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تأثيش اعتخذاو اعتشاتيديخ  .K.W.Lفي انتحصيم انًؼشفي و أداء ثؼط
انًهبساد انذفبػيخ ثكشح انغهخ نطهجخ انصف انثبني .
و.د.ػًبد غؼًه ساظي
اندبيؼخ انًغتنصشيخ/كهيخ انتشثيخ االعبعيخ/لغى انتشثيخ انشيبظيخ
2014و
انخالصخ
شول الجؾش علٔ فوَخ فصْل:
رعمموي اللصممل المممّل الوالهممخ ّاُو٘ممخ الجؾممش هممي ُممن ُممنٍ الوممْاك ُممٔ هممبكح مموح الَمملخ ث مماِ٘ب ال ولممٔ
ّالٌظوٓ ؽ٘ش ًِب ر ل الطلجمخ لو٘ملاى ال ومل الوصم و (ُّمْ الزوث٘مخ ال ول٘مخ ) قجمل الزقموط صمن فمٔ ه٘ملاى
ال وممل الممْاق ٖ ث ممل الزقمموطّ . ,هممي االغمممى علممٔ هجممبكٓ اٍممزوار٘غ٘خ K.W.Lرجمم٘ي للجبؽممش اًِممب روضممل
اٍِبهخ عبكح فٖ ع ل الطبلت هؾْه ال ول٘مخ الز ل٘و٘مخ ُّملفِب ّتبٗزِمب فزَمزٌل المٔ هِمبهاد الزلل٘مو ال ل٘مب
ّثنلك رالم ؽم للزقلص هي اللّه الَلجٖ النٕ ٗإكَٗ الطبلت الٔ كّه ارابى الطبلت لووؽلمخ ارقمبم الامواه
ّارابى الو لْهبد ّالوِبهاد القبصخ ثل جخ همب ّهٌِمب موح الَملخٌُ ,مب رلومي اُو٘مخ الجؾمش ًْمَ هؾبّلمخ
علٗلح ّاظبفخ ًْع٘خ فٖ هغبل الزلهٌٗ ّالز لن فٖ هغبل الزوث٘خ الوٗبظ٘خ ّ وح الَملخ ثبلقصمْف فِمٖ
عجممبهح عممي ًاممل رغممبهة اٍممزوار٘غ٘بد الممز لن الؾمملٗش فممٖ هغممبالد الز لمم٘ن لل لممْم االفمموٓ الممٔ الوغممبل
الوٗبظمٖ لزطج٘اممَ فممٖ الوغممبل ال ولممٖ فممٖ ر لممن الوِممبهاد اللفبع٘ممخ ّالزؾصمم٘ل الو وفممٖ ثلمموح الَمملخ .اهممب
ه للخ الجؾش فزلوي ث لم االُزوبم ثبٍمزوار٘غ٘بد الزملهٌٗ الؾلٗضمخ همي قجمل الولهٍم٘ي فعمم عمي ٌُمب
رَبؤالد عبهخ هي ظ ف كهعبد رؾص٘ل الطمة لوبكح وح الَلخ (الٌظموٓ ال ولمٔ)ّ .رعموي منلك
اُلاف ؽ٘ش ِٗلف الجؾش الٔ:
 الز وف علٔ ربص٘و اٍزقلام اٍزوار٘غ٘خ  K.W.Lفٖ الزؾص٘ل الو وفٖ ّاالكاء الوِبهٕ ثلوح الَلخ.اهب فوّض الجؾش فِٖ
 ٌُب فوّق ماد كاللخ اؽصبئ٘خ ث٘ي ًزبئظ االفزجبهاد الاجل٘مخ ًّزمبئظ االفزجمبهاد الج لٗمخ فمٖ الزؾصم٘لالو وفٖ ّالوِبهاد اللفبع٘خ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ ّالعبثطخ
 ٌُب فوّق ماد كاللخ اؽصبئ٘خ ث٘ي ًزبئظ االفزجبهاد الج لٗخ لزؾص٘ل الو وفٖ ّالوِبهاد اللفبع٘خ ث٘يالوغوْعز٘ي الزغوٗج٘خ ّالعبثطْ ّلصبلؼ الوغوْعخ الزغوٗج٘خ.
ّشول علٔ هغبالد الجؾش الوغبل الج وٕ ّالوغبل اليهبًٖ ّالولبًٖ
ّرعوي اللصل الضبًٖ االغبه الٌظوٕ اٍزوار٘غ٘خ  .K.W.Lهواؽل رٌل٘ن االٍزوار٘غ٘خفطْارَ فطْاد
رٌل٘ن االٍزوار٘غ٘خ.
اهب اللصل الضبلش فال شول علٔ هٌِغ٘خ الجؾمش ّقمل اٍمزقلم الومٌِظ الزغوٗجمٖ ّعٌ٘مخ الجؾمش ُّمن غممة
الووؽلممخ الضبً٘ممخ ثاَممن الزوث٘ممخ الوٗبظمم٘خ ل٘ممخ الزوث٘ممخ االٍبٍمم٘خ ثبلغبه ممخ الوَزٌصمموٗخ ّالزممٖ قَمموذ الممٔ
هغوْعز٘ي هغوْعخ رغوٗج٘مخ ( )28غبلمت ّهغوْعمخ العمبثطخ ( )28غبلمت ّالزلبفإال ٌ٘مخ ّاالفزجمبهاد
الوِبهٗخ اللفبع٘خ ّالزغوثخ االٍزطمع٘خ ّاٍزقواط االٌٍ ال لو٘خ ّفطْارخ ّاالفزجبهاد الاجل٘خ ّرطج٘م
الزغوثخ ثبٍزقلام االٍزوار٘غ٘خ ّصن االفزجبهاد الج لٗخ للزؾص٘ل الو وفمٖ ّالوِمبهاد اللفبع٘مخ ّالٍْمبئل
االؽصبئ٘خ.
اهممب اللصممل الواثممت فاممل رعمموي عمموض ّرؾل٘ممل هْهٌبق ممخ ًزممبئظ االفزجممبهاد الاجل٘ممخ ّالج لٗممخ للوغوممْعز٘ي
الزغوٗج٘خ ّالعبثػ فٖ الزؾص٘ل الو وفٖ ّالوِبهاد اللفبع٘خ.
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اهب اللصل القبهٌ فال رعوي االٍزٌزبعبد الزٖ رْصل الِ٘ب الجبؽش ُّٖ:
 .ظِْه اللوّق ث٘ي ًزبئظ االفزجبهاد الاجل٘خ ّالج لٗخ للوغوْعخ الزغوٗج٘مخ ٗملل علمٔ رمبص٘و االٍمزوار٘غ٘خفٖ رطْه ثبلزؾص٘ل الو وفٖ ّاالكاء الوِبهٕ لج ط الوِبهاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
 .رامملم الوغوْعممخ الزغوٗج٘ممخ الزممٖ اٍممزقلهذ اٍممزوار٘غ٘خ  K.W.Lفممٖ افزجممبهاد الزؾصمم٘ل الو وفممّٖالوِبهاد اللفبع٘خ ( فطْاد اللفبى ,الَؾت اللفبعٖ) عي الوغوْعخ العبثطخ.

انجبة االول
 -1انتؼشيف ثبنجحث.
 1-1انًمذيخ واهًيخ انجحث.
لال صجؼ علٔ عبر ّ بُل اإلًَبى عتء ج٘مو للمٔ ْٗا مت الزؾملٗش ّالزطمْٗو المنٓ ؽملس فمٔ ال صمو
المنٓ ٗ ٘ مَ  ,لممنلك فماى عل٘ممَ ثمنل الويٗمل هممي الغِمل لوْا جممخ رطمْهاد ال صمو ّ ,للممٔ َٗمزط٘ت اإلًَممبى
همؽاخ ُنا الزطْه ف٘غت ى ٗلْى ملك فمٔ هوؽلمخ ئعملاكٍ قجمل ى ٗقموط لو٘ملاى ال ومل ل٘صمجؼ ًبف مب فمٔ
هغبل ال ول ّ ,هوؽلخ ئعلاك ٓ فوك رجمل همي الوواؽمل اللهاٍم٘خ الزمٔ ٗومو ثِمب فممل فزموح كهاٍمزَ ٍمْاء
ثوواؽممل الز لمم٘ن الوقزللممخ فمممل الولهٍممخ ّ فممٔ الغبه ممخ ّالجؾممش الؾممبلٔ ثصمملك الووؽلممخ الغبه ٘ممخ فمممل
الووؽلخ الغبه ٘خ ّ ٘ل٘مخ هْا جمخ الزطمْه الؾملٗش عٌمل رملهٌٗ ئؽملٓ الومْاك الِبهمخ الزمٔ رَمِن فمٔ ئعملاك
ه لون الزوث٘خ الوٗبظ٘خ ّ ,هي ُن ُنٍ الوْاك ُٔ هبكح وح الَلخ ث اِ٘ب ال ولمٔ ّالٌظموٓ ؽ٘مش ًِمب ر مل
الطلجخ لو٘لاى ال ول الوص و (ُّْ الزوث٘خ ال ول٘خ ) قجل الزقوط صن فٔ ه٘لاى ال ول الْاق ٖ ث ل الزقموط .
فوي ٌُب بًذ الٍزوار٘غ٘بد الزلهٌٗ ّالز ل٘ن اللّه اللج٘مو فمٖ عول٘مخ المز لن ّالز لم٘ن ّر مل ثبًِمب همي اُمن
الغْاًت الوِوخ للوؾْه اللهاٍٖ فٖ ال ول٘خ الزلهَٗ٘خ الو وف٘خ ,فبلزلهٌٗ لن ٗ ل فٌب ومب مبى ٗ زامل المٔ
ّقذ قوٗت  ,ثل اصجؼ علوب ّفٌب فٖ اى ّاؽلُّ.لنا عبءد الطوائ ّاالٍزوار٘غ٘بد الؾلٗضخ ثلعْح عمبكح
للهظ هِبهاد الزلل٘و ثبلوٌِظ اللهاٍٖ ثوب ٗغ ل الطبلمت ٗللمو ف٘ومب ٗاملم لمَ همبكح ر ل٘و٘مخ ّ .همي االغممى
علمٔ هجمبكٓ اٍمزوار٘غ٘خ  K.W.Lرجم٘ي للجبؽمش اًِمب روضمل اٍمِبهخ عمبكح فمٖ ع مل الطبلمت هؾمْه ال ول٘مخ
الز ل٘و٘خ ُّلفِب ّتبٗزِب فزَزٌل الٔ هِبهاد الزلل٘و ال ل٘ب ّثنلك رالم ؽم للزقلص هي اللّه الَلجٖ المنٕ
ٗإكَٗ الطبلت الٔ كّه ارابى الطبلت لووؽلخ ارقبم الاواه ّارابى الو لْهمبد ّالوِمبهاد القبصمخ ثل جمخ همب
ّهٌِب وح الَلخ الزٖ ُٖ اؽلٓ اللهًّ الوِوخ فٖ الزوث٘خ الوٗبظ٘خ ُّٖ ل جخ مّ هِمبهاد عبل٘مخ ٍمْاء
بًذ ُغْه٘خ اّ كفبع٘خ ُّٖ ل جخ عوبع٘خ رزطلت الاْح ّاللاف َ٘ لز لن الوِبهاد ّالز وف علمٔ قبًًِْمب .
ّهي ٌُمب رلومي اُو٘مخ الجؾمش ًْمَ هؾبّلمخ علٗملح ّاظمبفخ ًْع٘مخ فمٖ هغمبل الزملهٌٗ ّالمز لن فمٖ هغمبل
الزوث٘خ الوٗبظ٘خ ّ موح الَملخ ثبلقصمْف فِمٖ عجمبهح عمي ًامل رغمبهة اٍمزوار٘غ٘بد المز لن الؾملٗش فمٖ
هغممبالد الز لمم٘ن لل لممْم االفمموٓ الممٔ الوغممبل الوٗبظممٖ لزطج٘اممَ فممٖ الوغممبل ال ولممٖ فممٖ ر لممن الوِممبهاد
اللفبع٘خ ّالزؾص٘ل الو وفٖ ثلوح الَلخ للٌِْض ّالزغلك فٖ هغبل الزلهٌٗ ّالزؾص٘ل ثلوح الَلخ .
 2-1يشكهخ انجحث.
هممي فمممل رمملهٌٗ الجبؽممش لوممبكح مموح الَمملخ ث مماِ٘ب ال ولممٔ ّالٌظمموٓ  ,ل مملح ٍممٌْاد ّعممل رَممبّالد هممي
الطمة هزوضلخ ثص ْثخ هبكح وح الَلخ ّعلم فِوِن لِب ّعلم ّعْك ٓ كاف ٘خ ّ اٍزضبهح لملٓ االطممة
لز لن الوبكح ّهِبهارِب ,ئال هي ث ط الٌوبمط ُّٔ همت اسٍمف قل٘لمخ ال ملك ُمنا همي عبًمت الطممة ّعملم
االُزوبم ثبٍزوار٘غ٘بد الزلهٌٗ الؾلٗضخ هي قجل الولهٍ٘ي فعمم عمي ٌُمب رَمبؤالد عبهمخ همي ظم ف
كهعبد رؾص٘ل الطمة لوبكح وح الَلخ (الٌظوٓ ال ولٔ) علٔ ؽل ٍْاء فوي ٌُب ؽمبّل الجبؽمش ىٗمبكح
كاف ٘خ الطبلجبد ًؾْ ر لن هبكح وح الَلخ ّملك ثاٍزقلام ّؽلاد ر ل٘و٘خ علٔ ّف اإلٍمزوار٘غ٘خ الوازوؽمخ
 .وب ى ُنا الجؾش لَ الَج فٔ ئٍزقلام ئٍزوار٘غ٘خ  K.W.Lفٔ هغبل وح الَلخ.
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 . 3 -1اهذاف انجحث.
 الز وف علٔ ربص٘و اٍزقلام اٍزوار٘غ٘خ  K.W.Lفٖ الزؾص٘ل الو وفٖ ثلوح الَلخ. الز وف علٔ ربص٘و اٍزقلام اٍزوار٘غ٘خ  K.W.Lفٖ االكاء الوِبهٕ لج ط الوِبهاد اللفبع٘خ ثلوحالَلخ.
. 4 -1فشوض انجحث.
 ٌُب فوّق ماد كاللخ اؽصبئ٘خ ث٘ي ًزبئظ االفزجبهاد الاجل٘خ ًّزبئظ االفزجبهاد الج لٗخ فٖ الزؾص٘لالو وفٖ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ ّالعبثطخ
 ٌُب فوّق ماد كاللخ اؽصبئ٘خ ث٘ي ًزبئظ االفزجبهاد الاجل٘خ ًّزبئظ االفزجبهاد الج لٗخ فٖ الوِبهاداللفبع٘خ للوغوْعز٘ي الزغوٗج٘خ ّالعبثطخ ّلصبلؼ المفزجبهاد الج لٗخ
 ٌُب فوّق ماد كاللخ اؽصبئ٘خ ث٘ي ًزبئظ االفزجبهاد الج لٗخ لزؾص٘ل الو وفٖ ّالوِبهاد اللفبع٘خ ث٘يالوغوْعز٘ي الزغوٗج٘خ ّالعبثطخ ّلصبلؼ الوغوْعخ الزغوٗج٘خ.
 .5-1يدبالد انجحث.
 1-5 -1انًدبل انجششي:غمة الصف الضبًٖ ثاَن الزوث٘خ الوٗبظ٘خ ثلل٘خ الزوث٘خ االٍبٍ٘خ /الغبه خ
الوَزٌصوٗخ ل بم اللهاٍٖ .2014_2013
 2-5-1انًدبل انضيبني2014/1/15 -2013 / 10 /15 :
 3-5-1انًدبل انًكبني :الابعخ الوٗبظ٘خ الو لاخ ثلل٘خ الزوث٘خ االٍبٍ٘خ  /الغبه خ الوَزٌصوٗخ.

انجبة انثبني
 -2انذساعبد اننظشيخ.
 1-2اعتشاتيديخ .K.W.L
اى الو وفخ الَبثاخ ّالولزَت )ٌ (KWLوْمط رلهَٗمٖ غ رْهرمَ كًّمب ّتمل ) (Dona Ogleعمبم
(1986م) فٖ اللل٘خ الْغٌ٘خ للز ل٘ن فٖ (ئٗلبًَزْى) فٖ هوٗلب ظوي ثوًبهظ الزقوط للامواءح ّفٌمْى الل مخ
ٌٗ ..لهط ُنا الٌوْمط الزلهَٖٗ رؾذ ًوبمط الز ل٘ن الو وف٘خ ٗ,زٌبّل ُنا الٌوْمط رطْٗو الاواءح الٌ مطخ
)(Active Readingللٌصْف الولَِّوح ّال بهؽخ لوَبعلح الطلجخ فٖ رل ٘مل ه موفزِن الَمبثاخ همي عمل
فِن الٌص ّرْظ٘لَ ث لل ٌَٗغن هت الجٌبء الو وفمٖ للومز لن ُّ ..مٖ ئؽملٓ اٍمزوار٘غ٘بد الزملهٌٗ فلمنلك
فال عوفِب اثواُ٘ن (( اى ُنح االٍزوار٘غ٘خ ر ل اٍزوار٘غ٘خ الز لن ّاٍم خ االٍمزقلام رؾملس رٌ م٘ػ ه وفمخ
الطمممة الَممبثاخ ّع لِممب ًاطممخ اٍممزن به لوثطِممب ثبلو لْهممبد الغلٗمملح الزممٖ ٗز لوِممب))ّ )125 :1(.عوفِممب
ً٘ل٘ي الجو بًٖ
(( ُممٖ عمموض القطممْاد ّاالعممواءاد الوورجممخ ّالوقطط مخ الولهعممخ فممٖ كل٘ممل الو لوممخ ّالزممٖ غلممت هممي
الو لوخ رٌل٘ن االً طخ ّاٍزقلام الطوق ّاالٍبل٘ت ّالٍْبئل ّاٍبل٘ت الزاْٗن الزٌْعخ ّالزٖ رِزن فٖ رٌظ٘ن
الزلل٘و ّرقل٘صخ هي صمصخ اعولح رزطلت االعبثخ علٔ صمس اٍئلخ ؽْل ه وفخ الوز لن عي الوْظمْى ّهمب
النٕ ٍْف ٗز لن ّهمبما ر لم ن عمي الوْظمْى هؾومل اللهاٍمخ هومبٗإكٕ المٔ رور٘مت االفلمبه ّر ٘م٘ي عِمْك
الوممز لن فممٖ اللهاٍممخ ّالجؾممش ))ّ)16 :12(.عوفِممب ُ ( KaPPممٖ اٍممزوار٘غ٘خ ع٘مملح َٗممزقلهِب الو لوممْى
لزٌ ٘ػ رن و الطمة فٖ الوْظْى اللهً قجل اى ٗؾلس الز لن الغلٗل).)10:16 (.
ّعوفِب عوبل عط٘خ( ُٖ اؽلٓ اٍزوار٘غ٘بد الز لن ؽ٘مش َٗمغل الزلو٘من مل هبللٗمخ همي ه لْهمبد ٍمبثاخ
عي الوْظْى صن ٗاوه َّٗغل هبٗؾزبعَ فٖ ظْء هبٗطوؽَ الو لن هي ه لْهبد ّث ل ملك َٗغل هبر لوخ
ثلل ل صن َٗغل اُن الزطج٘ابد ّٗولي اى ٗزن ملك فٖ شملل فموكٕ اّ فمٖ هغوْعمبد ٌٗظوقمب الو لمن ؽَمت
هبٗزطلجخ الوْقف).)142 :3 (.
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1-1-2ـ يشاحم تنفيز اننًىرج وخطىاته.)45 :5( .
عٌلهب غْهد )ُ (Ogleنا الٌوْمط الزلهََّٖٗ ٍّ ,وزَ ) (KWLهاكد ى رللل رلك الؾوّف علٔ
هواؽل الو وفخ اسٍبٍ٘خ الضمس:
 ))Kهبما عوف عي الوْظْىّ ,روهي لللوخ ) (Knowالو وفخ الَبثاخ . )(Wهبما هٗل ى عوف عي الوْظْىّ ,روهي لللوخ ) (Wantالو وفخ الواصْكح. )(Lهبما ر لوذ ثبلل ل عي الوْظْى ّ ,روهي لللوخ ) (Learnedالو وفخ الولزَجخ2-1-2ـ خطىاد تنفيز اننًىرج.)78 :9( :
ّلزَِ٘ل ُنٍ ال ول٘خ قبهذ ّتل ) (Ogleثاعلاك ًوْمعِب الزلهَٖٗ ّالنٕ ٗزعوي ٍذ فطْاد
رلص٘ل٘خ ُٖ :
 رؾلٗل الو وفخ الَبثاخ للٓ الوز لو٘ي عي الوْظْى الوَزِلف ثبللهاٍخ(K) .ة -رصٌ٘ف هب ٗ وفَ الوز لوْى عي الوْظْى الوَزِلف ّف هقطػ رٌظ٘وٖ لللهً ط -رؾلٗل هب ٗوٗل
ى ٗ وفَ الوز لوْى عي الوْظْى الوَزِلف (W) .
ك -الاواءاد الواصْكح سّهاق عول هٌزو٘خ للوْظْى .
ُ  -رصؾ٘ؼ الو لْهبد القطأ الزٖ بى ٗ وفِب الوز لن عي الوْظْى قجل الاواءح .
ّ -رؾلٗل هبما ر لن الطلجخ ثبلل ل( ) (Lالزاْٗن القزبهٖ.

انجبة انثبنث.
 -3ينهديخ انجحث واخشاءته انًيذانيخ.
. 1-3ينح انجحث.رن اٍزقلام الوٌِظ الزغوٗجٖ لومئوزخ ه للخ الجؾش.
. 2-3ػينخ انجحث:
رن افز٘به عٌ٘خ الجؾش الوزوضلمخ ثطممة الووؽلمخ الضبً٘مخ ثاَمن الزوث٘مخ الوٗبظم٘خ ل٘مخ الزوث٘مخ الوٗبظم٘خ
الغبه ممخ الوَزٌصمموٗخ ل ممبم اللهاٍممٖ  2014-2013ثبلطوٗاممخ ال ولٗممخ ّ.رلًْممذ هممي ( )90غبلممت ّغبلجممخ
ؽ٘ش رن اٍمزج بك الطبلجمبد ّعملكُي (ّ )14اٍمزج بك ال ٘مو هلزميه٘ي ّالوز ٘جم٘ي ّهومي كفلمْا فمٖ الزغوثمخ
االٍزطمع٘خ ّثل ْا ( )20غبلت ُّن هي قبعخ هقن (ّ )3ثنلك رلًْذ ال ٌ٘خ الجؾش هي ( )56غبلت ُّن
هْىع٘ي علمٔ شم جز٘ي ّرمن افز٘مبه ثطوٗامخ الاوعمخ قبعمخ ( )1لزلمْى الوغوْعمخ الزغوٗج٘مخ ّثْاقمت ()28
غبلت ّقبعخ ( )2لزلْى الوغوْعخ العبثطخ ّثْاقت ( )28غبلت ّقل شللذ ال ٌ٘خ ًَجخ ( .)%62,22
 3 -3تكبفؤ انؼينخ.
عول الجبؽش الٔ اعواء الزلبفإ علٔ عٌ٘خ الجؾش فٖ الوز ٘واد هي الغبًت الوِمبهٕ ّالزؾصم٘ل الو وفمٖ
للوغوْعزٖ الجؾش ّ وب هج٘ي فٖ علّل (.)1
انًتغيشاد
الزؾص٘ل الو وفٖ
فطْاد اللفبى
الَؾت اللفبعٖ

خذول (.)1
يجين تكبفؤ انؼينخ في انًتغيشاد ين اندبنت انًهبسي وانتحصيم انًؼشفي.
ليًخ )(T
انًدًىػخانعبثطخ
وحذحانميبط انًدًىػخانتدشيجيخ
انًحغىثخ
ع
ط
ع
ط
اللهعخ
اليهي /صب
كهعخ

4,13
22,01
7,20

1,44
0,90
3,00

4,05
22,74
7,25

1,45
1,24
3,20

0,30
1,43
0,27

ليًخ ) (Tانذالنخ
اندذونيخ
1,67

ت٘و ه ٌْٕ
ت٘و ه ٌْٕ
ت٘و ه ٌْٕ

ٗزج٘ي هي فممل الغملّل( )1اى ق٘ومخ ) (Tالوؾَمْثخ ّالزمٖ ثل مذ علمٔ الززمبلٖ( ) 0,27’ 1,43’ 0,30
لمفزجبهاد االكاء الوِبهٕ ّالزؾص٘ل الو وفٖ ُّٖ اص و هي ق٘وخ ) (Tالغلّل٘خ ّالزمٖ ثل مذ ( )1,67
عٌل هَزْٓ كاللخ (ّ )0,05رؾذ كهعخ ؽوٗخ (ُّ )54نا ٗلل علٔ ّعْك الزلبفإ ث٘ي الوغوْعز٘ي.
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 4-3االخهضح و االدواد ووعبئم خًغ انًؼهىيبد.
 شوٗػ ق٘بً,.صبفوح علك(.)4 ٍبعخ رْق٘ذ اللزوًّ٘خ علك (.)2 شْافص علك (.)40 واد ٍلخ قبًًْ٘خ علك (,.)40هل ت وح ٍلخ. الوواعت ّالوصبكه.االفزجبهاد ّالا٘بٍبد. الوابثمد ال قص٘خ *. فوٗ ال ول الوَبعل**. اٍزجبًبد لغوت ّلزلوٗغ الج٘بًبد . 5 -3االختجبساد انًهبسيخ انذفبػيخ..
1-5-3افزجبه ؽو خ المعت الولافت (ؽو بد الاله٘ي اللفبع٘خ).)59 :8( :
الِلف هي االفزجبه  :ق٘بً ؽو خ المعت الولافت .
االكّاد الوَزقلهخ  :هل ت وح ٍلخ هوٍْم علَ٘ فػ عوْكٕ ٗصل ث٘ي ًاطزٖ هٌزصف الول ت ّالؾل
الٌِبئٖ هبها ثوٌزصف فػ الوه٘خ الؾوح– ٍبعخ اٗابف .
هْاصلبد اسكاء ٗ :اف المعت فلف فػ ًاطخ الجلاٗخ (هٌزصف الؾل الٌِبئٖ) هت اشبهح الجلء (ٗاْم)
المعت ثؾو بد كفبع٘خ لمهبم ؽزٔ ٗ جو هٌزصف الول ت  ,صن ٗ ْك ثبلقطْاد للقلف ثبلقطْاد ًلَِب
(ثظِوٍ) ؽزٔ ٗ جو فػ الجلاٗخ  ,صن (ٗاْم) ثبللّهاى ّهْاعِخ ارغبٍ الو ط ثغبًجَ ّٗزؾو ثقطْاد
عبًج٘خ ّصْال الٔ هٌزصف الول ت ؽزٔ ٗ جو الٌاطخ ًلَِب ّٗ ْك اٗعب ث لٌ ارغبٍ رؾو َ ثبلقطْاد
الغبًج٘خ ًلَِب .
ال وّغ:
ٗ -1زؾو المعت ثبلطوٗاخ اللٌ٘خ ًلَِب فٖ الزؾو اللفبعٖ الصؾ٘ؼ .
َٗ -2وؼ للل العت هؾبّلز٘ي ّٗزن ؽَبة اليهي االقل .
انتغديم َٗ :غل ىهي الوؾبّلز٘ي ّؽَبة اليهي االقل .
 2-5-3افزجبه الَؾت اللفبعٖ .)402 :2(.
ال وض هي االفزجبه  :ق٘بً قلهحالمعت علٔ ٍؾت اللواد الوورلح .
االكّاد الوَزقلهخ ُ :لف وح ٍلخ – وح ٍلخ – ٍبعخ اٗابف .
هْاصلبد اسكاء ٗ :اف المعت علٔ هَبفخ ( )3هزو هي لْؽخ الِلف الووٍْم علَ٘ فػ ْٗاىٕ االهض
ّعلٔ اهرلبى ( )3هزو ٗ ,اْم المعت ثوهٖ اللوح ثبل٘لٗي اّ ثبل٘ل الْاؽلح فٖ ارغبٍ لْؽخ الِلف ّفْق ُنا
القػ  ,صن ٗالي لَؾت اللوح الوورلح هي لْؽخ الِلف ّال ْكح هوح صبً٘خ الٔ فػ الجلاٗخ ّٗلوه الوؾبّلخ
ًلَِب لولح ( )60صبً٘خ .
_____________________________________________________
*ا.ك.هؾغْة اثواُ٘ن.افزجبهاد ّق٘بً .ل٘خ الزوث٘خ االٍبٍ٘خ.الغبه خ الوَزٌصوٗخ.
ا.ك علٖ ٍوْم . .افزجبهاد ّق٘بً .ل٘خ الزوث٘خ االٍبٍ٘خ.الغبه خ الوَزٌصوٗخ.
ا.م.ك اٍوبع٘ل عجل ىٗل.غوائ رلهٌٗ .ل٘خ الزوث٘خ االٍبٍ٘خ.الغبه خ الوَزٌصوٗخ.
**ا.ك علٖ ٍوْم /ف٘بً ّافزجبهاد وح الَلخ.
م.ك .هؾول شِبة/ر لن ؽو ٖ وح الَلخ.
م.م.عوو ًْهٕ /رلهٗت وح الَلخ.
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انششوغ :
ٗ -1ؾ للوقزجو اٍزقلام ال٘لٗي ّ ال٘ل الْاؽلح فٖ ههٖ اللوح علٔ اللْؽخ .
َٗ -2وؼ للوقزجو هؾبّلز٘ي ّرؾَت افعلِوب .
الزَغ٘ل  :رَغل الوؾبّالد الزٖ رمهٌ فِ٘ب اللوح لْؽخ الِلف فْق القػ الووٍْم ّرَؾت اللوح هي
المعت عٌل اًزِبء الولح الوؾلكح .
 6-3انتدشثخ االعتطالػيخ.
قبم الجبؽش عواء رغوثخ ٍزطمع٘خ علٔ ( )8غمة هي النٗي لن ٗلفلْا فٖ الزغوثخ الوئَ٘خ ثزبهٗـ
2013/10/ 16صن قبم الجبؽش ثأعبكح الزغوثخ ث ل هوّه ٍجْى ّاؽل ثِلف الزأ ل هي الزبلٖ
الزأ ل هي صمؽ٘خ االفزجبهاده وفخ لبءح اللوٗ ال وله وفخ ه لْهبد ّ االفطبء الزٖ قل رظِو ث ٘خ رغبّىُبه وفخ هلٓ فِن ال ٌ٘خ لمفزجبهاد . 7-3االعظ انؼهًيخ نالختجبساد.
 -1-7-3انثجبد.:
(ُْ صجبد ًزبئظ اسفزجبه علٔ هلٓ ّقذ غْٗل ّ لوب بى االفزجبه صبثزب ّملك هي ّقزَ أكاء ق٘بً) .
(.)91 :4
قبم الجبؽش ثبٍزقلام غوٗاخ عبكح االفزجبه ث ل فزوح ىهٌ٘خ علٔ ًلٌ المعج٘ي ُّن ( )8غمة ّرن
ٍزقواط ثو بهل االهرجبغ ثجوٍْى ّظِوثبى االفزجبهاد رزوزت ثلهعخ عبل٘خ هي الضجبد وب فٖ علّل
هقن (.)2
-2-7-3انصذق .:
ُْ ( اى رلْى هِوخ ق٘بً ّراْٗن الصلخ الزٖ ّظت هي علِب االفزجبه ف م ) (.)22 :6
لال ٍزقوط الصلق ثأرجبى غوٗاخ الصلق النارٖ ّملك ثزوث٘ت ه به ل الضجبد ّّعل ثأًخ االفزجبهاد رزوزت
ثلهعخ عبل٘خ هي الصلق وب هج٘ي فٖ الغلّل هقن ()2
 -3-7-3انًىظىػيخ .:
(علم رأص٘و االؽلبم النار٘خ ه ي قجل الوغوة فللوب ىاكد كهعخ النار٘خ عل ٔ ؽلبم االفزجبه قل ذ
هْظْع٘ خ ).)202 :14(.
اى االفزجبهاد الزٖ اٍزقلهذ فٖ الجؾش ه وّفخ ّّاظؾخ ّهلِْهخ ٍِّلخ ّ نلك ر ن عوظِب علٔ
القجواء فأًِب ثطج٘ خ الؾبل رزوزت ثلهعخ عبل٘خ هي الوْظْع٘خ عٌل كهعخ ؽوٗخ (ّ )6هَزْٓ () 0.05
خذول سلى ()2
يجين يؼبيم انثجبد و انصذق و انًىظىػيخ

االفزجبهاد
ا ؽو خ المعت الولافت(فطْاد اللفبى)
ا الَؾت اللفبعٖ

ه بهل الضجبد
0.85
0.88
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 8 -3انتحصيم انًؼشفي.
 1-8-3انهذف ين االختجبسِٗ.لف االفزجبه الٔ ق٘بً الزؾص٘ل الو وفٖ هورجطخ ثوِبهاد ّقبًْى وح
الَلخ ق٘ل الجؾش ّهمئوخ ل ٌ٘خ الجؾش.
 2-8-3تحذيذ يحبوس االختجبس .اعزول الجبؽش علٔ هلوكاد الوٌِغ٘خ الواوح لطلجخ الووؽلخ الضبً٘خ
ّالوزعوٌخ :
 هِبهاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ. ربهٗـ الل جخ. قبًْى وح الَلخ. 3-8-3تحذيذ االهًيخ اننغجيخ نًحبوس االختجبس:رن رؾلٗل االُو٘خ الٌَج٘خ الفزجبه ثبعزوبك الَبعبد
الوٌِغ٘خ الواوح ّعلك الْؽلاد الو طبح هي قجل هلهٍٖ الوبكح ّقل ؽصلذ علٔ ًَجخ االرلبق رزمئن هت
هلوكاد هؾبّه الزؾص٘ل الو وفٖ ؽ٘ش ثلغ ربهٗـ الل جخ (ّ )%12قبًْى (ّ )%37الوِبهاد اللفبع٘خ
(.)%51
 4 -8 -3صيبغخ يفشداد االختجبس :رن ص٘بتخ الولوكاد لمفزجبه الو وفٖ ث للَ االّلٖ* هي ( )26فاوح
للوؾبّه الضمس ّرن اعزوبك الص٘ خ ال لو٘خ ّالو بلغبد االؽصبئ٘خ فٖ الولوكاد ّاٗغبك ال وّغ ال لو٘خ
لِب.
 5 8-3تحذيذ نىع االعئهخ :ث ل ص٘بتخ الولوكاد ثصْهرِب االّل٘خ افز٘و ًْى هي االٍئلخ ُّْ االفز٘به
هي الوز لك ( )3اؽزوبالد ّقل هّعٖ ثبالٍئلخ االفزجبه ال وْل٘خ ّالوْظْع٘خ ّاللقخ.
 6-8-3تؼهيًبد االختجبس :رن ّظت ر ل٘وبد ّاظؾخ ّهجٌ٘خ ثل٘ل٘خ االعبثخ علٔ االفزجبه.
 7-8-3صالحيخ االختجبس نصىسح االونيخ :ؽصل االفزجبه علٔ الص٘ خ الٌِبئ٘خ ث ل اى رن عوظخ علٔ
هغوْعخ هي القجواء ّالوقزص٘ي ّثا٘ذ علك اللاواد االفزجبه ( )26فاوح هْىعخ لوؾبّه الضمس.
 هِبهاد اللفبع٘خ ربهٗـ الل جخ قبًْى الل جخ 8- 8-3تحذيذ يفشداد االختجبس  :قبم الجبؽش ثبٗغبك ه بهل الَِْلخ ّالص ْثخ للل هلوكاد االفزجبه
ؽ٘ش رواّؽذ ه بهل الَِْلخ هبث٘ي (ّ )0,80 – 0,29رواّػ ه بهل الص ْثخ هبث٘ي ()0,70 – 0,20
فعم عي اٗغبك ه بهل الزو٘٘ي لللاواد.
 9- 8 -3تحذيذ صين االختجبس:
اليهي النٕ اٍز وقخ اّل غبلت  +اليهي النٕ اٍز وقخ افو غبلت ّثنلك ٗجلغ ىهي االفزجبه ( 14ك) .
 10- 8-3انًؼبيالد انؼهًيخ نالختجبس.
 انصذق :رن اٍزقلام صلق الوؾلو٘ي النٗي افبكّا ثصلق اللاواد الجبل خ ( )26فاوح ثصْهرِب االّل٘خّالٌِبئ٘خ.
 انثجبد :قبم الجبؽش ثؾَبة ه بهل الضجبد عي غوٗ ه بهل اللب وًّجبؿ ّالزٖ رواّؽذ ث٘ي (– 0,88ّ )0,93ثنلك فبًِب رزو٘ي ثلهعخ عبل٘ن هي الضجبد.
 انًىظىػيخ :ث ل ؽصْل علٔ ه بهل الصلق ّالضجبد فجنلك ؽصل االفزجبه علٔ ه بهلالوْظْع٘خ الًِب ّاظؾخ ٍِّلخ .
______________________________________________________
* اًظو هلؾ (.)1
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 9 -3االختجبساد انمجهيخ.
رن اعواء االفزجبهاد الاجل٘خ علٔ عٌ٘خ الجؾش للوِبهاد اللفبع٘خ ثزبهٗـ  2013 / 10 / 28ثبلابعخ
الوٗبظ٘خ الو لاخ ثاَن الزوث٘خ الوٗبظ٘خ ثلل٘خ الزوث٘خ االٍبٍ٘خ ّعلٔ ٗلاللوٗ ال ول الوَبعل ّْٗم
 2013/10/29لمفزجبه الزؾص٘لٖ.
 10 -3تطجيك انتدشثيخ انشئيغيخ :قجل ال جلء ثزطج٘م الزغوثمخ الوئَ٘م٘خ قمبم الجبؽمش ثْهشمخ عومل لز وٗمف
فوٗ ال ومل ثبٍمزوار٘غ٘خ الغلٗملح الزمٖ ٍمْ ف رَمزقلم فمٖ الْؽملاد الز ل٘و٘مخ ُّمٖ  KWLفعمم عمي
اقبهخ ّؽلاد ر وف٘خ للطمة لز وف علٔ االٍزوار٘غ٘خ.
ّعومممل الجبؽمممش المممٔ رطج٘ممم اٍمممزقلام اٍمممزوار٘غ٘خ ّ KWLاكفبلِمممب فمممٖ الْؽممملاد الز ل٘و٘مممخ * القبصمممخ
ثبلوِبهاد ق٘ل اللهاٍخ الوزج خ فٖ الوٌِبط الز ل٘ومٖ للاَمن الزوث٘مخ الوٗبظم٘خ ّؽَمت الوِمبهاد فمٖ الاَمن
الوئَٖ٘ هي اللهً ّفٖ الغيء الز ل٘وٖ ؽ٘ش رعوي هواؽل رٌل٘ن الزلهٌٗ ّفم اٍمزوار٘غ٘خ  KWLفمٖ
الغبًجٖ الو وفٖ ّالوِبهٕ ّ وب ٗلٖ:
الووؽلممخ االّلممٔ ) :) Kالو وفممخ الوَممجاخ( .هممبما ر وفممْى عممي هِممبهح الوزبث ممخ اللفبع٘ممخ/فطممْاد
اللفبى)ّ.هي الغبًت الو وفٖ وب هج٘ي فٖ هلؾ (.)1
الووؽلممخ الضبً٘ممخ ( :(Wالو وفممخ الواصممْكح (.لوممبما ثمموئ٘لن هِممبهح الوزبث ممخ اللفبع٘ممخ ّالقطممْاد
اللفبع٘خ هِوخ فٖ ل جخ وح الَلخ)ّ.هي الغبًت الو وفٖ وب هج٘ي فٖ هلؾ (.)1
الووؽلممخ الضبلضممخ (  : ) Lالو وفممخ الولزَممجخ( .علممٔ ممل غبلممت رلقمم٘ص هممب فِوممخ هممي المملهً ؽممْل
هِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ ّالقطْاد اللفبع٘خ ّاُو٘زِب ثل جخ وح الَلخ)ّ .هي الغبًت الو وفٖ وب هج٘ي فٖ
هلؾ (.)1
ّرعوي رطج٘م الزومبهٗي فمٖ الغميء الزطج٘امٖ همي الاَمن الوئَ٘مٖ همي الملهً ّعومل لزطج٘م الْؽملاد
القبصخ لزبهٗـ ل جخ ّقبًْى الل جخ هي قجل الولهٍ٘ي الوقزص٘ي .
 11 -3االختجبساد انجؼذيخ.
عول الجبؽش الٔ اعواء االفزجبهاد الج لٗخ علٔ عٌ٘خ الجؾش ّعلٔ الابعخ الوٗبظ٘خ الو لاخ ثاَن الزوث٘خ
الوٗبظ٘خ ثلل٘خ الزوث٘خ االٍبٍ٘خ ؽ٘ش رن اعواء االفزجبهاد للوِبهاد اللفبع٘خ ّعلٔ ٗل ًلٌ فوٗ ال ول
الوَبعل* ّثزبهٗـ ّ .2014 /1/ 14فٖ ْٗم  2014/1/15للمفزجبه الزؾص٘ل الو وفٖ.
 12 -3انىعبئم االحصبئيخ.
رن اٍزقلام الؾا٘جخ االؽصبئ٘خ .)Statistical package for social sciences (.SPSS

__________________
*اًظو هلؾ (.)2
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انفصم انشاثغ.
– 4ػشض وتحهيم اننتبئح وينبلشتهب.
 1-4ػشض وتحهيم اننتبئح انمجهيخ وانجؼذيخ نهًدًىػتين انتدشيجيخ وانعبثطخ .
خذول ()3
يجين االوعبغ انحغبثيخ واالنحشافبد انًؼيبسيخ نالختجبسين انمجهي وانجؼذي نهًدًىػخ انتدشيجيخ في انًهبساد انذفبػيخ ثكشح
انغهخ وانتحصيم انًؼشفي.
انذالنخ
ليًخ  Tانًحغىثخ ليًخ T
االختجبس انجؼذي
االختجبس انمجهي
انًؼبندخ
اندذونيخ
االحصبئيخ
ع
ط
ع
ط
انًتغيشاد
الزؾص٘ل الو وفٖ
فطْاد اللفبى
الَؾت اللفبعٖ

4,13
22,01
7,20

1,44
0,90
3,0

26,40
18,90
18,45

1,19
1,45
2,15

63,35
5,33
11,90

1,70

ه ٌْٕ
ه ٌْٕ
ه ٌْٕ

ٗزج٘ي هي فمل علّل ( )3ثبى الٍْػ الؾَبثٖ فٖ االفزجبه الاجلٖ لزؾص٘ل الو وفٖ لوغوْعخ الزغوٗج٘خ ثلمغ
(ّ )4,13ثمممبًؾواف ه ٘مممبهٕ ثلمممغ ( )1,44ق٘ومممب ثلمممغ الٍْمممػ الؾَمممبثٖ فمممٖ االفزجمممبه الج ممملٕ ثلمممغ ()26,40
ّثبًؾواف ه ٘بهٕ ( )1,19ف٘وب ثل ذ ق٘وخ ) (Tالوؾَْثخ ( ُّٖ )63,35ا جو هي ق٘وخ ) (Tالغلّل٘خ الجبل خ
(  ) 1,70عٌل كهعخ ؽوٗخ (ّ )27رؾذ هَزْٓ كاللخ (ُّ )0,05نا ٗلل الٔ ّعْك فوّق ه ٌْٗمخ ّلصمبلؼ
االفزجبه الج لٕ.
ّٗزجمم٘ي هممي فمممل عمملّل ( )3ثممبى الٍْممػ الؾَممبثٖ فممٖ االفزجممبه الاجلممٖ لوِممبهح فطممْاد المملفبى لوغوْعممخ
الزغوٗج٘مخ ثلمغ (ّ )22,01ثمبًؾواف ه ٘مبهٕ ثلمغ ( )0,90ق٘ومب ثلمغ الٍْمػ الؾَمبثٖ فمٖ االفزجمبه الج ملٕ ثلمغ
(ّ )18,90ثممبًؾواف ه ٘ممبهٕ ( )1,45ف٘وممب ثل ممذ ق٘وممخ ) (Tالوؾَممْثخ (ُّ )5,33ممٖ ا جممو هممي ق٘وممخ )(T
الغلّل٘خ الجبل خ ( )1,70عٌمل كهعمخ ؽوٗمخ (ّ )27رؾمذ هَمزْٓ كاللمخ (ُّ )0,05منا ٗملل المٔ ّعمْك فموّق
ه ٌْٗخ ّلصبلؼ االفزجبه الج لٕ.
ٗزجمم٘ي هممي فمممل عمملّل ( )3ثممبى الٍْممػ الؾَممبثٖ فممٖ االفزجممبه الاجلممٖ لوِممبهح الَممؾت المملفبعٖ لوغوْعممخ
الزغوٗج٘ممخ ثلممغ (ّ )7,20ثممبًؾواف ه ٘ممبهٕ ثلممغ ( )3,0ق٘وممب ثلممغ الٍْممػ الؾَممبثٖ فممٖ االفزجممبه الج مملٕ ثلممغ
(ّ )18,45ثممبًؾواف ه ٘ممبهٕ ( )2,15ف٘وممب ثل ممذ ق٘وممخ ) (Tالوؾَممْثخ (ُّ )11,90ممٖ ا جممو هممي ق٘وممخ )(T
الغلّل٘خ الجبل خ ( )1,70عٌمل كهعمخ ؽوٗمخ (ّ )27رؾمذ هَمزْٓ كاللمخ (ُّ )0,05منا ٗملل المٔ ّعمْك فموّق
ه ٌْٗخ ّلصبلؼ االفزجبه الج لٕ.
خذول( ) 4
يجين االوعبغ انحغبثيخ واالنحشافبد انًؼيبسيخ نالختجبسين انمجهي وانجؼذي نهًدًىػخ انعبثطخ في انًهبساد انذفبػيخ ثكشح
انغهخ وانتحصيم انًؼشفي.

الو بلغخ
االؽصبئ٘خ

االفزجبه الاجلٖ
ً

الوِبهاد
الزؾص٘ل الو وفٖ
فطْاد اللفبى
الَؾت اللفبعٖ

ى

1,45 4,05
1,24 22,74
3,20 7,25

االفزجبه الج لٕ
ً

ق٘وخ T
الوؾَْثخ

ق٘وخ T
الغلّل٘خ

اللاللخ

ى

1,20 20,08
1,13 21,90
3,00 11,40
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3,5
2,5

1,70

ه ٌْٕ
ه ٌْٕ
ه ٌْٕ
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ٗزج٘ي هي فمل علّل ( )4ثبى الٍْػ الؾَبثٖ فٖ االفزجبه الاجلٖ لزؾص٘ل الو وفٖ لوغوْعخ الزغوٗج٘مخ
ثلغ (ّ )4,05ثبًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ ( )1,45ق٘وب ثلغ الٍْمػ الؾَمبثٖ فمٖ االفزجمبه الج ملٕ ثلمغ ()20,08
ّثبًؾواف ه ٘بهٕ ( )1,20ف٘وب ثل ذ ق٘ومخ ) (Tالوؾَمْثخ (ُّ )49,60مٖ ا جمو همي ق٘ومخ ) (Tالغلّل٘مخ
الجبل خ (  )1,70عٌل كهعخ ؽوٗخ (ّ )27رؾذ هَزْٓ كاللخ (ُّ )0,05نا ٗلل الٔ ّعمْك فموّق ه ٌْٗمخ
ّلصبلؼ االفزجبه الج لٕ.
ّٗزج٘ي هي فمل عملّل ( )4ثمبى الٍْمػ الؾَمبثٖ فمٖ االفزجمبه الاجلمٖ لوِمبهح فطمْاد الملفبى لوغوْعمخ
العبثطخ ثلغ (ّ )22,74ثبًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ ( )1,24ق٘وب ثلغ الٍْػ الؾَبثٖ فمٖ االفزجمبه الج ملٕ ثلمغ
(ّ )21,90ثممبًؾواف ه ٘ممبهٕ ( )1,13ف٘وممب ثل ممذ ق٘وممخ ) (Tالوؾَممْثخ (ُّ )3,5ممٖ ا جممو هممي ق٘وممخ )(T
الغلّل٘خ الجبل خ (  ) 1,70عٌمل كهعمخ ؽوٗمخ (ّ )27رؾمذ هَمزْٓ كاللمخ (ُّ )0,05منا ٗملل المٔ ّعمْك
فوّق ه ٌْٗخ ّلصبلؼ االفزجبه الج لٕ.
ّٗزج٘ي هي فمل علّل ( )4ثبى الٍْػ الؾَمبثٖ فمٖ االفزجمبه الاجلمٖ لوِمبهح الَمؾت الملفبعٖ لوغوْعمخ
العبثطخ ثلغ (ّ )7,25ثبًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ ( )3,20ق٘ومب ثلمغ الٍْمػ الؾَمبثٖ فمٖ االفزجمبه الج ملٕ ثلمغ
(ّ )11,40ثممبًؾواف ه ٘ممبهٕ ( )3,00ف٘وممب ثل ممذ ق٘وممخ ) (Tالوؾَممْثخ (ُّ )2,5ممٖ ا جممو هممي ق٘وممخ )(T
الغلّل٘مخ الجبل مخ (  ) 1,70عٌمل كهعمخ ؽوٗمخ (ّ )27رؾممذ هَمزْٓ كاللمخ (ُّ )0,05منا ٗملل المٔ ّعممْك
فوّق ه ٌْٗخ ّلصبلؼ االفزجبه الج لٕ.
خذول ()5
يجين االوعبغ انحغبثيخ واالنحشافبد انًؼيبسيخ نالختجبساد انجؼذيخ نتحصيم انًؼشفي ويهبستي خطىاد انفبع وانغحت
انذفبػي نهًدًىػتين انتدشيجيخ وانعبثطخ.

الوز ٘واد
الزؾص٘ل
الو وفٖ
فطْاد اللفبى
الَؾت اللفبعٖ

الوغوْعخ الزغوٗج٘خ
ى
ً
1,19 26,40

الوغوْعخ العبثطخ
ى
ً
1,20
20,08

ق٘وخ T
الوؾَْثخ
14,40

ق٘وخ T
الغلّل٘خ

اللاللخ
ه ٌْٕ

1,67
18,90
18,45

1,40
2,05

21,90
11,40

1,13
3,00

6,80
6,07

ه ٌْٕ
ه ٌْٕ

ٗزج٘ي هي فمل الغلّل ( )5ثبى الٍْػ الؾَبثٖ فٖ االفزجبه الزؾص٘ل الو وفٖ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ ثلغ
(ّٗ )26,40بًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ ( )1,19ق٘وب ثلغ الٍْػ الؾَبثٖ لٌلٌ االفزجبهللوغوْعخ الصبثطخ
(ّ )20,08ثبًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ (ّ )1,20ف٘ول ثل ذ ق٘وخ ) )Tالوؾَْثخ ( ُّٖ )14,40ا جو هي ق٘وخ
( )Tالغلّل٘خ الجبل خ ( ّ )1,67رؾذ هَزْٓ كاللخ (ّ )0,05كهعخ ؽوٗخ (ُّ )54نا ٗلل الٔ ّعْك
فوّق ه ٌْٗخ ّلصبلؼ الوغوْعخ الزغوٗج٘خ.
ّٗزج٘ي هي فمل الغلّل ( )5ثبى الٍْػ الؾَبثٖ فٖ االفزجبه هِبهح فطْاد اللفبى للوغوْعخ الزغوٗج٘خ
ثلغ (ّٗ )18,90بًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ ( )1,40ق٘وب ثلغ الٍْػ الؾَبثٖ لٌلٌ االفزجبهللوغوْعخ العبثطخ
(ّ )21,90ثبًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ (ّ )1,13ف٘ول ثل ذ ق٘وخ ) )Tالوؾَْثخ ( ُّٖ )6,80ا جو هي ق٘وخ
( )Tالغلّل٘خ الجبل خ ( ّ ) 1,67رؾذ هَزْٓ كاللخ (ّ )0,05كهعخ ؽوٗخ (ُّ )54نا ٗلل الٔ ّعْك
فوّق ه ٌْٗخ ّلصبلؼ الوغوْعخ الزغوٗج٘خ.
ّٗزج٘ي هي فمل الغلّل ( )5ثبى الٍْػ الؾَبثٖ فٖ االفزجبه الَؾت اللفبعٖ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ ثلغ
(ّٗ )18,45بًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ ( )2,05ق٘وب ثلغ الٍْػ الؾَبثٖ لٌلٌ االفزجبهللوغوْعخ العبثطخ
(ّ )11,40ثبًؾواف ه ٘بهٕ ثلغ (ّ )3,00ف٘ول ثل ذ ق٘وخ ) )Tالوؾَْثخ ( ُّٖ )6,07ا جو هي ق٘وخ
( )Tالغلّل٘خ الجبل خ ( ّ ) 1,67رؾذ هَزْٓ كاللخ (ّ )0,05كهعخ ؽوٗخ (ُّ )54نا ٗلل الٔ ّعْك
فوّق ه ٌْٗخ ّلصبلؼ الوغوْعخ الزغوٗج٘خ.
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 2-4ينبفشخ اننتبئح االختجبساد انمجهيخ وانجؼذيخ نهًدًىػتين انتدشيجيخ وانعبثطخ نهتحصيم انًؼشفي
ويهبستي خطىاد انذفبع و انغحت انذفبػي .
ٗزج٘ي هي الغلّل ( )3ؽ٘ش ظِود ًزبئظ الوغوْعخ الزغوٗج٘خ ّللل االفزجبهاد رطْه ث٘ي االفزجبهاد
لاجل٘خ ّ لج لٗخ ّلصبلؼ االفزجبهاد لج لٗخ  .ئم ظِو ُنا الزؾَي فٖ اسٍّبغ الؾَبث٘خ لزؾص٘ل الو وفٖ
ّ القطْاد ا للفبى ّالَؾت اللفبعٖ لزلك االفزجبهاد هوب ٗلل علٔ ئى الوغوْعخ لزغوٗج٘خ قل اهرلت
هَزْٓ اكائِب ثٍْبغخ اٍزقلاهِب االٍزوار٘غ٘خ
الزٖ ٍبُوذ ّث لل هلؾْظ ّفبئ فٖ اصبهح اللاف ٘خ ّالوتجخ ّالزلل٘و هي اعل الزْصل الٔ االكاء
االهضل ّ نلك عولذ علٔ رزجت القطْاد ال لو٘خ اللق٘اخ الزٖ رزوبشٔ هت االٍزوار٘غ٘خ هوب ع ل الزٌَ٘
فٖ رزلهط الز لن فٖ الزؾص٘ل ّالوِبهاد عبل عٌل الوز لو٘ي ؽ٘ش (راْم ُنح االٍزوار٘غ٘خ علٔ اعطبء
الطلجخ اللوصخ ل٘زن وّا ّٗ وظْا هب ٗوزللْى هي ه وفخ عي الوْظْى ّاظبفخ الٔ هٌؾِن فوصخ
الزلل٘و ف٘وب ٗبهلْى اى ٗز لوَ ث ل الوْقف الصلٖ اظبفخ الٔ عوظِن ّرالٗوِن هي قجل الو لن الز نٗخ
الواع خ عي هبر لوَ فٖ ًِبٗخ اللهً )25 :17 ( .
ّاى اٍزقلام الزلهَٖٗ الزووٌٗبد الزٖ رزو٘ي ثلَوعخ الؾو ٘خ ّاالًزابل٘خ ّاللقخ فٖ ث ط الوِبهاد
اللفبع٘خ هوب ٍجت افزيال اليهي ّىٗبكح فٖ علك الزلواهاد ّكقخ سكاء هي فمل فٖ فطْاد اللفبى
ّالَؾت اللفبعٖ ُّنا هب لٍ (هلزٖ) " ثبى ال ول٘خ الزلهٗج٘خ لِب عْاًت هز لكح هي اإلعلاك لجلًٖ ّ
الوِبهٕ ّالقططٖ ّالٌلَٖ ّالو وفٖ.)22 :11( .
ام اى اهزم االوز لو٘ي للالهاد الجلً٘خ ال بل٘خ َٗبعلُن فٖ الزطْه الوِبهٕ الَوٗت ّالنٕ ٌٗ لٌ
ثلّهٍ علٔ رٌل٘ن الوِبهاد ام ( .اى رلهٗت الالهح الغَلٗخ لِب ُو٘خ ؽْ٘ٗخ للوح الَلخ ّ ر يٗي الوِبهاد,
ّغوٗاخ الزلهٌٗ فٖ ض٘و هي اسؽ٘بى ٗولي ى رؾصل علٔ هب ٗصل رأص٘و عِل ظبئتّ ,الَوعخّ ,الاْح
ال بهلخّ ,الصجو ُْ غلت الوز لن ثلوح الَلخ))4-1 :15(.
ًّمؽع هي الغلّل ( )4اى الوغوْعخ العبثطخ قل رطْهاد اٗعب هي فمل الزؾص٘ل الو وفٖ ّهِبهاد
فطْاد اللفبى ّالَؾت اللفبعٖ هي فمل االٍزقلام االٍزوار٘غ٘خ الوٌبٍجخ هي قجل الو لن الوقزص الزٖ
رٌبٍت الوز لو٘ي ّؽَت فجوح الولهً النٕ ٗزٌْى ثبفز٘به االٍزوار٘غ٘خ.
ّٗزج٘ي هي فمل علّل( )5النٕ ٗج٘ي ف٘خ ًزبئظ المفزجبهاد الج لٗخ ثٖ الوغوْعز٘ي ًمؽع ثبى الوغوْعخ
الزغوٗج٘خ قل رلْقف علٔ الوغوْعخ العبثطخ فٖ ًزبئظ االفزجبهاد الزؾص٘ل الو وفٖ ّهِبهرٖ فطْاد
اللفبى ّالَؾت اللفبعٖ ّٗ يّ الجبؽش ملك اى اٍزقلام االٍزوار٘غ٘خ لِب االصو االٗغبثٖ الْاظؼ علٔ
قلهح الوز لو٘ي علٔ الو به خ الوزواثطخ فٖ ظْء الوغوْعبد الوزلًْخ هي قجلِن علٔ شلل هغوْعبد
ص ٘وح ر بًّ٘خ الزٖ اٍِوذ فٖ رطْه ال ول٘خ الز ل٘و٘خ فبى الوز لو٘ي ٗ به ْى َّٗبُوْى فٖ اللهً
ّٗغٌبىّا ًِْن هزلا٘ي فاػ فٖ اللهً ّ َٗبُوْى ّث لل فبعل ّهزو٘ي ُّنا اً لٌ ّث لل اٗغبثٖ علٔ
رؾص٘ل الو وفٖ اال بكٗوٖ للِٗن ّرو٘ي ثغْاًت هٌِب ىٗبكح ّاالًلفبى ال لٗل ّالزو ٘ي ّرطْه ارغبُبد
اٗغبث٘خ ًؾْ الوبكح الز ل٘و٘خ ّىٗبكح الزلبعل للِٗن
( اى فٖ غج٘ خ اٍزوار٘غ٘خ  .K.W.Lر زول علٔ ً بغ الوز لن ّكاف ٘زخ ًؾْ رصو٘ن ّثٌبء الو وفخ ثٌلَخ
ؽ٘ش ٗاْم ثبلجؾش ّالزؾوٕ ّالزاصٖ ؽزٔ ٗصل ّٗله ثٌلَخ هي فمل ال ول ث لل هغوْعبد رَِن
فٖ هّػ الز بّى ث٘ي افواك الوغوْعخ الْاؽلح).)77: 18(.
ّٗزج٘ي هي ًلٌ الغلّل اى الزطْه فٖ افزجبه فطْاد اللفبى ّالَؾت اللفبعٖ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ ,
ف٘ يّ الجبؽش ٍجت ُنا الزطْه الؾبصل ئلٔ رطْه قبثل٘خ الالي للٓ الوز لو٘ي النٗي اٍزقلهذ ه ِن
االٍزوار٘غ٘خ الغلٗلح الزٖ رعو ٌذ ال ول اال جو هي قجل الوز لن ّثزْع٘خ ّاهشبك الو لن ّرصؾ٘ؼ االفطبء
ّالزؾل٘ي هي قجلَ ُّنا اكٓ ثلّهٍ الٔ رلبعل الوز لو٘ي هت ث عِن الج ط ّالنٕ ٗلعن ّٗؾلي الوَزْٓ
الز ل٘وٖ للِٗن فمل االٍزوار٘غ٘خ ّ .K.W.Lالزٖ رعن ثزصو٘وِب هَبعلح الوز لو٘ي ث عِن الج ط
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االفوثٌظبم ف بل هوب ٗؾا رزطْه فٖ ر لن ( اى ال ول فٖ هغوْعبد ص ٘وح ٗ و ل فوك ثوَإّل٘خ
رغبٍ هغوْعزَ ّٗزْقف ًغبػ الوغوْعَ لل علٔ ًغبػ افواكُب فٖ اكاء ّاعجبرِن).)33 :7 (.
رطْه الؾو خ الزْافا٘خ الغ٘لح ث٘ي ٍوعخ اهرلاك اللوح هي لْؽخ الِملف ّالالمي لملٓ الوز لوم٘ي "فمبى ًغمبػ
المعت الولافت فٖ اٍزمم اللوح الوورلح هي الَلخ ٗ زول علٔ قلهرَ ّقبثل٘زَ فٖ الالي"(.)12 :13
اى الضاخ للٓ للوز لن اّ المعت الولافت ٍّوعخ كاء الوِبهاد اللفبع٘خ ّ نلك الوز لن ّالمعت الوِبعن
صٌبء كاء الزِلٗف ّ الوواّتخ فٖ الوْاقف الوقزللخ فَوعخ االٍزغبثخ الؾو ٘خ للاله٘ي لِب ُو٘خ ج٘وح
فٖ ُنٍ الل جخ لنا رل ال لٗل هي الوقزص٘ي علٔ " ى المعت الولافت الغ٘ل ُْ النٕ ٗغ٘ل اٍزقلام قلهَ ,
فؾو بد الاله٘ي صجؾذ هوا ظوّهٗب لٌغبػ الوِبهاد الوقزللخ ٍْاء فٖ اللفبى ّ الِغْم فعم عي
اللّه الوئٌ٘ ّالوِن لَوعخ االٍزغبثخ الؾو ٘خ للنهاع٘ي) (.)65 :10

انجبة انخبيظ
 -5االعتنتبخبد وانتىصيبد.
 1-5االعتنتبخبد.
 ظِممْه فمموّق ه ٌْٗممخ ثبٍممزقلام اٍممزوار٘غ٘خ  K.W.Lفممٖ الزؾصمم٘ل الو وفممٖ ّاالكاء الوِممبهٕ لممج طالوِبهاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
 ظِْه اللوّق ث٘ي ًزبئظ االفزجبهاد الاجل٘خ ّالج لٗخ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ الزٖ اٍزقلهذ اٍزوار٘غ٘خ ( (ُّ K.W.Lممنا ٗمملل علممٔ رممبص٘و االٍممزوار٘غ٘خ فممٖ رطممْه ثبلزؾصمم٘ل الو وفممٖ ّاالكاء الوِممبهٕ لممج ط
الوِبهاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
 .رامملم الوغوْعممخ الزغوٗج٘ممخ الزممٖ اٍممزقلهذ اٍممزوار٘غ٘خ  K.W.Lفممٖ افزجممبهاد الزؾصمم٘ل الو وفممّٖالوِبهاد اللفبع٘خ ( فطْاد اللفبى ,الَؾت اللفبعٖ) عي الوغوْعخ العبثطخ
 ظِمممْه اللممموّق ثممم٘ي ًزمممبئظ االفزجمممبهاد الاجل٘مممخ ّالج لٗمممخ للوغوْعمممخ العمممبثطخ ُّمممنا ٗممملل علمممٔ رمممبص٘واالٍزوار٘غ٘خ فٖ رطْه ثبلزؾص٘ل الو وفٖ ّاالكاء الوِبهٕ لج ط الوِبهاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
 2-5انتىصيبد.
 اٍزقلام اٍزوار٘غ٘خ  K,W.Lفٖ الوغبل اال بكٗوٖ ّال ول علٔ رطج٘اِب اصٌبء اللهًّ ال ول٘خ فٖ هبكحوح الَلخ.
 -ال ول علٔ االٍزلبكح هي اللهاٍخ الؾبل٘خ فٖ ر لن هِبهاد افوٓ ّفٖ ال بة هٗبظ٘خ افوٓ.

انًصبدس
| -1اثواُ٘ن هغلٕ:الزلل٘و هي هٌظْه روثْٕ -ر وٗلخ -غج٘ زخ -هِبهارَ -رٌو٘خ اًوبغخ ,غ, 1الابُوح
.2005,
 -2ؽول ه٘ي فْىٕ ّهؾول عجل ال يٗي ٍمهخ  :وح الَلخ للٌبشئ٘ي  ,اللٌ٘خ للطجبعخ ّالٌ و ,الابُوح ,
.1986
 -3عوبل عط٘خ :ف بل٘خ اٍزوار٘غ٘بد هبّهاء الو وفخ فٖ رٌو٘خ هِبهاد اللِن الاوائٖ للٓ رمه٘ن مّٕ
ص ْثبد الز لن ثبلووؽلخ االعلاكٗخ,هغلخ ل٘خ الزوث٘خ,عبه خ ثٌِب,الوغلل,16ال لك .17
 -4ؽَي هٌَٖ:رصو٘ن الزلهٌٗ ,االهكى ,كاه اللٌلٕ للٌ و ّالزْىٗت ,1997ف.91
 -5صمػ اللٗي هؾوْك:رلل٘و ثم ؽلّك هؤٓ روثْٗخ ه بصوح فٖ ر ل٘ن الزلل٘و ّر لوخ ,غ, 1الابُوح
.2006,
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 -6علٖ ٍلْم عْاك :االفزجبهاد ّ الا٘بٍبد ّ االؽصبء فٖ الوغبل الوٗبظٖ ,الابكٍ٘خ ,هطبثت الز ل٘ن
ال بلٖ .2004,
 -7علٖ ّائل:اصو اٍزقلام اٍزوار٘غ٘بد هبّهاء الو وفخ فٖ رؾص٘ل الوٗبظ٘بد ّؽل الو لمد للٓ
رمه٘ن القبهٌ االثزلائٖ,هٍبلخ هبعَز٘و,عبه خ تيح.2012,
 -8فلود رْهب عجل االؽل  :صو رووٌٗبد فبصخ فٖ رطْٗو رؾول الَوعخ ّكقخ كاء ث ط الوِبهاد
الِغْه٘خ ّاللفبع٘خ ثلوح الَلخ سعوبه (ٌٍ )19-18خ ( ,هٍبلخ هبعَز٘و)  ,ل٘خ الزوث٘خ الوٗبظ٘خ ,
عبه خ ث لاك .2008 ,
 -9هبُو عجل الجبهٕ :اٍزوار٘غ٘بد فِن الواوّء اٍَِب الٌظوٗخ ّرطج٘ابرِب ال لو٘خ ,غ  ,1عوبى,كاه
الوَ٘وح للٌ وّالزْىٗت.2010,
 -10هؾول صبلؼ فل٘ؼ  :رأص٘و هٌِظ رلهٗجٖ لزطْٗو ث ط الالهاد الجلً٘خ ّالوِبهٗخ ّالْظ٘ل٘خ لٌبشئٖ
اللوح الطبئوح ثأعوبه(ٌٍ )14-16خ ( ,هٍبلخ هبعَز٘و)  ,عبه خ ث لاك  ,ل٘خ الزوث٘خ الوٗبظ٘خ .2004 ,
 -11هلزٖ ئثواُ٘ن ؛ الزلهٗت الوٗبظٖ الؾلٗش ,رقط٘ػ ّرطج٘ ّق٘بكح,غ ,1كاه الللو ال وثٖ  ,الابُوح,
.1994
ً٘ -12ل٘ي الجو بًٖ:اصو الزلهٌٗ ثبٍزقلام اٍزوار٘غ٘بد الن بءاد الوز لكح ّالاج بد الَذ ّ kwlفٖ
الزؾص٘ل ّالزواثػ الوٗبظٖ للٓ غبلجبد الضبلش الوزٍْػ ثولٌٗخهلخ الولوهخ,اغوّؽخ ك زْهاٍ ,عبه خ ام
الاوٓ.2008,
 -13هِلٕ ًغن:الزلٌ٘ك ثلوح الَلخ  ,عبه خ ث لاك  ,هطج خ الغبه خ,1980 ,ف.12
ّ -14ع٘خ هؾغْة  :صْل الجؾش ال لوٖ ّهٌبُغَ  ,االهكى ,الوٌبُظ للٌ و ّ الزْىٗت . .2001,
15- www.IVSL. The Theory and Method of Basketball Player Physical Ability
Training Author: Wan Zhongyu Journal: 2011 Third Pacific-Asia Conference on
Circuits, Communications and System (PACCS) Year: 2011 Pages: 14 Provider:
IEEE Publisher: IEEE DOI: 10.1109/PACCS.2011.5990184
16- kapp k:Every day content to Area writing write to learn Strategies for grades
3-5 first edition,gainesvile Maupin,house,.
17-.Prisalla Worton, Wibury, Karin : Teachin Wilh Technology, Niw York
Harcourt, Brace, 1998..
18-salami,m.k:an ilustated case for active learning southern economic
journal.2012.
يهحك (.)1
انصىسح اننهبئيخ نالختجبس انتحصيهي.
ً /بٕ ٍو٘ش )
 .1هي ُْ هإٌٍ ل جخ وح الَلخ  ( .ع٘ن بهرو  /اهصو عْ
 .2فٖ إ ٌٍخ كفلذ ل جخ وح الَلخ فٖ االّلوج٘بك)1931 / 1931 / 1930 ( .
 .3هزٔ رن االعزواف ثل جخ وح الَلخ كّل٘ب) 1905 / 1904 / 1902 ( .
 .4اى الا٘بٍبد الابًًْ٘خ لول ت وح الَلخ ُٖ  15 – 28 ( :م  15- 26 /م  15 -24 /م ).
. 5اى فطْغ هل ت وح الَلخ ُٖ ث وض ٍ4 ( :ن ٍ 5 /ن ٍ10 /ن )
.6رجلء الوجبهاح ثبشبهح هي قجل الؾلن ثلوح  ( :وح قلي  /اكفبل وح  /ؽ٘بىح وح ).
 .7رزلْى ل جخ وح الَلخ هي  ( :شْغ  /شْغ٘ي /صمصخ اشْاغ ).
 .8ىهي ال ْغ الْاؽل فٖ ل جخ وح الَلخ ( 10ك  15/ك 20 /ك ).
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 .9الْقذ اللبصل ث٘ي ال ْغ االّل ّال ْغ الضبًٖ 5 ( .ك 10 /ك 15 /ك ).
ٗ . 10غت علٔ المعت الوٌلن لوه٘خ االكفبل اى ٗؾوه اللوح هي ٗلح فمل ىهي قلهح3 (:صب 5 /صب 8/صب).
ٗ.11زلْى ل فوٗ ثلوح الَلخ هي  12 ( :العت 11 /العت  10/العج٘ي).
 ٗ .12ل اللوٗ فبٍو فٖ الوجبهاح ثباالفلبق ثٌز٘غخُٖ .)0- 40/ 0- 30 / 0- 20( :
ٗ.13جلء روق٘ن العج٘ي وح الَلخ هي هقن  3 ( .فبعلٔ  4 /فبعلٔ  5/فبعلٔ ).
 .14اى فطْاد المعت الولافت فٖ ؽو خ الاله٘ي رلْى:
( فطْاد ٍوٗ خ اهبه٘خ  /فطْاد ثط٘ئخ عبًج٘خ /فطْاد عبًج٘خ ثباًيالق ).
 .15اى ؽو بد الاله٘ي فٖ اللفبى فٖ وح الَلخ :
( الزؾو اللفبعٖ لمهبم ّالقلف  /الزؾو للقلف ّصن الٔ االهبم  /الزؾو الوْاىٕ لمعت الوِبعن ).
 .16رلْى ؽو بد الولافت ثبلٌَجخ للاله٘ي علٔ :
( ه ػ الاله٘ي  /الالم بهل  /بؽل الالم ).
 .17فٖ الزؾو اللفبعٖ للغبًت رلْى الاله٘ي :
(هزابغ خ  /الرزابغت  /ثززبثت الالم صن االفوٓ ).
 .18اى الزؾو اللفبعٖ الاطوٕ رلْى ف٘خ ىاّٗخ الغَن :
(رٌؾوف ىاّٗخ الغَن ثياّٗخ  / 90ه٘ل اّ اًؾواف الغَن  /اٍزابهخ الغَن ).
 .19اى ؽو خ المعت الولافت للقطْاد الغبًج٘خ رَؤ :
( ّقلخ الوصبهى ّ /قلخ الوم ن ّ /قلخ الوجبهى ).
 .20اى الوزبث خ اللفبع٘خ ُٖ:
( هَك اللوح الوورلح الَلخ  /هَك اللوح هي العت القصن  /هَك القصن هت اللوح).
 .21اى هي شوّغ الزٖ ٗغت هواعبرِب فٖ فطْاد اللفبى اى ٗلْى:
(الواً ّال ٌ٘بى لمهبم  /ال ٌ٘بى الهبم  /ال ٌ٘بى ّاهاً ًؾْ اللوح ).
 .22اى الوزبث خ اللفبع٘خ ر زول ثلهعخ عبل٘خ علٔ :
(غْل االعت /افن هْظت اللفبعٖ الصؾ٘ؼ  /اًزجبح ّرو ٘ي علٔ اللوح الوورلح ).
.23ر زول الوزبث خ اللفبع٘خ هي الٌبؽ٘خ الجلً٘خ فمل اهرلاك اللوح علٔ:
(الاْح االًلغبهٗخ للوعل٘ي  /الاْح الوو٘يح ثبلَوعخ للنهاع٘ي  /الاْح الوو٘يح ثبلَوعخ للوعل٘ي).
 .24اى الوزبث خ اللفبع٘خ الغ٘لح هي قجل المعت ر زول علٔ :
(ؽغي المعت الوِبعن ٍّل اهب ي القلل ّالزؾو ث لل هٌَغن هت اععبء اللوٗ علٔ اللوح  /ؽغي
المعت الوِبعن  /ؽغي المعت الوِبعن ّالزؾو ثبرغبح اللوح ).
ٌُ .25ب اًْاى هي فطْاد اللفبع٘خ رَزقلم ثلوح الَلخ ّعلكُب:
( ًْى ًْ /عبى  /صمس اًْاى ).
 .26اصٌبء ُجْغ المعت هي الوزبث خ اللفبع٘خ ٗلْى ّظت الو جز٘ي ُْ:
( اؽزلبظ ّاًضٌبء ثبلو جز٘ي ّالاله٘ي هزجبعلر٘ي  /اًضٌبء ج٘و ثبلو جز٘ي ّالاله٘ي هزمصا٘ي /الْٗعل
اًضٌبء ).
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انًىرج نىسلخ انؼًم انخبصخ ثبعتشاتيديخ . KWL
الِلف هي اللهً.

ال جخ.
االُلاف:
 -1اى ٗظِو الطبلت ه وفخ الَبثاخ عي هِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ
 -2اى َٗزقلم الطبلت اٍزوار٘غ٘خ . KWL
 -3اى ٗج٘ي الطبلت اُو٘خ هِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ.

علك الطمة

اليهي 20 :ك.

الٍْبئل ّاالً طخ:
قبم الجبؽش ث وض ا ضو هي هلص ّصْه رْظ٘ؾ٘خ لوِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
اخشاءاد تنفيز انذسط

انششذ

 -1رؾلٗل الو وفخ الَبثاخ للطمة

هبما ر وفْى عي هِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ ثلوحالَلخ
ُل للٗلن فلوح هبما ًاصل ثوِبهح الوزبث خُل ْٗعل اؽل هي الطمة للٗخ ه لْهخ عيهِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ.

 -2رؾلٗل هبما ٍْف ٗز لوْى عي هِبهح
الوزبث خ اللفبع٘خ

الوَزْٓ االّل لل صف النٌُٖ :
 لوبما ثوئ٘لن هِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ هِوخ فٖل جخ وح الَلخ.
الوَزْٓ الضبًٖ لل صف النٌُٖ:
 ُل ٗولي اكاء رووٗي ٗوثػ ث٘ي اًْاى الزِلٗفّعمقزِب ثوِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ.
 -3رؾلٗل لوبما ٗز لن الطمة هِبهح الوزبث خ -
علٔ ل غبلت رلق٘ص هب فِوخ هي اللهًاللفبع٘خ
ؽْل هِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ ّاُو٘زِب ثل جخ
وح الَلخ.
 ٗن و ل غبلت فٖ راوٗوٍ هبما اظ٘لذ لِنالو لْهبد عي هِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ .
 رَل٘ن ل غبلت راوٗوٍ الٔ قبئل الوغوْعخل وض هٌبق خ هت الوغبه٘ت االفوٓ هي قجل
هلهً الوبكح .
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انًىرج نىسلخ انؼًم انخبصخ ثبعتشاتيديخ . KWL
الِلف هي اللهً.

علك الطمة

اليهي 20 :ك.

ال جخ.
االُلاف:
 -4اى ٗظِو الطبلت ه وفخ الَبثاخ عي هِبهح القْاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
 -5اى َٗزقلم الطبلت اٍزوار٘غ٘خ . KWL
 -6اى ٗج٘ي الطبلت اُو٘خ هِبهح القطْاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
الٍْبئل ّاالً طخ:
قبم الجبؽش ث وض ا ضو هي هلص ّصْه رْظ٘ؾ٘خ لوِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.
اخشاءاد تنفيز انذسط

انششذ

 -1رؾلٗل الو وفخ الَبثاخ للطمة ؽْل
الوِبهح.

هبما ر وفْى عي هِبهح القطْاد اللفبع٘خثلوح الَلخ
ُل للٗلن فلوح هبما ًاصل ثوِبهح القطْاداللفبع٘خ ثلوح الَلخ
ُل ْٗعل اؽل هي الطمة للٗخ ه لْهخ عيهِبهح القطْاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.

 -2رؾلٗل هبما ٍْف ٗز لوْى عي هِبهح
القْاد اللفبع٘خ ثلوح الَلخ.

الوَزْٓ االّل لل صف النٌُٖ :
 لوبما ثوئ٘لن هِبهح القْاد اللفبع٘خ هِوخ فٖل جخ وح الَلخ.
الوَزْٓ الضبًٖ لل صف النٌُٖ:
 ُل ٗولي اكاء رووٗي ٗوثػ ث٘ي اًْاى االهرلبىّعمقزِب ثوِبهح الوزبث خ اللفبع٘خ.
 -3رؾلٗل لوبما ٗز لن الطمة هِبهح القطْاد -
علٔ ل غبلت رلق٘ص هب فِوخ هي اللهًاللفبع٘خ
ؽْل هِبهح القطْاد اللفبع٘خ ّاُو٘زِب ثل جخ
ثلوح الَلخ.
وح الَلخ.
 ٗن و ل غبلت فٖ راوٗوٍ هبما اظ٘لذ لِنالو لْهبد عي هِبهح القطْاد اللفبع٘خ .
 رَل٘ن ل غبلت راوٗوٍ الٔ قبئل الوغوْعخل وض هٌبق خ هت الوغبه٘ت االفوٓ هي قجل
هلهً الوبكح .
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The Effect of The Use of Strategy K.W.L in Congnitive
Achievement and Performance of Some The Defensive
Skills of Basket Ball for Second Gracle Stuclents
Emad Toma Radi
Abstract
Chapter provided to ensure the first- and the importance of research of the
most important of these materials is material basketball both theoretical and
practical as it is for students to the field of micro- work (which is practical
education ) before graduation and then the real work in the field after graduation
. It is found on the principles of strategy KWL show the researcher they
represent the contribution is serious about making the student the center of the
educational process and its goal and purpose are based on the higher-order
thinking and thus provide a solution to get rid of the negative role played by the
student to the role of master student to the stage of decision-making and
mastering the information and skills of a game such as football Basketball , here
lies the importance of research as a new attempt and the addition of quality in
teaching and learning in the field of physical education and basketball in
particular , it is a transfer of the experiences of learning strategies to talk in the
fields of education science the other to the sports field to be applied in the field
of practical learning defensive skills and cognitive achievement basketball . The
research problem or failure lies in modern teaching strategies attention by
teachers as well as there are questions of a general weakness of student
achievement scores for material basketball ( theoretical practical ) . Included as
well as the goals of research aims to:
-Understand the impact of the use of KWL strategy in the collection of
knowledge and performance skills of basketball.
The research hypotheses are
-There are significant differences between the results of the tests and the results
of tests tribal dimensional in the collection of knowledge and skills for the
defense of the experimental group and the control group
-There are significant differences between the results of the post tests to collect
the knowledge and skills of defense between the experimental group and
Aldhabto and in favor of the experimental group.
This included the areas of research and the field of human temporal and spatial
domain
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The second chapter and the theoretical framework strategy KWL
Alastratejahkhtoath stages of the implementation steps to implement the
strategy.
The third chapter included the research methodology has been used as the
experimental method and the research sample who are students of the second
phase , Department of Physical Education, Faculty of Basic Education
Mustansiriya University , which was divided into two experimental group (28 )
students and the control group (28) student and Altkavaalaana and tests of skill
and defense experience exploratory and extraction of bases scientific tests and
steps and tribal and application experience using the strategy and then post tests
for the collection of knowledge , skills and defensive statistical methods.
The fourth quarter has included Momenaakech view and analyze the results of
tests before and after the two experimental and the officer in the collection of
knowledge and skills defense.
The fifth chapter has included the conclusions reached by the researcher ,
namely:
.-The emergence of the differences between the results of the tests before and
after the experimental group indicates that the impact of the strategy in the
evolution of the collection of knowledge and performance skills of some of the
defensive skills of basketball.
.-Provide experimental group KWL strategy that has been used in tests of
cognitive achievement and defensive skills ( defense steps , drag- defense ) for
the control group
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