراسة أثر استراتيجية لعب الدور في التفكير االستقرائي -

كما ورد في دراسة  صـوالحة     , اسات أثر لعب الدور في العديد من المتغيرات          تقصت الدر  -

) 2000( ودراسـة حمـوة     , التي تناولت أثر لعب الدور في تعليم نصوص القراءة          ) 2000(

التي بحثت أثر   ) 2004(ودراسة الطورة   , التي تقصت أثر لعب الدور في االستيعاب القرائي         

التي تناولت أثر لعب الدور فـي       ) 2004(ودراسة الشطرات   , لعب الدور في التعبير الشفوي      

التي تقصت أثر لعـب الـدور فـي          )2005( ودراسة قواقزة   , مستوى االحتفاظ بالمعلومات    

زيـادة  التي تقصـت   (Boyd, et al. , 2007 ) وآخرين بويد ، ودراسة االستيعاب السماعي

 خالل لعب الـدور ونمذجـة المعلمـين         مشاركة الطالب ودافعيتهم في المدارس االبتدائية من      

 . Wishart; et al)  وشارت وآخرين، ودراسة والتوجيهات المباشرة حول مهارات االتصال

استخدام لعب الدور عبر شبكة اإلنترنت في تدريس الوعي بالسالمة   التي بحثت في (2007 ,

زيـادة   عنـوان  وهي ب(Awbrey, et al., 2008)ودراسة أوبري وآخرين  ، على اإلنترنت

، المهارات االجتماعية لدى طالب المدارس االبتدائية من خالل استخدام األدبيات ولعب الدور           
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أما الدراسة الحالية فقد هدفت الى تقصي أثر لعب الدور في التفكير االستقرائي عالوةً علـى                

  .  التحصيل 

 مهمة  ةقيكطر ،   ب الدور  من بعض الدراسات السابقة تأكيدها على أهمية لع        ة الباحث تاستفاد -

 . وإجراءات تطبيقهاةقي منها عند تحديد خطوات هذه الطرت، كما استفادمن طرائق التدريس
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  الفصل الثالث

  الطريقــة واإلجــراءات
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 الفصل الثالث

  الطريقــة واإلجــراءات

لتفكير االستقرائي في التحصيل وا أثر لعب الدور هذه الدراسة بهدف تقصي ُأجريت

لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية في المدارس الخاصة 

  .ن في عما

      ولقد تمت مراجعة األبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة في 

تمع الدراسة ، ثم الفصل السابق ، أما في هذا الفصل فقد تم وصف منهجية الدراسة ، ومج

 ، وخطوات بناء أدوات الدراسة وهي ةوصف اإلجراءات التي تم بها اختيار عينة الدراس

االختبار التحصيلي والتفكير االستقرائي ، وكذلك الخطوات الالزمة للتأكد من صدق وثبات 

  .هذه األدوات ، كما تضمن وصفاً لتصميم الدراسة، والمعالجة اإلحصائية 

  :المستخدم  الدراسة منهج

المجموعة التجريبية : ن، هما الباحثة باستخدام المنهج شبه التجريبي لمجموعتيقامت

لطريقة االعتيادية ، تم تدريسها  بابطريقة لعب الدور، والمجموعة الضابطة وتم تدريسها و

 ، لغرض اختبار تكافؤ ن الختبار تحصيلي واختبار تفكير استقرائي قبليا المجموعتتتعرضو

 التربية االجتماعية والوطنية ، والتفكير االستقرائي لديهم ، وبعد بحثبة في ميل الطلتحص

لتفكير تم اختبار تحصيل المجموعتين واختبار ان تدريس الدروس المحددة مسبقا، االنتهاء م

  . الدراسة، لقياس أثر المعالجة التجريبية على المجموعتيناالستقرائي للطالب بأدوات

  

  

  



 

 42

  :اسةمجتمع الدر

 شتملتتكون مجتمع الدراسة  من المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان التي       

وبلغ عدد  . 2009 /2008على الصف الثالث األساسي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

طالباً وطالبةً في ) 19175(مدرسة ، التحق بها )  399( هذه المدارس أثناء إجراء الدراسة 

  .*  طالباً وطالبة ) 4-248(تراوح عدد الطالب في تلك المدارس بين، الث األساسيالصف الث

  :عينة الدراسة

ختيار عينة الدراسة ، حيث وقع االختيار استخدام الطريقة العشوائية العنقودية ال     لقد تم 

س مدرسة أكاديمية ساند: تمع الدراسة ، وهاتان المدرستان هما من مدارس مجتين رس مدىعل

شعب ) 5(طالباً وطالبةً موزعة على ) 137(الوطنية التي مثلت المجموعة التجريبية  وضمت 

، وتم اختيار شعبتين منها بالطريقة العشوائية ليصبح عدد أفراد المجموعة التجريبية التي تم 

ومدرسة راهبات الوردية التي مثلت . طالباً وطالبة ) 54(تدريسها بطريقة لعب الدور

شعب، وتم اختيار شعبتين ) 4(من الطلبة موزعة على ) 104( الضابطة وضمت المجموعة

      ) .52(منها بالطريقة العشوائية البسيطة ليصبح عدد أفراد المجموعة الضابطة 

  

  

  

  

  

  2008/2009م الدراسي اللعالتربية والتعليم للعاصمة مديرية  إحصائيات *
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  أدوات الدراسة 

  :عداد أدوات الدراسة اآلتية واختبار فرضياتها تم إلالجابة عن أسئلة الدراسة

  االختبار التحصيلي : أوال

يقيس موضوعي من نوع االختيار من متعدد بثالثة بدائل  ر اختباقامت الباحثة بإعداد

مبحث التربية االجتماعية والوطنية عند عينة الدراسة، وذلك بعد تحديد  التحصيل في درجة

الوحدة بن المتمثلتين الوحدتين األخيرتييسه والمتمثل في المحتوى الذي ستقوم بتدر

مبحث من  والمرافق الخدمية في وطني على الترتيب ،الهاشميون: ،والوحدة السادسةالخامسة

فقرة ) 30(واقتصر هذا االختبار على .  للصف الثالث األساسيالتربية االجتماعية والوطنية

 Bloom بلوم تويات الثالثة األولى من تصنيفس المتقيس مدى التحصيل عند الطالبات حسب

  ).تذكر، فهم ، تطبيق ( التربوية في المجال المعرفيلألهداف 

  :االختبارلباحثة بالخطوات اآلتية عند إعداد  اقامتوقد 

 مبحث التربية االجتماعية والوطنيةمن  تحديد الموضوعات التعليمية المراد قياسها -

، الوحدة الخامسة والوحدة الوحدتين األخيرتين بللصف الثالث األساسي والمتمثلة

  .المرافق الخدمية في وطني : الثانية بعنوان الهاشميون و: األولى بعنوان  السادسة،

 .اف العامة  للموضوعات ، واختيار األهداف التي تتفق مع محتوى الوحدةهداألتحديد  -

 .ختبارتكوين الئحة مواصفات اال -

 . المراد قياسها بصورة محددة)هداف السلوكية األ (كتابة نتاجات التعلم -

 على الئحة المواصفات ونتاجات التعلم المحددة اً االختبار اعتمادصياغة فقرات -

 .بصورة سلوكية

-  
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  :  صدق االختبار التحصيلي 

 بصورته األولية مع قائمة عرضه من صدق محتوى االختبار التحصيلي تم لتأكد        ل

مجموعة من تسعة محكمين من ذوي االختصاص، والمبينة أسماؤهم في االهداف السلوكية على 

 التعليمية ، ومدى مالءمة  مدى تمثيل االهداف السلوكية للمادة، إلبداء رأيهم في)5(الملحق

  . اللغوية للفقرات  لالهداف السلوكية الموضوعة، ومدى مناسبة الصياغةالفقرات

تقيسه كل فقرة من فقرات حصيل الذي  الحكم على مستوى التهدف التحكيم إلى كما

 . األولى من مستويات بلوم الستة في المجال المعرفية، وذلك حسب المستويات الثالثاالختبار

وبناء على اقتراحاتهم تم إجراء التعديالت على بعض فقرات االختبار ، ووضع االختبار 

  )  .2(التحصيلي بصورته النهائية كما في الملحق 

 : التحصيلي ثبات االختبار

حيث تم :  ريتشادسون-باستخدام معادلة كودر تم التحقق من ثبات االختبار التحصيلي      

) 25( على عينة استطالعية من خارج أفراد الدراسة تكونت من االختبار التحصيليتطبيق 

 - معادلة كودر باستخداموحِسب معامل الثبات  من طلبة الصف الثالث األساسي، اًفرد

   .الدراسةهذه  ألغراض اًعتبر كافيوا  )0.82( وبلغ معامل الثبات  )20(سونريتشاد
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  اختبار التفكير االستقرائي: ثانياً

 موضوعي من نوع االختيار من متعدد بثالثة بدائل يقيس ر اختبا    قامت الباحثة بإعداد

لدراسة، وذلك بعد مبحث التربية االجتماعية والوطنية عند عينة ا في التفكير االستقرائي

 الوحدة الخامسة -الوحدتين األخيرتينتحديد المحتوى الذي ستقوم بتدريسه والمتمثل في 

مبحث من الهاشميون والمرافق الخدمية في وطني على الترتيب : - والوحدة السادسة

 ) 20( واقتصر هذا االختبار على.  للصف الثالث األساسيالتربية االجتماعية والوطنية

  .فقرة 

  :  صدق اختبار التفكير االستقرائي 

 ، تم عرضه بصورته األولية على اختبار التفكير االستقرائي من صدق محتوى لتأكد ل  

، إلبداء ) 5(مجموعة من تسعة محكمين من ذوي االختصاص، والمبينة أسماؤهم في ملحق

 بعض الفقرات، وبناء على اقتراحاتهم تم إجراء التعديالت على بدائل. رأيهم في الفقرات 

  )  .1( بصورته النهائية كما في الملحق اختبار التفكير االستقرائيووضع 

 :ثبات اختبار التفكير االستقرائي 

 – test ( وإعادة االختباربطريقة االختبار تم التحقق من ثبات اختبار التفكير االستقرائي

retest(  : أفراد الدراسة تكونت من حيث تم تطبيق األداة على عينة استطالعية من خارج

 من طلبة الصف الثالث األساسي، ثم أعيد تطبيق االختبار مرة أخرى بعد أسبوعين اًفرد) 25(

 بين التطبيق األول والتطبيق  بيرسون معادلةاألول،وحِسب معامل االرتباط  حسبمن التطبيق 

   .الدراسةهذه ض  ألغرااًعتبر كافيوا  )0.91( الثاني لالختبار التحصيلي  والذي بلغ 
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  :الخطط الدراسية: ثالثاً 

    قامت الباحثة باعداد خطتين دراسيتين ، الخطة األولى خطة تدريس باستخدام الطريقة            

، والخطة الثانيـة خطـة تـدريس        4)(االعتيادية لتطبيقها على المجموعة الضابطة ملحق       

    ) .3(ريبية ملحق لتطبيقها على المجموعة التج باستخدام استراتيجية لعب الدور

  

  تصميم الدراسة 

  :  تتمثل متغيرات الدراسة في اآلتي 

  :  وله مستويان هما , طربقة التدريس : المتغير المستقل . 1    

   لعب الدوراستراتيجية                       * 

  الطريقة االعتيادية                        * 

   التحصيل :  * المتغيرات التابعة وتشمل . 2 

  التفكير االستقرائي                                 *  

 pre-post test Controll groupالضابطة باختبارقبلي وبعدي  واستخدم تصميم المجموعة

design  .  

  جراءات الدراسة إ

   :جراءات اآلتية قامت الباحثة باإل

  .الدراسة والعينة  تحديد مجتمع -

  .يد الدراسة  تحديد الموضوعات ق-

       :عداد خطتين تدريسيتين وعرضهما على مجموعة من المحكمين ، وهذه الخطط كاآلتي إ - 

  



 

 47

  ) .3( ملحق  لعب الدورخطة للتدريس باستراتيجية* 

 ) .4(ملحق خطة للتدريس بالطريقة االعتيادية * 

ن مؤهل تطبيق الخطتين الدراسيتين وفق ظروف متكافئة من جانب أربع معلمات يحمل_ 

  .البكالوريوس، معلم صف بخبرة سبع سنوات للصف الثالث األساسي 

   .)1ملحق  ( و اختبار التفكير االستقرائي)2ملحق (  إعداد االختبار التحصيلي- 

وذلك بتطبيقهما على ) فكير االستقرائي تالتحصيلي ، وال(  التأكد من ثبات االختبارين - 

   .من خارج عينة عينة الدراسة) عينة استطالعية  (طلبة الصف الثالث األساسيمجموعة من 

بلي على مجموعتي الدراسة التفكير االستقرائي الق  تطبيق االختبار التحصيلي القبلي واختبار- 

قبل البدء في التدريس، للوقوف على مستوى تحصيل الطلبة ومستوى تفكيرهم االستقرائي، 

  .فكيرهم االستقرائيوذلك بهدف ضبط تكافؤ المجموعات في تحصيلهم وت

عليها االختيار ، لتدريس ت المبحث األربع للشعب الصفية التي وقع  التنسيق مع معلما- 

  .الموضوعات المحددة وفق الخطط التدريسية التي تم اعدادها 

تم تطبيق اختبار التحصيل مات من تدريس الدروس المحددة ، معلاألربع ال بعد انتهاء - 

  .لبعدي على المجموعتين االستقرائي االبعدي واختبارالتفكير 

  .           جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة  - 

  . تحليل البيانات احصائياً باستخدام الرزمة االحصائية - 

  .استخالص النتائج ومناقشتها  - 
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  المعالجة اإلحصائية 

  :الباحثة باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية قامت  

 ومعادلة  لالرتباط لحساب معامل الثبات الختبار التفكير االستقرائي ،سون بيرمعادلة - 

  .لحساب االتساق الداخلي الختبار التحصيل ) 20( ريتشاردسون-كودر

    . الختبار فرضيتي الدراسة الصفريتين  حادي المصاحب تحليل التباين األ- 
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  فصل الرابعال

  نتائج الدراسة

  :      يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو اآلتي

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في : النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوالً 

لعب الدور ، استراتيجية (  التربية االجتماعية والوطنية باختالف طريقة التدريس بحثم

  ؟) والطريقة االعتيادية 

         لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة             

تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية باختالف طريقة            ل

  يبين ذلك) 1(استراتيجية لعب الدور، والطريقة االعتيادية والجدول (التدريس

  )1(الجدول 

تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مبحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

التربية االجتماعية والوطنية على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي باختالف طريقة 

 التدريس

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المتوسط  العدد  طريقة التدريس

  لحسابيا

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 6.669 16.00 7.576 12.69 52  االعتيادية

 5.581 20.94 8.065 11.30 54  استراتيجية لعب الدور

ة على االختبار التحصيلي أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراس) 1(يالحظ من الجدول    

،وهو أعلى من المتوسط )20.94(دام استراتيجية لعب الدور قد بلغ الذين درسوا باستخالبعدي،

). 16.00(والذي بلغوا باستخدام الطريقة االعتيادية الحسابي ألداء إفراد الدراسة الذين درس
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السابق ارتفاع متوسط اختبار التحصيل القبلي قبل التدريس ) 1(ويالحظ من الجدول 

تيادية على الرغم من المكتسب في التحصيل في بإستراتجية لعب الدور وبالطريقة االع

ألفة الطلبة مع : االختبار البعدي ، وتعزو الباحثة ذلك إلى عدة عوامل قد يكون من أهمها 

وكذلك ترى ،  الهاشميون، ووحدة المرافق الخدمية في وطني:الوحدتين المختارتين وهما وحدة

  .يحضرون دروسهم قبلياً الباحثة من خالل خبرتها التدريسية أن بعض الطالب 

 ) ≥ 0.05α( داللة احصائية عند مستوى الداللة اذما إذا كان الفرق بين المتوسطين ولمعرفة  

  .يبين نتائج هذا التحليل) 2(، والجدول )ANCOVA( تم إجراء تحليل التباين المصاحب 

  )2(الجدول 

متوسطي تحصيل طلبة الصف ين الختبار داللة الفرق ب)ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب

  الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية على االختبارالتحصيلي البعدي

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات 

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

) ف(

  المحسوبة

  قيمة 

) ف(

  الجدولية

مستوى 

  الداللة

 0.000 246.660 2764.566 2764.5661  االختبار القبلي

  0.000 *80.629 903.539 1 903.539  الطريقة

   11.206 1154.268103  الخطأ 

   105 4822.373  المجموع 

3.94 

 

 0.05 <) ح               *  (

 ،)80.629( التدريس بلغت لطريقةبالنسبـة ) ف (  أن قيمة )2(يظهر من الجـدول          

ألنها أكبر من  ) ≥ 0.05α(  هذه القيمة دالة عند مستوى  و،)0.000(بمستوى داللة يساوي 



 

 52

 داللة إحصائية بين و مما يدل على وجود فرق ذ،)3.94(المجدولة التي بلغت ) ف(قيمة 

وهذا يعني رفض الفرضية ، االختبار التحصيلي البعدي الدراسة على تي أداء مجموعيمتوسط

فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد  :الصفرية األولى والتي نصت على اآلتي

  )0.05α ≤ (  بين متوسط تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي الذين درسوا مبحث التربية

االجتماعية والوطنية بإستراتيجية لعب الدور ومتوسط تحصيل طلبة الصف نفسه الذين درسوا 

ت الحسابية المعدلة، والتي تظهر كما تم استخراج المتوسطا. المبحث نفسه بالطريقة االعتيادية

  .في الجدول اآلتي

   )3(الجدول 

 تحصيل طلبة الصف الثالث تلمتوسطا  المعدلة المعياريةواألخطاءالمتوسطات الحسابية 

  األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية على االختبار التحصيلي البعدي

  العدد  طريقة التدريس

  المتوسط

الحسابي 

  المعدل

  خطأال

  المعياري

 0.47 15.53 52  الطريقة االعتيادية

 0.46 21.40 54  استراتيجية لعب الدور

  للمجموعة التجريبية التي تعلمت المعدلأّن المتوسط الحسابي) 3(يالحظ من الجدول 

، في حين )21.40(بلغ  لعب الدور استراتيجيةباستخدام  مبحث التربية االجتماعية والوطنية

 بالطريقة االعتيادية  المبحث نفسه التي تعلمتالضابطةالحسابي للمجموعة بلغ المتوسط 
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تعلمت مبحث وهذا يدل على أن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية التي  ،)15.53(

  . لعب الدور على االختبار التحصيلي البعدياستراتيجيةباستخدام  التربية االجتماعية والوطنية

 هل يختلف التفكير االستقرائي لطلبة الصف الثالث : بالسؤال الثانيالنتائج المتعلقة: ثانياً

 لعب استراتيجية(األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية باختالف طريقة التدريس

  ؟)الدور، والطريقة االعتيادية

         لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة              

التربية االجتماعية والوطنيـة    مبحث  تفكير االستقرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في         لل

على اختبـار التفكيـر     )  لعب الدور، والطريقة االعتيادية    استراتيجية(باختالف طريقة التدريس  

  :يبين ذلك) 4(االستقرائي البعدي والجدول 

  )4(الجدول 

لتفكير االستقرائي لدى طلبة الصف الثالث ة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

القبلي  األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية على اختبار التفكير االستقرائي

 والبعدي باختالف طريقة التدريس

  البعدياختبار التفكير    القبلياختبار التفكير 

  المتوسط  العدد  طريقة التدريس

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  لمتوسطا

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 4.237 11.65 3.780 10.58 52  الطريقة االعتيادية

 5.149 13.57 5.479 10.30 54  استراتيجية لعب الدور

  

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على اختبار ) 4(          يالحظ من الجدول 

 باستخدام ةلتربية االجتماعية والوطنيالتفكير االستقرائي البعدي، الذين درسوا مبحث ا
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فراد الدراسة أ،وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء ) 13.57(استراتيجية لعب الدور قد بلغ 

ولمعرفة ما إذا ). 11.65(الذين درسوا المبحث نفسه باستخدام الطريقة االعتيادية  والذي بلغ 

تم إجراء تحليل التباين  ) ≥ 0.05α(  لةكانت المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الدال

  .يبين نتائج هذا التحليل) 5(، والجدول )ANCOVA()  2×1(المصاحب 

  )5(الجدول 

الختبار داللة الفرق بين متوسطي التفكير ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب 

الوطنية على االستقرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية و

  البعدي  اختبار التفكير االستقرائي

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات 

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

) ف(

  المحسوبة

  قيمة 

) ف(

  المجدولة

مستوى 

  الداللة

اختبار التفكير 

 االستقرائي

  القبلي

1721.071 1 1721.071295.514 0.000 

 0.000 21.239* 123.705 1 123.705  الطريقة

   5.824 103 599.902  الخطأ

   105 2444.678  المجموع

3.94 

 

  0.05 <) ح *  (               

، )21.239( التدريس بلغت لطريقةبالنسبـة ) ف (  أن قيمة )5(يظهر من الجـدول      

ن ألنها أكبر م ) ≥ 0.05α( وهذه القيمة دالة عند مستوى ،)0.000(وبمستوى داللة يساوي 
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 مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ،)3.94(المجدولة التي بلغت ) ف(قيمة

وهذا يعني رفض ، على اختبار التفكير االستقرائي البعدي الدراسة تيمتوسطات أداء مجموع

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  :الفرضية الصفرية األولى والتي نصت على اآلتي 

بين متوسط التفكير االستقرائي لطلبة الصف الثالث األساسي الذين  ) ≥ 0.05α(مستوى الداللة 

درسوا مبحث التربية االجتماعية والوطنية باستراتيجية لعب الدور ومتوسط التفكير االستقرائي 

كما تم استخراج . لطلبة الصف نفسه الذين درسوا المبحث نفسه بالطريقة االعتيادية

 : اآلتي)6(دلة، والتي تظهر في الجدول المتوسطات الحسابية المع

  )6(الجدول 

 التفكير االستقرائي لدى طلبة يلمتوسط  المعدلة المعياريةواألخطاءالمتوسطات الحسابية 

الصف الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية على اختبار التفكير 

  البعدي االستقرائي

  العدد  طريقة التدريس
  المتوسط

  بيالحسا

  الخطأ

  المعياري

 0.34 11.53 52  الطريقة االعتيادية

 0.33 13.69 54  استراتيجية لعب الدور

 مبحث  للمجموعة التجريبية التي تعلمت المعدلأّن المتوسط الحسابي )6(يالحظ من الجدول 

، في حين بلغ )13.69(بلغ باستخدام استراتيجية لعب الدور  التربية االجتماعية والوطنية

وهذا يدل  ،)11.53( التي تعلمت بالطريقة االعتيادية الضابطةتوسط الحسابي للمجموعة الم
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باستخدام استراتيجية على أن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت المبحث نفسه 

  .لعب الدور على اختبار التفكير االستقرائي البعدي
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  الفصل الخامس

  تـائـج الـدراسـةمناقشـة ن
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  الفصل الخامس

  مناقشـة نتـائـج الـدراسـة

لقد تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل التباين األحادي المصاحب الذي أظهر            

  : النتائج اآلتية 

بحث الصف الثالث األساسي في م  تحصيل طلبةطبين متوس وجود فرق ذي داللة احصائية - 

  تحصيل طلبةطمتوس الذين درسوا باستراتيجية لعب الدور ، والوطنيةواعية التربية االجتم

  .الذين درسوا المبحث نفسه بالطريقة االعتيادية ، ولصالح استراتيجية لعب الدور  نفسهالصف

بين متوسط التفكير  عند مستوى الداللة االحصائية  داللة احصائيةيد فرق ذووج - 

الذين  التربية االجتماعية والوطنية بحثلثالث األساسي في ماالستقرائي لدى طلبة الصف ا

الذين   نفسهالصف  طلبةالتفكير االستقرائي لدى طمتوسدرسوا باستراتيجية لعب الدور ، و

   .درسوا المبحث نفسه بالطريقة االعتيادية 

  :       وفيما يلي مناقشة لتلك النتائج 

استراتيجية لعب الدور والطريقة    ( ثر أسلوب التدريس    بأمناقشـة النتائـج المتعلقـة      :أوال

  .في التحصيل في مبحث التربية االجتماعية والوطنية ) االعتيادية 

عن تفوق أثراستراتيجية لعب الدور في تحصيل طلبـة الصـف           كشفت نتائج الدراسة    

هـذا   ىيعـز قد  و . االعتياديةالثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية مقارنة بالطريقة         

 المعلـم   ستخدم الطالب فعندما ي    نفوس  لعب الدور في   استراتيجية إلى األثر الذي تتركه      التفوق

يصعب  الطريقة االعتيادية العطاء المعلومات المتعلقة بموضوع مبحث التربية االجتماعية فقد         



 

 59

 تمثيلية  ضمن  ، كما لو شاهدوها    فاعلةإلى أذهان التالميذ بطريقة     علومات   إيصال هذه الم   عليه

 ضمن اسـتراتيجيات الـتعلم       لعب الدور  استراتيجية ف ،قصيرة تعرض أمامهم من قبل زمالئهم     

 يكونـون   والتعلـيم اذ  على حمل التالميذ على المشاركة في عملية الـتعلم          النشط الذي يعمل    

، كما أنها تعمل على إثارة حواس التالميذ مـن          كما في الطريقة االعتيادية   إيجابيين ال سلبيين    

 يمكنهم من   مما، و ها  المالحظة والتأمل واالنتباه والتركيز ويختبرون النتائج ثم يحللون       :  حيث  

  ) .1991الفنيش، (اتخاذ القرارات 

كذلك فإن التالميذ بطبيعتهم يعشقون تقليد اآلخرين ، واستغالل هذه الرغبة فيهم عـن              

تها في أذهانهم مـن غيـر       طريق استخدام لعب الدور تؤدي إلى وصول المعلومات إليهم وثبا         

 تهتم باكتساب المعلومات ، والتعلم عن طريق        االعتياديةفي حين أن الطريقة     ،  عناء وال تعب    

  .ي أغلب الظروف والحاالتالحفظ واالستظهار ف

كما أن لعب الدور يعمل على بث روح العمل الجماعي ، وبالتالي فإنها تتيح لمعظـم                

، فتعمل على تقوية التالميذ بصورة أفضـل ،          التعليمي    الموقف  المشاركة في   فرصة التالميذ

على عكس الطريقة   ) 2007العناني،  ( وتعزز الثقة بالنفس وتشجعهم على االعتماد على النفس       

العادية في التدريس التي تركز على المادة التعليمية بطريقة قد ال تراعي الفروق الفردية بـين                

  .ليمية تراعي خصائص التالميذ وحاجاتهمالتالميذ، وال تعمل على تقديم مادة تع

وقد تعود هذه النتيجة لما يتصف به أسلوب لعب الدورمن خصـائص فنيـة، يجعـل                

الحصة أكثر تشويقاً وبهجة، ويوثق العالقة بين المعلمين والطلبة والمادة الدراسية، مما يحفـز              

ق الفجوة بين سـلوك     نه قد يضي  أالطلبة على التعبير عن انفعاالتهم دون خوف أو خجل، كما           

ويدعم هذا  .  لخلفيتهم السابقة  اًالطلبة خارج المدرسة وداخلها ليصبح كالمهم في المدرسة امتداد        

قائمـة  ، ، حينما طالب المعلمين باعتماد برامج تعليميـة )Alex,1995(التفسير ما أكده اليكس  
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لمفـردات المألوفـة    على األلعاب والتمثيل، لتجنيب الطلبة مواقف الحرج والخوف، واعتماد ا         

 .لديهم، في المواقف الدرامية، لتطوير مهاراتهم الكالمية

 تقدم الفكرة أو المفهوم من خالل مشـاهد         لعب الدور  استراتيجيةوقد يعود هذا إلى أن      

حوارية تقوم على استخدام التعبير اللفظي والحركي، وتمتاز بالوضوح وبقدرتها على تشـويق             

، وذلك على عكس    على زيادة دافعية الطلبة    عملفهي بذلك ت  تباههم،   وإثارتهم وجذب ان   التالميذ

الطريقة التقليدية الموقوفة على االلقاء وسرد المعلومات بدون أسئلة أو حوار، وتفتقـر الـى               

  .الدافعية واالثارة

) 2004الشـطرات ،    : (وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة كل مـن            

التي كشفت عن تفوق استراتيجية لعب الـدور فـي          ) 2000 مفضي ،    (،  ) 2003المساعيد ، (

 ينالتحصيل على الطريقة االعتيادية في التدريس ، كما اختلفت مع دراسـة سـتركز وآخـر               

(sturges; et al . , 2009)طريقة المحاضرة التقليدية كان لهـا نفـس لعـب      التي أظهرت

  . المجموعتين التجريبية والضابطة الدورمن حيث التحصيل حيث لم توجد فروق دالة بين
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استراتيجية لعـب الـدور والطريقـة    (  مناقشة النتائج المتعلقة بأثر أسلوب التدريس  : ثانياً  

  .في التفكير االستقرائي في مبحث التربية االجتماعية ) االعتيادية 

ائي لـدى   كشفت نتائج الدراسة عن تفوق أثراستراتيجية لعب الدور في التفكير االستقر          

وقد تعزى هذه    .االعتياديةطلبة الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية مقارنة بالطريقة          

نهـا  إذ  إالنتيجة الى فعالية استراتيجية لعب الدور في االرتقاء بالتفكيراالستقرائي لدى الطلبـة             

ذ ، مما يؤثر    تعرض األفكار منظمة ومجزأة عن طريق لعب األدوار المتعددة في الموقف المنف           

 على جملة مواقف وتـراكم أفكـار تـم          لب لبناء أحكام أو قيم عامة بناء      في توجيه تفكير الطا   

واستراتيجية لعب الدور تساعد الطلبة على المشـاركة        . عرضها من خالل موقف لعب الدور       

في الوصول الى أحكام أو أفكار عامة من مشاهدة ما يتم عرضه أمامهم ، من مواقف فرعيـة                  

حاكي الواقع وتقلده، ومن خالل حاالت خاصة بتقمص الشخصيات وتشـخيص المواقـف ،              ت

لـى فكـرة    إلى النتائج ، ليتم في نهايتها التوصل        إوتراكم هذه الحاالت فوق بعضها للوصول       

وبذلك فان استراتيجية لعـب     . لى ترسيخها في أذهان الطلبة      إعامة أو قيمة يهدف لعب الدور       

) 2003سعادة ، ( ليه  إهذا يتوافق مع ما أشار      ،  لى العام إتقال من الخاص    الدور تعمل على االن   

  .      لى الكلإأن التفكير االستقرائي ينتقل من الخاص الى العام  ومن الجزء 

اختيار الموضوع والقواعد الخاصة لتطبيق لعب الدور ، وما يقوم بـه المعلـم مـن                إن       

دوار ، كتحديـد المشـكلة ذات العالقـة بالموضـوع     التحضير الجيد للنشاط الخاص بلعب األ 

 ويركز المعلم في األمثلة التي      تساعد المعلم في االرتقاء بالتفكير االستقرائي لطالبه،      الدراسي ، 

، داف لكل طالب منخرط في لعب الدور      وضعها من أجل توزيع األدوار المختلفة ، وتحديد األه        

ترك عن المشكلة المطروحـة التـي تـتم عبـر           والعمل على تكوين الخلفية المعرفية لكل مش      

التقصي لكل واحد منهم ، كل العناصر تدفع الطالب إلى االنتقال من الجزء إلى الكل ، أي من                  
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الشخصيات ، أو من األمثلة ، أو من األسئلة إلى القاعدة العامـة ، وهـي عمليـة تفكيريـة                    

  .   استقرائية 

  التـوصيـات 

فـإن الباحثـة   ، راسة واستنتاجاتها ، وفي ضوء ما تم التوصل اليه      اعتماداً على نتائج الد  

  :توصي باآلتي

لطلبة مرحلة  ،  ضرورة استخدام طريقة لعب الدور في تدريس التربية االجتماعية والوطنية         * 

  . ، باالستفادة من من عملية تحضير الدروس التي تمت في هذه الدراسةالتعليم األساسي

 بطريقـة لعـب     ّن لتعريفه ؛حلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي     عقد دورات لمعلمات ال   * 

ـ فوتح،  أو فـي السـاحات المدرسـية      ،  وطرق توظيفها داخل الغرفة الصـفية     ،  الدور   هن زي

 .لممارستها في تدريس التربية االجتماعية والوطنية

ـ      يتضم،  المختصين في وضع المناهج   ،  توصي هذه الدراسة  *   ةن طريقة لعب الدور في األدل

 وتوضيح إمكانية استخدامها في التربية االجتماعية خاصـةً ، والمباحـث             المدرسية، والمناهج

 . المدرسية عامةً

إجراء دراسات تكشف عن اتجاهات الطلبة والمعلمات، في مرحلة التعليم األساسـي، نحـو      * 

 .تدريس التربية االجتماعية والوطنية بطريقة لعب الدور

 رف على تأثير طريقة لعب الدور وفاعليتها في مراحل دراسـية          إجراء دراسات أخرى للتع   *

   .االستقرائيالتفكير ، ومهارات تفكير أخرى غير مواد دراسية أخرىو أعلى،
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   اختبار التفكير االستقرائي
  
  

   للصف الثالث األساسي التربية االجتماعية والوطنية بحثمفي 
  

   تعليمات االختبار -                

   فقرات االختبار -                

   جابة نموذج ومفتاح اإل-                
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  : تعليمات االختبار 
  
  

  ــ : عزيزي التلميذ ، عزيزتي التلميذة 
  

 بدائل ، بديل أربعةر من متعدد ، ولكل فقرة فقرة من نوع االختيا) 20(يتكون هذا االختبار من 
في ورقة اإلجابة المرفقة أمام رقم الفقرة ) ×(واحد فقط منها صحيح ، فما عليك إال وضع إشارة 

  :وتحت الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة وفيما يأتي مثال على ذلك 
  
  .دولة وعاصمتها عمانألردن ا -

  . سوريا دولة وعاصمتها دمشق-

  .سا دولة وعاصمتها باريس فرن-

  . الباآستان دولة وعاصمتها آراتشي-

  : نستخلص من العبارات السابقة أن * 

  . آل دولة عربية لها عاصمة –أ 

  . آل دولة أجنبية لها عاصمة –ب 

  . عاصمة آل دولة مدينة آبيرة –ج 

  .  آل دولة إسالمية لها عاصمة –د 

   
المطلوب وضع إشارة       ) . ج(رف  فاإلجابة الصحيحة لهذه الفقرة هي الح       ة      ) ×(ف ة اإلجاب في ورق

رة           ) ج(المرفقة تحت الحرف     ى الفق ذي يشير إل م أن    . أمام الرقم ال ة  الصحيحة      واعل  التي   اإلجاب
  .آل دولة مدينة آبيرة عاصمة : توصلت إليها من هذه الفقرة هي 

  
  . و شكرًا على تعاونك و إهتمامك 

  
  

  فدوى برقان: الباحثة                                                                   
                          2009                                             
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 ـ: فقرات االختبار 
 
  

  
 
 
  

داهللا الشريف حسين بن علي     الملك طالل بن عبداهللا    الملك حسين بن طالل    الملك عب

  بن الحسين 

        

1-كِم في اُألردنالح ِنظام ِر الساِبقِة أنوالص ِمن نستخلص  :  

  .ِنيابي  - أ 

  .دستوري  - ب 

  . ِوراثي  - ج 

   .شَعبي  -د 

  

  :قْرأ النَّص اآلتي ثُم َأِجب عن الّسؤاِل الذي يليها*

   "       سينِة الكُبرى الشريفُ حرِة العربيالثَّو ِمَل قائداُهللا ثَـراه علـى         لَقْد ع بطَي بِن علي 

تحريِر البالِد العربيِة ِمن الظُلِم و االسِتبداِد التركي، و سعى إلى تَوحيِد البالِد العربيِة في دولٍة                

واحدٍة قَويٍة، وكان هدفُ الشريِف الحسيِن بِن علي طَيب اُهللا ثَراه َأن يصَل اإلنسان العربي إلى                

يِة، والتعليميِة والزراعيِة و الصناعيِةالمستوى األفضِل في كافِة مجاالِت الحياِة الصح"  

  

  : يمكن َأن نَستَخِلص ِمن النَِّص السابِق َأن ِللثَّورِة العربيِة الكُبرى-2

  .مقوماِتها  - أ 

  .َأسبابها  - ب 

  .نتائجها  - ج 

  . شعارها  -د 
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  :  عن الّسؤاِل الذي يليهقْرأ النَّص اآلتي ثُم َأجبا* 

كان الوطن العرِبي تَحتَ حكِْم الدولَِة العثْماِنيِة، وفي َأواِخِر حكِْم الدولَـِة العثْماِنيـِة              "   

ةَ، مارس ِحزب االتِّحاد والتَّرقي الظُّلْم والتَّعسفَ ضد العرِب، فَفَرضوا عليهم الضرائب الباهظَ           

وحاربوا لُغَتَهم العرِبيةَ لُغَةَ القُرآِن، وَأهملوا شُؤون حياِتهم ِمن تَعلـيٍم وِ زراعـٍة وِ صـناعٍة                 

وِتجارٍة وِصحٍة، فَانْتَشَرالجهُل وكَثُرتْ اَألمراِض وازداد الفَقْر بين النَّاِس، شَعر اَألحرارالعرِب،           

  "شَريِف مكَّةَ الحسين بِن علي طَيب اُهللا ثَراه وطَلبوا ِمنْه ِإعالِن الثَّورِة العرِبيِة الكُبرىفاتَّصلوا ِب
  

  :  يستَخِْلص ِمن النَِّص الساِبِق َأن ِللثَّورِة العرِبيِة الكُبرى-3

  .نَتاِئجها  - أ 

  .َأسبابها  - ب 

  .شعارها  - ج 

  .َأهدافُها  -د 
  

  : راِت اآلتيِة ثُم َأِجب عن الّسؤاِل الذي يليهقرأ الِعباِا* 

• ِلكالم سمىي كُهما شَخْصحالمملكةُ ي.  

• األمير سمىي كُمها شَخْصحاإلمارةُ ي .  

• لطانس سمىي كُمها شَخْصحلطَنَةُ يالس.  

  .اإلمبراطوِرية يحكُمها شَخْص يسمى اإلمبراطور •

 . يحكُمها شَخْص يسمى الرئيسالجمهوريةُ •
 

  : نَستَخْلص ِمن الِعباراِت الساِبقِة أن الدوَل تُسمى باسِم-4

  .العائلِة التي ينْتَسب إليها الحاكم   - أ 

  .الجد األكبر الذي تَنْتَسب ِإليِه العاِئلة   - ب 

  .ِنظام الحكِْم المتَّبع فيها   - ج 

  .الدين الذي تتَِبعه   -د 
  

  :قْرأ النَّص اآلتي ثُم َأجب عن الّسؤاِل الذي يليه ِا* 

 " عاتَفّقَتْ ِسراً ماُهللا ثَراه، و بطَي ِن بِن علييسالشَّريِف الح عتَنَكَّرتْ ِبريطانيا ِلوعوِدها م  

   وزيرّي خاِرِجيِة ةً إلى اسميِنسب) سايكْس بيكو(فَرنْسا على تَقْسيِم الِبالِد العرِبيِة في اتّفاقيِة 

              دنق األرـطين و شَـرنان، واحتلَّت ِبريطانيا ِفلَسنْسا سورّيا وِلبفَرنْسا، فاحتلَّتْ فَرِبريطانْيا و

  ".والِعراق
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  :  نَستَخِْلص ِمن النَِّص السابِق َأن ِبريطانيا ساعدت على-5

  .حركِة الصهيِونيِةاغِْتصاِب ِفلَسطيِن ِمن ِقبْل ال  - أ 

  .ِإقامِة الدولِة العرِبيِة الكُبرى   - ب 

  .ِإقامِة الدولِة اُألرِدِنيِة المستَقلَّة  - ج 

  .تَوحيد اُألمِة العرِبيِة في كَياٍن واحٍد  -د 
  

  :قْرأ النَّص اآلتي ثُم َأجب عن الّسؤاِل الذي يليه ا* 

 "  زار)دمفَ ا ) َأحتْحم            مَل المـاِء والّراِفعـاِت، واسـتَخْدـوح رى تَجاربأجو ،لطِّفِْل اُألرِدني

  .الِمغْناطيس، ونفَّذَ اخِْتباراً يقيس معلوماِته العامِة

  

6- اِبِق َأنالنَِّص الس ِمن تَخِْلصد( نَسمكِْن)َأحتْحِف في ِزيارِة رفي الم هموقَضى ي َ:  

  .اآلثارِ   - أ 

  . علوِم ال  - ب 

  .الفُنوِن   - ج 

  .المالعِب   -د 
  

  :قرأ الِعباراِت اآلتيِة ثُم َأِجب عن الّسؤاليِن الذين يليهما ا* 

•  والد عرٍد(تَبمحدينته) مجٍد في مسين ديناراً ِلبناِء مسِبخَم.  

  .َأعطى معلِّم التَّربيِة اإلجتماِعيِة ِحصةً ِإضاِفيةً ِللتالميِذ •

 .ِبيوِم عمٍل في ِعالِج المرضى في قَريِته) مازن(اهم الطَّبيب س •
  

  :  نَستَخِْلص ِمن الِعباراِت السابقَِة ِقيام األفراِد ِبَأعماِل-7

  .مدنيٍة  - أ 

  .ِصحيٍة  - ب 

  .تَطوِعيٍة  - ج 

 .رسّميٍة  -د 
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8- قومي ِمن اِبقَةَ َأنالِعباراِت الس ِمن تَخِْلصواطناً نَساَألعماِل م ِبِتلك:  

  .معلِّماً  - أ 

  .طَبيباً  - ب 

  .متَديناً  - ج 

  . صالحاً  -د 

  

  : قْرأ النَّص اآلتي حوَل َأثماِن مبيعاِت ِسلٍَع في يوٍم واحٍد في مَؤسسٍة اسِتهِالكيٍةا* 

 .غّساالت وَأجهزةُ ِتلفزيون وراديو: ثالثون ألفَ دينار •

 .صحون وأواني زجاجيةطَناجر و: عشرةُ آالِف دينار •

 .صابوٍن وكلوٍر ومسحوق غَسيٍل وشامبو ومحارم ورقيٍة: خَمسةُ آالِف دينار •

  
 
 نَستَخِْلص ِمن النَِّص السابق َأن اإلقباِل على المّؤسسِة االسِتهالكية يكون َأكْثر على ِشـراء               -9

  : مواٍد

  . كَهربائيٍة   - أ 

  .ِغذائيٍة   - ب 

  .ٍة منِْزلي  - ج 

  .تَنظيٍف   -د 

  

قْرأ مجموعة المواِد اآلتيِة وَأِجب عن السؤاِل الذي يليها بعد حذِْف الكَِلمِة غَير المناِسبِة ِمنْها               ا* 

  ). صواني ألمونيوم، كاسات شاي، إطارات سيارات، صحون، َأباريق شاي( 

  

  :اِسِبِة َأن ما تَبقى يشير إلى مواٍد نَستَخِْلص بعد حذِْف الكَِلمِة غَير المن-10

  .ِغذَائيٍة   - أ 

  .تَنْظيٍف   - ب 

  . كَهرباِئيٍة   - ج 

  .منِْزليٍة   -د 
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  :قْرأ اإلسِتخداماِت التَّاليِة للمِياه ثُم َأِجب عن السؤال الذي يليهاا* 

الغَطْس ،لُجباحةُ ، التَّزالس   .  

  

  : خْداماِت السابقِة للِمياه َأنَّها تُستَخدم ألغراٍض يستَخِْلص ِمن اإلسِت-11

  .منِْزليٍة   - أ 

  .تَرفيهيٍة   - ب 

  .ِزراعّيٍة   - ج 

 .ِصناعيٍة   -د 

  

  :قْرأ َأنماط السلوك اآلتية، ثُم َأِجب عن السؤاِل الذي يليهاا* 

  .تَنْظيفُ السيارِة باستخْداِم خُرطوم الماِء  •

  .مفْتوحاً َأثْناء الوضوِء تَرك صنبوِرالماِء  •

 .تَنْظيفُ َأرضياِت المنِْزِل ِبصب الماِء الكَثير •

  

  :  مع َأيّْ قَوٍل ِمن اَألقواِل اآلتية تَنْسِجم َأنماط السلوك السابقِة-12

  .ال تُسرفوا ولَو كُنْتُم على بحٍر   - أ 

  . النَّظافَةُ ِمن اإليماِن   - ب 

  .ماِء كُلَّ شَيٍء حي وجعلنا ِمن ال  - ج 

  .اصِرفْ ِمن الماء حسب حاجِتك   -د 

  

  : قْرأ َأنماط السلوك اآلتية، ثُم َأِجب عن السؤاِل الذي يليهاا* 

  .ُأنير جميع الغُرِف في منْزلي لَيالً  •

  .َأتْرك غُرفَتي مضاءٍة بعد الخُروِج ِمنْها  •

• نِْزلي مةَ مقي ثَالّجفْتوحةً ِلفترٍة طَويلٍة ُأب.  

 .َأترك جميع المصابيِح مضاِءةً ليالً حوَل منِْزلي •
 
 

  :  نَستَخِْلص ِمن َأنماط السلوك الساِبقِة -13

  .تَرشيد في استهالِك الكَهرباء   - أ 
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  .ِإضفاء الجماِل على المسكَِن الذي َأسكُنُه   - ب 

  .تَبذير في استهالِك الكَهرباءِِ   - ج 

  .استخدام الكَهرباِء وقْتُ الحاجِة   -د 
 

  :قرأ الِعباراِت اآلتيِة ثُم َأِجب عن الّسؤاِل الذي يليه ا* 

  .الجدري ِمن اَألمراِض التي تَحتاج ِإلى تَطْعيِم  •

  .التَّطْعيم يحمي اِإلنسان ِمن اِإلصابِة ِببعِض اَألمراِض  •

 . على بعِض اَألمراِض ساهم التَّطْعيم في القَضاِء •

 .يتم تَطِعيم األطفاِل ضد الشَّلِل  •

  

  :  نَستَخِْلص ِمن الِعباراِت الساِبقِة-14

  .التَّّطْعيم مجاني ِللجميِع   - أ 

  .الوقايةُ خَير ِمن الِعالِج   - ب 

  . عالج اَألمراِض بعد انِْتشاِرها   - ج 

 .جميع اَألمراِض ِبحاجٍة إلى تَطْعيم   -د 

  

  : قْرأ َأنماط السلوك اآلتية، ثُم َأِجب عن السؤاِل الذي يليها* 

  .َأجمع مخلَّفاِت الطَّعاِم في كيٍس مناسٍب  •

  .َأضع الكيس في المكاِن المناسٍب المخَصِص للنِّفاياِت  •

  .ُأطِفُأ بقايا الَفْحٍم المشْتَِعل بعد اِستْخداِمه •

 . َأغْصاِن اَألشجاِر أوِإتْالِف سيقاِنها بالِكتابِة عليهاَأمتَنْع عن قَطِْف •

  

  :  نَسِتخِْلص ِمن َأنماط السلوك الساِبقَِة َأهميةَ-15

  .المحافَظَِة على الِبيئِة   - أ 

  .التَّمتَعُّ ِبِجماِل الِبيئِة  - ب 

  .اللَّهِو ِبموجوداِت الِبيئِة   - ج 

  .ممارسِة الِهواياِت في الِبيئِة   -د 
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  :قْرأ َأنماط السلوك اآلتية، ثُم َأِجب عن السؤاِل الذي يليهاا *

  .ُأحاِفظُ على الهدوِء ِعنْدما َأدخُُل المكْتَبةَ  •

  .ُأعيد الِكتاب الذي إستَعرتُه ِمن المكْتَبِة في التّاريِخ الذِي حدد لي •

  .ال َأتَناوُل طَعامي في قاعِة المكْتَبِة •

 .ظُ على الكُتُِب والِقصِص الموجودِة في المكْتَبِةُأحاف •
 
 

  :  نَستَخِْلص ِمن الِعباراِت الساِبقَِة -16

  .شُروطَ المحافَظَِة على كُتُِب المكْتَبِة  - أ 

  .ستعارِة ِمن المكْتَبِةشُروطَ اال  - ب 

  .ضرورةَ المحافَظَِة على نَظَافِة المكْتَبِة  - ج 

  .مكْتَبِةآداب استخْداِم ال  -د 

  

  :قْرأ النَّص اآلتي ثُم َأجب عن الّسؤاِل الذي يليه ا* 

ِإن العرب هـم الـذين اخْتـاروني زعيمـاً، و           : "قاَل الشريفُ الحسين بِن علي طَيب اُهللا ثَراه       

  " َأجبروني ِلكَي َأتولّى َأمر اِستْقاللهم

  

17-النَِّص الس ِمن تَخِْلصاُهللا ثَراه نَس بطَي بِن علي الشَّريفَ الحسين اِبِق َأن:  

  .نَصب نَفْسه زعيماً للعرِب في ثَورِتِهم   - أ 

  .استند اختياره إلى قاِعدٍة شَعبيٍَِّة   - ب 

  .َأجبر نَفْسه على ِزعامِة الثَّورِة   - ج 

  .تَم اخِْتياره ِبدوِن ِإجبار  -د 
 
 

  :  على الفَرِد ثُم َأِجب عن السؤاِل الذي يليهاقْرأ الحقوق الواِجبِةا* 

  .حقُّ الجاِر •

  .حقُّ المعلِم  •

  .حقُّ الكَبيِر •

 .حقُّ الصديِق  •
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  : نَستَخِْلص ِمن الحقوِق الساِبقَِة َأنَّها تُشير إلى حقوِق -18

  .الواِلدين   - أ 

  .ِكبار السن   - ب 

  .اآلخَرين   - ج 

 .الوطَِن   -د 
 

  :ص اآلتي ، ثُم َأجب عن الّسؤاِل الذي يليه قْرأ النَّا* 

ِإنَّها الثَّورةُ العرِبيةُ في تاِريِخ العرِب القَومي الحديث، التي قامتْ بإسِم العرِب وحارب فـي                " 

ُألرِدن التـي   صفوِفها المجاِهدون ِمن جميع اَألقْطاِرالعرِبيِة، وِبفَضِلها تََأسستْ إمـارِة شَـرِق ا           

حملَتْ ِرسالَتَها، وتََأسستْ مماِلك عِربيةٌ مستَِقلَّةٌ في سورّيا والحجـاِز والِعـراِق ، و إنْتَزعـتْ                

  ". اعِترافَ الدوِل الكُبرى ِبالقَِضيِة العربيِة

  

  :العربيِة الكُبرى يمِكن َأن نَستَخِْلص ِمن النَِّص الساِبِق ّأن للثورِة -19

  .مقَوماتُها   -أ 

  .َأسبابها   -ب  

  .نَتاِئجها   -ج 

 .ِشعارها   -د 
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  *  
  
  
  
 
  
  
 

                    

 
  

 
 

  :عالِم السَّاِبَقِة َأنَّ  نَستَخِْلص ِمن صورِ اَأل-20
 .َلُكلِّ َدْولٍة َعَرِبيٍَّةعلمًا  -أ 
 .علمًاَلُكلِّ َدْولٍة ِإسالِمية   -ب 
 .َلُكلِّ َدْولٍة َأْجَنِبّيٍةَ علمًا  -ج 
 .                      َعَلُم ُآلِّ َدْولٍة َلُه َألواٌن  -د 

 
 
 

  فدوى برقان: الباحثة 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 الجمهورية العراقية جمهورية مصر العربية المملكة األردنية الهاشمية

 الجمهورية الفرنسية المملكة المتحدة
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   اإلجابــة ومفتاح نمــوذج

 الصحيحة في نموذج االجابة ةاباإلجأمام الفقرة وتحت الحرف الدال على )x(شارةإضع 

  : المرفق

 رمزاالجابة       

  

 رقم الفقرة

  

  

 أ

  

  

 ب

  

  

 ج

  

  

 د

1   ×  

2    × 
3  ×   

4   ×  

5 ×    

6  ×   

7   ×  

8    × 
9 ×    

10    × 
11  ×   

12 ×    

13   ×  

14  ×   

15 ×    

16    × 
17  ×   

18   ×  

19   ×  

20    × 
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  )2(ملحق 
  

  

  االختبار التحصيلي

  

  
  ربية االجتماعية والوطنية للصف الثالث األساسي الت بحثمفي 

  

   الئحة مواصفات االختبار -                 

   األهداف السلوكية-                 

   تعليمات االختبار -                 

   فقرات االختبار -                 

  جابة  نموذج ومفتاح اإل-                 
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  : ئحة مواصفات االختبارال* 
  

  :األهداف العامة 

 في قيام الثورة العربية الكبرى وأسباب الثورة ونتائجها وشعارها نتعّرف دور الهاشميي . 1

  .وأهم منجزاتها 

تعّرف المرافق الخدمية في المملكة األردنية الهاشمية والجهات التي تشرف عليها  . 2

  .والخدمات التي تقدمها 
  :توى مفردات المح

  :الهاشميون * 
  .ــ الثورة العربية الكبرى 

  .ــ شعار الثورة العربية الكبرى 
  .ــ مساهمة األردنيين في الثورة العربية الكبرى 

  .ــ نظام الحكم في وطني 
  :المرافق الخدمية في المملكة األردنية الهاشمية *

  .ــ الحدائق العامة ومكتبات األطفال 
  ) .المطاعيم(ولة ــ مراآز األمومة والطف

  .ــ الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 
  .ــ المؤسسة االستهالآية 

  .ــ مياه الشرب 
  . ــ الكهرباء 

  جدول مواصفات يوضح العالقة بين األهداف والمحتوى
  

 األهداف
  المحتوى

  
  المجموع  *قيتطب  فهم  تذآر

  16  5  4  7  الهاشميون

  14  3  1  10  المرافق الخدمية

  30  8  5  17  المجموع

  
  . ) 8( ، لكن عدد فقرات األسئلة  )5( عدد أهداف التطبيق* 
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   :االهداف السلوكية
  

بعد دراسة الوحدة الخامسة والوحدة السادسة والقيام باألنشطة المطلوبة سيكون التلميذ قادرًا على 
  :أن 

  
  :التذآر * 
  .ية الكبرى يعدد أسماء القادة الذين قادوا الثورة العرب . 1
  .يحدد إسم األمير الذي أعلن قيام دولة مستقلة في سوريا  . 2
  .يذآر في عهد من تم تصميم شعار الثورة العربية الكبرى  . 3
  .يسمي الدولة التي اتفقت معها بريطانيا سّرًا لمنع قيام الثورة العربية الكبرى  . 4
  .رة العربية الكبرى يحدد الدول التي احتلتها فرنسا لمنع قيام الثو . 5
  . يسمي الجهة المخّولة بإختيار مجلس األعيان  . 6
  .يذآر الجهة التي تشرف على الحدائق العامة ومكتبات األطفال في األردن  . 7
  .يحدد مكان وجود متحف الطفل األردني  . 8
  .يسمي الجهة المعنية بتطعيم األطفال في األردن  . 9

  . رسى دعائم التطعيم المجاني يذآر إسم الملك الذي أ . 10
  .يحدد نوعية العمل الذي يقوم به الصندوق األردني الهاشمي  . 11
  .يذآر الجهة المستفيدة من الصندوق األردني الهاشمي  . 12
  .يحدد طبيعة أسعار المؤسسات االستهالآية في األردن  . 13
  .يحدد موقع المؤسسات االستهالآية في األردن  . 14
  .ر مصادر مياه الشرب يذآ . 15
  .يسمي األجهزة التي تحتاج إلى آهرباء  . 16
  .يعدد فوائد الكهرباء  . 17

  
  :الفهم * 

  .يعلل تسمية المملكة األردنية الهاشمية بهذا االسم  . 18
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  :تعليمات االختبار * 
  
  

  ــ : عزيزي التلميذ ، عزيزتي التلميذة 
  

 ثالثة بدائل ، بديل فقرة من نوع االختيار من متعدد ، ولكل فقرة) 30(يتكون هذا االختبار من 
في ورقة اإلجابة المرفقة أمام رقم الفقرة ) ×(واحد فقط منها صحيح ، فما عليك إال وضع إشارة 

  :وتحت الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة وفيما يأتي مثال على ذلك 
  

  :عاصمة األردن هي * 
  .أ ــ الزرقاء 

  .ب ــ إربد 
  .ج ــ عّمان 

  
في ورقة اإلجابة ) ×(فالمطلوب وضع إشارة ) . ج(لفقرة هي الحرف فاإلجابة الصحيحة لهذه ا

واعلم أن الحقيقة التي توصلت إليها . أمام الرقم الذي يشير إلى الفقرة ) ج(المرفقة تحت الحرف 
  .عّمان عاصمة األردن : من هذه الفقرة هي 

  
  . و شكرًا على تعاونك و إهتمامك 

  
  

  فدوى برقان    : الباحثة 
    

2009                                                                                           
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  :فقرات االختبار * 

 

  ــ:الذي أََعلَن الثورةََ العربيَُّة الكبرى على االتحاِد والترقي هو  -1

  .أ ــ الشريُف حسيُن بن علي طيََّب اُهللا ثراه 

  .اهللا بن الحسيِن طيََّب اُهللا ثراه ب ــ الملُك عبُد

  .ج ــ الملُك طالُل بن عبداهللا طيََّب اُهللا ثراه 

  

  ــ:القادُة الذيَن قادوا جيوَش الثورِة العربيُِّة الكبرى ُهْم  -2

  . أ ــ عبُداهللا وطالُل والحسيُن وعليٌّ طيََّب اُهللا ثراهم 

  . ثراهم ب ــ فيصُل وزيٌد وعبُداِهللا والحسيُن طيََّب اُهللا

  . ج ــ عبُداِهللا و علٌي و فيصٌل و زيٌد طيََّب اُهللا ثراهم 

  

  ــ:األميُر الذي َأعَلن قياَم دولٍة مستقلٍة في سورّيا ُهَو  -3

  .أ ــ عبُداِهللا طيََّب اُهللا ثراه 

  .ب ــ فيصُل طيََّب اُهللا ثراه 

  .ج ــ عليٌّ طيََّب اُهللا ثراه 
  

  ــ:يَّة الُكبرى في َعْهِد ُصمََّم شعاُر الثَّورِة الَعرب -4

  .أ ــ الملِك عبُداِهللا بُن الحسيِن طيََّب اُهللا ثراه 

  .ب ــ الشريِف ُحسيٌن بن عليًّ طيََّب اُهللا ثراه 

  .ج ــ الملِك طالٌل بن عبُداُهللا طيََّب اُهللا ثراه 

  

  

  :الُكبرى ِهَيالدولة التي اتَفَقْت َمَعها بريطانيا ِسّرًا لمنِع الثَّورِة الَعرِبيَِّة  -5

  .أ ــ  َفَرْنسا 

  .ب ــ ِإْسبانيا 

  .ج ــ َألمانيا 
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  :لدوُل التي اْحتلَّْتها َفرنسا لَمْنع ِقياِم الثَّوَرِة الَعَربيَِّة الُكبرى ِهَي ا -6

  .أ ــ َفلْسطين و سورّيا 

  .ب ــ َشْرُق اُألْردن و ِفَلْسطين والِعرآق 

  .ج ــ سورّيا وِلْبنان 

  

  :س اَألعياِن من جانبيختاُر َمْجل -7

  .أ ــ الشَّعُب 

  .ب ــ َمْجلُس الوزراِء 

  .ج ــ َجاللُة الملِك 

  

  :الِجهُة التي ُتْشِرُف على الَحداِئِق وَمْكتباِت اَألْطفال العامَِّة ِهَي  -8

  .أ ــ اَألْمُن العاِم 

  .ب ــ الَبَلدّياِت 

  .ج ــ النَّقاباْت 

  

  ــ:ّني في ُيوَجْد ُمْتَحُف اَألْطفاِل اُألرد -9

  .أ ــ َحداِئِق الملِك عبُداِهللا طيََّب اُهللا ثراه 

  .ب ــ َحدائِق الملِك الُحسيِن طيََّب اُهللا ثراه 

  .ج ــ َمدينِة الجبيهِة الترويحيِة 

  

  ــ :زارِة التي َتقوُم ِمْن ِخالِلها َوسائُل اإلْعالِم بالطَّلِب ِمْن الُمواطنين َتْطعيم َأْطفاِلهم ِهَي وزارُةالو -10

  .أ ــ الصَّحِة 

  .ب ــ الِمياِه 

  .ج ــ التَّرِبَيِة والتَّعليْم 
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  : التَّْطعيُم الَمجَّاِنيٌّ ِمْن َتوجيهاِت الملِك -11

  .أ ــ الُحَسْين بِن طالٍل طيَّّب اُهللا ثراه 

  .ب ــ طالٍل بن َعبُداِهللا طيََّب اُهللا ثراه 

  .َظه اهللا ج ــ عبُداِهللا الثَّاني بن الحسيِن َحِف

  

  : يكوُن العالُج َمجَّاِنيًا ِلَجميع اَألطفاِل اُألْرِدنيِّين َحّتى ِسنِّ -12

  .أ ــ الخاِمَسِة 

  .ب ــ الساِدَسِة 

  .ج ــ الساِبَعِة 

  

  ــ: ُيعُّدالُصندوُق اُألرِدنيُّ الهاِشمُّي ِمْن ُمَؤسَّساِت الَعمِل -13

  .أ ــ اِإلجتماعيِّ الَتَطوُّعيِّ 

  .لتجارِي ب ــ ا

  .ج ــ الصناعِي 

  

  

  : ُيقدُم الصُّندوُق اُألْردنيُّ الهاشميُّ ُمساَعداٍت ماليٍة للطلبِة -14

  .أ ــ الُمْجَتهِدين 

  .ب ــ الُمَتفوقين 

  .ج ــ الُفَقراء 

  

  ــ : ُتعَتبُرَأسعاُرالُمَؤسَّساِت اإلْسِتهالآيَِّة -15

  .أ ــ ُمَخفضة 

   .ب ــ ُمعَتدلة

 .ج ــ عالية 
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  ــ: َتَقُع الُمَؤسَّساُت اإلسِتهالآيُة في -16

  .أ ــ الُمحاَفظاِت الُكبرى 

  .ب ــ بعُض الُمحافظاِت 

  .ج ــ جميُع الُمحافظاِت 

  

  ــ: ِمْن َمصادِر مياِه الشُّرِب -17

  .أ ــ الينابيُع 

  .ب ــ الِبحاُر 

  .ج ــ الُمحيطاُت 

  

  ــ:اء هو  الِجهاُز الذي َيْحتاُج ِإلى الكْهرب-18

  .أ ــ الِخزانُة 

  .ب ــ الِمكواُة 

  .ج ــ النّظارُة 

  

  ــ : ِمْن َفوائِد الَكهرباِء -19

  .أ ــ َتْعبيُد الشَّوراِع 

  .ب ــ َتْشغيل الَمصاِنِع 

  . ج ــ ِبَناُء الَمنازِل 

  

:                                                            فيهاُ سميُّْت الَمْمَلكُة األردنيُة الهِاشميَُّة ِبهذا االْسِم َألنَّ ِنظام الُحكِم-20

  .أ ــ ِنيابي 

  .ب ــ َمَلكي 

  .ج ــ وراثي 
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  : ِمَن اآلتي ُيعَتبُر ُسلوآًا َصحيحًا  أي-21

   .أ ــ التَّسلق على َأَعِمَدِة الَكْهَرباِء

  .ب ــ ِإناَرُة َجميع ُغَرِف الَمْنزِل َلْيًال 

  .ج ــ ِإْغالْق الثَّالَجِة َفْوَر اسِتْخداِمها 

  

  : َيْرِجْع ِإّتصاِل اَألْحرار والُمَثقَّفون الَعَرِب ِبَشريِف َمكََّة ِلمطاَلبِتِه ِبــ -22

  .أ ــ ِإْعالِن الثَّوَرِة 

  .ب ــ ِقياَدِة الثَّورِة 

  . َجْيٍش للثَّورِة ج ــ َتْشكيِل

  

  :ْنُظْر َشَجَرَة النََّسِب الهاِشميِّ اآلتيِة وَأِجْب َعْن السُّؤالْين اللَّذْيَن َيليها ا* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

1  

الشريف الحسين بن علي

2  

.................................

3  

..................................

4  

عبد اهللا الثاني بن الحسين
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  :في َشَجرِة النََّسِب الهاِشميِّ ِإلى الَملِك ) 2( ُيشيُر الرَّقُم -23

  .أ ــ الشريِف الحسيِن بُن عليٍّ 

  .اِهللا ب ــ طالٍل بِن عبِد

 .ج ــ عبُداهللا بِن الُحسين 

  

  :في َشَجرِة النَّسِب الهاِشميِّ إلى الَملِك ) 3( ُيشيُر الرَّقُم -24 

  .أ ــ عبِداِهللا بُن الُحسيِن 

  .ب ــ طالِل بُن عبِداِهللا 

 .ج ــ الُحسيِن بِن طالٍل 

  

  
        1      2  3  

  : الصورُة التي ُتشيُر إلى الشَّريِف حسيِن بِن عليِّ طيََّب اُهللا َثراه ِهَي الصورُة ذاِت الرَّقِم -25

    1  أ ــ   

    2ب ــ   

   3ج ــ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

123
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  ــ:َقِم  شعاُر الثُّورِة العربيَِّة الُكبرى ُهَو ذاُت الرَّ-26

   .1أ ــ    

   .2ب ــ  

   .3ج ــ  

  

  : ُعضوًا ، َفإنَّ َمْجلس اَألْعياِنَ سيكوُن َعَدُد أْعضاِئِه )110( إذا آاَن َمْجلُس النُّواِب َيَتكوَّْن ِمْن -27

   .45أ ــ 

   .55ب ــ 

  .60ج ــ 

  

  :هُب إلى َمراآِز إذا َأرْدَت َأْن َتحمي َنْفَسَك ِمْن َمَرِض الكوليرا فإنَّك َتْذ-28

  .أ ــ اَألسناِن 

  .ب ــ الُعيوِن 

 .ج ــ التَّطعيِم 

  

  

  

  

  

  

  : ما ُيشيُرإلى َأداٍة َآهَربائيٍة الصورُة ذاِت الرَّقِم -29

   1أ ـ    

   2ب ـ  

   3ج ـ   

  

 

 

 

  

123
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  ــ: ما ُيشيُرإلى أداٍة َمْنِزليِة الصورُة ذاِت الرَّقِم -30

    1  أ ــ   

      2ب ــ   

   3 ج ــ   
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   اإلجابــة ومفتاحنمــوذج* 

  

أمام الفقرة وتحت الحرف الدال على االجابة الصحيحة في نموذج االجابة ) x(ضع اشارة 

  : المرفق

   

         رمزاالجابة

  

 رقم الفقرة

  

 أ

  

 ب

  

 ج

1 ×   

2 ×   

3  ×  

4  ×  

5 ×   

6   × 
7   × 
8  ×  

9  ×  

10 ×   

11   × 
12  ×  

13 ×   

14   × 
15 ×   

16    × 
17 ×   

18  ×  

19  ×  

 ج ب  أ  الفقرة 
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20 ×   

21   × 
22  ×  

23   × 
24  ×  

25 ×   

26 ×   

27  ×  

28   × 
29  ×  

30 ×   
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  )3(ملحق 

  

  الخطط التدريسية باستخدام 

 ر استراتيجية لعب الدو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 97

   الوحدة الخامسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنية

  الهاشميون

  الثورة العربية الكبرى: الدرس األول 

  

بعد االنتهاء من هذه الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ :أوالً األهداف التدريسية

  : قادراً على أن

 .يسمي قائد الثورة العربية الكبرى  -1

 .أسباب قيام الثورة العربية الكبرى  كر يذ-2

 . يبين نتائج سياسة حزب االتحاد والترقي أثناء حكمهم للوطن العربي -3

 .ن العرب بشريف مكة ي المثقف من يعلِّل اتصال األحرار-4

5-موقف الشريف الحسين بن علي من اتصال أحرار العرب والمثقفين به حدد ي . 

  . السياسية الصماء الثورة العربية الكبرى على خريطة الوطن العربي يعين مكان انطالق-6

 .  يعدد أسماء أبناء الشريف حسين بن علي -7

 .   تضحيات الشريف الحسين بن علي وأبنائه تجاه العرب  يقدر-8

  . يلعب دور الوطن العربي ، في ضوء تعليمات المعلم -9

  . ، في ضوء تعليمات المعلم  يلعب دور االحرار المثقفين العرب- 10

  .  يلعب دور الشريف حسين بن علي ، في ضوء تعليمات المعلم- 11

  .بناء الشريف حسين بن علي ، في ضوء تعليمات المعلمأ يلعب دور - 12

  . يحكم على أدوار زمالئه االخرين - 13

  

  ) دقائق5(التمهيد : ثانياً 

  .جانب المعلمة عرض نبذه عن الحكم العثماني للوطن العربي من *

  .عرض خريطة الوطن العربي وتوضيح المناطق التي امتد عليها حكم العثمانيين *

  

  ) دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

  ) دقائق5(سرد الدرس على شكل قصة من جانب المعلمة *

ون الوطن العربي، األحرار والمثقف: تحديد األدوار التالية ليلعبها الطلبة، وهي كاآلتي *

  .العرب، الشريف الحسين بن علي، أبناء الشريف 
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  :تحديد تسعة من الطلبة وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي *

    .يلعب دور الوطن العربي :  طالب - 

  .يلعب دور الشريف الحسين  بن علي :  طالب - 

  . ثالثة طالب يلعبون دور المثقفين واألحرار العرب - 

علي وعبد اهللا :  يلعبون دور قادة جيوش الثورة أبناء الشريف الحسين بن علي  أربعة طالب- 

  .وفيصل وزيد طيب اهللا ثراهم 

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار * 

أنا، ضدي، فرضوا : يستخدم صيغة المتكلم عند اللزوم مثل : من يمثل دور الوطن العربي . أ

  .علي، حاربوا لغتي، شؤون حياتي 

عندما يسمع األحرار والمثقفون العرب يخاطبوا أنفسهم ما هذا ؟ سنذهب إلى شريف مكة . ب

  .ونطلب منه قيادة الثورة واإلعالن عنها ويتجهوا نحو الحسين بن علي 

ويطالبهم ) من يمثلون دورهم(الشريف الحسين بن علي يوافق ويتجه نحو أبنائه األربعة . ج

  .بقيادة جيوش الثورة 

  .يعلن بلغة المتكلم قيام دولة مستقلة في سوريا : ير فيصل األم. د

  ):المشاهدين(طرح األسئلة اآلتية على بقية الطالب *

   كيف مارس حزب االتحاد والترقي ظلمه على العرب ؟- 

   لماذا اتصل األحرار والمثقفون العرب بشريف مكة ؟- 

  الترقي ؟ من الذي أعلن الثورة العربية الكبرى على حزب االتحاد و- 

   ما أسماء قادة الجيوش العربية في الثورة ؟- 

   ما أسباب قيام الثورة العربية الكبرى ؟- 

   ما موقف الشريف الحسين بن علي من اتصال أحرار العرب ومثقفيهم به ؟- 

   من أين انطلقت الثورة العربية الكبرى ؟- 

   ؟ ما رأيكم بما قام به زميلكم من لعب دور الشريف حسين بن علي- 

  كم الذين قاموا بدور ابناء الشريف الحسين بن علي ؟ ؤ ما رأيكم بما قام به زمال- 

  .فتح المجال أمام الطالب المشاهدين بطرح أسئلة على العبي االدوار* 
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  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :توجيه األسئلة اآلتية *

  حسين بن علي ؟ ولماذا؟ لو كنت أحد أحرار العرب أو مثقفيهم هل تتصل بالشريف ال- 

   لماذا حرص الشريف الحسين بن علي أن يعين أبناءه قادة لجيوش الثورة ؟- 

إن العرب هم الذين اختاروني زعيماً وأجبروني لكي :  لماذا قال الشريف حسين بن علي - 

  أتولى أمر مستقبلهم ؟

  ية الكبرى ؟   ماذا يمكن أن نستفيد من لعب األدوار المختلفة في فهم الثورة العرب- 

   قارن بين ما شاهدته من أدوار وما قرأته في كتابك وفي كتب أخرى ؟- 

 لو طلب منك أن تكتب مقالة بسيطة تبين فيها دور الشريف الحسين بن علي وأبناؤه في - 

  الثورة العربية الكبرى ماذا ستكتب ؟  

ورة ، ماذا كان سيحل  تخيل أن الشريف الحسين بن علي لم يستجب لدعوة العرب لقيادة الث- 

    بالعرب ؟
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   الوحدة الخامسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنية

 الهاشميون

 شعار الثورة العربية الكبرى : الثانيالدرس 

  

ذ قادراً بعد االنتهاء من الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلمي: أوالً األهداف التدريسية 

  :على أن 

  . ألوان راية الثورة العربية الكبرىر يذك - 

  . يعدد مكونات شعار الثورة العربية الكبرى  -

  . يوضح هدف الشريف بن علي الحسين من إعالن الثورة العربية الكبرى  -

  .  بالتسلسل الهاشميين يرسم شجرة النسب الهاشمي، ذاكراً الملوك  -

  حسين بن علي في رفع شعار الثورة العربية الكبرى ؟ دور الشريف القدر ي  -

  . يلعب دور شعار الثورة العربية الكبرى ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  .  يلعب دور الشريف الحسين  بن علي ، في ضوء تعليمات المعلم- 

      .  يلعب دور الوحدة ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .مات المعلم  يلعب دور الحياة الفضلى ، في ضوء تعلي- 

  . يحكم على أداء زمالئه لألدوار التي قاموا بها - 

  . يقترح شعار خاص لصفه - 

  

  ) دقائق5(التمهيد : ثانياً 

  : توجيه أسئلة لمراجعة الدرس السابق- 

  من هو قائد الثورة العربية الكبرى ؟* 

  ما هي ألوان راية الثورة العربية الكبرى ؟* 

  ية الكبرى ؟ما أسباب قيام الثورة العرب* 

الشريف الحسين بن علي ، الملك عبد (عرض صور الملوك الهاشميين الذين حكموا األردن * 

الملك طالل بن الحسين ، الملك حسين بن طالل ، الملك عبد اهللا الثاني بن , اهللا المؤسس 

  ).الحسين 
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  ) دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

، )DATA SHOW( العربية الكبرى على السبورة عرض صورة مكبرة لشعار الثورة* 

  .ومناقشة الطالب بألوانه ومكوناته 

  ).دون ان يفتحوا الكتب ( قراءة الدرس قراءة جهرية من قبل المعلمة والطالب يستمعون * 

الشريف حسين بن علي ، شعار الوحدة : تحديد األدوار التالية ليلعبها الطلبة، وهي كاآلتي *

  . ، الوحدة ، الحرية ، الحياة الفضلى العربية الكبرى

  :تحديد خمسة من الطلبة وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي *

  .يلعب دور شعار الثورة العربية الكبرى  :  طالب - 

  .يلعب دور الشريف الحسين  بن علي :  طالب - 

    يلعب دور الوحدة:  طالب - 

  يلعب دور الحرية:  طالب - 

  يلعب دور الحياة الفضلى:  طالب - 

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار * 

يستخدم لغة المتكلم ، هدفت من الثورة ، : الطالب الذي يمثل دور الشريف الحسين بن علي - أ

  .رفعت شعار الثورة ، عملت على تحرير البالد 

لمخاطب للحرية يستخدم لغة ا: الطالب الذي يلعب دور شعار الثورة العربية الكبرى - ب

  .والوحدة والحياة الفضلى 

يستخدم لغة المتكلم ، انا الهدف االول للشريف الحسين :  الطالب الذي يلعب دور الوحدة–ج 

  .من الثورة ، انا من يحقق الكرامة للشعوب 

من خاللي تصبح الدول قوية ،أحقق يستخدم لغة المتكلم ، : الطالب الذي يلعب دور الحرية–د 

  .شعوبهداف الأ

 بتقدم اًنا أرتقي بارتقاء الصناعة ، وأحقق تقدمأ: ب الذي يلعب دور الحياة الفضلى الطال- هـ 

  .الزراعة والتعليم
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  ):المشاهدين(طرح األسئلة اآلتية على بقية الطالب *

 ذكر ألوان راية الثورة العربية الكبرى؟ ا- 

   عّدد مكونات شعار الثورة العربية الكبرى؟- 

  ح هدف الشريف بن علي الحسين من إعالن الثورة العربية الكبرى؟  وّض- 

    فتح المجال أمام الطالب المشاهدين بطرح أسئلة على العبي االدوار- 

   ما رأيك في الدور الذي تناول شعار الثورة العربية الكبرى ؟- 

   ما رأيك في الدور الذي تناول الحرية ؟- 

  حدة ؟ ما رأيك في الدور الذي تناول الو- 

   ما رأيك في الدور الذي تناول الحياة الفضلى ؟- 

  

  

  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :توجيه األسئلة اآلتية *

   هل من الضروري أن يكون لكل دولة شعار ؟ ولماذا ؟- 

   كيف يؤدي األمن والسالم إلى االرتقاء بالمستوى األفضل في مجاالت الحياة كافة ؟- 

   علي كان محدداً من هذا الشعار ؟ كيف ؟  هل دور الشريف حسين بن- 

   أعط أمثلة من واقع قرأته أو تعرفه عن شعار الثورة العربية الكبرى ؟- 

   قارن بين الدور الذي تناول الوحدة والحرية ؟- 

   ما أفضل دور رأيته بين األدوار ؟ مدعماً اجابتك بالمبررات ؟- 

  صفك ؟ بالتعاون مع زميلك المجاور لك اقترح شعاراً ل- 

إكمال شجرة النسب الهاشمي، بحيث ترسم خمس دوائر صماء، يكتب على :  على السبورة - 

األولى اسم الشريف الحسين بن علي طيب اهللا ثراه، وتترك األربع دوائر الباقية إلكمالها 

  .بأسئلة للطالب 
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الشريف الحسين بن علي طيب اهللا 
 ثراه

الشريف الحسين بن علي طيب اهللا ثراه
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   بية االجتماعية والوطنيةالوحدة الخامسة لمبحث التر

 الهاشميون

 مساهمة األردنيين في الثورة العربية الكبرى: الدرس الثالث 

  

بعد االنتهاء من الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ قادراً : أوالً األهداف التدريسية 

  :على أن 

 .ها  يوضح دور بريطانيا في منع الثورة العربية الكبرى من تحقيق أهداف- 

 .  يوضح دور بريطانيا في اقامة الدولة اليهودية - 

 . يحدد هدف األمير عبد اهللا بن الحسين من التوجه إلى سوريا- 

  . يقدر دور الملك عبد اهللا بن الحسين في إقامة المملكة  األردنية الهاشمية - 

  .  يلعب دور فرنسا ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  .وء تعليمات المعلم  يلعب دور بريطانيا ، في ض- 

  .  يلعب دور اليهود ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .  يلعب دور االمير عبد اهللا، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .  يلعب دور جندي في الجيش االردني ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .  يلعب دور فرد من الشعب االردني  ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  . في األدوار التي قاموا بها  يحكم على أداء زمالئه - 
 

  ) دقائق5(التمهيد : ثانياً 

  حدد مساهمة األردنيين في نصرة الشعب الفلسطيني ؟: توجيه السؤال اآلتي 

    . يتم تسجيل عنوان الدرس من واقع الحوار مع التالميذ - 

  

  ) دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

  

بريطانيا ، فرنسا ، اليهود ، األمير عبد اهللا ابن : ميذ تحديد األدوار اآلتية كي يلعبها التال* 

  .  الحسين ، الجيش العربي ، الشعب االردني 

  :تحديد عشرة من الطلبة وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي *

  .يلعب دور فرنسا:  طالب - 

  .يلعب دور بريطانيا:  طالب - 

  .يلعب دور اليهود:  طالب - 
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  .عب دور االمير عبد اهللايل:  طالب - 

  .يلعبون دور الجيش االردني :   ثالثة طالب - 

  .يلعبون دور الشعب االردني :  ثالثة طالب  - 

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار * 

 الطالب الذي يمثل دور فرنسا والطالب الذي يمثل دور بريطانيا يتحدثان معاً البراز اتفاقية - أ

  .سايكس بيكو 

 الطالب الذي يلعب دور اليهود يستخدم لغة المتكلم وبلهجة عربية غير واضحة ، ويوجه - ب

  .حواراً لفرنسا وبريطانيا 

 الطالب الذي يلعب دور االمير عبداهللا بن الحسين يستخدم لغة المتكلم الجماعية ليعبر عن –ج 

  .نفسه وعن الجيش العربي الذي يقوده 

لشعب االردني  والجيش العربي يتحدثون بلغة المتكلم  الطالب الذين يلعبون دور ا–د 

الجماعية ليعبروا عن الشعب بأكمله ، نحن لك الدعم والمؤازرة ، نحن فداك ايها القائد العظيم 

.  

  

  

  ) :المشاهدين(طرح األسئلة اآلتية على بقية الطالب *

  :  احكم على صحة العبارات االتية * 

  .احدة مستقلة  توحيد الوطن العربي في دولة و- 

  .بقاء على األوضاع االقتصادية للعرب كما كانت في عهد األتراك  اإل- 

 وقوف الشعب األردني إلى جانب األمير عبد اهللا بن الحسين طيب اهللا ثراه كان مهماً في - 

  .إقامة الدولة األردنية 

  . الدولة األردنية كانت بجيشها وحكومتها ذات طابع عربي - 

 بوعودها والتزاماتها للشريف الحسين بن علي بعد انتهاء الثورة العربية  أوفت بريطانيا- 

  .الكبرى 

  . اتفقت بريطانيا وفرنسا على تقسيم البالد العربية في اتفاقية سايس بيكو- 

  . الدول التي احتلتها فرنسا هي فلسطين وشرق األردن والعراق - 

  

  ما سبب تسمية اتفاقية سايس بيكو بهذا االسم ؟* 

  ما  الدول العربية التي احتلتها فرنسا بعد الثورة العربية الكبرى ؟* 

  ما  الدول التي احتلتها بريطانيا بعد الثورة العربية الكبرى ؟* 
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  ما  أهداف الجيش العربي األردني ؟* 

من الذي قاد الجيش العربي وتوجه به إلى سوريا لـتحريرها من االستعمار الفرنسي ؟ وما * 

  ن تحقيق هذه المهمة ؟الذي حال دو

  فتح المجال أمام الطالب المشاهدين بطرح أسئلة على العبي االدوار* 

  

  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :توجيه األسئلة اآلتية *

  فسر ساعدت بريطانيا الحركة الصهيونية على اغتصاب فلسطين ؟* 

  راه ؟كيف تنكرت بريطانيا لوعودها للشريف الحسين بن علي طيب اهللا ث* 

كيف ساند الشعب األردني األمير عبد اهللا بن الحسين طيب اهللا ثراه في إقامة الدولة * 

  األردنية؟

  ما األمور التي سعت الدولة األردنية إلى تحقيقها منذ إنشائها ؟* 

لو كنت أحد أفراد الشعب االردني في تلك الحقبة من الزمن ، كيف كنت ستساهم في دعم * 

  القامة الدولة االردنية ؟ االمير عبد اهللا 

دعم الشعب األردني للشريف الحسين بن علي ألقامة الدولة االردنية هو دعم الستقرار * "

  ناقش هذه العبارة ؟   " العرب كافة 

لو طلب منك أن تكتب مقالة بسيطة بعنوان مساهمة الشعب األردني في الثورة العربية * 

  الكبرى ، فماذا ستكتب ؟
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    الخامسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنيةالوحدة

 الهاشميون

 نظام الحكم في وطني: الدرس الرابع 

  

  

بعد االنتهاء من الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ قادراً : أوالً األهداف التدريسية 

  : على أن

 .  يعرف نظام الحكم في األردن - 

 .  يوضح أهمية الدستور األردني - 

 .  يذكر أقسام مجلس األمة- 

 .  يبين كيفية اختيار مجلس النواب ومجلس األعيان - 

  ) .المملكة األردنية الهاشمية(  يفسر مكونات كلمة - 

  .  يلعب دور المملكة ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  .  يلعب دور االمارة ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  . المعلم   يلعب دور السلطنة ، في ضوء تعليمات- 

  .  يلعب دور االمبراطورية ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .  يلعب دور الجمهورية ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .   يلعب دور نائب في مجلس النواب ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .  يلعب دور عين من مجلس االعيان ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  . التي قاموا فيها  يحكم على أداء زمالئه  في األدوار- 
 

  ) دقائق5(التمهيد : ثانياً 

  : عرض خريطة األردن السياسية  أمام الطالب ، وتوجيه االسئلة اآلتية - 

    ما االسم المكتوب على الخارطة ؟- 

   ماذا تعني كلمة المملكة ؟- 

   الى ماذا نسبت هذه المملكة ؟ - 

   ما داللة كلمة هاشمية ؟ - 
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  ) دقيقة30(تنفيذ اإلجراءات وال: ثالثاً

  

المملكة، اإلمارة، السلطنة، : تحديد األدوار التالية ليلعبها الطلبة ، وهي كاآلتي * 

  .اإلمبراطورية، الجمهورية، مجلس النواب، ومجلس األعيان

  :تحديد  من الطلبة وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي *

  يلعب دور المملكة:  طالب - 

   دور االمارةيلعب:  طالب - 

  يلعب دور السلطنة:  طالب - 

  يلعب دور االمبراطورية:  طالب - 

  يلعب دور الجمهورية  :  طالب - 

  يلعبون دور مجلس النواب :   ثالثة طالب - 

  يلعبون دور مجلس االعيان :  ثالثة طالب  - 

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار * 

المارة والسلطنة واالمبراطورية والجمهورية يتكلمون بلغة  الطالب الذين يمثلون المملكة وا- أ

  ... نظام حكمي ، الشخص الذي يحكمني : المتكلم 

 الطالب الذين يلعبون دور مجلس النواب يتحدثون بلغة المتكلم الجماعية ، عددنا ، يتم - ب

  .  انتخابنا، نشكل جزءاً من مجلس االمة 

عيان  يتحدثون بلغة المتكلم الجماعية ، عددنا ، يتم  الطالب الذين يلعبون دور مجلس اال–ج 

  .تعييننا ، نشكل الجزء الثاني من مجلس االمة 

  

  ): المشاهدين(طرح األسئلة اآلتية على بقية الطالب *

  ؟)المملكة األردنية الهاشمية(  فسر مكونات كلمة - 

 ؟    عرف نظام الحكم في األردن- 

  ي؟ وّضح أهمية الدستور األردن- 

    أذكر أقسام مجلس األمة؟- 

  فتح المجال أمام الطالب المشاهدين بطرح أسئلة على العبي االدوار* 
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  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  

لو كنت أحد أعضاء مجلس النواب ممثالً لمنطقتك ، ما األمور التي ستطرحها أمام المجلس * 

  لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها ؟

   األدوار التي قام بها زمالؤك ، مبرراً اجابتك ؟ ما أفضل دور من* 

  :تدوين السؤال اآلتي على السبورة 

  :امأل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يأتي * 

  - -- - - -- - - -- - - - المملكة يحكمها شخص يسمى -1

  - -- - - -- - - -- - - - اإلمارة يحكمها شخص يدعى -2

  - -- - - -- - - -- - - السلطنة يحكمها شخص يسمى -3

  -- - - -- - -- -براطورية يحكمها شخص يدعى  اإلم-4

  - -- - - -- - - -- الجمهورية يحكمها شخص يسمى -5

  - -- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - :  نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية -6

  -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - :  وراثي يعني -7

  -- - -- - -- - - -- - - يختاره  و-- - -- - - -- - - -- - -  - 1:  مجلس األمة يتكون من -8

   -- - -- - -- - - -- -  ويختاره -- - -- - - -- - - -- - -  - 2                              

  -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - :  عدد أعضاء مجلس األمة -9

      

  

  

  

  

  

  



 

 110

    الوحدة السادسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنية

   المرافــق الخدمية في وطني

  الحدائق العامة ومكتبات األطفال : الدرس األول

  

بعد االنتهاء من هذه الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ : أوالً األهداف التدريسية 

  :قادراً على أن 

  . يحدد الجهة التي تشرف على الحدائق العامة ومكتبات األطفال- 

   . يعدد الخدمات التي تقدمها الحدائق العامة ومكتبات األطفال- 

  .في الحدائق العامة ) الحاسوب( يبين فوائد وجود مركز معلومات - 

  .  يذكر األركان التعليمية الموجودة في متحف األطفال - 

  . يوضح أهداف متحف الطفل األردني من خالل الخدمات التي يقدمها لألطفال - 

  . يذكر عدد متاحف األطفال في العالم - 

  .ن غير متحف األطفال  يعدد متاحف موجودة في األرد- 

  . يميز بين متحف األطفال وباقي المتاحف األخرى الموجودة - 

  . يلعب دور الحديقة العامة ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  . يلعب دور متحف األطفال ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  . يلعب دور المكتبات العامة ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  .وء تعليمات المعلم  يلعب دور الشارع ، في ض- 

  .  يحكم على األدوار التي قام بها زمالؤه عن المرافق الخدمية في وطني - 

  . يقدر جهود المؤسسات والوزارات في خدمة الوطن - 

  . يقارن بين المكتبات والمتاحف موضحاً أوجه الشبه واالختالف بينها - 

     

  ): دقائق5(التمهيد : ثانياً 

  

   ؟ ، أو في األحياء القريبة منهفي الحي الذي تسكن فيهوجد حديقة عامة تهل  - 

   عدد أسماء حدائق عامة تعرفها وأين تقع ؟- 

   ماذا ترى في تلك الحدائق؟- 
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  ) دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

  

  .قراءة الدرس قراءة جهرية من ِقبل أحد التالميذ 

الحديقة العامة ، المكتبة العامة ، الشارع : كاآلتي تحديد األدوار التالية ليلعبها التالميذ ، وهي*

  . متحف األطفال 

  :تحديد أربعة تالميذ وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي *

  . تلميذ يلعب دور حديقة عامة - 

  . تلميذ يلعب دور متحف األطفال- 

   تلميذ يلعب دور الشارع - 

    . تلميذ يلعب دور المكتبات العامة - 

  : إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار *

المسئول عني ، مساحاتي واسعة ، : يتحدث بلغة المتكلم :  من يمثل دور الحديقة العامة - 

أحتضن األطفال ، أسمع ضحكات األطفال التي تعبر عن فرحهم ، لكن أرجو أن يحافظ هؤالء 

  .األطفال على النظافة 

أحتوي العديد من الكتب والمجالت، : حدث بلغة المتكلم  من يمثل دور المكتبة العامة يت- 

ومركز للحاسوب ، أقدم فوائد كثير ومتنوعة لألوالد ، وأتمنى أن يزورني عدد أكبر من 

  .األوالد 

أقدم خدمات لألطفال ، تتكون مرافقي :  من يمثل دور متحف األطفال يتحدث بلغة المتكلم - 

أتميز عن باقي المتاحف أنني لست ) . الحاسوب ( من مكان للعب األطفال، مركز معلومات

أتمنى أن أتطور . للعب واستخدام الحواسيب : لعرض المقتنيات ، بل مرافقي مجهزة لألطفال 

  . وأقدم خدمات أوسع لألطفال 

  ):المشاهدين(طرح األسئلة اآلتية على بقية الطالب *

   األطفال ؟ ما اسم الجهة التي تشرف على الحدائق العامة ومكتبات- 

   ما الخدمات التي تقدمها الحدائق ومكتبات األطفال ؟- 

   ما فائدة وجود مركز حاسوب في الحدائق ؟- 

   عدد فوائد الحدائق العامة لألطفال والمجتمع ؟- 

   كيف ترى أداء زمالئك في لعب دور الحديقة والمتحف والمكتبات العامة والشارع ؟ - 

  شراف على الحدائق العامة والمتاحف ؟ ما رأيك في جهود الحكومة في اال- 

    كيف تقارن بين المكتبات والمتاحف لبيان أوجه الشبه واالختالف بينها ؟- 

   هل ترغب في زيارة متحف األطفال ؟ ولماذا ؟- 
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  .فتح المجال أمام الطالب المشاهدين بطرح أسئلة على العبي االدوار* 

  

  

  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :لة اآلتية توجيه األسئ*

   كيف تدرب المكتبات والحدائق العامة األطفال على تحمل المسؤولية ؟- 

   وّضح أهداف متحف الطفل األردني من خالل الخدمات التي يقدمها لألطفال ؟- 

   أذكر عدد متاحف األطفال في العالم ؟- 

   مّيز بين متحف األطفال وباقي المتاحف األخرى الموجودة ؟- 

  ام به زميلك من تناول دور الحديقة العامة ؟ ما رأيك بما ق-  

   قارن بين فوائد الحدائق العامة وفوائد المكتبات العامة ؟  -  

 لو كنت أحد األشخاص المسئولين عن المرافق العامة ما هي القرارات أو االجراءات التي - 

  ستسعى لتحقيقها ؟
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   ةالوحدة السادسة لمبحث التربية االجتماعية والوطني

   المرافــق الخدمية في وطني

 ) المطاعيم(مراكز االمومة والطفولة : الدرس الثاني 

  

بعد االنتهاء من هذه الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ : أوالً األهداف التدريسية 

  :قادراً على أن 

  . يحدد الجهة التي تشرف على تطعيم األطفال ضد األمراض - 

  .ض التي يتم التطعيم ضدها  يعدد األمرا- 

  . يحدد أهمية المكرمة الملكية حول تطعيم األطفال مبيناً أثر ذلك على المجتمع - 

  . يبين المكرمة الملكية حول عالج األطفال مبيناً أثر ذلك على المجتمع - 

  . يلعب دور مركز صحي ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  ..م  يلعب دور مطعوم ، في ضوء تعليمات المعل- 

  . يلعب دور وزير الصحة ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  . يقترح خطة بسيطة لتطوير مراكز األمومة والطفولة - 

  . يحكم على األدوار التي تقوم به مراكز األمومة والطفولة في المنطقة التي يعيش فيها - 

  . يقدر جهود مراكز األمومة والطفولة في خدمة المجتمع األردني - 

  

  ): دقائق5( التمهيد :ثانياً 

  

   هل سبق لك أن زرت مركزًأ صحياً من قبل ؟- 

   هل يوجد مركز صحي في الحي الذي تسكن فيه ؟ - 

 عرض بطاقات تطعيم أمام التالميذ ، وتوزيع بطاقات المطاعيم الخاصة بالتالميذ عليهم - 

  ) .   مربية الصف تُؤخذ من ملفات التالميذ من( لالطالع على المطاعيم التي قُدمت لهم ، 
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  ): دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

  

  .لالطالع على صورة جاللة الملك عبد اهللا الثاني مع االطفال   ) 94( فتح الكتاب صفحة 

  .، المطعوم ، وزير الصحة ) أمومة وطفولة ( المركز الصحي : تحديد األدوار اآلتية *

  :دوار المحددة عليهم على النحو اآلتي تحديد ثالثة تالميذ وتوزيع األ*

  . تلميذ يلعب دور المركز الصحي - 

  . تلميذ يلعب دور المطعوم - 

  . تلميذ يلعب دور وزير الصحة - 

    

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار * 

، أحتاج لعدد من .... خدماتي هي  :  من يقوم بدور المركز الصحي يتحدث بلغة المتكلم - 

  .اء والممرضين لتقديم خدماتي للمجتمع األطب

أنا أحمي األطفال من االمراض ،  انواعي :  من يقوم بدور المطعوم يتحدث بلغة المتكلم - 

  .، يتم تقديمي للطفل بمواعيد وضمن برنامج محدد ..... عديدة منها 

بناءٍا على  :  من يقوم بدور الوزير يتحدث بلغة القاء الخطابات والتعليمات الملكية السامية- 

تعليمات جاللة الملك عبداهللا الثاني ، قررت وزارة الصحة تقديم تأمين صحي وشامل لجميع 

األطفال الذين هم دون سن السادسة ، بحيث يشمل هذا التأمين جميع الخدمات العالجية التي 

  .يحتاجها الطفل

  ):المشاهدين(طرح األسئلة اآلتية على بقية الطالب  *

  لمسؤولة عن مطاعيم االطفال ؟ ما الجهة ا- 

   ما الهدف من تطعيم االطفال ؟- 

   ما االمراض التي يطعم األطفال لحمايتهم منها؟- 

   ما دور المكرمة الملكية في تقديم أفضل الرعاية الصحية لألطفال ؟- 

  . ما رأيك في الخدمات التي يقدمها أحد مراكز الطفولة التي تزورها من وقت آلخر - 

   تقدم اقتراحاً لتحسين خدمات األمومة والطفولة في المنطقة التي تعيش فيها ؟ هل لك أن- 

 .فتح المجال أمام الطالب المشاهدين بطرح أسئلة على العبي االدوار* 
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  ): دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :توجيه األسئلة اآلتية *
 

  ل ؟ ما دور المكرمة الملكية في تقديم أفضل الرعاية الصحية لألطفا- 

   ماذا سيحل بأطفال الفقراء لو لم يتكرم عليهم جاللة الملك بمجانية التطعيم ؟- 

   بين كيف تنعكس المكرمة الملكية بمجانية عالج األطفال على المجتمع ؟- 

  ت تخص الطفل ماذا ستصدر من قرار؟ لو كنت من األشخاص المسؤلين عن اصدار قرارا- 

ردك على المكرمات الملكية السامية الخاصة  لو طلب منك كتابة مقالة بسيطة حول - 

  باألطفال فماذا تكتب ؟   
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    الوحدة السادسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنية

   المرافــق الخدمية في وطني 

 الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية : الدرس الثالث 
 
  

ه الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ بعد االنتهاء من هذ: أوالً األهداف التدريسية 

  :قادراً على أن 

  . يعدد الخدمات التي يقدمها الصندوق الهاشمي للتنمية - 

  . يفسر كيف يعمل الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية - 

  . يعرف العمل التطوعي - 

  . يطرح مثالين على العمل التطوعي - 

  .ي للتنمية يلعب دور الصندوق األردني الهاشم- 

  .  يلعب دور العمل التطوعي- 

  . يقدم مقترحات لتطوير الصندوق األردني - 

 .  يحكم على أدوار زمالئه التي قاموا بها حول الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية- 

  

  

  ): دقائق5(التمهيد : ثانياً 

الشريعة االسالمية حوار يجريه المعلم مع التالميذ حول فعل الخير ويركز على تعاليم * 

  .وأحكامها حول هذا الموضوع 

الصندوق االردني للتنمية البشرية هو تجسيد منظم لهذه التعاليم تحت اشراف القيادة * 

  .   الهاشمية

    

  ) دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب والتمعن بالصورة الواردة في الكتاب المقرر * 

وقراءة صفحة .والتي تمثل المبنى القائم للصندوق األردني الهاشمي للتنمية) 100(فحةص

  .قراءة ذاتية) 101(

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، العمل : تحديد األدوار اآلتية ليلعبها التالميذ* 

  .التطوعي

  :تحديد تلميذين وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي*



 

 117

  . تلميذ يلعب دور الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية- 

  . تلميذ يلعب دور العمل التطوعي- 

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار* 

: أنواعي وأشكالي عديدة ومنها :  من يقوم بدور العمل التطوعي يتحدث بلغة المتكلم- أ

لطرقات، تقديم تبرعات مالية أو عينية المشاركة في تنظيف الحدائق العامة ، دهان أرصفة ا

ابني جسور التواصل بين طبقات المجتمع، ويتحدث مع الصندوق . لمؤسسات خاصة للفقراء

أنت تجسيد منظم لي تحت اشراف القيادة الهاشمية تحدث عن نفسك : األردني بلغة المخاطب 

  .   لتعرف عن خدماتك وتطلعاتك 

أقدم خدمات عديدة ، اهتم بالمشاريع : غة المتكلم  من يقوم بدور الصندوق يتحدث بل- ب

  ...  .الفردية والجماعية ، 

  ):المشاهدين(طرح األسئلة اآلتية على بقية الطالب 

   كيف يساعد الصندوق األردني الهاشمي الناس ؟- 

   ما المقصود بالمشروعات الفردية ؟- 

   كيف يدعم الصندوق هذه المشروعات ؟- 

   في أدوارهم ؟ كيف تحكم على زمالئك- 

  هل لك أن تقدم مقترحاً لتطوير الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية؟ - 

  

  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

    

  :توجيه األسئلة اآلتية* 

   عرف العمل التطوعي ؟- 

   اطرح مثالين على العمل التطوعي ؟- 

( مع بشتى أنواعها  وضح فوائد الصندوق االردني الهاشمي التي تنعكس على المجت- 

  ؟) االجتماعية والصحية واالقتصادية 

الً عن الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية فماذا ستكون  لو قُدر لك أن تكون مسؤو- 

 توجهاتك لدعم هذا الصرح االجتماعي  ؟ 
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    الوحدة السادسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنية

   المرافــق الخدمية في وطني 

 )المدنية والعسكرية(المؤسسة االستهالكية : الدرس الرابع 
 

بعد االنتهاء من الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ قادراً : أوالً األهداف التدريسية 

  :على أن 

  ) .المدنية والعسكرية( يعرف المؤسسة االستهالكية - 

  . يذكر أماكن انتشار المؤسسات المدنية والعسكرية - 

   يحدد الجهة التي تشرف على المؤسسات االستهالكية وتمولها - 

  . يفسر األسباب التي ألجلها قامت الحكومة بإنشاء المؤسسات االستهالكية - 

  . يعدد المواد التي تبيعها المؤسسات االستهالكية - 

   يلعب دور المؤسسة االستهالكية المدنية ، في ضوء تعليمات المعلم -  

  . المؤسسة االستهالكية العسكرية ، في ضوء تعليمات المعلم  يلعب دور- 

  . يحكم على األدوار التي قام بها زمالؤه المؤسسة االستهالكية المدنية والعسكرية- 

 . يقترح خدمات أخرى يمكن لهذه المؤسسات تقديمها للمنتفعين منها - 

  

  ): دقائق5(التمهيد : ثانياً 

  سوق ؟ هل سبق أن ذهبت مع والديك للت- 

  ك ؟  هل تعرف من أين يتسوق والدا- 

  ك الى مكان يدعى المؤسسة االستهالكية العسكرية أو المدنية ؟هل سبق أن اصطحبك والدا- 

  

  ): دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

  .من الكتاب المقرر ، قراءة جهرية من قبل أحد التالميذ  ) 105( قراءة صفحة 

المؤسسة االستهالكية المدنية ، المؤسسة : يلعبها الطلبة، وهي اآلتي تحديد األدوار التالية ل*

  .االستهالكية العسكرية 

  :تحديد اثنين من التالميذ وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي *

  .يلعب دور المؤسسة االستهالكية المدنية :  تلميذ - 

   .يلعب دور المؤسسة االستهالكية العسكرية:  تلميذ - 

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار * 
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انا أحتوي سلع : التلميذ الذي يقوم بدور المؤسسة االستهالكية المدنية يتحدث بلغة المتكلم . أ

ويوجه ...  . . متميزة ، اوفر على الموظفين مبالغ طائلة ، يشرف علي جهات رسمية ،

وأنت من يشرف عليك ؟ من :  المخاطب بعض االسئلة للمؤسسة االستهالكية العسكرية بلغة

  المستفيد من خدماتك ؟

انا أحتوي : التلميذ الذي يقوم بدور المؤسسة االستهالكية العسكرية يتحدث بلغة المتكلم . ب

ويوجه ... . سلعاً متميزة ، اوفر على العسكريين مبالغ طائلة ، يشرف علي جهات رسمية ،

وأنت من يشرف عليك ؟ من : مدنية بلغة المخاطب بعض االسئلة للمؤسسة االستهالكية ال

  المستفيد من خدماتك ؟

  )المشاهدين(طرح األسئلة التالية على بقية الطالب *

   عرف المؤسسة االستهالكية العسكرية؟- 

  عرف المؤسسة االستهالكية المدنية ؟- 

   أذكر أماكن انتشار المؤسسات المدنية والعسكرية ؟- 

   تشرف على المؤسسات االستهالكية وتمولها؟ حّدد الجهة التي- 

   ّوضح األسباب التي ألجلها قامت الحكومة بإنشاء المؤسسات االستهالكية ؟- 

   ؟  عدد المواد التي تبيعها المؤسسات االستهالكية- 

  ).المؤسسة االستهالكية المدنية والعسكرية (   ما رأيك باألدوار التي قام بها زمالئك - 

 تقترح خدمات أخرى يمكن لهذه المؤسسات تقديمها للمنتفعين منها ؟  هل لك أن - 

  

  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :توجيه األسئلة اآلتية *

   المؤسسات االستهالكية دعم لرواتب الموظفين ، ناقش هذا القول مبيناً مدى صحته ؟ - 

 على اضافتها لتوسع  لو كنت مسئوال عن المؤسسات االستهالكية ، ما الخدمات التي ستعمل- 

  من نشاط هذه المؤسسات وتزيد من فاعليتها ؟

 ما رأيك في زيادة ساعات العمل في المؤسسات المدنية والعسكرية ، وضح ايجابيات هذا - 

  المقترح وسلبياته ؟ 
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    الوحدة السادسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنية

  لخدمية في وطني  المرافــق ا

 مياه الشرب: الدرس الخامس 
 

بعد االنتهاء من الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ قادراً : أوالً األهداف التدريسية 

  :على أن 

  .  يبين أهمية مياه الشرب لإلنسان - 

  . يوضح دور الحكومة في توفير مياه الشرب وإيصالها للمواطن - 

  لمياه في المملكة األردنية الهاشمية مبيناً أسباب هذه المشكلة يعرف مشكلة نقص ا- 

  . يذكر مصادر مياه الشرب -  

  . يعرف عملية معالجة المياه - 

  . يقترح ثالثة طرق لترشيد استهالك المياه- 

  . يلعب دور المياه ، في ضوء تعليمات المعلم - 

  . أن يوضح أهمية الماء لجسم االنسان - 

  .ر الذي تقوم به سلطة المياه في توفير الخدمات الالزمة للمواطنين  يحكم على الدو- 

  

  ): دقائق5(التمهيد : ثانياً 
  

  :يكتب المعلم على السبورة اآلية الكريمة 

  "وجعلنا من الماء كل شيء حي " 

 *لتشربه ماذا سيحل بك ؟ هل فكرت يوماً إذا لم تجد ماء   
   

  

  )قة دقي30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً
  

  تحديد أحد التالميذ ليلعب دور الماء  *

نا قطرات المطر ، أتجمع أ:  الدور أن يتحدث بلغة المتكلم إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعب* 

  ....  . في اآلبار ،  
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  )المشاهدين(طرح األسئلة التالية على بقية الطالب *

  بّين أهمية مياه الشرب لإلنسان ؟- 

  ي توفير مياه الشرب وإيصالها للمواطن ؟ وّضح دور الحكومة ف- 

   عرف مشكلة نقص المياه في المملكة األردنية الهاشمية مبيناً أسباب هذه المشكلة ؟- 

   أذكر مصادر مياه الشرب ؟- 

   عرف عملية معالجة المياه ؟- 

   عّدد ثالثة طرق لترشيد استهالك المياه ؟- 

  

  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :ئلة اآلتية توجيه األس*

   تخيل أنك قطرة مطر ، تتبع مسارك من الهطول الى الوصول الى كوب الشرب  ؟ - 

   ما هو واجبنا للمحافظة على ما أنعم اهللا به علينا من نعمة الماء ؟-  

   اقترح ثالث طرق لترشيد استهالك الماء في المنزل ؟ - 

، ما " للترشيد في استهالك الماءتحديد كميات الماء التي يزود بها المواطنين تضطرهم  " - 

  رأيك في هذا االقتراح ؟ وضح سبب معارضتك أو تأييدك  ؟  
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    الوحدة السادسة لمبحث التربية االجتماعية والوطنية

  المرافــق الخدمية في وطني :  الدرس السادس 

 الكهرباء
 

بعد االنتهاء من الحصة ولعب األدوار المحددة سيكون التلميذ قادراً : أوالً األهداف التدريسية 

  :على أن 

  . يوضح كيف نحصل على الكهرباء - 

  . يذكر فوائد الكهرباء - 

  . يفسر كيف وفرت الكهرباء الراحة للمواطنين في منازلهم - 

  .   يحّدد الجهة المسئولة عن قطاع الطاقة الكهربائية - 

  .شيد استهالك الطاقة الكهربائية يقترح ثالث طرق لتر- 

  . يلعب دور الكهرباء ، اذا ما طلب منه ذلك - 

  . يلعب دور المصانع ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .. يلعب دور المزارع ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  . . يلعب دور الشوارع، في ضوء تعليمات المعلم- 

  .. ة ، في ضوء تعليمات المعلمتتحمل االعباء المنزلي) ربة بيت (  يلعب دور ام - 

  .  يلعب دور االسالك الموصلة للكهرباء ، في ضوء تعليمات المعلم- 

  . يحكم على األدوار التي قام بها زمالؤه حول الكهرباء - 

  

 ) دقائق5(التمهيد : ثانياً 

  الكهربائي عن منزلك؟ ن انقطع التيارهل سبق أ

  زلك ؟  عدد اجهزة تعمل بالتيار الكهربائي في من- 

   هل فكرت كيف تصل الكهرباء الى المنازل ؟- 

    

  ) دقيقة30(اإلجراءات والتنفيذ : ثالثاً

  واجراء  حوار حول محتواها  )   114( عرض لوحة تعليمية من الكتاب المقرر صفحة 

الكهرباء ، المصانع ، المزارع ، الشوارع : تحديد األدوار التالية ليلعبها الطلبة، وهي اآلتي *

  .  ، االسالك )  ربة بيت ( م ، أ

  :تحديد ستة من الطلبة وتوزيع األدوار المحددة عليهم على النحو اآلتي *

  يلعب دور الكهرباء : تلميذ - 
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  يلعب دور المصانع: تلميذ - 

  يلعب دور المزارع: تلميذ - 

  يلعب دور الشوارع: تلميذ - 

  )ربة بيت(يلعب دور أم : تلميذ - 

  الكيلعب دور االس: تلميذ - 

  :إعطاء اإلرشادات اآلتية لالعبي األدوار * 

يتحدث بلغة المتكلم ، انا أشكل عصب الحياة ، ويوجه كالمه :  تلميذ يلعب دور الكهرباء- 

  . بلغة المخاطب لجميع التالميذ الذين يلعبون االدوار االخرى 

  .طب للكهرباء يتحدث بلغة المتكلم ، ويوجه كالمه بلغة المخا:  تلميذ يلعب دور المصانع- 

  .يتحدث بلغة المتكلم ، ويوجه كالمه بلغة المخاطب للكهرباء :  تلميذ يلعب دور المزارع - 

  .يتحدث بلغة المتكلم ، ويوجه كالمه بلغة المخاطب للكهرباء :  تلميذ يلعب دور الشوارع- 

طب يتحدث بلغة المتكلم ، ويوجه كالمه بلغة المخا) : ربة بيت( تلميذ يلعب دور أم - 

  .للكهرباء 

يتحدث بلغة المتكلم ، ويوجه كالمه بلغة المخاطب لجميع التالميذ :  تلميذ يلعب دور االسالك- 

  .الذين يلعبون االدوار ، انا من يوصل الكهرباء لكم 

  ):المشاهدين(طرح األسئلة التالية على بقية الطالب *

  وّضح كيف نحصل على الكهرباء ؟- 

   أذكر فوائد الكهرباء؟- 

  بّين كيف وفرت الكهرباء الراحة للمواطنين في منازلهم؟ - 

   حّدد الجهة المسئولة عن قطاع الطاقة الكهربائية؟  - 

   عّدد ثالثة طرق لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية؟- 

   ما رأيك باألدوار التي لعبها زمالؤك حول الكهرباء ؟- 

  ) دقائق10(التقويم : رابعاً 

  :توجيه األسئلة اآلتية *

   تخيل يوماً بكامل أحداثه بدون كهرباء ؟ - 

   اقترح طرقاً لتوفير استهالك الكهرباء ؟- 

  ما رأيك بالخدمات التي تقوم سلطة الكهرباء بتقديمها للمواطنين ؟   - 
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  )4(ملحق 

  

  الخطط التدريسية باستخدام

  الطريقة االعتيادية
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  )الطريقة االعتيادية ( ثورة العربية الكبرى   ال: الدرس األول 
  

 النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

  

  

  

  

  

  

  

 أذكر اسم قائد الثورة العربية -

  الكبرى ؟

  

 أذكر أسباب قيام الثورة العربية -

  الكبرى؟

  

 حدد نتائج سياسة حزب االتحاد -

 للوطن والترقي أثناء حكمهم

  العربي ؟

  

 لماذا اتصل األحراروالمثقفون -

  العرب بشريف مكة ؟

  

  د ) 5(

  

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  د) 5(

  

  االسئلة

  

    

  

  

  

  المالحظة

  القراءة الذاتية

  القراءة الجهرية

  

  

  المالحظة و الرسم

  

  

  

  

  

  

  

  :التمهيد للدرس 

لو تعرضت بالدك :  توجيه السؤال اآلتي -

  لالحتالل والظلم واالستبداد ، ماذا انت فاعل ؟  

  .  تدوين عنوان الدرس على السبورة -

   

  

من الكتاب ) 70(الصورة صفحة مالحظة * 

  .المقرر، وقراءة ما تحتها 

) 70(قراءة الفقرة األولى من النص صفحة * 

  .قراءة ذاتية 

.     قراءة النص من أحد الطالب قراءة جهرية * 

  جمع صور لقائد الثورة العربية الكبرى : نشاط * 

  :توجيه االسئلة الآلتية * 

   من كان يحكم الوطن العربي ؟-

 أذكر ممارسات حزب االتحاد والترقي أواخر -

  الدولة العثمانية؟

   ما النتائج المترتبة على تلك الممارسات ؟-

  تدوين استجابات التالميذ على السبورة * 

  

  

  

  

  

  

  

ة  أن يسمي التلميذ قائد الثورة العربي-

  .الكبرى 

  

 أن يحدد التلميذ أسباب قيام الثورة -

  .العربية الكبرى 

  

 أن يذكر التلميذ نتائج سياسة حزب -

االتحاد والترقي أثناء حكمهم للوطن 

  .العربي 

  

 أن يعلِّل التلميذ اتصال األحرارو -

  .المثقفون العرب بشريف مكة 
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 ما موقف الشريف الحسين بن -

علي طيب اهللا ثراه عندما طلب 

منه أحرار العرب قيادة الثورة 

  ضد العثمانيين ؟

  

 على خريطة صماء للوطن -

العربي السياسية ، عين مكان 

  انطالق الثورة العربية الكبرى ؟

  

ا أسماء أبناء الشريف حسين  م-

  بن علي ؟

   

  

  

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  د) 5(

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  

  د) 3(

  

  

  د) 2(

  

  

  

  القراءة الذاتية والفردية

  

  

  

  

  

  

  خريطة الوطن العربي

مهارة تحديد االماكن 

الجغرافية باستخدام 

  رموز الخريطة

  

  

  

القراءة الذاتية وتوجيه 

  االسئلة

مطالبة الطالب برسم علم الثورة العربية : نشاط 

  .الكبرى وكتابة اسمه أدنى الرسم

  

 )71(قراءة الفقرة الثانية من النص صفحة * 

قراءة ذاتية ، وقراءة فردية جهرية من جانب أحد 

  :  الطالب وتوجيه األسئلة اآلتية للطالب

   متى أعلنت الثورة العربية الكبرى؟-

   من هو قائد الثورة العربية الكبرى ؟-

 من الذي اتصل بشريف مكة الحسين بن علي -

  طيب اهللا ثراه؟

  عرض خريطة الوطن العربي السياسية * 

تاح الخريطة وتحديد رموز العواصم قراءة مف* 

  .والمدن 

  .تسمية العواصم في آسيا العربية * 

  .تسمية المدن الكبرى في آسيا العربية * 

كنقطة /مطالبة التالميذ بتحديد موقع مكة * 

  انطالق للثورة العربية الكبرى ؟

) 70(قراءة الفقرة الثالثة من النص صفحة * 

وجيه االسئلة اآلتية قراءة ذاتية وقراءة جهرية ، وت

:  

  لِِم شكَّل الشريف حسين بن علي جيوش الثورة؟-

  

  

  

 أن يوضح التلميذ موقف الشريف -

 من اتصال أحرار الحسين بن علي

  .العرب والمثقفين به 

  

 أن يعين التلميذ مكان انطالق الثورة -

العربية الكبرى على خريطة الوطن 

  .العربي 

  

 أن يعدد التلميذ أسماء أبناء الشريف -

  .حسين بن علي 

  

 أن يقدر التلميذ تضحيات الشريف -

  .الحسين بن علي وأبنائه تجاه العرب
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  د) 5(

   من قاد جيوش الثورة ؟ وما أسماؤهم؟  -

   الى أين توجهت القوات العربية ؟-

   من الذي أعلن قيام دولة مستقلة في سوريا ؟-

  اجمع صور ألبناء قائد الثورة وأحفاده: نشاط * 

  

  توجيه السؤال اآلتي * 

يمكن أن يحدث لو لم يستجب الشريف  ماذا -

الحسين بن علي في اعالن الثورة وقيادة أبناءه 

  لجيوش الثورة ؟

  

  : التقويم الختامي * 

 كيف مارس حزب االتحاد والترقي الظلم على -

  العرب ؟

   من الذي قاد جيوش الثورة العربية الكبرى ؟ -
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 ) الطريقة االعتيادية(شعار الثورة العربية الكبرى  : الدرس الثاني
 النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

  

 أذكر ألوان راية الثورة العربية -

 الكبرى؟

  

 عّدد مكونات شعار الثورة -

  العربية الكبرى؟

  

  وّضح هدف الشريف الحسين -

 العربية بن علي من إعالن الثورة

  الكبرى؟

  

 ارسم شجرة النسب الهاشمي، -

  ذاكراً الملوك بالتسلسل؟

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  

  

  

  

  

  

  توجيه االسئلة

  والصور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المالحظة 

  القراءة الذاتية 

  المساءلة والحوار 

  

  

  

  : التمهيد للدرس -

  : توجيه أسئلة لمراجعة الدرس السابق-

  من هو قائد الثورة العربية الكبرى ؟* 

  ما ألوان راية الثورة العربية الكبرى ؟* 

  ما أسباب قيام الثورة العربية الكبرى ؟* 

عرض صور الملوك الهاشميين الذين حكموا * 

د اهللا الشريف الحسين بن علي ، الملك عب(األردن 

الملك طالل بن الحسين ، الملك حسين , المؤسس 

  ).بن طالل ، الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين 

  .كتابة عنوان الدرس على السبورة* 

  

مالحظة شعار الثورة العربية الكبرى وقراءة ما * 

  .تحته 

  قراءة ذاتية   ) 74( قراءة النص صفحة * 

  : توجيه االسئلة اآلتية * 

  صود بالحياة الفضلى ؟ ما المق-

 ما الذي قام به قائد الثورة ليحقق الحرية -

  والوحدة ؟

   ما المجاالت المقصودة بالمستوى االفضل ؟-

  

 أن يذكر التلميذ ألوان راية الثورة -

  .العربية الكبرى

  

 أن يعدد التلميذ مكونات شعار -

  .الثورة العربية الكبرى

  

 أن يوضح التلميذ هدف الشريف -

الحسين بن علي من إعالن الثورة 

  .العربية الكبرى

  

 أن يرسم التلميذ شجرة النسب -

  .الهاشمي، ذاكراً الملوك بالتسلسل 

  

 أن يثمن التلميذ دور الشريف -

الحسين بن علي في رفع شعار الثورة 

  العربية الكبرى ؟
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  د) 5(

  

  

  د) 10(

  

  

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  د) 5(

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  

  الرسم التوضيحي

  

  

  

  

  

  

  مساءلةال

  

إجراء حوار مع الطلبة حول أهمية : نشاط * 

الوحدة في مواجهة االخطار التي تحيط باألمة 

  العربية ؟

  . رسم خمس دوائر على السبورة* 

ين بن علي طيب اهللا ثراه كتابة الشريف الحس* 

  .في الدائرة االولى 

كتابة اسم الملك الحسين بن طالل في الدائرة * 

  .الرابعة 

مطالبة الطلبة باكمال شجرة النسب الهاشمي * 

  .على السبورة 

  : توجيه االسئلة االتية * 

 هل من الضروري أن يكون لكل دولة شعار ؟ -

  لماذا ؟ 

من هذا الشعار ؟  هل دور الشريف كان محدداً -

  كيف ؟ 

 أعط أمثلة من واقع قرأته أو تعرفه عن شعار -

  الثورة العربية الكبرى ؟

  :التقويم الختامي 

   ما شعار الثورة العربية الكبرى ؟-

   ما المقصود بالحياة الفضلى ؟-
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  )الطريقة االعتيادية(مساهمة األردنيين في الثورة العربية الكبرى : ث الدرس الثال

  
استراتيجيات التدريس الزمن التقويم  النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ

  

كيف تنكرت بريطانيا لوعودها 

للشريف الحسين بن علي طيب اهللا 

 ثراه ؟ 

  

 ما دور بريطانيا في إقامة -

  الدولة اليهودية ؟

  

  

  

ما هدف األمير عبد اهللا بن  -

  الحسين من التوجه إلى سوريا ؟

  

  

  

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  د) 10(

  

  

  المساءلة والحوار

  

  

  

  

  القراءة الذاتية 

  القراءة الجهرية

  المساءلة

  

  

  

  القراءة والمساءلة

  

  

  

  القراءة والمساءلة

  

  

اذكر بعض ما : توجيه السؤال اآلتي : لتمهيد ا

تعرفه عن مساهمة األردنيين من نصرة الشعب 

  .الفلسطيني 

 يتم تسجيل عنوان الدرس من واقع الحوار مع -

  .التالميذ

قراءة ذاتية، ) 77(قراءة الفقرة األولى صفحة *

  . وقراءة جهرية من أحد التالميذ المجيدين 

  :توجيه األسئلة اآلتية * 

   مع من اتفقت بريطانيا سراً ؟ ولماذا ؟-

   ما الدول التي احتلتها فرنسا ؟-

   ما الدول التي احتلتها بريطانيا ؟-

  .قراءة ذاتية ) 78(قراءة المعلومة صفحة * 

  :توجيه السؤال اآلتي * 

 كيف ساعدت بريطانيا الحركة الصهيونية على -

  اغتصاب فلسطين ؟

قراءة ذاتية ) 77(قراءة الفقرة الثانية صفحة * 

  .وقراءة فردية جهرية من جانب أحد التالميذ 

  

 أن يوضح التلميذ دور بريطانيا في -

منع الثورة العربية الكبرى من تحقيق 

  .أهدافها 

  

 أن يوضح التلميذ دور بريطانيا في -

  . اقامة الدولة اليهودية 

  

 أن يحدد التلميذ هدف األمير عبد -

  .بن الحسين من التوجه إلى سوريااهللا 

  

 أن يقدر التلميذ دور الملك عبد اهللا -

بن الحسين في إقامة المملكة  األردنية 

  .الهاشمية 
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  د) 10(

  

  

  

  

  

  د ) 5(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحوار

  

  :توجيه األسئلة اآلتية *

 لماذا توجه األمير عبد اهللا بن الحسين وجيشه إلى -

  سوريا ؟

  

 لماذا منعت بريطانيا األمير عبد اهللا بن الحسين -

  من الوصول بجيشه إلى سوريا ؟

   ؟ ما هي مساهمة األردنيين لوقف هذا المنع-

 ماذا كانت نتيجة وقوف الشعب األردني إلى جانب -

  الملك عبد اهللا بن الحسين ؟

  :توجيه السؤال اآلتي * 

هل كان باإلمكان قيام المملكة األردنية الهاشمية لوال 

  جهود عبد اهللا بن الحسين طيب اهللا ثراه ؟

  

  : التقويم الختامي * 

  برى؟ ما مساهمة األردنيين في الثورة العربية الك-

 ما األمور التي سعت الدولة األردنية إلى تحقيقها -

  منذ إنشائها ؟
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  ) الطريقة االعتيادية(نظام الحكم في وطني : الدرس الرابع 

  
 النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

  

  

-المملكة (ر مكونات كلمة   فس

  ؟)األردنية الهاشمية

  

  

  

  

  

   عرف نظام الحكم في األردن-

 ؟ 

  

   وّضح أهمية الدستور األردني؟-

  

    أذكر أقسام مجلس األمة؟-

  

  : أكمل الفراغات اآلتية -

  مجلس النواب.......... يختار* 

  

  

  د) 15(

  

  

  

  

  

  

  د) 20(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المساءلة والحوار

  

  

  

  

  

  

  القراءة الذاتية 

  القراءة الجهرية 

  المساءلة

  

  

  

  

  

  

  

   التمهيد للدرس -

 عرض خريطة األردن السياسية  أمام الطالب ، -

  :وتوجيه االسئلة اآلتية 

    ما االسم المكتوب على الخارطة ؟-

  كلمة المملكة ؟ ماذا تعني -

   الى ماذا نسبت هذه المملكة ؟ -

   ما داللة كلمة هاشمية ؟ -

  

قراءة ) 80(قراءة النص من الكتاب صفحة * 

  .ذاتية ، وقراءة جهرية من جانب احد الطلبة 

  : توجيه االسئلة اآلتية 

   ماذا نعني بكلمة الحكم الوراثي ؟-

   ماذا نعني كلمة نيابي ؟-

ألمة ؟ وما الفرق بين مكوناته  مم يتكون مجلس ا-

  ؟

  ) .النواب الحالي( كم عدد أعضاء مجلس -

 استقبال االجابات من الطالب وتدوينها على -

  

 أن يعرف التلميذ نظام الحكم في -

  .األردن 

  

 أن يوضح التلميذ أهمية الدستور -

  .األردني 

  

  . أن يذكر التلميذ أقسام مجلس األمة-

  

 أن يبين التلميذ كيفية اختيار مجلس -

  .النواب ومجلس األعيان 

  

كونات كلمة  أن يفسر التلميذ م-

  ) .المملكة األردنية الهاشمية(
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  مجلس االعيان......... يختار* 

  

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المساءلة والحوار 

  .السبورة 

  

  

  

  : التقويم الختامي 

   عرف دالالت كلمة المملكة االردنية الهاشمية ؟-

   ما نوع نظام الحكم في االردن ؟-

 في  هل بامكانك ان تذكر أنظمة حكم أخرى-

  الدول العربية  ؟ وأعط أمثلة عليها ؟ 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 أن يعطي التلميذ مثاالً على أنظمة -

  .الحكم من الدول العربية 
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  )الطريقة االعتيادية ( الحدائق العامة ومكتبات األطفال:الدرس األول 

  
 النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

د الجهة التي تشرف على  حّد-

 الحدائق العامة ومكتبات األطفال؟

 عدد الخدمات التي تقدمها -

  الحدائق العامة ومكتبات األطفال؟

  حدد فوائد وجود مركز-

في الحدائق ) الحاسوب(معلومات 

  العامة ؟

 أذكر األركان التعليمية -

  الموجودة في متحف األطفال ؟

 وّضح أهداف متحف الطفل -

ي من خالل الخدمات التي األردن

  يقدمها لألطفال ؟

 أذكر عدد متاحف األطفال في -

  العالم ؟

  عدد متاحف موجودة في -

  األردن غير متحف األطفال ؟

 مّيز بين متحف األطفال وباقي -

  المتاحف األخرى الموجودة ؟

  

  د) 10(

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  د) 15(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لوحة تعليمية

  مساءلةال

  

  

  

  

  القراءة الجهرية

  

  المساءلة

  :التمهيد للدرس 

 عرض لوحة تعليمية من الكتاب المقرر صفحة -

  : ، وتوجيه األسئلة اآلتية ) 86(

  ماذا تشاهد في الصورة األولى ؟   * 

  ماذا تشاهد في الصورة الثانية ؟   * 

هل يوجد حديقة عامة في الحي الذي تسكن   * 

 فيه ؟

من الكتاب المقرر ) 87، 86 ( قراءة صفحة-

  .قراءة جهرية من قبل التالميذ 

  : توجيه األسئلة اآلتية -

ما اسم الجهة التي تشرف على الحدائق العامة *

  ومكتبات األطفال ؟

ما الخدمات التي تقدمها الحدائق ومكتبات *

  األطفال ؟

كيف تدرب المكتبات والحدائق العامة األطفال * 

  ؟على تحمل المسؤولية 

  ما فائدة وجود مركز حاسوب في الحدائق ؟* 

   استقبال اإلجابات وتقديم التعزيز المناسب -

 أن يحدد التلميذ الجهة التي تشرف -

  .على الحدائق العامة ومكتبات األطفال

 أن يعدد التلميذ الخدمات التي تقدمها -

  .الحدائق العامة ومكتبات األطفال 

 أن يحدد التلميذ فوائد وجود مركز -

في الحدائق ) الحاسوب(معلومات 

  .العامة 

مية  أن يذكر التلميذ األركان التعلي-

  .الموجودة في متحف األطفال 

 أن يوضح التلميذ أهداف متحف -

الطفل األردني من خالل الخدمات 

  .التي يقدمها لألطفال 

 أن يذكر التلميذ عدد متاحف -

  .األطفال في العالم 

 أن يعدد التلميذ متاحف موجودة في -

  .األردن غير متحف األطفال 

  أن يميز التلميذ بين متحف األطفال-

  .وباقي المتاحف األخرى الموجودة 
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  د) 5(

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

، كل طالب يقرأ جملة )88( حل النشاط صفحة -

  .ويقدم إجاباتها 

  

  :التقويم الختامي 

   عدد فوائد الحدائق العامة لألطفال والمجتمع ؟-

   هل ترغب في زيارة متحف األطفال ؟ ولماذا ؟-
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  ) الطريقة االعتيادية) (المطاعيم(مراآز األمومة والطفولة :الدرس الثاني 
  

 النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

  

  حدد الجهة التي تشرف على -

 تطعيم األطفال ضد األمراض ؟

  

التي يتم   عدد األمراض -

  التطعيم ضدها ؟

  

 بّين المكرمة الملكية حول -

تطعيم األطفال مبيناً أثر ذلك على 

  المجتمع ؟

  

 بّين المكرمة الملكية حول عالج -

األطفال مبيناً أثر ذلك على 

  المجتمع ؟

  

  

  

  

  د) 5(

  

  د) 5(

  

  

  

  د) 10(

  

  د) 15(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لوحة تعليمية 

  

  المساءلة

  

  

  

  لذاتيةالقراءة ا

  

  المساءلة

  

  : التمهيد للدرس 

عرض لوحة تعليمية مكبرة من الكتاب المقرر * 

  : واالجابة عن االسئلة اآلتية ) 94( صفحة 

   ماذا تشاهد في الصورة االولى ؟-   

   لماذا يقف جاللة الملك مع االطفال ؟-   

 هل سبق لك أن زرت مركزًأ صحياً من قبل -  

  ؟

    

) 96(التالميذ قراءة الصفحة يطلب المعلم من * 

  :قراءة ذاتية تمهيداً لالجابة عن االسئلة اآلتية 

   ماهي الجهة المسؤولة عن مطاعيم االطفال ؟-

   ما هو الهدف من تطعيم االطفال ؟-

 ما هي االمراض التي يطعم األطفال بها -

  لحمايتهم منها؟

 ما دور المكرمة الملكية في تقديم أفضل الرعاية -

  ة لألطفال ؟الصحي

 ماذا سيحل بأطفال الفقراء لو لم يتكرم علينا -

  جاللة الملك بمجانية التطعيم ؟

  

 أن يحدد التلميذ الجهة التي تشرف -

  .على تطعيم األطفال ضد األمراض 

  

 أن يعدد التلميذ األمراض التي يتم -

  .التطعيم ضدها 

  

 أن يبين التلميذ المكرمة الملكية -

حول تطعيم األطفال مبيناً أثر ذلك 

   .على المجتمع

  

 أن يبين التلميذ المكرمة الملكية -

حول عالج األطفال مبيناً أثر ذلك 

  .على المجتمع 

  

  

 أن ينمو في نفس التلميذ اتجاه حب -

  .  المليك والوطن 
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  د) 10(

استقبال االجابات من التالميذ وتقديم التعزيز * 

  .المناسب

  

  : التقويم الختامي 

 ماذا سيحلُّ باألطفال الفقراء لو لم تقدم المراكز -

  الصحية المطاعيم مجاناً؟

رم بها الملك عبد اهللا  عدد مكرمات اخرى تك-

  الثاني على األطفال؟ 
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  ) الطريقة االعتيادية(الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية :الدرس الثالث 

  
 النتاجات الخاصة راءات والتنفيذاإلج استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عدد الخدمات التي يقدمها -

 الصندوق الهاشمي للتنمية؟

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  د) 15(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الصور الواردة في 

  الكتاب المقرر

  المساءلة

  

  

  

  القراءة الذاتية

  

  المساءلة 

  

  

  :التمهيد للدرس 

  حوار يجريه المعلم مع التالميذ حول فعل الخير* 

ويركز على تعاليم الشريعة االسالمية وأحكامها 

  .حول هذا الموضوع 

شرية هو تجسيد الصندوق االردني للتنمية الب* 

  منظم لهذه التعاليم تحت اشراف القيادة الهاشمية   

  

يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب والتمعن * 

  )100(بالصورة الواردة في الكتاب المقرر صفحة

  : توجيه االسئلة اآلتية * 

   ماذا ترى في الصورة االولى ؟- 

   ماذا ترى في الصورة الثانية ؟  -

  

) 101(من التالميذ قراءة صفحة يطلب المعلم * 

  :قراءة ذاتية تمهيداً لالجابة عن االسئلة االتية

 كيف يساعد الصندوق االردني الهاشمي الناس - 

  ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أن يعدد التلميذ الخدمات التي يقدمها -

  .الصندوق الهاشمي للتنمية 
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 فّسر كيف يعمل الصندوق -

  الهاشمي لتنمية البشرية ؟

  

  

  

 عرف العمل التطوعي وأذكر -

  مثالين عليه ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المساءلة

  

  

  

  

  

  

  

  

   ما المقصود بالمشروعات الفردية ؟-

   كيف يدعم الصندوق هذه المشروعات ؟-

 لماذا يقدم الصندوق مساعدات مالية للمرضى -

  والفقراء ؟

  ندوق مساعدات للطلبة ؟وكيف ؟ هل يقدم الص-

   ما المقصود بالعمل التطوعي ؟-

   أذكر مثالين على العمل التطوعي ؟-

  .استقبال االجابات وتقديم التعزيز المناسب * 

  

  

  : التقويم الختامي 

 عدد الخدمات التي يقوم الصندوق األردني -

  الهاشمي للتنمية البشرية بتقديمها ؟

دني الهاشمي التي  وضح فوائد الصندوق االر-

االجتماعية ( تنعكس على المجتمع بشتى أنواعها 

  ؟) والصحية واالقتصادية 

 أن يفسر التلميذ كيف يعمل -

  .الصندوق الهاشمي لتنمية البشرية 

  

  

  

التطوري  أن يعرف التلميذ العمل -

  .ذاكراً مثالين عليه 
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  )الطريقة االعتيادية) (المدنية والعسكرية(المؤسسة االستهالآية : الدرس الرابع 
  

 النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

  

 عرف المؤسسة االستهالكية -

 ؟)المدنية والعسكرية(

  

لمؤسسات ذكر أماكن انتشار اا -

  المدنية والعسكرية ؟

  

 حّدد الجهة التي تشرف على -

  المؤسسات االستهالكية وتمولها؟

  

 ّوضح األسباب التي ألجلها -

قامت الحكومة بإنشاء المؤسسات 

  االستهالكية ؟

  

 عدد المواد التي تبيعها -

   ؟ المؤسسات االستهالكية

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  

  د) 20(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المساءلة

  

  

  

  

  

  القراءة الجهرية

  

  

  المساءلة

  

  :التمهيد للدرس 

   هل سبق أن ذهبت مع والديك للتسوق ؟-

   هل تعرف من أين يتسوق والديك ؟ -

هل سبق أن اصطحبك والديك الى مكان يدعى -

  المؤسسة االستهالكية العسكرية أو المدنية ؟

  .بورة  تسجيل عنوان الدرس على الس-

  

يطلب المعلم من التالميذ قراءة صفحة * * 

قراءة جهرية تمهيداً لالجابة عن االسئلة ) 105(

  :االتية

   من الذي يشرف على المؤسسة االستهالكية ؟-

 هل يأخذ العاملون في المؤسسة االستهالكية -

  اجوراً ؟

 لماذا يقبل المواطنون على شراء الحاجات من -

  المدنية ؟المؤسستين العسكرية و

  ؟ من المواد التي تبيعها المؤسستان اذكر خمساً-

  .استقبال االجابات وتقديم التعزيز المناسب * 

  

  

 أن يعرف التلميذ المؤسسة -

  ) .المدنية والعسكرية(االستهالكية 

  

 أن يذكر التلميذ أماكن انتشار -

  .المؤسسات المدنية والعسكرية 

  

 أن يحدد التلميذ الجهة التي تشرف -

  الستهالكية وتمولها على المؤسسات ا

  

 أن يوضح التلميذ األسباب التي -

ألجلها قامت الحكومة بإنشاء 

  .المؤسسات االستهالكية 

  

 أن يعدد التلميذ المواد التي تبيعها -

  .المؤسسات االستهالكية 

  

   أن يعتز التلميذ بالوطن ومؤسساته  -
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  د) 5(

  

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يطلب المعلم من أحد التالميذ حل النشاط صفحة * 

  على الكتاب ويقوم هو بحله على السبورة  ) 107(

  

  

  : التقويم الختامي 

  ة؟لمشرفة على المؤسسات االستهالكي ما الجهة ا-

 المؤسسات االستهالكية دعم لرواتب الموظفين ، -

  ناقش هذا القول مبيناً مدى صحته ؟ 
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  ) الطريقة االعتيادية(مياه الشرب : الدرس الخامس 
  

 النتاجات الخاصة اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن لتقويما

  

 بّين أهمية مياه الشرب لإلنسان -

 ؟

  

 وّضح دور الحكومة في توفير -

  مياه الشرب وإيصالها للمواطن ؟

  

 عرف مشكلة نقص المياه في -

المملكة األردنية الهاشمية مبيناً 

  أسباب هذه المشكلة ؟

  

  در مياه الشرب ؟ أذكر مصا-

  

   عرف عملية معالجة المياه ؟-

  

 عّدد ثالثة طرق لترشيد -

  استهالك المياه ؟

  

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  د) 5(

  

  د) 20(

  

  

  

  

  

  

  

  

  سؤال مفتوح االجابة

  

  

  

  

  

  القراءة الذاتية 

  

  القراءة الجهرية

  

  المساءلة 

  

  : التمهيد للدرس 

  :ة الكرية يكتب المعلم على السبورة االي* 

  "وجعلنا من الماء كل شيء حي " 

 *لتشربه ماذا هل فكرت يوماً اذا لم تجد ماء 

  سيحل بك ؟ 

  تدوين عنوان الدرس على السبورة* 

  

من الكتاب المقرر، )) 110(قراءة النص صفحة * 

قراءة ذاتية ، ثم يكلف المعلم أحد التالميذ بالقراءة 

  .     الجهرية أمام زمالؤه 

  : االسئلة االتية توجيه 

 ما الجهة التي تشرف على إيصال الماء -

  للمواطنين ؟

   هل مياه الشرب مهمة ؟ كيف ؟-

   أكتب آية قرآنية تبين أهمية الماء ؟-

   كيف تقوم الدولة بجمع مياه األمطار ؟-

   كيف تنتقل المياه إلى الخزانات الكبيرة ؟-

   ما المقصود بمعالجة المياه ؟-

  

 أن يبين التلميذ أهمية مياه الشرب -

  .لإلنسان 

  

 أن يوضح التلميذ دور الحكومة في -

توفير مياه الشرب وإيصالها للمواطن 

.  

  

 أن يعرف التلميذ مشكلة نقص المياه -

في المملكة األردنية الهاشمية مبيناً 

   .أسباب هذه المشكلة

  

 أن يذكر التلميذ مصادر مياه الشرب -

.  

  

 أن يعرف التلميذ عملية معالجة -

  .المياه 

  

 أن يعّدد الطالب ثالثة طرق لترشيد -
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  بشبكة األنابيب ؟ ما المقصود -

  . سم االستعماالت المنزلية للمياه -

   هل األردن غني بموارده المائية ؟ لماذا ؟-

 يتلقى المعلم إجابات التالميذ ويعزز الصحيح -

  . منها أثناء المناقشة 

    

  

  : التقويم الختامي 

 تتبع نقطة مطر الى وصولها الى الكوب بين -

  يديك ؟ 

 على ما أنعم اهللا به  ما هو واجبنا للمحافظة- 

  علينا من نعمة الماء ؟

  

  

  

  

  

  .استهالك المياه 
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  )الطريقة االعتيادية(الكهرباء : الدرس السادس 
  

 لخاصةالنتاجات ا اإلجراءات والتنفيذ استراتيجيات التدريس الزمن التقويم

  

 وّضح كيف نحصل على -

 الكهرباء ؟

  

  ذكر فوائد الكهرباء؟ا -

  

 بّين كيف وفرت الكهرباء -

  الراحة للمواطنين في منازلهم؟

  

 حّدد الجهة المسؤولة عن قطاع -

  الطاقة الكهربائية؟  

  

 عّدد ثالثة طرق لترشيد -

  استهالك الطاقة الكهربائية؟

  

  د) 5(

  

  

  

  

  

  د) 10(

  

  د) 20(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المساءلة

  

  

  

  

  

  القراءة الذاتية

  

  المساءلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التمهيد للدرس 

  الكهربائي عن منزلك؟ هل سبق ان انقطع التيار-

  عدد اجهزة تعمل بالتيار الكهربائي في منزلك ؟ -

   هل فكرت كيف تصل الكهرباء الى المنازل ؟ -

  

  

) 114 ،115( قراءة صفحة تكليف التالميذ ب* 

  :من الكتاب المقرر لالجابة عن االسئلة االتية

   ماذا تشاهد في الصورة ؟-

   ما هو توقيت هذه الصورة ؟-

   كيف تضاء منازلنا ؟-

   هل الكهرباء تصل كل محافظات البالد ؟-

   كيف تولد الكهرباء ؟-

   كيف تنتقل الكهرباء ؟-

   ما فوائد الكهرباء ؟-

  ت المنزلية التي تدار بالكهرباء ؟ ما األدوا-

 بّين كيف وفرت الكهرباء الراحة للمواطنين في -

  منازلهم؟

  

 أن يوضح التلميذ كيف نحصل على -

  .الكهرباء 

  

  . أن يذكر التلميذ فوائد الكهرباء -

  

 أن يبين التلميذ كيف وفرت -

  باء الراحة للمواطنين في منازلهمالكهر

  

  

د التلميذ الجهة المسؤولة عن  أن يحّد-

  .  قطاع الطاقة الكهربائية 

  

 أن يعّدد التلميذ ثالثة طرق لترشيد -

  .استهالك الطاقة الكهربائية 
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  د) 10(

  

  

  

  

  

  

  

  

  المساءلة 

 حّدد الجهة المسؤولة عن قطاع الطاقة -

  الكهربائية؟  

 عّدد ثالثة طرق لترشيد استهالك الطاقة -

  الكهربائية؟ 

استقبال االجابات من التالميذ وتقديم التعزيز * 

  .المناسب 

  

  : لختامي التقويم ا

   تخيل يوماً بكامل أحداثه بدون كهرباء ؟ -

   اقترح طرقاً لتوفير استهالك الكهرباء ؟-
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  )5( ملحـــق

  

  قائمة محكّمي أدوات الدراسة
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  قائمة محكّمي أدوات الدراسة

  
  

  
  
 
 
  

 
 

 التخصص االسم

 مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية االستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة .1

 مناهج البحث العلمي واالحصاء االستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي .2

3. 
  االستاذ الدكتور توفيق مرعي

 )رحمه اهللا( 
 مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

 مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية الدكتور فخري خضر .4

 دكتوراه في التربية الل جيوسيالدكتور ب .5

 علم النفس التربوي  أسيل شواربةالدكتور .6

 ماجستير مناهج وطرق تدريس  بشرى خميس المطري .7

خبرة التدريس(  دبلوم تربية - بكالوريوس جغرافيا   إخالص النجار  .8

دريسخبرة الت(  دبلوم تربية –بكالوريوس جغرافيا  وردة عطا اهللا   .9


