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 شراف إ
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 الملخص 

ى عل ستراتيجية التعلم التخيلي في تدريس مادة التاريخلى أثر استخدام إاهدفت الدراسة التعرف 

 ( طالبة من40ق، وتكونت عينة الدراسة من )عدادية في العراى طالبات المرحلة االالتحصيل لد
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م تخدام استراتيجية التعلس( طالبة تم تدريسهن با20كونت من )وزعت الى مجموعتين األولى تجريبية ت
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أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة أحصائية بين المتوسطات  ،التأكد من صدقه وثباته ومتعدد 

ستراتيجية التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست لمجوعتي الدراسة تعزى أل الحسابية

 التوصيات.مجموعة من وتوصلت الدراسة الى  ،تراتيجية التعلم التخيليبأستخدام إس
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Abstract 

 

The study aimed to identify the effect of using the imaginary learning strategy in the 

teaching of history on the achievement of students in Preparatory stage in Iraq. The study 

sample consisted of (40) fourth-grade students who were randomly selected, the sample 

was distributed to two groups: an experimented group consisted of 20 female students 

were teaching by using the imaginary learning strategy, and control group consisted of 

20 female students were learning by using traditional method, the study used the semi-

experimental method. A multiple-choice achievement test (45 items) was prepared after 

ensuring its validity and realiability, the results showed a significant statistical difference 

between the groups according to the different strategies of teaching. Experimental and 

rejecting the null hypothesis. The study reached some recommendations. 

Keywords: Imaginary Learning Strategy, Achievement, History. 
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 الفصل االول

هميتهاأالدراسة و ةخلفي  

 

 :ةالمقدم

ربوية على العملية الت ةمن سمات العصر الحالي الذي يفرض مسؤوليات إضافي ةأصبح التطور سم

عداده لضرور  ةوالمؤسسات التعليمية كونها تمثل البني مراجعة أهدافها  ةاألساسية في تكوين الفرد وا 

 وبرامجها وأساليبها وطرائقها المستخدمة ألجل مواكبة ذلك التطور.

ن العاملين االهتمام بالمعلميينبغي صار بالمؤسسات التعليمية، و بعملية التربية ومع زيادة االهتمام 

 ائقالطر من د عدياللما لها من نتائج إيجابية على المتعلم، فظهرت طريق زيادة فاعليتهم، فيها، عن 

التي المحاضرة   كطريقةبعضها يعتمد على المعلم التي شملت طرائق مختلفة واالستراتيجيات الحديثة 

لمناقشة والحوار طريقة اكشراكة بين المعلم والمتعلم يعتمد على الوبعضها ، التركز على نشاط المتعلم 

لغاء بر من المتعلم مع عدم إكعلى جهد أ االخر بعضيقوم الو ،تركز جزئيا على نشاط المتعلم التي 

طريقة التعلم باالكتشاف، وحل المشكالت، والعصف الذهني، واالستقصاء، وطريقة كدور المعلم 

الحديثة  ، وأن لهذة االستراتيجياتتعتمد بشكل أساسي على نشاط المتعلم الذاتي التي التعلم الذاتي

ائص تراتيجيات بمجموعه من الخصهذة االسأثر على مخرجات العملية التعليمية باالضافة إلى تمتع 

 (.2005، يجابية )جابراإل

مية، وتثير يمحور العملية التعل الطلبةتعد استراتيجية التخيل من أهم االستراتيجيات التي تجعل 

إلى  هو التخيل المشتت الذي يقود ولأليمارسون نوعين من التخيل، اكونهم  ةيمشاركة فاعلة وحقيق

أو  إلى رسم لوح فني أو إبداع قصيدة هم، والثاني هو التخيل اإلبداعي الذي يقودأحالم يقظة مشتتة

ولمدة لذاكرة اعبر التخيل هو أشبه بخبرة حية حقيقية من شأنها أن تبقى في  التعلمحل مسألة، وأن 



2 
 

الى قود تمهارة تفكير ابداعية الى انه يمثل  وعالقات اضافةمعلومات وحقائق يعطي أطول والتخيل 

 (.2005، )ابو السميد وعبيدات اكتشافات وطرق جديدة

طالقها والقدر  التعلم التخيلي الى قدرة الطالب على توليد ةتحتاج استراتيجي رونة على الم ةاألفكار وا 

لخروج البتكار وابداع واكار، ويجسد التخيل القدرة على اإلالعنان لألف إطالقالى  واإلبداع، إضافة

يمثل بنية افتراضية عناصرها من نسج الخيال ويتطلب تحقيقها جملة من نه عن المألوف كما أ

الشروط والعناصر والعوامل المساعدة ومعرفة علمية كافية ويمكن توظيف ملكة الخيال لالرتقاء 

 لمرونة(ا الطالقة، األصالة،يب للمساعدة في زيادة القدرات اإلبداعية مثل )بمستوى التفكير والتدر 

 (. 2010، فة التفصيالت )فخرو وحسينوالميل إلى معر 

د من الزمان والمكان التي تع اهيمعلى مف التاريخ الشتماله ةمادللتخيل أهميه كبرى في تدريس 

فيها، فالطالب اليستطيع الوصول إلى كل األماكن  ةصعوب بة ردة والتي يجد الطلالمفاهيم المج

طريق  من خالل تدريسها عن ةالمفاهيم التاريخي بةمن الصعب إكساب الطلإذ م الزمان، وتجسيد مفهو 

الحفظ والتلقين التي التحقق سوى جزء من أهداف دراسته فهذا بواقعه الينمي مهارات تفكير بشكل 

 ةعليميإلى نشاطات ت ةريخ هي من أكثر المواد التي بحاجبداعي ،وأن مادة التالتفكير اإلعام وخاصة ا

ة ا وطرق تدريسها بالمواقف المحفز إثراء مناهجه ةإلى إمكاني ةافومملة باألض ةروتيني ةلكون الماد

نها تتطلب ، كما أةفكار القديمتم بكسر الجمود الذهني وخصوصا األللتعلم، فالتفكير اإلبداعي يه

 (.2012، )طالفحه ةسئلاأل ةمن خالل إثار  ةتخيل والمالحظفي التأمل وال ةمن جميع الطلب ةمشارك

فأصبح هدف تنمية مهارات التخيل أحد االتجاهات الحديثة في مجال تدريس المواد الدراسية بصفة 

عامة، ومادة التاريخ بصفة خاصة،  فإذا كان الخيال أمرا مهما وضروريا في تعلم جميع المواد 

اني والبعد كالدراسية فهو أكثر ضرورة في تعلم التاريخ حيث أن مادة التاريخ تنفرد بإجتماع البعد الم
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، وأحداثه هالزماني فيه وكل ما يدرسه الطلبة من معلومات وحقائق تاريخية ترتكز على الماضي بمعارك

ن يتخيل الطلبه تلك االحداث والوقائع واستخدام القصص التاريخية او لعب أولكن تتغير الصورة ب

 مات وخبرات المتعلم والطبيعةاألدوار او غيرها تجعل مادة التاريخ مادة جذابة وشيقة ولقلة المعلو 

المجردة للتاريخ والتي تجعل من غير الممكن بعث الحياة في أحداثه كان البد من استخدام هذة 

االستراتيجية وتمكين المتعلم من فهمها وتفيسرها، فطبيعة مهارات التخيل التاريخي تنبع من المكان 

تاريخ يع المواد الدراسية وفي مقدمتها مادة الهداف التربوية لجملتي أصبح يحتلها التفكير كأحد األا

ن خالل ة والتخيل وذلك مفالفهم الجيد للتاريخ يتطلب مشاركة جميع التالميذ في التأمل والمالحظ

 (.2014، ضمنها الكتب المقروءة )الشمريسئلة وتجاوز الحقائق التي تتإثارة األ

التخيل ضمن مايخطط  إدخال استراتيجية (2011دراسة كاظم ) جاءت فيومن أهم التوصيات التي 

وأن  لتربية،اله في الدورات التي يقيمها اإلعداد والتدريب للمعلمين والمدرسين خصوصا ضمن وزارة 

يهتم بهذة االستراتيجية في عملية تأليف الكتب المنهجية الجديدة لمواكبة التطور والتنوع في طرائق 

 التدريس. 

( إلى أنه البد من استخدام استراتيجيات تقوم على إثارة تفكير الطالب ومحاولة 2016) وأشار رزوقي 

استخدام التفكير االبتكاري واإلبداعي لتنمية مهاراته واستخدام المدرسين نظام بلوم في أعلى مستوياته 

وحة وعدم ت)التحليل والتركيب والتقويم( باإلضافة الى استخدام أسلوب طرح األسئلة المتعددة والمف

التقيد باألسئلة الضيقة وذلك لتنمية مهارات تفكير الطالب وتكون هكذ استراتيجيات ذات أثر على 

 بالتحصيل.الطالب وعلى نتاجات التعلم المتميزة 

الباحثة إلى دراسة أثر استخدام استراتيجية التعلم التخيلي في تدريس مادة التاريخ على  توجهتلهذا 

 العراق.المرحلة األعدادية في  طالباتالتحصيل لدى 
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 :ةمشكلة الدراس

بد للتعليم المدرسي الفعال برعاية مهارات التفكير بأعتبار التدريس االبتكاري هو مهمة تعليمية أل

مل تة تشالتاريخ مادة حفظي ةوى من التفكير اإلبداعي لكون مادويحتاج أن يكون المعلم يتمتع بمست

ت هارابد من تفعيل مكان اللذا  ،الطلبةيجب أن يحفظها  البيانات التيو من الحقائق الكثير على 

ة تدعو الى إيصال ميستخدام مهارات تفكير إبداعية كون العملية التعليالتفكير لديهم للحد من الحفظ وا  

دراسية التعد المرحلة اإلعدادية في العراق من أهم المراحل  التفكير.على مستوى من المتعلم إلى أ

ن هذه المرحلة هي التي تعنى بترسيخ لما تم اكتشافه من قابليات الطالب وميولهم وتمكينهم أ كون

والصف الرابع  ،سنة(18-15)بين  هافي الطلبةوتترواح أعمار  من بلوغ أعلى مستويات المعرفة

تسبق و اإلعدادي هو المستوى الرابع من المرحلة الثانوية المحددة بستة مستويات تأتي بعد االبتدائية 

 (.1977، 4المرحلة الجامعية حسب النظام الدراسي في جمهورية العراق )وزارة التربية، 

 ةالعراقي ضع من قبل وزارة التربيةيتم تدريس مادة التاريخ للمرحلة اإلعدادية في ضوء خطة سنوية تو 

ومختصي وواضعي المناهج والخطط التعليمية وعلى ضوئها يتم تحديد عدد الحصص االسبوعية 

 ويتناول منهج مادة التاريخ للصف الرابع األعدادي ثمانية ،حصص أسبوعيا   ةوعادة تكون خمس

حول مفهوم الحضارة والمدنية والثقافة وعوامل قيام الحضارة وحضارة العرب قبل اإلسالم  فصول تدور

قتصادي في الدولة اإلسالمية )وزاره التربية، دارية ومؤسسة القضاء والنظام اإلوالمؤسسات اإل

4،1977.) 

كما  اريخ،التالى اعتماد استراتيجية التعلم التخيلي في تدريس مادة  (2017العمرجي )واوصت دراسة 

الى أهمية اعتماد استراتيجية التعلم التخيلي في تنمية التفكير  (2012طالفحه )اوصت دراسة 

 التاريخ.االبتكاري في مادة 
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ومن خالل عمل الباحثة مدرسة  لمادة التاريخ في المرحلة اإلعدادية فقد الحظت ان دافعية غالبية 

خصيات وشمن المواد التي تشتمل على حقائق واحداث وتواريخ  ضعيفة كونهاالطالبات نحو المادة 

مختلفة زمانيا ومكانيا يتوجب على الطلبة فهمها وحفظها في بعض األحيان االمر الذي أدى الى 

دام رتأت الباحثة الخوض في تقصي أثر إستخلذا ا المادة،وجود ضعف في تحصيل الطالبات في هذه 

 يخ.لتار استراتيجية التعلم التخيلي على التحصيل لدى طالبات المرحلة اإلعدادية في مادة إ

 

  هدف الدراسة وأسئلتها:

تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية التعلم التخيلي في تدريس مادة التاريخ على 

 -االتي:التحصيل لدى طالبات المرحلة االعدادية في العراق وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال 

متوسطي درجات التحصيل لدى طالبات المرحلة فرق ذو داللة إحصائية بين هل هناك -

 االعتيادية؟ ةبالطريق ةرنمقاألستراتيجية التعلم التخيلي تعزى االعدادية 

  الدراسة: ةفرضي

 عتمدت الدراسة الحالية الفرضية الصفرية االتية:إ

( بين متوسطي درجات التحصيل ∝= 0.05)عند مستوى داللة  حصائياإق دال فر  يوجدال-

ريقة تعلم التخيلي مقارنة بالطستراتيجية الطالبات المرحلة اإلعدادية تعزى ألستخدام إلدى 

 عتيادية. اإل
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 همية الدراسة: أ

 باألتي: الدراسة الحالية أهميةتكمن 

ضمن المناهج  ةية وذلك بتضمين استراتيجيات حديثقد تفيد الدراسة الحالية وزارة التربية العراق -

   .استراتيجية التعلم التخيليمنها  الدراسية والمواد الدراسية المختلفةالدراسية للمراحل 

 ةوجه التعلمو من المؤمل أن تفيد الدراسة الحالية المشرفين التربويين وذلك بتوجيه عمليتي التعليم  -

( بالخطط ن)المدرسيةالتدريسي درالمشرفين للمدارس ومطالبة الكواواحدة من خالل متابعة  ةإيجابي

حداث  ةقيقها لألهداف المطلوبة والمرجو كد من سير العملية التعليمية وتحاليومية والسنوية والتأ وا 

  .والتعلمالتكامل بين التعليم 

يجيات ستراتلتاريخ في المرحلة اإلعدادية في إستخدام إا ةرسي مادقد تفيد الدراسة الحالية مد -

كسر الروتين ل للطلبةتشويقا  ساليب أكثردام أعاد عن أساليب التلقين واستخاالبتو تدريس حديثة 

ستثار  ةبتعاد عن الملل في المحاضر واإل  .ةللبحث عن المعرف هموتشويقهم تفكير  ةوا 

 خرى.أدراسات لالمكتبات العربية والمحلية وعَدها مرجعا  سة الحالية الدرا تثريمن المؤمل أن  -
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  تحديد المصطلحات: 

هداف معينة، وتمنع تحقيق أنها خطة عمل توضع لتحقيق أ ”( 2018عرفها سعادة ) إلستراتيجيةا-

مخرجات غير مرغوب فيها، ويتم تصميمها في صورة خطوات إجرائية وفي هذه الحالة يوضع لكل 

تيكات او خطوة من خطواتها إلى تكستراتيجية، وتتحول كل دائل تسمح بالمرونة عند تنفيذ اإلخطوة ب

 .“هدافبع مقصود ومخطط في سبيل تحقيق األتفصيلية تتم في تتا ساليب جزئيةأ

 التدريس بالتعلم التخيلي -

بإغالق اعينهم  الطلبةأنه ترجمة لمادة الكتاب الى صورة ذهنية عند  ” ( على2011عرفه كاظم)

ذهانهم بهم او شاشة تلفزيونية في أ خاص داخليا   في الحصة فيخترعون لوحا   اوتصورها ثم دراسته

 .“ن يعرضوا ماهو مدون في اللوح العقلي ألي مادة يريدون تذكرهاوبأمكانهم أ

تباعها المدرس في الغرفة الصفية عند عرضه يقوم بأ ةف إجرائيا على أنها خطوات متتابعوتعر -

 العلمية.ن المادة عة ذهني وتكوين صور الطلبةللمادة العلمية ليقوم بتنشيط التخيل العقلي لتحفيز 

 لتحصيلا-

خالل  تطبيقها من ومدى قدرته على المقررة،ستيعاب المواد الدراسية هو قياس قدرة الطالب على إ

 مختلفة،قات تتم في او ها المدرسة عن طريق االمتحانات الشفوية والتحريرية التي يوسائل قياس تجر 

 (.9، 2018 الخرابشه،والفصلية ) ميةفضال عن األمتحانات اليو 

حصيلي د تعرضهم لالختبار التلدرجة التي يحصل عليها افراد العينة عناويعرف إجرائيا على أنه -

 نتهاء تطبيق البرنامج.بعد إفي مادة التاريخ 
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 مادة التاريخ -

من األحداث التاريخية التي تضم عدد من الحقائق والمعلومات  ةيا على أنها مجموعتعرف إجرائ

اهمت بنشوء خية السابقة وسوالحروب التي حدثت في القرون التاري والتعميمات والشخصياتوالمفاهيم 

 .عداديالصف الرابع اإل طلبةسها العربية االسالمية التي يدر  ةالحضار 

  

 عدادياإلالتعليم -     

الى  إذ تقسم المرحلة الثانوية في العراقمدتها ثالث سنوات  المتوسطة ةالتي تلي المرحل ةهو المرحل

ن بترسيخ ماتم إكتشافه م ىتعنمرحلتين هما )المرحلة المتوسطة والمرحلة اإلعدادية( وهي مرحلة 

بعض  قوميولهم وتمكينهم من بلوغ مستوى أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع وتعمي الطلبةقابليات 

 تاجية )نظام نالية واإلعداد للحياة العملية اإللمواصلة الدراسة الع الميادين الفكرية والتطبيقية تمهيدا  

 (.2،1977المدارس الثانوية،
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  حدود الدراسة:

 :ةالحدود االتيب ةحدد الدراستت

 العراق. -نينوىمحافظة في  ةعدادي: المدارس اإلةالمكاني-

 دبي.الفرع األ -الصف الرابع اإلعدادي  طالبات البشرية:-

 (.2019-2018) لدراسيالفصل الثاني من العام ا :الزمانية-

   داديعسالمية للصف الرابع اإللعربية اإلالخامس من مادة تاريخ الحضارة ا : الفصلالموضوعية-

 . (سالميةاإلقتصادي في الدولة العربية ) النظام اإل

 

تم تعميم نتائج الدراسة على المجتمع الذي أخذت منه العينة، والمجتمعات المماثلة ي محددات الدراسة:

 .اتهاصدق وثبات أد بدالالت
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 لفصل الثانيا

 األدب النظري والدراسات السابقة

ت السابقة الدراساكذلك و  الحالية،لألدب النظري ذا الصلة بأهداف الدراسة  يتضمن هذا الفصل عرضا  

 وفيما يأتي عرض لذلك: بالموضوع،ذات الصلة 

 :األتيةعلى الموضوعات  نظري: ويشتملال اوال: األدب

 التخيلي،لتعلم ومتطلبات ا التخيلي،وأغراض التعلم  التخيلي،ومميزات التعلم  التخيلي،مفهوم التعلم 

 في التعلم التخيلي. المعلمودور 

 مفهوم التعلم التخيلي -

ى لمن خالل تحويل المادة إ الطلبةبه ( التعلم التخيلي بأنه نشاط ذهني يقوم 2007) يعرف قطاوي

و هنفسهم ويقومون بعرض مافي أدمغتهم عن طريق إختراع لوح داخلي في داخل أ ةصور ذهني

مفاهيم و الا رياضيات،الاو  عربية،ال ةلغأكانت اليريدونها سواء  ةماد ةيموجود على هذا اللوح العقلي أل

 التخيل ذا قيمة تعليمية فهو يساعد على تنمية التفكير. تاريخية، ويعتبرال

داة تعليمية قوية في تدريس الطلبة ( أن التخيل أ2011ة الحراحشة )في دراس هيجان المشار إليأكد إ

 المنهج.في األنشطة الدراسية من خالل إعاده نظرهم في محتوى  هيجب إدخال

صياغة أفكار في العقل ثم تخيلها وتحويلها إلى صور واقعية  ة( على أنه عملي2012) ةوعرفته الجدب

 عن طريق التخيل.
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دراك واال ةيق عمليات ربط بين مكونات الذاكر نشاط عقلي يتم عن طر إنه ( 2013وعرفته الطوطو )

 .ةديدجلذلك بعض األشكال العقلية ال ةفتتكون نتيج ةوالماضي ةوبين الصور والخبرات السابق

الركن األساسي في التفكير الموجه وهو من أهم العمليات التي يقوم  ه( بأن2017وعرفه الحارثي )

عليها فأهميته األساسية هي تركيب عناصر الخبرات السابقة في كل جديد فيؤدي هذا إلى زيادة في 

كتشاف الذات من خالل لغفرص ممارسة العمليات ا ين وفهمهم األخر  التعبير والتواصل مع ةلفكرية وا 

تأثيرات لللتوصل إلى معرفة أكثر للمواد المعرفية والعمل على تنمية المهارات العقلية والقيام بمعالجة ا

 الصفية.ستخدام التخيل في الغرفة البيئية فيؤدي هذا إلى إ

لدى الطلبة  ةهو أعلى مستويات العمليات الفكريبأن التعلم التخيلي  ةلباحثا تستخلصومما سبق 

 .ة لديهمدصور جديبتكار وهذا يؤدي إلى انتاج وا   ةالمعلومات إلى صور ذهنيالحقائق و ها تحويل هدف

 :التعلم التخيلي مميزات

ستعادة االنفمميزات ال يتمتع التعلم التخيلي بالعديد من طباع التخيل العقلي يميل إلى اإلستحضار وا 

وأنه يتوسط بين األدراك الحسي والتفكير العقلي باإلضافة إلى وجود شبه بين التخيل  الذهني لالحداث

لتمثيل الحسية في بناء االعقلي مع اإلدراك الحسي ألنهم يحتاج كل منهم إلى كم كبير من المعلومات 

ر لصو ستراتيجية التخيل الى احي الظاهرية للموضوع ولكن تتفوق إحاطة بالمعنى والنواالعقلي وا  

 (2008 ناشي،الحسية في مستويات عديدة كالتذكر وحل المشكالت )ابو 

كون قدرته في والبصري ت نسان الذي يتمتع بالخيال السمعيتبر المحرك االساسي للذاكرة، فاأليع فهو

إلى أن  ةضافباإل بها،تجريبه للمعلومات واالحتفاظ كذلك سترجاعه للمعلومات عالية جدا و التخيل وا  

 (.2017بداع والرسم والشعر )حسين،التخيل يزيد من اإل



12 
 

نسان بتخيل هذة المواضيع عن طريق الصور الذهنية من خالل عمليات داخلية كالبناء فيبدأ اإل

والتركيب فاليمكن وصفها لفظيا أو أن يراها بالعين المجردة فهذة العمليات الذهنية تقوم بوظائف مع 

بين الكلمات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فالتخيل يحتاج إلى مجهود  بعضها إليجاد العالقة

عقلي نشط في عملية التصور والتخيل الذهنية عن طريق تمثيل المعلومات في الذهن بطريقة نشطة  

أي أنه ذو عملية عقلية تعتمد على الصور العقلية للخبرات السابقة فهي تحاول الربط بين الخبرات 

بداعية جديدة كما ذكره كوستا السابقة وال جديدة وفي بعض األحيان تؤدي الى انتاجات إبتكارية وا 

 (.2013وكليك المشار إليه في دراسة )الطوطو،

ستخدامه في عدة عمليات حسية إدراكية إ يمكنبل  ةلتخيل اليمكن حصره في عملية واحدوأن ا

المشار  وkaramiz ي تكلم عنهاكرامزهناك بعض الخصائص التو  (.2011والذاكرة والفهم )الكناني ،

عن  تنتج ةديناميكي ةعن عملي ةبأن ارسطو كان يرى أن التخيل عبار  (2017حسين ) ةإليه في دراس

لظن واالستدالل على الشي بالشي وأوضح أبن سينا أن التخيل اإلحساس ويرى الرازي أن التخيل هو ا

مد ن التخيل يساعد على تكوين صور ذهنيه التيتميز بالقوة في إعاده الصور الحسية وأشار هيوم أ

 صله فيجمع بين اإلحساس والتفكير للواقع ب

 غراض التعلم التخيلي:أ

قها ن يحقأالتخيلي العديد من األغراض يمكن ن للتعلم أب (2017 ،العمرجي) و( 2017)شلول ، ذكر

همه فهوم وفمن خالل تصور الم الفرد قدرات ةتفكير وتنميعمليات العلى تنويع  لدى الفرد فهو يعمل

توصل إلى والخر فكار بعضها مع البعض األواألتنمية وربط المعلومات و وتخيله وبناء صوره له. 

 على كونه يعمل وقت.بأسرع  هاسترجاعوا   ةخزن المعلومات في الذاكر من خالل  جديدأفكار إبتكار 
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صية ي بناء الشخإحداث التكامل فلى إ مما يدعو واإلدراك. ،التذكر هاومن يةالذهنالعمليات تنشيط 

عادة ا  و ة لعقليستشارات اتنظيم اإلكونه يعمل على  يجابية في الذاتوسعيه في الوصول إلى النقاط اإل

، توتراتال إمتصاصالفرد من خالل داء تحسن أ نه يساعد علىأفضال عن  .ةفي األفكار السلبي البناء

ستبدال  لنفس،اب وزيادة الثقةالوعي الذاتي  ةفي زياد يساعدمما سترخاء واإل ةالسيطر  ةزيادفي  وقدرته وا 

 ة.من خالل الصور الذهني ةيجابياإلب ةالمشاعر السلبي

 متطلبات التعلم التخيلي 

 :ياتي( إلى أن التعلم التخيلي يحتاج الى العديد من المتطلبات حددها كما 2006أشار جنسن )

التعليم  م ثم تشرع ببط في طرحللطالب /في بعض األحيان يجب القراءة لطالبك وتهيئته القراءه-

 قل مجازفة وبعدها التعليم األكثر مجازفه األ

اإلستعداد الجيد/ من خالل تكوين فكره جيدة عما ترغب في قوله وجلب كل المعدات واألدوات -

 السمعية والبصرية قبل األستخدام 

 أن يكون لديك هدف واضح قبل البدء في التدريب النتيجة المرجوه/ -

مالئمه المناخ التعليمي والبيئه/ اي يجب أن تكون البيئة مالئمه كضبط الحالة الفسيولوجية ونبرة -

 الصوت واستخدام الموسيقى 

واس ستخدام حالطلب من الطلبة بأغماض أعينهم وا  اإلسترخاء والوعي الحسي والتركيز/ وذلك ب-

من الدارسين لم %20ان إسمع و  الصوت،التي تجتذب الحواس المتعددة مثل أستمع مات عديدة والكل

 يمتلكون ملكه التخيل فيجب على المعلم توفير عدة وسائل للمشاركة   
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التخيل/ فنركز هنا على صورة تخيلية واحدة أو قلة صور في بعض األحيان نرى فلم مطول من - 

ا ان نبقى دائما منفصلين وايضا في حاله مراقبة ونقوم برؤية مجموعه هذه الصور وبعدها يمكننا ام

 التخيالت منفصلة او ان نختلط مع هذه التخيالت لنصبح جزء منها وعلى هذا االساس نتصرف 

االسترخاء برفق/ من خالل تحذير الطالب تحذيرا هادئ من أن  ةجذب الجمهور خارج حال-

لب أيضا طهم االستعداد بالرجوع إلى الصف وأطلب مناء سوف ينتهي في مدة ثوان بعدها أاالسترخ

ستطيع الطلب التوجه وبعدها أ أن يقوموا بتحريك أعيونهم في زوايا الغرفة لكي يقوموا بأستشعار حسن

 ي طالب أن يتكلم عما رأه وحس به مع زميل ان أراد ذلك. من أ

 دور المعلم في التعلم التخيلي:

 ةود مبذولامكانات وجه التعلم التخيلي لذا فانه يتطلب منه ةفي عملي يللمعلم دور اساسي ورئيس

ر والتنبؤ على التأمل والنظ والقدرة ،االبداعفي  ةتميزه الى مستويات راقي التفكيرفي  ةروئ واسعو 

ذه هالصورة التي تأسست عليها لتحقيق عملية إيصال األفكار  علىوكذك القدرة بالمستقبل. 

 (2016 ات،شبستراتيجية. )اال

لطلبته، هم الف لتحقيقببذل الجهود الحقيقية  في السعي والتميز وأن يقوم ةعالي ةهم ذووأن يكون 

 .فقط ةلمعلومبالتلقين وحفظ ااالستراتيجية تبتعد كل البعد عن المعلمين الذين يهتمون  هأن هذحيث 

 ةالصفي ةاليه المناخ التعليمي والبيئ تاجومايح ةأن يقوموا بتوفير الظروف المالئمفعلى المعلمين 

ة اذبياستراتيجية التخيل بتفصيل أكثر ج يقوم المعلم باستخداملذا يجب ان  لنجاح عمليه التخيل.

قائق تقديم طرق إبتكارية لتقديم الح باإلضافة الى ةديمها بمداخل جديدة وطرق حديثوعمق أكثر وتق

يقوم  لكي محتوى الكتاب المدرسيعلى  الل االطالعوذلك من خوالمفاهيم بطريقة موسعة وعميقة. 

بتوضيح وتبسيط المادة بما يتماشى مع المنهج  وأن يقومبهذه االستراتيحية  ةبوضع خطط خاص

 (2007،ناجي والعاني ) الدراسي.
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 السابقة: ثانيا: الدراسات

ضها من تم عر  الدراسة،جنبية المرتبطة بموضوع العربية واال ةعلى الدراسات السابق بعد االطالع

 االقدم الى االحدث على النحو االتي:

تخيل ستراتيجية الستخدام إأهدفت إلى استقصاء أثر التدريس ب ( دراسة2007أجرى ناجي والعاني )

الدماغية كرة وفق نصفي ال كيمياءالمادة تجاه نحو ة العليا وفي األعلى تحصيل طلبة المرحلة االساسي

 هاختبار التحصيلي ، ومقياس لألتج، ولتحقيق هدف الدراسة إستخدمت عدد من االدوات شملت األ

 (44كون من )ت يةالطالبات وفق نصفي الكرة الدماغ نحو الكيمياء ، ومقياس لتصنيف أسلوب تفكير

طالبة من الصف  (74) ةبلغ عدد أفراد العين إذالقصدية  ةالدراسة بالطريق ةوتم إختيار عين، فقرة

، ومجموعة  ة( طالب38لتكون مجموعة ضابطة من )العاشر االساسي ، موزعين على شعبتين 

 ظهرت الدراسةأمنهج الشبه التجريبي ، و الالدراسة ستخدمت ( طالبة ، وا  36تكونت من ) ةتجريبي

تحصيلي ال ختبارساسي على األطي عالمات طالبات الصف العاشر األبين متوس ةد فرق ذو داللو وج

اعل لعاشر االساسي يعزى للتفنحو الكيمياء لطالبات الصف ا أثر ذو داللة في االتجاه وعدم وجود، 

 ستراتيجية التدريس وأساليب التفكير وفق نصفي الكرة الدماغية. بين أ

( دراسة هدفت إلى التحقق من فاعلية التعليم المبني على التخيل الموجه في 2009وأجرى بلجون )

من  ةة في ماده العلوم ،  تكونت العينة مهارات ماوراء المعرفة لدى طالبات المرحلة المتوسطتنمي

الشبه  ستخدمت المنهجالى مجموعتين ضابطة وتجريبية ، وا  عشوائيا  ن، تم تقسيمه( طالبة 100)

 ( بين∝=0.05كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الداللة) ، التجريبي 

يل الموجه لمبني على التخالالئي تعرضن ألسلوب التعليم ا المجموعة التجريبيةمتوسط اداء طالبات 
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 ةرفير الذاتي لمهارات ماوراء المعالتقر ة ستمار وذلك على إ للمجموعة الضابطةداء الطالبات ومتوسط إ

 ت لصالح المجموعة التجريبية.، وقد كان

ستخدام اب ثر تدريس التاريخ أدراسة هدفت الى الكشف عن ARWAN) 2010جرى اروان)أ

تكونت ة ، التاريخية في المملكة المتحداستراتيجية التعلم التخيلي على مستوى فهم الطلبة لألحداث 

وزعوا بالتساوي الى مجموعتين االولى تجريبية درست التاريخ ، وطالبة  ( طالبا  50عينة الدراسة من )

بالتعلم التخيلي والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبعد تطبيق األختبار القبلي والبعدي 

اظهرت نتائج الدراسة ان الطلبة الذين درسوا التاريخ بالتعلم التخيلي تحسن فهمهم لالحداث التاريخية 

 الطلبة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية. بدرجة اكبر من 

لى ند إلى التخيل الموجه ع( دراسة هدفت إلى اختبار أثر برنامج تدريبي مست2012وأجرى قطامي )

ن، وتكونت االلغوية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في مديرية التعليم الخاص بمحافظة عم ةالطالق

( صفوف من صفوف الرابع االساسي بالطريقة القصدية 6من ) نتم اختياره  ة( طالب50العينة من )

( طالبة، واستخدامت الدراسة 25كل منهما )لبطريقة عشوائية الى مجموعتين، تجريبية وضابطة  وزعن

ة الى اللغوية، والبرنامج التدريبي، واشارت نتائج الدراس ةاستخدام مقياس للطالقالمنهج التجريبي  وتم 

صائية بين متوسطات درجات افراد المجموعتين التجريبية والضابطة على وجود فروق ذات داللة اح

 مقياس الطالقة اللغوية.

( دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس مادة 2012) ةوأجرى طالفح 

ي ساسس األالتاريخ على تنمية التفكير االبداعي واالتجاهات نحو المادة لدى طالب الصف الساد

في مدينة من طالب الصف السادس االساسي  ( طالبا  60) الدراسة من ةفي االردن، تكونت عين

وقسموا الى مجموعتين مجموعة في توزيع الطلبة ، االردن، تم استخدام التعيين العشوائي  عمان
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المنهج  ةاستخدمت الدراس ،(29عدد أفرادها) ، ومجموعة ضابطة( طالبا  31تجريبية وعدد افرادها )

التجريبي ، تم إعداد مقياس لألتجاهات نحو مادة التاريخ ، كما تم استخدام إختبار تورانس للتفكير 

في تنمية قدرات الطالقة واالصالة  ةإحصائي داللةاإلبداعي ، أظهرت النتائج وجود فروق ذات 

ائيا في روق دالة إحصوالمرونة وقدرة التفكير االبداعي ولصالح المجموعة التجريبية ، كذلك وجود ف

 تنمية االتجاهات نحو مادة التاريخ ولصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة هدفت إلى تفحص أثر استخدام استراتييجة مبنية على التخيل 2013أجرى حسن والحداد )

في تحسين مهارات االستيعاب القرائي التفسيري واالبداعي لدى طلبة الصف العاشر في الكويت 

 با  ( طال22)تكونت من لعينة من شعبتين من الصف العاشر االولى مجموعة تجريبية وتكونت ا

د تطبيق االختبار بع واعيد ا ،قبلي ختبارا  إستخدام الباحثان إ طالبا ،( 22) تكونت منومجموعة ضابطة 

إلستيعاب االمجموعة التجريبية في مهارات اليوجد اي تفوق في بأنه ظهرت النتائج أ اإلستراتيجية،

 القراءي.ستيعاب وأظهرت التفوق بمهارات اإل

نمية قترح لت( دراسة هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريسي م2013أجرى الصافوري وعمر) 

 ستراتيحية التخيل في مادة االقتصاد المنزلي لدى مجموعة من الطالباتالتفكير المستقبلي بأستخدام إ

كونت ت التجريبية ةموعتين بطريقة عشوائية، المجموعلى مجإ تة قسم( طالب82كونت العينة من )، ت

ستخدمت الباحثتان البرنامج التدريسي ، إطالبة( 42)من والمجموعة الضابطة طالبة ( 40)من 

نامج المقترح في البر  ةنتائج الدراسة عن الفاعلية وكفاء .أظهرتالمقترح ومقياس التفكير المستقبلي 

المستقبلي لدى طالبات المجموعة التجريبية بالمقارنة بطالبات المجموعة  تحسين قدرات التفكير

الضابطة، ووجدت فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية 

  .والمجموعة الضابطة في مقياس التفكير المستقبلي
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دة استراتيجية التخيل في تدريس ما( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام 2014وأجرى الشمري )

االجتماعيات على التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول ثانوي في المملكة 

لمجموعة اهي تم توزيعهم على مجموعيتن متكافئتين  ( طالبا  54العربية السعودية ، تكونت العينة من )

ار التفكير الناقد واختب تحصيليا   استخدمت الدراسة اختبارا  الثانية ضابطة ،  ةاالولى تجريبية والمجموع

 ةظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل، وات الدراسة المنهج الشبه التجريبي، واستخدملها واتاد

( لصالح المجموعة التجريبية تعزى الى أثر التدريس ∝= 0.05) ةمستوى الدالل عند ةاحصائي

                     عند مستوى الداللة ةاحصائي ةتوجد فروق ذات دالل ، كماالتخيلياستخدام استراتيجيه 

التخيل على التفكير الناقد لصالح المجموعة  ةتعزى الى أثر استخدام استراتيجي (∝=  0.05)

 التجريبية.

( دراسة هدفت الى معرفة أثر توظيف استراتيجية التخيل الموجه على تنمية 2016اجرى شبات )

قسمت الى ( طالبة 60، تكونت العينة من ) ةطالبات الصف الرابع االساسي بغز  التعبيري لدىاالداء 

، استخدمت طالبة( 30ومجموعة ضابطة عددها )طالبة ( 30مجموعتين مجموعة تجريبية عددها )

تعبيري الداء الا بمهارات ة، اما اداة الدراسة كانت قائمبي، والمنهج الشبه التجريالباحثه المنهج الوصفي

اختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي,واظهرت كذلك و االستماع  استماع لقياس مهارات  ةوبطاق

( بين متوسط درجات الطالبات ∝=0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة) وجودالنتائج 

بعدي لبطاقه لفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة في التطبيق ا

 صالح طالبات المجموعة التجريبية.المالحظة ، للتعبير الشفوي ل

دراسة هدفت الى تعزيز الخيال السردي في المرحلة  ) ( kim&Beck2016 اجرى كيم وبيك  

 (68) االبتدائية لطلبة الصف الخامس،استخدم الباحثان المنهج التجريبي،وتكونت عينه الدراسة من
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طالبا   (34)من ضابطة ةومجموعطالبا   (34)تكونت من  تجريبية ةعالى مجمو  طالبا تم تقسيمهم

،استخدم الباحثان بطاقة المالحظة،اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة 

    .بية لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة والمجموعة التجري

برنامج الستخدام استراتيجية التخيل  ةدراسة هدفت الى التحقق من فاعلي (2017أجرى العمرجي )

االول  خية لدى تالميذ الصفالتعليمي الموجه في تدريس مادة التاريخ على تنمية المفاهيم التاري

، استخدم ةفكير التحليلي لالحداث التاريخي، وكذلك  التحقق من فاعلية البرنامج على تنمية التمتوسط

المتوسطة  المدارسطالب فصلين من احدى  ة منالدراس ة، وتكونت عينلمنهج شبه التجريبياالباحث 

كانت ، و وعة ضابطة، ومجمسمت الى مجموعتين مجموعة تجريبيةق ةالسعوديالمملكة العربية في 

ة فاعلي ، أظهرت نتائج الدراسةقياس مهارات التفكير التحليلي، ومختبار المفاهيماداة الدراسة إعداد إ

نجاحها في تنمية  ةيليتخثبتت استراتيجية الرحالت ال، وأيل في تنمية المفاهيم للطالبستراتيجية التخإ

موعة تجاه نحو المادة للطالب لصالح المج، وأثبتت نجاحها في تنمية اإلبالتفكير التحليلي للطال

 التجريبية. 

ل استراتيجية التخيل الموجه على تحصي( دراسة هدفت التعرف الى أثر استخدام 2017وأجرى الداود )

ن الفروقات ع ، كما سعت الدراسة للكشفة الصف الرابع االساسي في االردنالمفاهيم العقدية لدى طلب

، استخدمت الباحثة طالب المجموعة الضابطة، وطالب المجموعة التجريبيةبين متوسطي درجات 

لدراسة من عينة اوتكونت ، أداة لهاتحصيلي الختبار اال الدراسة استخدمت، شبه التجريبي المنهج

الى مجموعتين تجريبية وضابطة وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة  ت( طالبة قسم55)

اهرية روق ظ، واظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة ووجود ف
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ساسي في المجموعيتن التجريبية والضابطة على الصف الرابع االطالبات بين متوسطات عالمات 

 اختبار التحصيل المعرفي عند مستوى )تذكر، فهم ،تطبيق(.

تعرف فاعلية تصور مقترح الستخدام الشعر كمنظم متقدم ( دراسة هدفت إلى 2017ى مرواد )وأجر 

لتخيل ارات امهفي تدريس وحدة الخلفاء الراشدين المقررة لتالميذ الصف الثاني األعدادي في تنمية 

 وعة، قسمت الى مجموعتين بالتساوي المجم( طالبة70البنائي لألحداث التاريخية، تكونت العينة من )

التخيل  ، وتم اعداد اختبار مهاراتاستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، و التجريبية والمجموعة الضابطة

التصور  ةفاعلينتائج الد اظهرت وق الدراسةالبنائي لالحداث التاريخية وطبق على طالبات عينة 

 عينة.الالمقترح في تنمية مهارات التخيل البنائي لالحداث التاريخية لدى 

( دراسة هدفت إلى تعرف أثر استراتيجية التخيل في تنمية الفهم التاريخي والميل 2017وأجرى جري)

المجموعة  وزعت الى( طالب، 60من ) ةالدراس ةصف الخامس االبتدائي ، تكونت عينال طلبةعند 

 الدراسة، استخدم الباحث اداتي ( طالب30)من ، والمجموعة الضابطة ( طالب30)من التجريبية 

ية ، اظهرت النتائج عن تفوق طلبة المجموعة التجريبلتاريخي ومقياس الميل نحو المادةار للفهم ابأخت

وفق  درسوا على الذين ةطالضاب ةالمجموع طلبةالذين درسوا على وفق استراتيجية التخيل على 

 طلبة نتائج تفوقال، كما اظهرت ار مهارات الفهم التاريخي البعدياالعتيادية في اختب ةالطريق

 المجموعة التجريبية في الميل نحو مادة التاريخ العربي االسالمي تبعا لدرجاتهم في المقياس.

 

 

 



21 
 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ة الدراسو  ةبين الدراسات السابق ةتمكنت الباحثة من اجراء مقارب الدراسات السابقة ةمن خالل مراجع

 كما ياتي: ةالحالي

 ( ودراسة2010اروان ) ( ودراسة2007دراسة ناجي والعاني )مع كل من تشابهت الدراسة الحالية -

( 2016( ودراسة شبات )2014( ودراسة الشمري )2013( ودراسة حسن والحداد )2012طالفحه )

استخدام  أثر( من حيث اهدافها كونها هدفت الى دراسة 2017( ودراسة جري )2017ودراسة الداود )

 استراتيجية التخيل.

( ودراسة 2009( ودراسة بلجون )2007وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من ناجي والعاني )-

( ودراسة الصافوري وعمر 2013( ودراسة حسن والحداد )2012)قطامي  ( ودراسة2010اروان )

( ودراسة 2017( ودراسة العمرجي )2016( ودراسة كيم وبيك )2014( ودراسة الشمري )2013)

( من حيث استخدام المنهج شبه 2012( ودراسة طالفحه )2017( ودراسة جري )2017مرواد )

 التجريبي.

( ودراسة 2012ي )( ودراسة قطام2012) ةسة الحالية مع دراسة كل من طالفحوتشابهت الدرا-

حيث اختيار العينه بطريقة قصدية وتوزيعهم على مجموعتين تجريبية  ( من2007ناجي والعاني )

 وضابطة.   

 ( ودراسة2010) ( ودراسة اروان2007وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من ناجي والعاني )-

( 2017( ودراسة العمرجي )2014( ودراسة الشمري )2016شبات ) ( ودراسة2013حسن والحداد )
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( من حيث اداة الدراسة 2017( ودراسة جري )2017( ودراسة مرواد )2017ودراسة الداود )

 التحصيلي.واستخدامهم االختبار 

(، 2009) دراسة بلجون(، و 2007وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من ناجي والعاني )-

( 2017دراسة جري )(، و 2012(، ودراسة طالفحة )2012دراسة قطامي )(، و 2010وان )ار  ودراسة

قد افادت و  التي اشارت نتائجها الى تفوق المجموعة التجربيبة التي استخدمت استراتيجية التخيل

في بناء األدب النظري وفي اختيار عينة الدراسة  ةالل االطالع على الدراسات السابقالباحثة من خ

 االحصائية.د منهجية الدراسة والمعالجات وتحدي

خيلي في التعلم الت ةقة بدراسة أثر استخدام استراتيجيتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابو 

لمرحلة التي تناولت ا الدراسات القليلةمن  ةخ على التحصيل إذ تعد هذه الدراستدريس مادة التاري

 الباحثة.علم  االعدادية وبشكل خاص في العراق على حد
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

جراءات التي وتوضيح اإل ،هاومتغيرات وادواتها،وعينتها  الدراسة، ومجتمعها،تناول هذا الفصل منهجية 

 .ةحصائيالا والمعالجة الدراسة،الباحثة في تنفيذ هذه  اتبعتها

 منهجية الدراسة:

 .ة الحاليةالتجريبي لمالئمته ألغراض الدراسالمنهج شبه الحالية اعتمدت الدراسة 

 مجتمع الدراسة:

 ون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الرابع االعدادي من محافظة نينوى في العراق.تكَ 

 عينة الدراسة:

عب تم اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية من ش االعدادي،نت عينة الدراسة من طالبات الصف الرابع تكوَ 

-2018للعام الدراسي في مدرسة االوائل الثانوية للبنات  ( شعب3الصف الرابع االعدادي البالغة )

 لي،التخيتم تدريسهن باستخدام التعلم ( طالبة 20)وعددها تجريبية  االولىوزعت على مجموعتين  2019

 تم تدريسهن بالطريقة االعتيادية. ( طالبة20)وعددها ومجموعة ضابطة 

 الدراسة: اةأد

على النحو  ا  تحصيليا  ختبار بأعداد إ ةوالتحقق من فرضيتها قامت الباحث ،الدراسةعن سؤال  ةجابلإل

 تي:األ
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 :يختبار التحصيلاإل

التي و  لقياس مدى تحقيق اهداف الوحدة الدراسية من منهاج التاريخ لطالبات الصف الرابع األعدادي

من نوع االختيار من متعدد  ة( فقر 45تم إختيارها قامت الباحثة بأعداد إختبار تحصيلي يتكون من )

بعد (. 3 )ملحق(، وزعت على مستويات بلوم )تذكر، فهم، تطبيق( 1للفصل الدراسي الثاني ملحق )

إلجابة على ا تحديد عدد الفقرات وصياغتها تم وضع تعليمات االختبار التي تهدف الى شرح فكرة

 االختبار في ابسط صورة ممكنة.

                                                                                                                                        . 

 ختبار التحصيلي:صدق اإل

مرفق بجدول المواصفات  ةفقر  (45)تم عرضه بصورته االولية والذي يتكون من  للتأكد من صدق األختبار

 ةمن ذوي الخبر ( 7البالغ عددهم )على مجموعة المحكمين ( 4) ملحق هداف السلوكية واأل(  1)ملحق 

 هدافلأل هتمثيلو   الموضوعبداء رأيهم في مدى مالئمة فقراته ألهداف إل (2، ملحق )واالختصاص

عتمدت نسبة ا  و  ،اللغوية لفقراتهالصياغة  وسالمة ، ومناسبته لمستوى الطالباتالتعليمية السلوكية للمادة 

نسبة ر على موافقة بختبابول الفقرة وقد تحَصل اإل( من آراء المحكمين معيارا  لق%80اتفاق ال تقل عن )

 .ختبار مقبوال  ألغراض هذه الدراسة( وعد اإل89%)

 يختبار التحصيلاالثبات 

إعادة إذ تم  ختبار،اإلثبات  من للتأكد ((test – retestختباراإل عادةا  ختبار و اإلطريقة  تخدماست  

( 20) ستطالعية مكونة منإ عينة علىبعد مرور أسبوعين على التطبيق األول االختبار  تطبيق

بلغ و معامل ارتباط بيرسون،  ستخداممعامل الثبات بأ من خارج عّينة الّدراسة وتم حسابطالبة 
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( 1)التحصيل، والجدول الختبار  الصعوبة والتمييز معامل تم حسابو . 80%).5) معامل الثبات

 تلك المعامالت.  يبين

 (1) لجدولا
 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي

 معامل
 التمييز

معامل 
 معامل رقم الفقرة الصعوبة

 التمييز
 معامل

 معامل رقم الفقرة الصعوبة
 التمييز

 معامل
 رقم الفقرة الصعوبة

.052 .035 31 .040 .051 16 .050 .053 1 

.054 .044 32 .055 .042 17 .065 .053 2 

.037 .060 33 .058 .054 18 .048 .040 3 

.060 .052 34 .030 .064 19 0.50 0.46 4 

.044 .044 35 .040 .032 20 0.60 0.40 5 

.055 .057 36 .055 .035 21 0.75 0.46 6 

.042 .033 37 .048 .042 22 0.38 0.66 7 

.030 .065 38 .040 .055 23 0.50 0.70 8 

.043 .035 39 .050 .058 24 0.60 0.46 9 

.056 .047 40 .045 .047 25 0.75 0.38 10 

.048 .065 41 .058 .050 26 0.38 0.40 11 

.057 .050 42 .048 .044 27 0.38 0.43 12 

.075 .058 43 .060 .060 28 0.50 0.50 13 

.071 .045 44 .050 .042 29 0.60 0.53 14 

.038 .058 45 .042 .052 30 0.32 .047 15 
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 ستطالعية( ان قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار المطبق على العينة اإل1يظهر الجدول )

 (0.85من ) أكثرنه اليوجد فقرات ذات معامل صعوبة مما يعني أ (،٪07 -٪38تراوحت بين )

ن قيم معامالت التمييز لفقرات االختبار تراوحت بين(. ونالحظ ايضا أ0.20او اقل من )  

ناء عليه لم وب (0.20نه اليوجد فقرات ذات معامل تمييز اقل من )مما يعني أ (،00.3-0.75) 

امالت القيم لمعهذه وتعد  والتمييز.عامالت الصعوبة م ضوءختبار في تحذف اية فقرة من اإل

.ختبار في الدراسة الحاليةالصعوبة والتمييز مقبولة ألستخدام هذا اإل  

 الخطة التدريسية

ختيارها من قبل الباحثة المتمثلة بالفصل الخامس دريسية للوحدة الدراسية التي تم إتم بناء خطة ت

م اإلقتصادي في الدولة عدادي ) النظااإلسالمية للصف الرابع اإلن مادة تاريخ الحضارة العربية م

د تحقيقها لهذه الوحدة سالمية( وفق األهداف التدريسية التي اشتقت منها النتاجات المراالعربية اإل

شتملت الخطة التدريسية على ، إ ( 3) ملحق ستخدام استراتيجية التخيلالدراسية إعتمدت على إ

والوسائل والمصادر التي تم استخدامها وبناء جدول مواصفات في ضوء  النتاجات التعليمية

ر و عداد سيناريو تخيلي وتوليد الصإ علىية التعلم التخيلي ستراتيجعتمدت إإالنتاجات التعليمية.

 خذ نفس عميق وتجنب الضحكات البسيطة والذي يأتي متأخرا  الذهنية من خالل غلق األعين وأ

  .ينتظر خارج غرفة الصف

مع الطالبات  رجراء حواالتفاعلي عن طريق إبعدها تقوم المدرسة بتسجيل المعلومات على اللوح 

  الصحيحة.جابة ختيار اإلصحيحة وا  الغير جابة واستبعاد اإل جابة عليهابطرح األسئلة واأل
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 التكافؤ بين المجموعتين على االختبار القبلي 

   ختبار القبلي تم حساب المتوسطات المجموعتين على اإلالتكافؤ بين  من أجل التحقق من      

 اتيجيةستر إختالف أموعتي الدارسة في مادة التاريخ بفات المعيارية ألداء مجار نحالحسابية واإل

لقبلي، كما تم ختبار التحصيلي ااإل ىالتخيلي( علتيجية التعلم ار عتيادية، استلتدريس )الطريقة اإلا

 ( ذلك.2)( ويظهر الجدول t-testتطبيق اختبار)

 (2)الجدول 
المعيارية ألداء مجموعتي الدارسة في مادة التاريخ باختالف  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 التعلم التخيلي( على االختبار التحصيلي استراتيجيةالتدريس )الطريقة االعتيادية،  استراتيجية
 test (t-) واختبار ،القبلي

 

( α=0.05( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)2تشير النتائج في الجدول ) 

ألداء مجموعتي الدارسة في مادة التاريخ باختالف استراتيجية التدريس )الطريقة االعتيادية، استراتيجية 

. 352- )التعلم التخيلي( على االختبار التحصيلي القبلي، استنادا  إلى قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت

 بالتجربة.لبدء وهذا يعني ان المجموعتين متكافئتين قبل ا (،0.727وبمستوى داللة ) (0

 

  

 مستوى 

 الداللة 

 قيمة ت 

 المحسوبة 

 فرااالنح

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

لعينه ا

 الكلية 
 المجموعة  العدد 

0.727  0.352-  
2.14 20.20 

40 
 التجريبية  20

 الضابطة  20 19.95 2.35
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 متغيرات الدراسة:

تية:األإشتملت الدراسة على المتغيرات   

عتياديةاإل التخيلي، والطريقة مستويان: التعلمستراتيجية ولها اإل المستقل:المتغير   

 التحصيلالتابع: المتغير 

 

حصائية:المعالجة اإل  

والتحقق من فرضيتها   الدراسة،إستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية لإلجابه عن سؤال   

T-Test ختبارا  المعيارية و نحرافات المتوسطات الحسابية، واإل -  

لحساب معامل ثبات األداة.ختبار ت إ-  

لحساب معامل ثبات األداة.معامل بيرسون  -  

ختبار.التمييز لحساب صعوبة او سهولة اإلمعامالت الصعوبة -  

   (ANCOVA) تحليل التباين المصاحب  -  
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 تصميم الدراسة:

      EG        O1    X1    O2 

      CG            O1    X0     O2 

 EG:المجموعة التجريبية 

 CG:المجموعة الضابطة

 O1: إختبار التحصيل القبلي

 O2:إختبار التحصيل البعدي

 X1: المعالجة )إستراتيجية التعلم التخيلي(

 X0: الطريقة اإلعتيادية )بدون معالجة(

 إجراءات الدراسة:

:تيتنفيذ الدراسة باإلعتماد على مجموعة من اإلجراءات على النحو األ تم  

بموضوع الدراسة.  ةنظري والدراسات السابقة ذات الصلالرجوع الى األدب ال-  

.في العراق عداديهاج مادة التاريخ للصف الرابع اإلاإلطالع على من-  

.في العراق عدادياريخ للصف الرابع اإلتمنهاج المن ختيارها إ تمتحليل الوحدة التي -  
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عداد خطة تدريسية بأستخدام استراتيجية التعلم التخيلي.إ -  

ختبار التحصيل.ء إبنا-  

ا.ممجموعة من المحكمين للتأكد من صدقه ختبار التحصيلي علىواإلعرض الخطة التدريسية -  

التحصيلي ختبارحساب ثبات اإل-  

الحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق االوسط -  

لتطبيق الدراسة  محافظة نينوى تربيةالحصول على كتاب من مديرية -  

فراد العينة.على أ القبليختبار التحصيلي تطبيق اإل-  

بيبة التجر  ستراتيجية التعلم التخيلي للمجموعةإ تم تحديدها بإستخدامتدريس الوحدة الدراسية التي -

عتيادية للمجموعة الضابطة.وتدريسها بالطريقة اإل  

ختبار البعدي )التحصيلي( على افراد العينة.تطبيق اإل-  

اإلحصائية. ةدام الرزمخستأب وتحليلها احصائيا   ناتجمع البيا-  

عرض نتائج الدراسة.-  

التوصل اليه.  ما تمالتوصيات في ضوء  ستخالصا  النتائج و مناقشة -  
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 الرابع الفصل

 نتائج الدراسة

اتيجية التعلم ستر استخدام إ أثرلنتائج الدراسة التي هدفت التعرف الى  تناول الفصل الحالي عرضا  

ادية في العراق. وذلك من خالل اإلجابة عن عدى التحصيل لدى طالبات المرحلة اإلالتخيلي عل

 تي:السؤال األ

 

تحصيل ت المتوسطي درجافرق ذو داللة إحصائية بين هل هناك : الدراسةسؤال النتائج المتعلقة ب

 يادية؟عتاإل ةبالطريق ةمقارنتعزى ألستراتيجية التعلم التخيلي عدادية لدى طالبات المرحلة اإل

ي تنحرافات المعيارية ألداء مجموعواإل الحسابية،جابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات لإل

ستراتيجية التدريس )الطريقة الدراسة من طالبات المرحلة اإلعدادية في مادة التاريخ بأختالف إ

 يوضح ذلك: (3)والجدول  البعدي،ختبار التحصيلي على اإل التخيلي(ستراتيجية التعلم إ عتيادية،اإل

 (3)الجدول 

ة التدريس ستراتيجيلدراسة في مادة التاريخ بأختالف إالمعيارية ألداء مجموعتي ا نحرافاتالحسابية، واإل المتوسطات 

 ختبار التحصيلي البعدي وعالماتهم القبليةعلى اإل التخيلي(التعلم  ةستراتيجيإعتيادية، اإل)الطريقة 

 العينة ختبار القبلي اإل ختبار البعدي اإل

 الكلية 
 المجموعة  العدد 

 نحرافاإل 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

2.54 40.35 2.14 20.20 

40 

 التجريبية  20

 الضابطة  20 19.95 2.35 32.60 4.57

 المجموع   40 20.08 2.22 36.48 5.36
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ان المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريية اللواتي درسن بأستخدام لى إ (3)الجدول يشير 

في حين  (،40.35)ذا بلغ على إعلى اإلختبار التحصيلي البعدي كان األستراتيجية التعلم التخيلي ا

تيادية عللواتي درسن بأستخدام الطريقة اإلبلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة ا

د حصائية عنداللة إ وتوسطي مجموعتي الدراسة ذفيما أذا كان الفرق بين م دولتحدي (،32.60)

وجاءت نتائج التحليل  (،ANCOVAتم تطبيق تحليل التباين المصاحب )( α=0.05)مستوى داللة 

 .(4على النحو الذي يوضحه الجدول )

 (4) لجدولا
اتيجية ستر لدراسة في مادة التاريخ بأختالف إتحليل التباين المصاحب المشترك ألداء مجموعتي ا

 يختبار التحصيلي البعدالتعلم التخيلي( على اإل ةستراتيجيإعتيادية، اإلالتدريس )الطريقة 

 (α=0.05)عند مستوى  الفرق دال احصائيا*

مستوى (، عند 42.563)ستراتيجية التدريس قد بلغت ( ان قيمة )ف( بالنسبة إل4لجدول )يشير ا

حصائية بين متوسطي مجموعتي الدراسة ، ممايدل على وجود فرق ذي داللة إ(α=0.05داللة )

ختبار لى اإلع التخيلي(التعلم  ةستراتيجيإعتيادية، اإل استراتيجية التدريس )الطريقة بأختالف

داللة  وق ذفر  وجدي ال على:والتي تنص  لهذه الدراسةوهذا يعني رفض الفرضية الصفرية  التحصيلي،

ت التحصيل لدى طالبات المرحلة ( بين متوسطي درجاα=0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ

مربع قيمة 

 تايإ

 مستوى

 الداللة
 قيمة)ف(

متوسط مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 مجموع

 المربعات
 مصدر التباين

 ختبار القبلياإل 0.350 1 0.350 0.025 0.875 0.001

 استراتيجية التدريس 597.031 1 597.031 42.563 *0.000 0.535

 الخطأ 519.000 37 14.027   

 الكلي المعدل 1119.975 39    
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ول الفرضية البديلة وقب عتيادية.اإلستراتيجية التعلم التخيلي مقارنة بالطريقة اإلعدادية يعزى إلستخدام إ

( بين متوسطي α=0.05حصائية عند مستوى الداللة )فروق ذات داللة إوالتي تنص على توجد 

يلي مقارنة لتخستراتيجية التعلم ات التحصيل لدى طالبات المرحلة اإلعدادية يعزى إلستخدام إدرجا

 عتيادية.اإلبالطريقة 

اج المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء مجموعات ستخر عرفة لصالح من كان الفرق فقد تم إجل مومن أ

 ( يبين تلك المتوسطات.5)ختبار التحصيلي البعدي، والجدول الدراسة على اإل

 (5لجدول)ا
لدراسة في مادة التاريخ مجموعتي اداء المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية إل

ختبار اإل على التخيلي(ستراتيجية التعلم اإلعتيادية، إ )الطريقةستراتيجية التدريس بأختالف إ
 .التحصيلي البعدي

 الخطأ المعياري
المتوسط الحسابي 

 المعدل
 العينة
 الكلية

 المجموعة العدد

0.84 40.35 
40 

 التجريبية 20

 الضابطةا 20 32.61 0.84

 

ام لتجريبية اللواتي درسن بأستخد( ان المتوسط الحسابي المعدل لطالبات المجموعة ا5يشير الجدول )

(، في حين بلغ المتوسط 40.35على اذ بلغ ) ستراتيجية التعلم التخيلي على اإلختبار البعدي كان األإ

       ذ بلغ ية اعتيادالطريقة اإل للواتي درسن بأستخداملطالبات المجموعة الضابطة االمعدل الحسابي 

ن الفرق كان لصالح طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن بأستخدام ( ، وهذا يعني أ32.61) 

البات المجموعة مع متوسط ط بار التحصيلي البعدي عند مقارنتهختستراتيجية التعلم التخيلي على اإلا
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( ، وهذا 7.74وسطين ) ذ بلغ الفرق بين المتتيادية ،إن بأستخدام الطريقة االعالضابطة اللواتي درس

 تي:( لتحديد حجم األثر كاأل2عتمدت الدراسة قيم ) إولحساب حجم األثر فقد ،  حصائيا  الفرق دال إ

 (6جدول)

 الجدول المرجعي لدالالت حجم األثر

 حجم االثر البيان

 كبير جدا كبير متوسط صغير

2 0.01 0.6 0.14 0.20 

 

إلستخدام كبير جدا    أثر(، وهذا يعني وجود 0.535)ستراتيجية التدريس إل قيمة مربع ايتاوبلغ 

عدادية في صيل لدى طالبات المرحلة اإلستراتيجية التعلم التخيلي في تدريس مادة التاريخ على التحإ

 العراق.
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 الفصـل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

ام إلى تقصي أثر استخد تناول هذا الفصل عرضا  لمناقشة نتائج الدارسة، التي هدفت        

ي العراق، ف التخيلي على التحصيل لدى طالبات المرحلة اإلعدادية في مادة التاريخ التعلماستراتيجية 

 وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي: 

جات متوسطي در فرق ذو داللة إحصائية بين هل هناك : الدراسةسؤال بمناقشة النتائج المتعلقة 

 ةيقبالطر  ةمقارنستراتيجية التعلم التخيلي تعزى إلالتحصيل لدى طالبات المرحلة االعدادية 

 عتيادية؟اإل

 فختالأية بين متوسطي مجموعتي الدارسة بفرق ذي داللة إحصائ النتائج وجودأظهرت      

وهذا  التحصيلي،بار ختاإل ىالتخيلي( علتيجية التعلم ار تساإلعتيادية، إاستراتيجية التدريس )الطريقة 

توى داللة إحصائية عند مس و وجد فرق ذيوالتي تنص على: ال يعني رفض الفرضية الصفرية 

تخدام سطالبات المرحلة اإلعدادية يعزى إلبين متوسطي درجات التحصيل لدى  (α=0.05) الداللة

المجموعة  الباتمتوسط طعتيادية.وكان الفرق لصالح تعلم التخيلي مقارنة بالطريقة اإلاستراتيجية ال

يلي البعدي عند ختبار التحصستراتيجية التعلم التخيلي على اإلستخدام اأواتي درسن بالتجريبية الل

، إذ بلغ اديةعتيستخدام الطريقة اإلأالمجموعة الضابطة اللواتي درسن بمع متوسط طالبات  امقارنته

، وبلغ حجم األثر الستراتيجية (، وهذا الفرق دال احصائيا  7.74)المتوسطين الفرق بين 

 ستخدام استراتيجية التعلم التخيلي في تدريسألكبير جدا  ، وهذا يعني وجود اثر (0.535التدريس)

 . العراقمادة التاريخ على التحصيل لدى طالبات المرحلة اإلعدادية في 
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 ّن استراتيجية التخيل مكنت طالبات المجموعة التجريبية من تعزيزهذه النتيجة إلى أ الباحثةوتعزو  

بير عن على التع وتشجيعهنعدم السخرية من إجابات الطالبات نها تدعو لأكون نفسهن أقتهن بث

قد ساعدت ف عملية التفاعل الحسي مع المادة ، وتعزيزقلق ودون خوف أو فكارهن بكل حرية أ

أكثر من حاسة واحدة في التدريس وتعد الحواس مدخل  شراكإتيجية التخيل الطالبات على ستراإ

أكثر من حاسة واحدة في عملية التدريس تؤدي إلى تحسين  شتراكإالمعرفة العلمية وبوابتها، فإن 

 هاديهن فهمق لعمَ و التركيز على المفاهيم في مادة التاريخ  هن فيساعدمر الذي األ عملية التدريس ،

قة تتبع مجموعة من الخطوات الدقي ستراتيجيةن هذه اإلأ، كون عزز من دافعيتهن نحو تعلم المادة و 

 من قبلرار التكستخدام إأن فضال عن المعلومات ، و المحددة والتي بها تتفاعل الطالبات مع المفاهيم 

ها في بقائعلمها  وا  ي ترسيخ المادة المراد تفساهم في عرض المادة ومفاهيمها والمدرس الطالبات 

 أذهان الطالبات وحفظها في الذاكرة طويلة المدى لديهن. 

عملت  التخيل ةستراتيجيإالتاريخ بن تدريس المجموعة التجريبية أسباب تفوق طالبات وقد يكون من أ

ثراءعلى تعديل أفكار   أذهانهن،ي ، وتنوعها، وثبوتها فهن، ومعلوماتهنأفكار و ، هنخبرات الطالبات وا 

وساعدتهن على توليد أفكار جديدة، ومكنتهن من التأمل في الموضوع من دون خوف من الوقوع 

 .التفاعل بين الطالبات والمادة الدارسية عززمما  ،في اإلجابات الخاطئة

النوع من  هذافيه  مارسنالطالبات في موقف جديد  جعلالتخيلي يكون قد  التعليم استخدام نأ

وهذا يعني أن إستراتيجية التخيل جعلت الطالبات محور  الدراسية حياتهم في مرة ألول التعليم

نعكس أأو خوف أو تردد ف غير وجلمن  نرئههن الحرية في التعبير عن آتالعملية التعليمية ومنح

البات في الط تالتخيل في التدريس، ساعد ستخدام إستراتيجيةأن إو  يجابي،اإلذلك على فهمهن 

يجادلمشاركة الفاعلة في غرفة والمعرفة لفهمهن  ةتنمي عات يجابية نحو موضو ميول إ الدرس، وا 
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ظيفها سترجاعها وتو إة لمدة طويلة تتمكن الطالبات من ن الصور تظل حية في الذاكر أكون الدرس. 

 في المواقف التعليمية المختلفة

(، وقطامي 2009) (، وبلجون2007والعاني )كل من ناجي راسةنتيجة د وتتفق هذه النتيجة مع

 لمجموعة شارت نتائجها الى تفوق ا(، التي أ2017وجري ) (،2012(، وطالفحة )2012)

 التخيل.ستراتيجية التجريبية التي استخدمت إ
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 : والمقترحات التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدارسة الحالية، فإن الباحثة توصي باآلتي: 

 تراتيجياتساإلمادة التاريخ على استخدام  مدرسيبتشجيع  العراقيةالتربية  وزارةضرورة قيام  •

وص ، والتخيل على وجه الخصبشكل عامالحديثة في تدريس مادة التاريخ في المرحلة اإلعدادية 

 التحصيل.ألنها تعمل على زيادة 

 الطرائقبتدريبية للهيئات التدريسية للتعريف  دوارت بأقامةالعراقية التربية  وزارةضرورة قيام  •

 .التخيل ستراتيجيةإالتدريسية واألساليب الحديثة والتي منها 

تدريس مادة التاريخ بأصدار دليل إرشادي لكيفية إستخدام  طرائققيام المختصين بمناهج و  •

   ثناء عملية التعليم والتعلم.خيل بشكل عملي في الغرفة الصفية أتيجية التتراسإ

ي فالمفاهيم التاريخية وتضمينها بصورة سليمة  عند طرحستخدام المنحى التخيلي إضرورة  •

  المادة.ن قبل واضعي مناهج هذه مالدراسية المناهج 

 أخرى.مراحل دراسية ومواد دراسية مماثلة للدارسة الحالية في  دراساتإجراء  •

 باستخدام متغيرات أخرى. مماثلة للدارسة الحالية دراساتإجراء  •
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 المراجع

 المراجع العربية

 ةكانيالم بعض استراتيجيات التخيل العقلي على القدره ة(." فعالي2008)ىسعيد ى ناشي، منأبو 

 التربية،ة ، مجله كليعدادي بمنطقه جيزان"لمية لدى تلميذات الصف الثاني اإلواكتساب المفاهيم الع

 . 169-127(، 32) .3عين شمس، جامعة

 

(."فاعلية التعليم المبني على التخيل الموجه في تنمية مهارات 2009بنت جميل سالم) بلجون، كوثر

وعلم  ةدراسات عربية في التربيماوراء المعرفة لدى تلميذات المرحلة المتوسطة في مادة العلوم"، 

 .62-43 .(3) .3، النفس

 

لمفاهيم ا ةالتخيل الموجه في تنمي ةتوظيف استراتيجي فاعلية (.2012)محمود احمد  صفية الجدبة،

غير  ماجستير ة. )رسالالتفكير التأملي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي ومهارات

 .االسالمية، غزة، فلسطين الجامعة (،ةمنشور 

 

 جرير. ةمكتب السعودية:ة العربيالمملكة .التدريس الفعال .(2006)جنسن، ايريك 
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برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التخيل في تدريس العلوم  أثر(."2014)عبود ، كوثر ةالحراحش

 ةمجلالردن"، ا في تنمية مهارات التفكير الناقد والدافعية نحو التعلم لدى طلبة المرحلة االساسية في

 .  221-188 .(1) .12،اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس 

 

أثر استخدام التفكير اإلبداعي في تحصيل طلبة الصف الثالث االساسي  (.2018الخرابشة، نانسي)

 ماجستير ة)رسال. عمانواالحتفاظ بالمعلومة في تدريس مادة العلوم في المدارس الخاصة في 

 ، االردن.االوسط، عمان، جامعة الشرق منشورة(

 

على التخيل في  ةأثر استراتيجية قائم"(.2013)سليم الكريم  ، عبدوالحدادمحمد إسماعيل  حسن،

 . 39-13 .(106) .27،"ةالتربوي ةالمجل، "تحسين مهارات االستيعاب القرائي

 

استخدام استراتيجية التخيل العلمي على التحصيل  أثر(. 2017حسين، زين ضرار عبد الرحيم )

 ة. )اطروحسلفيت ةفي مدارس محافظ ةالصف الخامس االساسي ذوي الذكاؤات المتعدد ةلدى طلب

 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.  ة، جامع(منشورةه غير ادكتور 
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اهيم المف أثر إستخدام استراتيجية التخيل الموجه على تحصيل (.2017الداود، تمارا صالح موسى)

، عمان البيت،ال  ة(، جامعةماجستير غير منشور  ة. )رسالالعقدية لدى طلبة الصف الرابع االساسي

 االردن.

 (،ةر ماجستير غير منشو  ة. )رسالالعقلي وعالقته ببعض المتغيرات التخيل (.2013)رانيه الطوطو، 

 سوريا.، دمشق ةجامع

 

(."فاعلية طريقة حل المشكالت في التحصيل وتنمية التفكير التأملي 2016)رزوقي، عالءإبراهيم 

ألساسية مجلة كلية التربية ااالسالمية"،  الحضارة العربيةلدى طالبات الرابع األدبي في مادة التاريخ 

 .617-588 .27،للعلوم التربوية واالنسانية 

 

المناهج للنشر  عمان: دار تدريسها.المواد االجتماعية وطرائق  مناهج(. 2010) الزبيدي، حسن

 .والتوزيع

 

الموهبة  . عمان: دارالتربويةالتدريس العامة وتطبيقاتها  طرائق(. 2018أحمد ) سعادة، جودت

 للنشر والتوزيع.
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. عمان: دار البداية للنشر مدخل الى تصميم التدريس(. 2005عبد الحافظ محمد جابر) ،سالمة

 والتوريع.

 

في التخيل العقلي لدى طلبة جامعة  ةالدماغي ة(."أثر انماط السيطر 2017إيالف هارون رشيد) شلول،

 .  66-47 .(18). 5، ةفتوحمجامعة القدس ال مجلة، “اليرموك 

 

(."أثر إستخدام استراتيجية التخيل في تدريس مادة االجتماعيات 2014)عمير الشمري، محمد خزيم 

على التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف االول الثانوي في المملكة العربية 

 . 531-564 .(2) .161 واالجتماعية،مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية السعودية"، 

 

(."فاعلية برنامج تدريسي مقترح 2013)حسن ، زيزي وعمرإيمان عبد الحكيم محمد  الصافوري،

ة ي للمرحلاالقتصاد المنزل ةلتنمية التفكير المستقبلي باستخدام استراتيجية التخيل من خالل ماد

 .  72-43 .(4) .33، دراسات عربية في التربية وعلم النفس "،ةاالبتدائي

 

 ةتنمي التاريخ على ةاستخدام استراتيجية التخيل في تدريس ماد أثر(."2012، حامد عبد اهلل )ةطالفح

اسات در التفكير االبداعي واالتجاهات نحو المادة لدى طالب الصف السادس االساسي في االردن"، 

 . 297- 274 .(1) .39، العلوم التربوية
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"فاعلية استخدام الرحالت التحليلية في تدريس الدراسات االجتماعية  (.2017ابراهيم ) العمرجي،

 المجلة ،"للمرحلة المتوسطة في تنمية المفاهيم والتفكير التحليلي واالتجاه نحو المادة لدى التالميذ

 .41-1 .(4) .41،ةالدولية للبحوث التربوي

 

 والعشرين.التدريس في القرن الحادي  استراتيجيات(. 2005وابو السميد، سهيلة )عبيدات، ذوقان 

 ديبونو للنشر والتوزيع.  عمان: دار

 

 جهينة للنشر والتوزيع. عمان: دار التفكير.مهارات  دليل (.2010)ثائر الناصر وحسين،  فخرو، عبد

 

برنامج تدريبي مستند الى التخيل الموجه على الطالقة  أثر (.2012محمد يوسف ) ةنايف قطامي،

 ة. )رسالعمان ةفي مديرية التعليم الخاص بمحافظ اللغوية لدى طلبة الصف الرابع االساسي

 .السلط، االردنالبلقاء التطبيقية،  ة(، جامعةغير منشور  ماجستير

 

الفكر للنشر  عمان: دار االجتماعية.تدريس الدراسات  طرق (.2007)ابراهيم محمد  قطاوي،

 والتوزيع.
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(."أثر إستخدام استراتيجية التعلم التخيلي الموجه في تحصيل طالب 2011)الجبار كاظم، باسم عبد 

 .196 -155 .(47) الفتح، مجلة "،الصف األول المتوسط في مادة الجغرافية العامة

 

 المسيرة للنشر والتوزيع. عمان: دار. المبدعالطفل  سيكولوجية (.2011الكناني، ممدوح عبد المنعم )

 

ريس في تد (."فاعلية تصور مقترح الستخدام الشعر كمنظم متقدم2017)احمد مرواد، عالء عبد اهلل 

راسات دالتاريخ لتنمية مهارات التخيل البنائي لالحداث التاريخية لدى تالميذ المرحلة االعدادية"، 

 .210-171 .(83، )السعودية ،عربية في التربية وعلم النفس

 

استراتيجية  التدريس باستخدام أثر(."2007)الرزاق ، رؤوف عبد والعانيناجي، سهى صالح محمد 

 ةر تجاه نحو الكيمياء وفق نصفي الكاالساسية العليا وفي اال ةالمرحل ةالتخيل في تحصيل طلب

 .160-1، العربيةعمان  جامعة مجلة "،الدماغية

 

 (.1977) .في العراق نظام المدارس الثانوية. وزارة التربية العراقية
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 الملحقات
 (1) ملحق

 االختبار التحصيلي

 

(دقيقه40الزمن )                         اختبار التحصيل                          

 

الطالب:عزيزي   

ولكل فقره اربعه بدائل يوحد بديال  ،( فقره من نوع االختيار من متعدد45يتكون هذا االختبار من )

 من واحدا منها فقط صحيح 

 

في ورقه االجابة المرفقه في نهاية ( ₓ)اختر االجابة الصحيحة بوضع عالمة  بتمعن، ثماقرأ الفقره 

االتي:المثال  االختبار، واليك  

في عهد الخليفة الناصر لدين هللا  نتعاش الزراعةإسبب -1  

النه اهتم بالفالح  -ويعمر ماخربه السالجقة من مشاريع الري     بالنه اخذ يهتم بالزراعة -ا  

راضي الزراعية ألنه استصلح األ-شق األنهار          د النه-ج  

 

-د -ج  -ب  -ا  :الرقم   

   ₓ 1-  
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                                                       :  التحصيلياألختبار 

(دقيقه 40الزمن:)  

 

عن  األجابة متعدد، أرجو( فقره من نوع االختيار من 54من ) يتكون هذا األختبار

سؤال:جابة واحدة فقط لكل إختيار جميع األسئله بأ  

 

ختبار:فقرات األ  

االسالمية  هتمام كبير في الدولة العربيةإلقيت الزراعة -1  

النها تشكل  -النها تشكل رافدا مهما من روافدها المالية والتهتم بالموارد االقتصادية         ب -ا

دها الماليةاالقتصادية وموار رافدا مهما من روافدها  

                                                                                                

النها تعد  -د    التهتم بالمورد المالي  النها تشكل رافدا مهما من روافدها االقتصادية و -ج

ول للموادالمصدر األ  

 الغذائية التي يعتمد عليها االنسان 

 

تعد الزراعه مهمه بالنسبة للمنتوجات الزراعية والصناعية -2  

نها تشكل رافدا مهماأل -ب        للمواد الغذائية ودخولها في الصناعه  ألولنها تعد المصدر األ-ا  

لظهور ديوان الخراج -د                   بسبب ظهور مايسمى نظام المقاسمة                -ج  

 

الخراج هو ديوان -3  

عملية استصفاء األراضي -ب  نه من الحاصل الزراعي   ن تاخذ الدولة بموجبه نسبة معيأ -ا  

راضي التي صالح اهلها األ-د           المسؤول عن تنظيم جباية الضرائب الزراعية     -ج

 المسلمين

 

رض الصوافي هيأ -4  

ملك الخليفة -ب                                           ملك الدولة                    -ا  

ألحدليست  -د                                    ملك صاحبها                      -ج  
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يتمتع النقيب -5  

عضاءصالحيات واسعه وعدم سلطته على األ -ب  عضاء   بصالحيات واسعه وسلطه على األ -ا  

عضاء  صالحيات ضيقه وعدم سلطته على األ-د   عضاء  صالحيات ضيقه وسلطته على األ -ج  

 

به نظام المساحة انه  يتميز ما -6  

الزراعي   يؤمن للدولة نسبة معينه من الحاصل -ب          ة          موارد ثابت يؤمن للدولة -ا  

ي يؤمن للخليفة نسبة معينه من الحاصل الزراع-د      رد ثابتة             يؤمن للخليفة موا-ج  

 

ارض الموات هي    -7  

ملك صاحبها -ب                              ملك الدولة         -ا  

ليست الحد -د                       ملك الخليفة              -ج  

 

يعود سبب اهتمام الدولة العربية االسالمية بالطب -8  

التي مرت بها  نتيجه الحروب-ب   الظروف التي مرو بها في عهد البويهيين والسالجقة  نتيجه-ا

سالمية الدولة العربية األ  

بسبب ظهور الكحالون والجراحون -د  الدين وحاجه المجتمع اليها  الن النظافة مرتبطه ب-ج

 والمجبرون والبياطرة 

 

عالية  أهميةوذو نهار الكبرى هم األأيعد نهر النيل من -9  

نه يصل البحر المتوسط بالبحر االحمر أل -ب     بحر االسود بالبحر االحمر     نه يصل الأل -ا  

نه يصل البحر المتوسط بالبحر االسودأل -د  نه يصل المحيط االطلسي بالبحر االحمر    أل -ج  

 

يكون التبادل التجاري بين البائع والمشتري -10  

طريقة السقتجة  -ب                                   طريقه النقود فقط-ا  

النقود والمقايضة والسفتجة  -د                فقط               طريقة المقايضة-ج  
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نتيجة لكثرة المهن والمهارات فكانت اجور العمال -11  

شهرية فقط -ب                        يومية فقط                   -ا  

سنوية -د                      ية              يومية وشهر -ج  

 

رض المواتسة الرسول والخلفاء الراشدين مع أكانت سيا -12  

راضي في المدينة المنورة وشبة الجزيرة قطاع أإ-ب المنورة فقط       راضي في المدينةقطاع أإ-ا

 العربية  

راضي في مصر فقطقطاع أإ -د           الشام فقط     راضي في قطاع أإ-ج  

 

رض الصوافيالخليفة عثمان بن عفان في ملكية أكانت سياسة --13  

قطاع اراضي في المدينه المنوره وشبه إ -ب ه الجزيره العربيه فقط   قطاع اراضي في شبإ -ا

 الجزيزة 

قطاع اراضي في العراق وشبة الجزيره العربيةإ-د          في العراق          قطاع اراضي إ -ج  

 

حسن وضعا من العمال المأجورونأيعود سبب وضع العمال المستقلون -14  

نهم يعملون لحساب غيرهمأل -ب    ي بيوتهم                 يعملون في دكاكين او ف -ا  

وسائل األنتاج نهم مستقلون ويمتلكون أل -د   اء اجور يومية او عن القطعه  نهم يعملون لقأل -ج

الدوات العمل وراس الموأ  

 

عرفت سياسه الخليفه عمر بن الخطاب اتجاه الفالح العراقي -15  

ذى بالفالحبالعدل واالنصاف وعدم الحاق األ -ب      الضرر بالفالحين      ذى والحاق باأل -ا  

بالسياسة التسلطية-د       بين الحين واالخر     بالشد والرخاء -ج  

 

في رعاية الفالح العراقي مام علي بن طالبكانت سياسة الخليفة األ--16  

ساوئ في -بصحاب البالد االصليين وبين العرب    يساوي في العطاء بين العراقيين أ لم-ا

صحاب البالد االصليين وبين العربالعطاء بين العراقيين أ  

ساوئ لسكان شبه الجزيره العربية -د              ناس               ساوئ لمجموعه من ال-ج  
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قطاع من األيوجد  -17  

انواع  3-ب                            انواع                          2-ا  

انواع 5-د                                  انواع                   4-ج  

 

سالمية اع الضرائب في الدولة العربية األنوعدد أ-18  

والعشور الخمس والزكاة –ب                                         الخراج والزكاة-ا  

والعشور والهدايا  الخراج والخمس والزكاة-د         ز والمهرجان        هدايا االعياد كالنيرو-ج  

 

سبب ظهور الصناعة -19  

نها موردا من مواردها الماليةأل-ب             ل رافدا مهما        نها تشكأل-ا  

ن تدخل في الصناعه بعض المنتوجات الزراعية      أل-د  اسي في العيش نها المصدر االسج أل  

 

صنافسبب ظهور األ -20  

جتماعية التطورات األ-ب                                   قتصادية  التطورات األ-ا  

التطورات السياسية-د          تماعية           جالتطورات األقتصادية واأل -ج  

 

الطرق البرية اهم -21  

طريق يربط بغداد بواسط والبصرة -ب    لمدن المقدسة في الحجاز  طريق الذي يربط بغداد با -ا  

طريق يربط  بغداد الى الرقة -د            صل                  طريق يربط بغداد بالمو -ج  

 

نواع من الصناعأيوجد عدة  -22  

ثالث          -ب                                           نوعان              -ا  

خمس-د                        اربع                                  -ج  
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نظام المقاسمة هو -23  

ان ياخذ الخليفة نسبة معينه -ب  ان تاخذ الدولة بموجبه نسبة معينه من الحاصل الزراعي    -ا  

 من الحاصل الزراعي

ان ياخذ الخليفة كامل  الحاصل الزراعي -د    لة بموجبه كامل الحاصل الزراعيدوان تاخذ ال -ج  

 

عمل الخلفاء الراشدون من حيث مشاريع الري -24  

ترميم الجداول -اهتموا باالنهار الكبيره في العراق وبالد الشام ومصر            ب-ا  

اصالح وترميم شبكات الري      -د              من خالل المسنيات         استصالح البطائح-ج  

 

كانت سياسه االجور-25  

تحدد من طرف صاحب العمل فقط-ب               صاحب العمل والعامل     االتفاق بين -ا   

حسب نوع العمل  -د                                  من طرف العامل فقط -ج  

 

سياسة االمويين من حيث مشاريع الري -26  

استصالح البطائح من خالل المسنيات -ب         تجفيف المستنقعات                         -ا  

تشييد الجداول وترميمها -د  يرة في العراق وبالد الشام ومصر   استثمار االنهار الكب–ج   

 

ماعرف عنه  الوراقين  -27  

حسن الخط وجودة الصنعه -ب                               عدم دقتهم في الخط        -ا  

الحرية في العمل -د                               اهتمو باالراضي          -ج  

 

كانت السياسة التي انتهجتها الدولة العربيه االسالمية مع اهل المهن تمتاز  -28  

ات االجتماعية بالحرية في العمل لجميع الفئ-ب        العمل لالطباء فقط           بالحرية في -ا  

بالحرية في العمل الصحاب الحمامات فقط -د     اقه فقط                 بالحرية في الور-ج  
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ارض الصلح هي  -29  

ارض العرب المسلمين الذين لم يتصالحوا -ارض العرب المسلمين الذين حرروا البالد         ب-ا

 مع اهل البالد المحررة  

ارض بقيت بأيدي اهلها مقابل اصالحها  -مقابل دفع ضريبه         دج ارض بقيت بايدي اهلها   

 

االراضي الخراجية هي  -30  

التي بقيت بأيدي الدولة  -ب   فع ضريبة الخراج    التي بقيت بايدي اهلها مقابل د-ا  

التي بقيت بأيدي الخليفة-د                          ليست الحد                  -ج  

 

ماهو سبب منح بعض الموظفين والوزراء طيله بقائهم في مناصبهم غله بعض المزارع في -31

 زمن الخلفاء العباسيون 

لسد نفقاتهم وتقوم مقام -ية في سد مصاريفها              بلمساعدة الدوله العباس -ا

                          الرواتب

العطاء جزء منها لبيت المال-د                          لبناء المساجد                 -ج  

    

االقطاع هو  -32  

 أحدان تقطع الدولة -المزارعين ارضا فتكون له                  ب أحدان يقطع السلطان -ا

 المزارعين ارضا فتكون له

ستصفاء هي عمليات ا-اقطاع اراضي ليست في حوزه احد ويقومون بأحيائها            د -ج

 االراضي  

 

التجارة الخارجية هي  -33  

التي تكون فيها المبادالت التجارية  -التي تكون فيها المبادالت التجارية بين دوله واخرى      ب -ا

 بين مختلف اجزاء الدولة الواحدة فقط 

اس فقط  التي تكون فيها المبادالت بين ان-د  ت بين دول محددة فقط   التي تكون فيها المبادال -ج  
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اهم الطرق النهرية  -34  

طريق البصرة تسلك شط العرب -ب       هري دجله والفرات    طريق العراق تسلك ن-ا  

طريق بغداد الحجاز فقط-د    ريق نهر النيل في مصر فقط  طريق نهر الفرات وط-ج  

 

سالمية بطريق ميناء البصره النهاهتمت الدولة العربية األ --35  

طريق  يربط بغداد بالحجاز -ب                         ناء عربي              اكبر مي-ا  

النه يصل البحر المتوسط بالبحر االحمر-د                       دجلة                    يرتبط ب-ج  

 

اهمية الطرق النهرية ) نهر الفرات (  -36  

يصل البحر االحمر بالبحر المتوسط  -ب                         ى            يرتبط بنهر عيس-ا  

يصل بغداد بالمدن المقدسة -د           جه الى الهند         يبدا من البصرة ويت -ج  

 

سبب اهمية الصكوك السفتجه في الدولة العربية االسالمية -37  

تستخدم في المقايضة فقط-ب                         يع فقط                تستخدم في الب-ا  

تستخدم في البيع والمقايضة -د                     التجارية الماليةتستخدم في المعامالت -ج  

 

اخذ الفالح مساحة واسعه من الرعاية واالهتمام في الدوله العربية االسالمية   -38  

عتبر عبدا للدولة  ي-ب          ه                المنتج االول في حقل الزراع-ا  

يمتلك اراضي زراعية واسعه -د                            يوفر االالت الزراعية      -ج  

 

البويهيين والسالجقه مع الفالح العراقي  سياسةعرفت -39  

بالتدهور واالنحطاط -ب                عدل واالنصاف      التعامل الحسن وال-ا  

التخفيف من كاهل الفالحين-د                         كر     استحدام سياسة الفر وال-ج  
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من عمل النقابة او الصنف ؟ -40  

القيام بتحديد االسعار فقط-ب                                        تنظيم الحرفة فقط-ا  

الحرفة فقطلتعليم الناس -تنظيم الحرفة ورعاية اعضائها والمحافظه على اسرار الحرفة      د-ج  

 

يتكون التنظيم االداري للنقابة  -41  

رئيس , خلفاء .-ب      ن .                           رئيس , خلفاء , عمال , مبتدئي-ا  

خلفاء ,عمال-د                                عمال , مبتدئين                     -ج  

 

أزدهرت حركة الصيرفة في العراق خالل عصر -42  

عصر العباسيين-عصر االمويين                                                ب-ا  

عصر عبد الملك بن مروان -عصر الخلفاء الراشدين                                      د-ج  

 

من الذي سك النقود على طراز عربي اسالمي وطبع عليها بالعربية ايات قرانيه وبقي وزن -34

مثقاال  الدينار  

 

الخليفة عمر بن الخطاب -ب                                      الخليفه ابو بكر الصديق     -ا  

الخليفة علي بن ابي طالب-د                                الخليفة عبد الملك بن مروان    -ج  

 

التجاره الداخلية هي -44  

التي تكون فيها المبادالت -ب  ن دولة واخرى      التجارية بيالتي تكون فيها المبادالت  -ا

 التجارية بين مختلف اجزاء الدولة الواحده

التي تكون بين اناس محددين-د    ت بين دول محددة فقط         التي تكون فيها  المبادال -ج  

 

اعطاء بعض االمثله عن اهم اعمال العباسيين في تنظيم اعمال الري-54  

السيطرة على المياة  -ب   السدود والترع             لري وصيانهالعناية بشؤون ا-ا  

تشييد الجداول-د                               اقامة بعض السدود          -ج  
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 جدول المواصفات

 

 المستوى  عدد االهداف  النسبه المئوية  عدد االسئلة 
12 26%  التذكر  12 

13 30%  الفهم  13 

20 44%  التطبيق 20 

44 100%  الكل  45 
 

  

 

 

 

 

فقرات االسئلة بحسب مستويات بلوم توزيع  

 

 

 

 

 

  

عدد 
 االسئلة 

 المستويات  فقرات االختبار 

12 18،7،4،3،2،23،29،32،30،38،33،44  التذكر 

13  

26،24،20،19،16،15،13،12،11،8،6،1،28  

 

 الفهم 
 
 
 

 

20 17،14،45،10،9،5،21،25،27،35،43،41،40،39،37،36،34،31،22،45  التطبيق  
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 جدول ألجابات اختبار التحصيل

 

 

 

 

 

رقم  االجابات
 السؤال

رقم  االجابات
 السؤال

  ا ب ج د  ا ب ج د

   ₓ 24   ₓ  1 

   ₓ 25    ₓ 2 

  ₓ  26    ₓ 3 

  ₓ  27    ₓ 4 

  ₓ  28    ₓ 5 

   ₓ 29    ₓ 6 

   ₓ 30 ₓ    7 

  ₓ  31  ₓ   8 

   ₓ 32   ₓ  9 

   ₓ 33 ₓ    10 

   ₓ 34  ₓ   11 

   ₓ 35    ₓ 12 

   ₓ 36  ₓ   13 

 ₓ   37 ₓ    14 

   ₓ 38   ₓ  15 

  ₓ  39   ₓ  16 

 ₓ   40    ₓ 17 

   ₓ 41 ₓ    18 

  ₓ  42  ₓ   19 

 ₓ   43  ₓ   20 

  ₓ  44    ₓ 21 

ₓ    45    ₓ 22 

        ₓ 23 
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(2) ملحق  

 

 

 

 

المناهج وطرائق التدريس كلية العلوم التربوية                              التخصص:  

الثاني  قسم االدارة والمناهج                       العام الجامعي/الفصل الدراسي:

2018-2019  

نموذج تحكيم اختبار تحصيلي                                   

المحترم / ة:………………………………………………الدكتور / ة   

 تحية وتقدير 

استخدام استراتيجية التعلم التخيلي في تدريس مادة التاريخ على  أثرتجري الباحثة دراسة بعنوان 

استكماال لمتطلبات الحصول على  العراق. وذلكالتحصيل لدى طالبات المرحلة االعدادية في 

اهداف  التدريس، ولتحقيقق االوسط تخصص المناهج وطرائق درجة الماجستير من جامعة الشر

العراق.الدراسة اعدت الباحثة اختبار تحصيلي لطالبات الصف الرابع االعدادي في   

تتكرموا  المجال، انارجو من سيادتكم وفق ماتتمتعون به من خبرات كبيرة وثقافات عالية في هذا 

( امام الفقرة التي ترونها ₓالختبار بوضع اشارة )وتتفضلو بأبداء ارائكم ومقترحاتكم لتحكيم ا

االراء بما يتعلق بمدى انتماء الفقرة للبعد الذي ادرجت فيه ومدى وضوح هذه  مناسبة، وتقديم

لزم االمر  إذاالفقرات لغويا واجراء التعديل المناسب   

يرة والمخلصة في ويسعد المشرف والباحثة ان يتقدما بالشكر والتقدير على جهودكم العلمية الكب

االختبار.بيان رأيكم بفقرات   

…مع جزيل الشكر والعرفان                                                        

 المشرفة                                                                الطالبة 

هاجر احمد هاشم                ا.د ابتسام جواد مهدي                                    

المحكم:بيانات   

 االسم 

 الرتبة العلمية/االكاديمية 

 التخصص 

 جهه العمل)الجامعة/الكلية( 
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 (3ملحق )

اداة الدراسة والخطة التدريسية قائمة أسماء محكمين  

 

 االسم الرتبة االكاديمية والتخصص مكان العمل 

مناهج وطرق تدريس  أ.د جامعه الشرق االوسط   د.عايش زيتون 

 تغريد المومني  مناهج وطرق التدريس  جامعة الشرق االوسط 

 وفاء يونس محمود  أ.د طرائق تدريس علوم حياه  جامعة الموصل 

 فواز شحادة  مناهج وطرائق تدريس جامغة الشرق االوسط 

م.د. طرائق تدريس/علوم  الكلية التربوية المفتوحة 

 تربوية 
 عصام عبد الوهاب عز الدين

 عبد الرزاق ياسين عبد االله أ.د.طرائق تدريس الفيزياء جامعة الموصل 

 ايناس يونس مصطفى العزو  أ.طرائق تدريس رياضيات  جامعة الموصل 
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(4) ملحق  

 الخطة التدريسية

 

عدادي سالمية للصف الرابع اإلقتصادي في الدولة العربية اإلتعليمية لفصل النظام اإلالنتاجات ال  

ن:أن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب   

يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقه بالفصل. -1  

مويين والبويهيين والسالجقة مع الفالح العربي.يبين سياسة الخلفاء الراشدين واألن أ-2  

قطاع في العصر العباسي.ياسة اإلن يوضح سأ-3  

مويين والعباسيين في مشاريع الري.الخلفاء الراشدين واألتخرج سياسة ن يسأ-4  

فكار المتعلقة لكل درس.ن يستنتج الحقائق واألأ-5  

ن يميز بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.أ-6  

ن يميز بين الطرق النهرية والطرق البرية. أ-7  

همية النقود والصيرفة.أن يبرهن أ-8  
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 الخطة التدريسية وفق استراتجية التعلم التخيلي 

التعلم التخيلي  (1مذكرة التحضير اليومي )  

التاريخ عدادي                                                    المبحث:الرابع اإل الصف:  

2الحصص:عدد                                                      2019التاريخ: /    /    

قطاعاإل ،الدرس االول+الثاني الزراعه 45الزمن:                           

 النتناجات التعليمية 

ن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب   

ن يعرف المفاهيم والمصطلحات الورادة في الدرس أ-1  

سالمية في الزراعة لل سبب اهتمام الدولة العربية اإلن يعأ-2  

همية الزراعة بالنسبة للمنتوجات الزراعية والصناعية أن يحدد أ-3  

رض أالرسول والخلفاء العباسيين حول  سالمية منذ عهدن يشرح سياسة الدولة العربية اإلأ-4
 الموات 

رض الصوافي ألخليفة عثمان بن عفان حول ملكية ن يشرح سياسة اأ-5  

همية الفالح في الزراعة أن يوضح أ-6  

تجاه الفالح العراقي إخليفة عمر بن الخطاب ين سياسة الن يبأ-7  

تجاه الفالح العراقي إبي طالب أمام علي بن ن يبين سياسة الخليفة اإلأ-8  

ن يوضح سياسه السالجقة والبويهيين مع الفالح العراقي أ-9  
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/جراءات اإل  

 الزراعه في الدولةعن لطالبات لدرس الزراعه بأعطاء نبذه قصيره ل بالتمهيددرسة الم التمهيد: تقوم
 عدادإراتيجية التعلم التخيلي عن طريق ستإلى إنتقال باإلالمدرسة سالمية بعدها تقوم العربية اإل
ر ذهنية ومخاطبة جميع الحواس عطائهم جمل قصيره والسماح لهم بتكوين وتوليد صو أسيناريو ب

لى الغرفة إالكلمات المزعجة وعودة تدريجية  بتعاد عنواإل  

عطاء كل وقفه ا  عينهم و أخذ نفس عميق ثم غلق ألب منهم الهدوء والتركيز وبعدها طأفي البداية 
 حقها وتجاهل الضحكات البسيطة والذي يأتي متأخرا ينتظر خارج الصف 

عما ترينه  ن تكلمياأل زراعية؟ وصلترض أن في األ ا انتيقول لهأو  ةمن الطالب العرض: أطلب
كيفية االهتمام بها؟من المنتوجات الزراعية و   

رض؟ عدد كم من المنتوجات الزراعية رض زراعية ماذا يوجد في هذة األأن في انت األ اقول لهأو -
 الموجودة الداخلة في صناعة المنسوجات؟ 

قطع الرسول هذة ألى من ا  رض الموات وكأنه في عهد الرسول و أشكل تتخيل ن أ طلبأو -
راضي؟األ  

رض الصوافي كيف كان وضعها في عهد الخليفة الراشدي عمر بن أ نفسها فيتتخيل  نأ طلبأو -
 الخطاب؟

ماهي فوائد خراج المساحة وكيف تتخيل  شكلها؟ أن الخراجية؟ كيفرض في األ انفسهتتخيل ن أ-
 شكل جباية الخراج في العراق وفي بالد الشام ومصر واليمن 

مويين شكل الحركة الزراعية في عهد األتتخيل ن أ-  

شعور الفالح من حيث حالته وخصوصا في  تشعرن وأرض زراعية أفي  وكأنهاا نفسهتتخيل ن أ-
 سيطره البويهيين والسالجقة 

 فاءرض زراعية واسأله كيف يقوم بسقيها في صدر االسالم في عهد الخلأفي تتخيل نفسها ن أ-
 الراشدين في العراق والشام؟

وسبب وجودها؟  شكل السدود الموجودة على نهر دجلةتتخيل ن أ-  
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جابات مع بأجراء حوارا مع الطالبات حول اإلقوم بتسجيل المعلومات على اللوح التفاعلي وذلك أو 
جابة الصحيحة.ختيار اإلا  جابات البعيدة و ستبعاد اإلا  طرح االسئلة للطالبات و   

 

دوات المستعملة:األ  

 لوح تفاعلي / قلم سبورة / 

 

التدريس:ستراتيجيات إ  

ستراتيجية العصف الذهني إستراتيجية المناقشة / إالتخيل /  ستراتييجةإ  

 

المرحلي(التقويم خالل الدرس )التقويم  التقويم:  

سئلة المطروحة جابة عن األهل تستطيع اإل-  

رض الموات مالمقصود بأ -  

سالمية في الزراعه هتمام الدولة العربية اإلإسبب  -  

ماالمقصود بديوان الخراج -  

رض الموات أسة الرسول والخلفاء الراشدين مع سياكيف كانت  -  

مويين والبويهيين مع الفالح العراقي  الخلفاء العباسيين والراشدين واألكيف كانت سياسة  -  

 )التقويم الختامي( 

ثناء الدرس أادة كتابة التخيالت التي تخيلتها عإهل تستطيع  -  

ممتعه؟ستراتيجية التعلم التخيلي إهل كانت  -  
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ستراتيجية التعلم التخيليإالخطة التدريسية وفق   

التعلم التخيلي  (2مذكرة التحضير اليومي )  

التاريخ عدادي                                                    المبحث:الرابع اإل الصف:  

  1عدد الحصص:                                                     2019التاريخ:  /   / 

الري( قطاع، مشاريعاإل) الدرس الثالث                              

 النتاجات التعليمية 

ن:أن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب   

ن يعرف المصطلحات والمفاهيم المتعلقه بالدرس أ-1  

ن يبين سياسة الخلفاء العباسيين من ناحية االقطاع أ-2  

مويين والعباسيين من ناحية مشاريع الري ن واألالخلفاء الراشدي سياسةن يميز بين أ-3  

ن يعلل سبب ظهور الصناعة أ-4  

هل المهن والحرف أسالمية مع التي انتهجتها الدولة العربية اإلن يشرح السياسة أ-5  

سالمية مهنه الطب في الدولة العربية اإل هميةأن يبين أ-6  

/جراءاتاإل  

عينهم وتوليد أخذ نفس عميق وغلق أ منها وامراألعض الطالبات ب بأعطاءالمدرسة تقوم  التمهيد
 صور ذهنية 

قطاع؟إرض أتكون  اإلقطاعية؟ وكيفرض شكل األتتخيل ن أ ةطلب من الطالبأ-  

قطاع إلاراضي أتجاه إسياسة العباسيين تتخيل ن أ -  

سالمية في الري شكل سياسة الدولة العربية اإلتتخيل ن أ -  

ن سالمية موالعباسيين في الدوله العربية اإلمويين اء الراشدين واألشكل سياسة الخلفتتخيل ن أو  -
  الري؟ناحية مشاريع 



64 
 

والحرف؟نتهجتها الدولة العربية االسالمية مع اهل المهن إالسياسة التي تتخيل ن أ-  

قوم بتسجيل المعلومات على اللوح التفاعلي وذلك بأجراء حوارا مع الطالبات حول االجابات مع أو 
جابة الصحيحة.ختيار اإلا  و الغير صحيحة ستبعاد االجابات ا  سئلة للطالبات و األطرح   

دوات المستعملة:األ  

 لوح تفاعلي / قلم سبورة / 

التدريس:ستراتيجيات إ  

ستراتيجية المناقشة إستراتيجية التخيل / إ  

 

المرحلي(التقويم خالل الدرس )التقويم  التقويم:  

 

سئلة المطروحةجابة عن األاإل -  

قطاع ماالمقصود باإل-  

وضح سبب منح بعض الوزراء وكبار الموظفين طيلة بقائهم في مناصبهم غلة بعض المزارع -  

الري  مشاريعة مويين والعباسيين من ناحيناقش سياسة الخلفاء الراشدين واأل-  

بين سبب ظهور الصناعة؟-  

هل المهن والحرف أنتهجتها الدولة العربية االسالمية مع إماهي السياسة التي -  

 

 التقويم الختامي /

ة التي يولدها الطالب خالل الدرسعن طريق كتابة الصور الذهني-  
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 الخطة التدريسية وفق استراتيجية التعلم التخيلي

التعلم التخيلي  (3اليومي )مذكرة التحضير   

طرق المواصالت( ،الدرس الرابع )الحرفيون  

التاريخ عدادي                                                    المبحث:الرابع اإل الصف:  

2عدد الحصص:                                                2019التاريخ:  /   /   

 النتاجات التعليمية 

ن:أن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب   

حسن حاال ألمستقلون ن الصناع اأجورون والصناع المستقلون وماسبب يميز بين الصناع المأ-1 
 من الصناع المأجورون؟

جور ن يبين كيف كانت تحدد األأو -2  

صناف في البالد العربية االسالمية هو سبب ظهور األ وما قابة او الصنف؟ن يشرح واجب النأ-3  

للنقابة داري ن يستخرج مكونات التنظيم اإلأ-4  

ن يقارن بين عمل النقيب وعمل الشيخ)المعلم(أ-5  

سالمية اع الضرائب في الدولة العربية اإلنو أن يعدد أ-6  

ن يعرف المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالفصل أ-7  

 

جراءات /اإل  

ال في الدولة وضع العمبالتمهيد للطالبات عن طريق قصه قصيره عن المدرسة ن تقوم أوهو التمهيد: 
خذ نفس أعينهم و أبأغالق سالمية وكيف كان الصناع؟ بعدها القيام ببدء تمرين التخيل العربية اإل
 طلب من الطالباتأالعمل على توليد الصور الذهنية و عميق و 

لى كم قسم قسمو؟ا  و األسم؟ شكل الحرفيون ولماذا سمو بهذا تتخيل الطالبة ن أ-  



66 
 

جور وكيف كانت؟شكل األتتخيل الطالبة ن أ-  

جور كيف كانت تحدد األ ةالطالبتتخيل ن أ-  

ماهو واجب النقابة او الصنف؟تتخيل ن أو  ؟صنافاألسبب ظهور تتخيل ن أ-  

داري لكل نقابة المكون اإل ةالطالبتتخيل ن أ-  

شكل النقيب وماالذي يتمتع به  ةالطالبتتخيل ن أ -  

سالمية يام الدولة العربية اإلأشكل الضرائب الموجودة انذاك؟  ةالطالبتتخيل ن أ-  

انت المبادالت التجارية في في عهد الدولة العربية االسالمية فكيف ك انفسه ةالطالبتتخيل ن أ-
جزاء الدولة نفسها؟ وبماذا تسمى؟أداخل   

في عهد الدولة العربية االسالمية فكيف كانت المبادالت التجارية خارج  الطالبة نفسهاتتخيل ن أ-
 الدولة؟ وبماذا تسمى؟

جابات مع طالبات حول اإلقوم بتسجيل المعلومات على اللوح التفاعلي وذلك بأجراء حوارا مع الأو 
الصحيحة.جابة ختيار األا  و الغير صحيحة جابات ستبعاد اإلا  سئلة للطالبات و طرح األ  

 

دوات المستعملة:األ  

 لوح تفاعلي / قلم سبورة / 

التدريس:ستراتيجيات إ  

ستراتيجية المناقشةإستراتيجية التخيل / إ  

التقويم المرحلي  التقويم:  

سئلة المطروحةجابة عن األاإل -  

صناف؟ماسبب ظهور األ-1  

حسن حاال من الصناع المأجورون؟أن الصناع المستقلون أماهو سبب -2  
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جور؟األكيف كانت تحدد -3  

مميزات النقيب؟-4  

الضرائب؟نواع أعدد -5  

ماالمقصود بالتجارة الداخلية والتجارة الداخلية؟-6  

 التقويم النهائي 

 من خالل كتابة التخيالت على ورقه 
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 الخطة التدريسية وفق استراتيجية التعلم التخيلي

التعلم التخيلي  (4مذكرة التحضير اليومي )  

النقود والصيرفة( ،)طرق المواصالت الدرس الخامس  

التاريخ الرابع االعدادي                                    المبحث: الصف:  

2عدد الحصص:                                  2019التاريخ:  /   /   

 النتاجات التعليمية

:يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على ان  

هم الطرق البرية أن يميز الطالب بين أ-1  

هم الطرق النهرية )في البصرة(أن يعرف الطالب أ-2  

)نهر الفرات( ن يعرف الطرق النهريةأ-3  

نهر؟لبقية األ همية الكبرى بالنسبةن نهر النيل يحتل األأماهو سبب -4  

يشرح الطالب شكل النقود والصيرفة وكيف كان شكل التبادل التجاري؟ نأ -5  

ن يبين من الذي سك النقود وكيف كان شكل النقود؟أ-6  

وبماذا كانت تستخدم؟ ن يوضح شكل الصكوك وماذا تسمى؟أ-7  

 

/جراءات اإل  

خذ نفس أو  عينهمأطالبات بأغالق ن تقوم الأان تقوم المدرسة بعمل تمرين التخيل وذلك  التمهيد:
 عميق

البرية؟هم الطرق أكيف شكلها؟ وماهي  الطرق البرية؟ طلب من الطالبات تخيلأ-  

وشكل الميناء؟ النهرية؟شكل الطرق تتخيل ن أ-  

نهر النيل()البرية شكل الطرق تتخيل ن أ-  
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شكل النقود والصيرفة وكيف كان شكل التبادل التجاري؟تتخيل ن أ-  

شكل النقود؟ ومن الذي قام بسكها تتخيل ن أ-  

شكل الصكوك وبماذا تسمى؟ وبماذا كانت تستخدم؟تتخيل ن أ-  

جابات مع بأجراء حوارا مع الطالبات حول اإلقوم بتسجيل المعلومات على اللوح التفاعلي وذلك أو 
جابة الصحيحة.ختيار اإلا  و الغير صحيحة جابات ستبعاد اإلا  طرح االسئلة للطالبات و   

دوات المستعملة:األ  

 لوح تفاعلي / قلم سبورة / 

التدريس:ستراتيجيات إ  

ستراتيجية المناقشةإستراتيجية التخيل / إ  

التقويم المرحلي  التقويم:  

سئلة المطروحةجابة عن األاإل -  

ماالمقصود بالطرق البرية -1  

النهرية؟ماالمقصود بالطرق -2  

من الذي قام بسك النقود؟-3  

تسمى؟ وما الصكوك؟بماذا تستخدم -4  

 التقويم النهائي

جراء مجموعات وكتابة التخيالت التي تخيلوهاإمن الطلبة المدرسة تطلب   
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(5) ملحق  

 األهداف حسب مستويات بلوم

 

ن يعلل الطالب سبب اهتمام الدوله العربية االسالمية في الزراعه أ-1  

بالنسبة للمنتوجات الزراعية والصناعية  ن يحدد الطالب اهمية الزراعهأ-2  

ن يعرف الطالب مفهوم ارض الموات أ-3  

ن يشرح الطالب سياسة الدولة العربية االسالمية منذ عهد الرسول والخلفاء أ-4

ارض الموات  العباسيين حول  

ن يعرف الطالب مفهوم ملكية ارض الصوافي أ-5  

ن يشرح الطالب سياسة الخليفة عثمان بن عفان حول ملكية ارض الصوافي أ-6  

ن يعرف الطالب مفهوم ملكية ارض الصلح أ-7  

ن يعرف الطالب مفهوم ديوان الخراج أ-8  

ن يعرف الطالب مفهوم ملكية االرض الخراجية أ-9  

فوائد خراج المساحة  يستنتج الطالبن أ-10  

مة ن يعرف الطالب نظام المقاسأ-11  

ن يوضح الطالب سياسة الخليفه عمر بن الخطاب اتجاه الفالح العراقيأ-12  

ن يستنتج الطالب سياسة الخليفه االمام علي في رعاية الفالح العراقيأ -13 

ن يناقش الطالب سياسة الخلفاء الراشدين من حيث مشاريع الري أ -14 

ن يوضح الطالب سياسة االمويين من حيث مشاريع الري  أ -15 

ن يبين الطالب حالة الفالح العراقي خالل سيطره البويهيين والسالجقة أ-16  

ن يحدد الطالب اهمية الفالح في الزراعه في الدولة العربيه االسالمية أ-17  

ن يناقش الطالب السياسه التي انتهجتها الدولة العربيه االسالمية مع اهل المهن أ-18

 والحرف

صناعه ن يعلل الطالب سبب ظهور الأ-19  
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ن يفسر الطالب شكل االجور في الدولة العربيه االسالمية أ-20  

ن يشرح الطالب اهمية مهنه الطب في الدولة العربيه االسالميةأ-21  

ن يعلل  الطالب سبب ظهور االصناف في البالد العربيه االسالمية أ-22  

ن يعدد الطالب انواع الضرائب في الدولة العربيه االسالمية أ-23  

ن يعرف الطالب التجارة الداخلية أ-24  

ن يعرف الطالب التجارة الخارجية أ-25  

ن يبين الطالب ميزه مهنه الوراقين أ-26  

ن يبين الطالب اهم الطرق النهرية أ-27  

  البريةن يبين الطالب اهم الطرق أ-28

ن يستخرج الطالب اهمية طريق ميناء البصرة أ-29  

نهر الفرات()لنهرية ان يبين الطالب اهمية الطرق أ-30  

ن يستخرج الطالب اهمية نهر النيل في مصرأ-31  

ن يبرهن الطالب من الذي سك النقود على طراز عربي اسالمي وطبع عليها أ-32

 ايات قرانية عربيه؟ 

ن يبرهن الطالب اهمية الصكوك )السفتجه(الحوالة في المعامالت التجارية أ-33  

العباسين في ترميم شبكات الري في البالد ن يستخرج الطالب اهم اعمال أ-34

 المفتوحه خصوصا بالد الشام ومصر والعراق 

ن يستخرج الطالب سبب بقاء الموظفين وبعض الوزراء في عهد الخلفاء أ-35

 العباسيين؟

  االقطاع؟ن يستخرج الطالب كم نوع من أ-36

  الصنف؟ن يوظف الطالب واجب النقابة او أ-37

  للنقابة؟التنظيم االداري  الطالب مكوناتن يستخرج أ-38

ن يستخرج الطالب عمل النقيب؟ أ-39  

المعلم؟ن يوظف الطالب عمل الشيخ او أ-40  
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ن يحسب الطالب كيف كانت االجور تحدد؟ أ-41  

حاال من الصناع  أحسنن يستخرج الطالب سبب ان الصناع المستقلون أ-42

 الماجورون؟

  الصناع؟ن يحسب الطالب كم نوع من أ-43

ن يحسب الطالب كم طريقه للتبادل التجاري بين البائع والمشتريأ -44  

ان يستخرج الطالب في اي عصر ازدهرت حركة الصيرفة -45  
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 ( 6ملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 (7ملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية نينوى

 

 


