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 ملخظ البدث 

أزغأؾخسضام أهمىطج الخػلم الخىلُضي في جدطُل ؾالباث اإلاغخلت الاولى في ماصة الاخُاء في ًلُت  غلى ف البدث الحالي الخػغفهضي

ىهذ غُىت البدث مً حامػت  صهىى وجىمُت الخكٌحرالاؾخضاللي  لضيهً . -الؿب  ولخدهُهه وغػذ الباخثت قغغِخحن ضكٍغتي وٍج

ًا  ًم ًلُت الؿب في حامػت صهىى للػام الضعاي ي ) ؾالبت ًم ؾالباث اإلاغخلت الا  49)) ( , 2016 – 2015ولى جم ازخُاعهً نطض

وباالؾلىب الػشىاتي البؿُـ نؿمتها الباخثت الى مجمىغخحن مخٍاقئخحن في غضص ًم اإلاخؿحراث   )اإلاػضُ الػام للطل الؿاصؽ 

ًاء , الازخباع الهبلي  صعحت الا خُاء للطل الؿاصؽ الػلمي , للخكٌحرالاؾخضاللي , الػلمي , الػمغ الؼمني بالشهىع ,  صعحت الظ

 لؤلهمىطج الخػلم الخىلُضي في خحن   (25والخدطُل الضعاي ي للىالضًً( ,الاولى ججٍغبُت جٍىهذ مً )
ً
ؾالبت ُصعؾذ ماصة الاخُاء وقها

 24ًاهذ اإلاجمىغت الثاهُت الػابؿت جٍىهذ مً )
ً
ٍهت الاغخُاصًت , ولخدهُو هضف البدث للؿغ  ( ؾالبت ُصعؾذ اإلااصة هكؿها وقها

اجه اإلاػغنُت )الخظيغ,الكهم ,  :اصاجان, الاولى طلَ وازخباع قغغِخُه جؿلب أزخباعا لهُاؽ الخدطُل في ماصة الاخُاء مخمثل في مؿخٍى

ىن بطُؿخه الجهاةُت مً ) ت والهىة ( قهغة مً هىع الازخُاع ًم مخػضص مؿخسغحت الطضم و مػامل الطػىب25, الخؿبُو ( ٍج

ًزت للكهغاث وقػالُت البضاةل الخاؾئت والثباث , ا ما  ( في اإلاخمثلت الخكٌحرالاؾخضاللي مهاعاث مهُاؽ الثاهُت : قهي الاصاة الخمح

, ت الهىة واؾخسغاج الازخباع ضضم مً الباخثت جدههذ ونض ( قهغة ,15وجم ضُاؾت ),  الاؾخيباؽ , الاؾخيخاج(  الاؾخهغاء  الخمُحًز

 ججغبت جىكُظ احل الىطكُت . ومً والخجؼةت 20-جؿبُو ٍعدشاعصؾىن  زالُ ًم البُاهُت زباجه بالؿٍغهت خؿاب غً , قػال لكهغاجه

 الخضَعؿُت الخؿـ مً غضصا غىئها في وأغضث الاؾغاع الؿلىيُت مً مجمىغت وضاؾذ اإلااصة مدخىي  الباخثت خللذ البدث

( زم ؾبهذ اصاحي 2016\1\17( , واهتهذ بخاع)2015\11\ 15) بخاٍعش بىكؿها هاججغبت بضأثزم  والػابؿت. الخجٍغبُت للمجمىغخحن

( بػضها صححذ اؾخجاباث اقغاص غُىت البدث بمىحب مكخاح 2016\1\19-18البدث بػضًا ًىمي الازىحن والثالزاء اإلاىاقهحن )

خحن ؾحر مؿخهلخحن ( لػُيخحنt.testبأؾخسضام الازخباع الخاتي ),  اخطاةُا البُاهاث خللذ زمالخصحُذ لؤلزخباٍعً   الػضص في مدؿاٍو

 الاجِخحن :      الى الىدُجخحن وجىضلذ

( بحن مخىؾؿي)الخدطُل الضعاي ي في ماصة الاخُاء ( لضي اقغاص اإلاجمىغخحن 0.05وحىص قغم طو صاللت اخطاةُت غىض مؿخىي )-1

 الخجٍغبُت والػابؿت ولطالح ااإلاجمىغت الخجٍغبُت .

اقغاص  لضي ( بحن مخىؾؿي )صعحاث الخكٌحر الاؾخضاللي( الهبلي والبػضي0.05لت اخطاةُت غىض مؿخىي )وحىص قغم طو صال-2

 اإلاجمىغخحن الخجٍغبُت والػابؿت لطالح اإلاجمىغت الخجٍغبُت .

الػالي  وفي غىء طلَ نضمذ الباخثت مجمىغت مً الخىضُاث مجها :أوضذ الباخثت الجهاث طاث الػالنت في وػاعحي التربُت والخػلُم

الى غغوعة جضٍعب مضعي ي ومضعؾاث ماصة الاخُاء وؾلبت انؿام غلىم الحُاة في ًلُاث حامػت صهىى غلى الىماطج الخػلُمُت 

 لهظه الضعاؾت أنترخذ الباخثت ئحغاء بدىر مؿخهبلُت في هظا اإلاجاُ مؼ مىغىغاث ومخؿحراث غلمُت 
َ
البىاةُت الحضًثت .وأؾخٌماال

 .ازغي 
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 : مشيلت البدث

ً الحاصي الهغن  مً الثاوي الػهض بضاًت في وهدً جامػاث واإلاإؾؿاث الخػلُمُت ال حػخمض         في    الخهلُضي  أؾالُب الخػلُم والػشٍغ

ـ  باإلاػلىماث اخخكاظه ونلت , بؿلبِخه : اإلاخػلم ًخطل يما الضعاؾُت اإلاغاخل مسخلل وفي ألازغي  الضعاؾُت واإلاىاصالاخُاء  ماصة جضَع

 الظي ألامغ , مىخضة بسؿىاث ًخم الجماعي الخػلم ئن يما , الحكظ غلى وجغيحزه , اهدباهه ونلت , وغؼلخه , جكٌحره مؿخىي  كاع,واهس

  اجساط ئلى بالؿلبت ًإصي
ً
  نالبا

ً
جػلهم .بألاؾلى  في حؿُحر صون  مً أزغي  صعاؾُت مغاخل ئلى مػهم ًيخهل  الخكٌحر في حامضا  مخلهحن ٍو

ىن  ًىاحهها مشٍلت هي وئهما وخضهابجامػاجىا  زاضت حػض ال اإلاشٍلت وهظه , وجمدُظ مىانشت صون  مً والخػلُماث لؤلوامغ  في التربٍى

مًٌ اإلاخهضم الػالم ُ  ٍو ُ  الؿبب هى اإلاضعؽ أن الهى   أن هىاى ئطا هظاالػػل لظهىع والغةِس ي ألاو
ً
  حاهبا

ً
ا   غغوٍع

ً
 غىه ٌؿكل حضا

اإلاضعؽ  قُهىم  الُىمُت وبالحُاة بالىانؼ مكغصاث ماصة الاخُاء عبـ هى الجاهب وهظا مهم ؾحر أهه مىه ظىا شأهه مً ًهلل أو اإلاضعؽ

ا اإلااصة بشغح  مػُػت الا خُاء أنها ماصة غً ؾِئت قٌغة اإلاخػلم غىض ًىلض ويخابتمما وجدضًاث ألؿاػ للؿالبت مجغصحػهُضاث وحػلُمه

بخػض للىنذ ت صعاؾاث أشاعث ونض  الػلمُت والخسططاث الاخُاء اججاه غً خػضًب الخػلُمُت اإلاغاخل في ًخضعج وغىضما غجها ٍو  جغبٍى

 في % ٢ و ألاولى الػشغ الضناةو في ًهُا مما % ٠٧ ًخظيغون الؿلبت قان صنُهت ئلىسمؿحن مضتها جطل التي اإلاداغغة في أهه ئلى غضًضة

 اإلاخػلم ًجػل الظي اليشـ الخػلُم ئلى الخهلُضي ػلُمالخ ًم الاهخهُا ًم البض لظلَ ,(٢٢: ٢٧٧٢, ؾػاصة)  ألازحرة الػشغ الضناةو

  :  الخالي في الؿإاُ الغةِس ي البدث مشٍلت جطاؽ أن ًمًٌ جهضم ما غىء وفي الخػلُمُت الػملُت مدىع

جىمُت حامػت صهىى و  –ما أزغأؾخسضام أهمىطج الخػلم الخىلُضي في جدطُل ؾالباث اإلاغخلت الاولى في ماصة الاخُاء في ًلُت الؿب   

 الخكٌحرالاؾخضاللي  لضيهً؟

 

 مشيلت البدث :

ًمغ الػالم بمغخلت  الخؿىع والاػصهاع الخهني والػلمي مما أصي الى اخضار حؿُحراث واؾػت في ؾبُػت الحُاة اإلاػاضغة في حمُؼ 

ًابي ,  في ظهىع مشٌالث يبحرة ًدخاج خلها اإلاٍؼض مً الخؿىعوالخهضم ) الغ
ً
ًان ؾببا ( ئن هظا الخؿُحر ًدضر 123 :1995الىىاحي , و

ُا والاجطُا  هدُجت مباشغة او ؾحر مباشغة لخهضم الػلم الظي أضبذ الُىم عمؼأ ًم عمىػ الهىة بما ٌؿمى بػطغ الػلم و الخٌىىلىح

       (                                                                   49: 1997والجُىاث والا ؾخيؿار الحُىي )بىندىص ,

 أن مشٍلت صعاؾت ماصة غلم الاخُاء  ما ػالذ ناةمت . قاالخُاء ماصة     
َ
وغلى الغؾم مً الخهضم الػلمي الظي ٌشهضه الػالم الُىم .ئال

 , قهى ال ًخدضص بمغخلت 
ً
 وغاما

ً
ىن شامال اص غػل الؿلبت في ماصة غلم الاخُاء ًٍ ماػالذ ضػبت , والشٍىي مجها مؿخمغة , وٍٍ

( , وان جضوي مؿخىي ايدؿاب الؿلبت للمكاهُم وشُىع  ألاؾالُب 11: 1999أزغي او ضل  صعاي ي صون أزغ )قغج , صعاؾُت صون 

والاؾتراجُجُاث الخهلُضًت في اإلاماعؾاث الخضَعؿُت والتي حػخمض غلى اإلاداغغة  والخلهحن والتي مً ابغػ غُىبها ؾلبُت اإلاخػلم , 

غاعها صون قهم ومً زالُ ما لىخظ في جضَعـ اإلاىاص الػلمُت بطىعة غامه وألاخُاء  وئلؿاء صاقػُخه وخكظه  للمػلىماث , وجٌ

بطىعه زاضت في اإلاغاخل اإلاسخلكت هى غضم نضعة يثحر مً الؿلبت غلى قهم اإلاكاهُم الػلمُت واؾدُػابها بؿبب غضم اشغاى الؿلبت 

)شاهحن في الخىضل الحها وئصعاى الػالناث, والخكٌحر باإلاػنى الػام ٌشمل حمُ
ً
ؼ الػملُاث الػهلُت مً أبؿؿها الى ايثرها حػهُضا

ىن أن غلى مضعؽ ألاخُاء الجُض ًمًٌ أن ٌػىع أي ههظ أو جهطحر مدخمل في اإلاىاهج والٌخب  ,(20: 2007, إيض التربٍى ٍو

 )22, 1996وألاوشؿت والبرامج اإلاضعؾُت وؤلامٍاهاث اإلااصًت والكىُت )ٍػخىن ,

جاص اؾتراججُاث وهماطج حضًضة إلاؿاغضه اإلاخػلمحن في مسخلل اإلاغاخل لظا شػغث الباخثت        بأن هىاى خاحت ماؾت إًل

 الخػلُمُت غلى الخػلم بؿٍغهت قػالت ومما جهضم قان مشٍلت البدث جخلخظ في ألاحي :

ـ  جدخىي ماصة الاخُاء غلى خهاةو ومكاهُم ومباصب واقٍاع عةِؿت ومػظمها  بداحت الى ؾغاةو واؾتراجُجُاث .1 جضَع

 خضًثت واؾخٌشاف إلامحزاث إلااصة الػلمُت .

حػض ؾغاةو الخضَعـ اخض حىاهب اإلاىهج ألاؾاؾُت التي جدخاج الى جهضًم وجدضًث مؿخمٍغً وفي هظا الاؾاع جأحي غملُت  .2

 البدث غً ؾغاةو وهماطج لم ججغب في جضَعـ ماصة الاخُاء.
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ل أوحه الحُاة ومجاالتها ئط جظهغفي ًل ًىم غلى مؿغح الحُاة ٌشهض الػالم الُىم ههلت خػاٍعت شملذ ً   أهمُت البدث:

مػؿُاث حضًضة جدخاج ئلى زبراث حضًضة وقٌغ حضًض ومها عاث حضًضة للخػامل مػها بىجاح, وهظه الخدىالث نض ألهذ بظاللها 

ؿحراث ًخؿلب اغاصة الىظغفي غلى بيُت الىظام التربىي, وغلُه قا ن اغضاص ؤلاوؿان الهاصع غلى الخطضي لٍل هظه الخدىالث والخ

الىظم الخػلُمُت مكهىما ومدخىي وأؾلىبا. وطَل غلى أؾـ حضًضة ناةمت غلى اؾتراجُجُاث غلمُت قاغلت حؿخىغب ؤلامٍاهاث 

غ هظمها الخػلُمُت بطىعة شاملت أخُاها وبطىعة حؼةُت أخُاها أزغي  اإلاخاخت, ومً هىا بضأث الضوُ اإلاسخلكت جدؿابو غلى جؿٍى

 (.7: 1986,)بشاعة 

قلم حػض غملُت الخػلم حشحر ئلى ايدؿاب الؿالب مجمىغت مً اإلاػاعف واإلاهاعاث قدؿب , وئهما أضبدذ حشحر ئلى غملُت       

ا  حػضًل وحؿُحر شامل وغمُو لؿلىى اإلاخػلمحن لُطبدىا أيثر نضعة غلى اؾدثماع ًل الؿاناث وؤلامٍاهاث الظاجُت اؾدثماعا ئبضاغُ

 (105: 2004و الحضوص)الؿُؿي, ئلى أنص ى الضعحاث

ت, وحشجُؼ اإلاخػلم غلى البدث  وجٌمً أهمُت اؾخسضام اإلاضازل الخضَعؿُت في جضَعـ الػلىم أنها حؿاهم في جدهُو الهضاف التربٍى

مثل هظا نمت اليشاؽ الػلمي, وبضاًت الؿٍغو للخػغف جاص خل للمشٍلت التي جىاحه اإلاخػلم ٍو غلى  والخىهُب والخهص ي والدؿاؤُ إًل

غ اإلاكاهُم غىض اإلاخػلم )الحُلت,   (.31: 2002ايدشاف الحهاةو وجؿٍى

قًم الاججاهاث الحضًثت لػلم ألاخُاء الاهخمام بمهاعاث الحطىُ غلى اإلاػلىمت وقهم اإلاشٌالث والخكٌحر ووؾاةل البدث       

 (.135-123: 2002الػلمي ) الىجضي وآزغون , 

ًاألهضاف اإلاػغقُت اإلاهاٍعت و الاهكػالُت و قػلم ألاخُاء يؿحره ًم الػلىم ًخ   ػمً مجمىغت مً ألاهضاف الهابلت للخؿبُو 

غ الكهم ألاؾاي ي والجىهغي لؤلهظمت  الىحضاهُت. غلم ألاخُاء واحه مجمىغت مً الخدضًاث لخؿبُو ألاهضاف اإلاىىؾت به يخؿٍى

ىاهج في أنلُم ًىعصؾخان وبساضت ماصة الاخُاء الضعاؾُت , البُىلىحُت. قهىاى الٌثحر مً اإلاكاهُم البُىلىحُت التي جؼصخم بهااإلا

جض الؿالب في مػغقت صاللتها اللكظُت ضػىبت بالغؾم غً ؾماغهم أو ئإلاامهم بها ئن مػظم اإلاهخمحن بالتربُت والخػلُم وباألزظ  ٍو

ىن أهمُت ئيؿاب الؿالب اإلاػغقت الػلمُت يهضف مً أهضاف جضَعـ الػلىم يما أنها حػض مً  اإلاهخمحن بخضَعـ الػلىم ًضًع

 ( . 84: 1994أؾاؾُاث الػلم التي جكُض في قهم هٍُله الػام وفى اهخهاُ أزغ الخػلُم )ٍػخىن, 

والؿٍغهت الخضَعؿُت الجُضة جثحر اهخمام اإلاخػلمحن وجضقػهم للمشاعيت مؼ اإلاػلم , وجغاعي الكغوم الكغصًت وحؿاغض غلى جدهُو 

(  وبما أن ؾبُػت ماصة غلم ألاخُاء التي جدىي مكاهُم وأقٍاع ًجػل مجها بداحت مؿخمغة ئلى 69: 2001أهضاف اإلاىهج )غبض الؿالم,

و  ؿغ وبالخالي الحطىُ غلى حػلُم حُض , قػً ؾٍغ جؿبُو ؾغاةو ًخمًٌ اإلاضعؽ مً زاللها ئًطاُ اإلااصة ئلى الؿالب بؿهىلت َو

ًاقت اخ غ اإلاجخمؼ واػصهاعه وجىقحر  ٍامل اإلاجخمؼ وئؾػاص أقغاصه الخػلُم الجُض ًخم جؿٍى خُاحاجه ًم جسططاث ومهاعاث وًم زم ج

  (34,  2000والػمل غلى ئؾػاص ؤلاوؿاهُت حمػاء ) صعوػه , 

 

 :  مػغقت  يهضف البدث الى أهداف البدث 

 في ًلُت الؿب . –أزغأؾخسضام أهمىطج الخػلم الخىلُضي في جدطُل ؾالباث الطل  ألاوُ  -1

. -ػلم الخىلُضي غىض جضَعـ ماصة ألاخُاء في جىمُت الخكٌحر ألاؾخضاللي   لضي ؾالباث الطل  ألاُو أزغ أؾخسضام أهمىطج الخ -2

 ًلُت الؿب.

 

                 Hypothesis of the Research           البدث :   فسغُتي

 لخدهُو هضفي البدث ضاؾذ الباخثت الكغغِخحن الطكغجُحن آلاجِخحن :

                                                                                                               Hypothesis Firstالكغغُت ألاولى     

(  بحن مخىؾـ  جدطُل ؾالباث اإلاجمىغت الخجٍغبُت  الالتي ًضعْؾً ماصة 0005مؿخىي ) غىض صاللت ئخطاةُت طو قغم  اًلىحض     

اإلااصة هكؿهاغلى وقو  ًضعْؾً ومخىؾـ جدطُل ؾالباث اإلاجمىغت الػابؿت الالتي أهمىطج الخػلم الخىلُضيألاخُاء غلى وقو 

 الؿٍغهت الاغخُاصًت.
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 Hypothesis Secondالكغغُت الثاهُت    

ىحض ت (  بحن مخىؾـ  صعحاث همى الخكٌحر الاؾخضاللي  لضي ؾالباث اإلاجمىغ0005مؿخىي ) غىض صاللت ئخطاةُت طو قغم  اًل

بُت الالتي ًضعْؾً غلى وقو أهمىطج الخػلم الخىلُضي ومخىؾـ صعحاث همى الخكٌحر الاؾخضاللي غىض ؾالباث  إلاجمىغت االخجٍغ

 وقو الؿٍغهت الاغخُاصًت.)الهبلي , والبػضي ( ًضعْؾً الالتيالػابؿت 

 

  limitations of the Researchخدود البدث :

 ًهخطغ البدث غلى :          

 اإلاغخلت الاولى  في ًلُت  الؿب  حامػت صهىى . ؾالباث   -1

 م.2016- 2015الكطل الضعاي ي الاوُ للػام الضعاي ي   -2

 غضص مً اإلاىغىغاث مسخاعة مً اإلااصة لخضَعـ ماصة الاخُاء للطل ألاوُ . -3

 

 جددًد املططلخا ث :

: الاهمىطج -1
ً
لتي ًماعؾها اإلاػلم في الىغؼ الخػلُمي , مجمىغت الاحغاءاث ا ( : بأهه 2007( غغقه )ابى حاصو,  ( Models  أوال

 (.317: 2007والتي جخػمً اإلااصة واؾالُب جهضًمها ومػالجتها ) ابى حاصو, 

:  أهمىطج الخػلم الخىلُضي -2
ً
 ,1999غغقه)  (Generative Learning Model ) زاهُا

Shepard sonخٍىن ًم اعبػت اؾ ىاع هي : الؿىع الخمهُضي, الؿىع التريحزي , (  : بأهه أهمىطج ٌػٌـ عؤٍت قٍُىحؿٍي في الخػلم ٍو

 (.626p,1999,Shepard sonالؿىع اإلاخػاعع , ؾىعالخدضي)

:  الخكٌحر الاؾخضاللي  ) -3
ً
( : هىغملُت جكٌحر جخػمً وغؼ الحهاةو واإلاػلىماث بؿٍغهت 2000( غغقه أبى حاصو )Reasoningزالثا

 (.466, 2000او خل مشٍلت )ابىحاصو ,مىظمت أو مػالجتها  بدُث جإصي الى اؾخيخاج جاونغاع 

: الخدطُل الضعاي ي ) -4
ً
( : بأهه صعحت الايدؿاب التي ًدههها الكغص , أو مؿخىي 2000( غغقه غالم ) Achievementعابػا

 (.305, 2000الىجاح الظي ًدغػه او ًطل الُه في ماصة صعاؾُت اومجاُ حػلُمي او جضٍعبي مػحن )غالم ,

ًاالحي : وغغقذ  البا حثت مخؿحراث  البدث ئحغاةُا 

بأهه همىطج يهضف الى مؿاغضة الؿلبت غلى غملُت الخىلض اليشؿت : (Generative Learning Model ) أهمىطج الخػلم الخىلُضي  -1

ً غالناث بُجها وطلَ في ؾُام  للمػاعف مً زالُ اغاصة جىظُم بىاء اإلاػاعف الؿابهت والىضىُ الى مػلىماث حضًضة وجٍٍى

 الاحخماغُت. الخكاغالث

( : بأهه همـ مً أهماؽ الخكٌحًرخؿلب مً الؿلبت اؾخسضام اإلاػلىماث اإلاسخلكت والخغوج Reasoningالخكٌحر الاؾخضاللي  )-2

ًاهذ مً الػام الى الخاص )اؾخيباؽ ( أو الخاص الى الػام )اؾخهغاء ( أواؾخيخاج هدُجت مً  بػالناث مىظمت قُما بُجها ؾىاء 

خم نُاؾه بمهضاع الضعحت التي جدطل غلحها الؿالب او الؿالبت في ازخباع  الخكٌحر الاؾخضاللي الظي خهاةو مػُىت )اؾخي خاج( , ٍو

 اغضجه الباخثت .

(  : مهضاعماًدههه ؾلبت اإلاغخلت الاولى  ٍودطل غلُه ًم مجمىع الضعحاث زالُ وخضة  Achievementالخدطُل الضعاي ي ) -4

هاؽ باالزخباع الظي اغضجه الباخثت .صعاؾُت في ماصة الاخُاء في الازخبا  ع البػضي ٍو

 

 اطاز هغسي ودزاطاث طابم

 
 
  ( (Generative Learning Modelأهمىذج الخعلم الخىلُدي :   زاهُا

,  خُث ٌػٌـ أهمىطج الخػلم الخىلُضي عؤٍت قُجىحؿٍي في Osborn & wittrock ووٍترى أػوبىعنبني هظ الاهمىطج مً نبل          

والاغىام ) م2000 (الثالثت ألالكُت  مىظ ضت في الخػلم والخػلُم , جؿىعث زا قاغلُت طاث الخىلُضي الخػلم جُجُتوحػضاؾتراالخػلم 

 , مً زالُ صعاؾت )
ً
ملحىظا

ً
(. وجإيض اؾتراجُجُت أن اإلاخػلمحن لضيهم اإلاػغقت 2009, ضالح ,  shepardson ,22000اإلاخخالُت جؿىعا
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هم , نبل أن ًأجىا ئلى اإلاغايؼ الخػلُمُت, ئغاقت ئلى اخخكاظهم باإلاػغقت اإلاترايمت بالخطىعاث واإلاػخهضاث اإلاؿبهت اإلاسؼوهت في غهىل

الخاؾئت التي جإزغ في بيُتهم اإلاػغقُت واججاهاتهم ,ئط ئ ن غملُت الخػلم جخػمً ئغاصة بىاء اإلاخػلم إلاػغقخه مً زالُ غملُت جكاوع 

لبىاةُت صوعاإلاػغقت الهبلُت ياخضي الهىاةم التي ًغجٌؼ غلحها الكٌغ البىاتي لحضور حػلم طي احخماعي مؼ آلازٍغً وجإيض اإلاػغقت ا

ت لىمى اإلاػنى والكهم في البيُت الػهلُت )غكاهت والجِش,  (.34: 2009مػنى, قالبض مً اغؿاء ألاولٍى

لمحن اإلاػغقُت والتي ًخم غلى اؾاؾها ازخُاع ويهخم أهمىطج الخػلم الخىلُضي بطكت أؾاؾُت بخأزحر ألاقٍاع اإلاىحىصة في بيُت اإلاخػ

جها في بيُت  اإلاضزالث اإلادؿىؾت والاهخمام بها, يما يهخم بالغوابـ التي جخىلض بحن اإلاثحراث التي ًخػغع اإلاخػلم ون لها ومظاهغ جسٍغ

ً اإلاػنى مً اإلاضزالث اإلاػغقُت للمخػلمحن ) اؾماغُل  نياإلادؿىؾت واإلاػلىماث التي ًخم اؾترحاغها مً الب اإلاخػلمحن اإلاػغقُت وجٍٍى

,2011 :45                 . ) 

قأهمىطج الخػلم الخىلُضي : ًٍؼض مً نضعة اإلاخػلمحن غلى اؾخػماُ ألاقٍاع الؿابهت لخىلُض أقٍاع حضًضة اط جخػمً مها عاث الخىلُض 

الغبـ بحن ألاقٍاع الجضًضة واإلاػغقت الؿابهت غً واؾخػماُ اإلاػغقت الؿابهت إلغاقت مػلىماث حضًضة, قهى غملُت بىاةُت ًخم قحها 

(,اط ئن بىاء اإلاػغقت ٌػخمض اإلاػالجت 156: 2008ؾٍغو بىاء مخماؾَ مً ألاقٍاع بحن اإلاػلىماث الجضًضة والهضًمت )مدمض , 

 , وفي الخىلُضًت, وجخػمً اإلاػالجت الخىلُضًت, الغبـ بحن اإلاػلىماث الجضًضة والػلم اإلاؿبو لبىاء جغايُب مػغقُ
ً
ت أيثر اجهاها

 ًم جهضًمها مجغصة للمخػلم اليشاؾاث التي جىلض 
ً
الحهُهت قان اإلااصة ًخم جظيغها بشٍل أقػل في خالت الخػلم الخىلُضي بضال

 الػالناث اإلاخٍاملت بحن ما ٌؿمػه أو ًغاه أو ًهغاه اإلاخػلم مً مػلىماث حضًضة والخػلم اإلاؿبو للمخػلم, وأمثلت طلَ ئ غاصة ضُاؾت

إصي ئلى  جىاظغاث اؾخضالالث, جكؿحراث, جؿبُهاث والكغم بحن اليشاؾحن أن هظا اليشاؽ ٌػالج اإلادخىي الخػلُمي بشٍل أغمو ٍو

:Criff,2000 )مؿخىي غُا مً الكهم . ا همىطج الخػلم الخىلُضي  ًكؿغ هى أن الػهل أو الضماؽ لِـ مؿتهلَ ؾلبي للمػلىماث؛   (3 

 مً طلَ هى ًبني جكؿ
ً
ٍىن اؾخضالالث مجها وصوع اإلاػلم ًٌمً في مؿاغضة ؾلبخه قبضال حراجه الخاضت مً اإلاػلىماث اإلاسؼهت لضًه ٍو

 .         (Seifert, 1995, 6)في جىلُض الىضالث أو مؿاغضتهم غلى الغبـ بحن ألاقٍاعالجضًضة ببػػها البػؼ وبمػلىماتهم الؿابهت 

 غىاضغ أ همىطج الخػلم الخىلُضي :

 ( وهي : 1ٍل )جخطح في الش

 

 
 ( : ًىضح غىاضغ همىطج الخػلم الخىلُضي1الشٍل )

 الخىلُضي الخػلم ألهمىطج الخػلُمُت مغاخل 

 ألعبػت مغاخل )الخمهُض ,التريحز  ,اإلاخػاعع , الخؿبُو ( ,ئال    
ً
أن غملُت الخػلم صازل الكطل في غىء الخػلم الخىلُضي جخم وقها

م وقُما ًلي جىغُذ لهظه اإلاغاخل:ئن الباخثت  جغي أغاقت مغخلت زام  ؿت وهي مغخلت الخهٍى

ُه  phase Preliminary  الخمهُدمسخلت  -1 ت للضعؽ اإلاضعؽ ًمهض :  ق ؿخجُب , ألاؾئلت وئزاعة باإلاىانشت الحىاٍع  ٳماالؿلبت  َو

  الُىمُت. في صقاجغهم الٌخابت ما وئ اللكظُت باإلحابت

ُه : phase Focus  )البإزة ( مسخلت الترهيز  -2 ُت اإلاػغقت بحن , قحرـب ضؿحرة مجمىغاث في للػمل الؿلبت اإلاضعؽ ًىحه وق  الُىم

 اإلاجمىغاث . بحن الحىاع , اإلاؿتهضقت واإلاػغقت
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 للؿلبت الكغضت ئجاخت مؼ بالٍامل , الطل مىانشت ًهىص اإلاضعؽ اإلاؿخىي  هظا في:  phase Challenge الخددي مسخلت -3

ت , بمالخظاتهم وقهمهم لئلؾهام  جهضًم ئغاصة مؼ اإلاىاؾبت الخػلُمُت بالضغاةم ومؿاغضتهم بالٍامل الطل أوشؿت وعٍؤ

 . الػلمُت اإلاكاهُم أو اإلاطؿلحاث

ُ  إلاشٌالثا لحل وظُكُت يأصواث اإلاكاهُم حؿخسضم:   Application phase الخطبُم مسخلت  -4  في هخاةج وجؿبُهاث ئلى والىضى

 (. 223: 2001()غبض الؿالم ,(Shepard son,1999, P626 ام اإلاكهىم.يما حؿاغضغلى جىؾُؼ هؿ , حضًضة خُاجُت مىانل

 :  Evaluation phase الخلىٍم  مسخلت – 5

 
ً
ا اإلاغاخل وهظه , قهـ مغاخل أعبؼ ًخػمً الخىلُضي الخػلم وطلَ ألن هظغا م وهي ألا الخػلُمُت الػملُت في زؿىةهامت ًىهطه  , الخهٍى

مالخه مغخلت أغاقت الباخثت عأث لظلَ ه يمغخلت ٍى ٍغ م غملُت الخىلُضي ألن الخػلم لىمىطج زامؿت جؿٍى غىاص  أهم أخض حػض الخهٍى

 ( ًىضح مغاخل الخضَعـ باؾخسضام  همىطج الخػلم الخىلُضي .2والشٍل ) الػملُت

 
 الخىلُضي همىطج الخػلم (   مغاخل2شٍل  )

:  الخفىير الاطخداللي 
 
  Reasoningزالثا

 بيُت مٍىهاث ئلى الخىضل غلى ٌؿاغض ومىػمجها الاخُاءألهه الػلمُت لي مً أنغب أهىاع الخكٌحر لضعاؾت اإلاىاصٌػض الخكٌحرالاؾخضال   

ُم مً الػلم ا ث ,يما ٌػض أخض الػملُاث الػهلُت الهامت التي حػحن الكغص غلى قهم ومػالجت  اهحننى و  وحػمُماث خهاةو ومكاه وهظٍغ

إيض اإلاشٌالث التي ًهابلها في اإلاىانل الخ ػلُمُت والحُاجُت اإلاسخلكت مما ًجػله ٌػض مً أخض ألاهضاف ألاؾاؾُت لخػلُم الػلىم, ٍو

 مً أهضاف جضَعـ الػلىم وطلَ ألهه أخض الطىع الػلمُت للخكٌحر 
ً
طلَ زلُكت  خُث ًغي " أن جىمُت الخكٌحر الاؾخضاللي ٌػض هضقا

غاإلاسخلكت أو اإلاشٌالث التي نض ًىاحهها الؿلبت أزىاء صعاؾتهم أو في , خُث ٌػخمض غلى ألاؾالُب اإلاىؿهُت في بدث وجكؿحر الظىاه

 (211: 2006خُاتهم اإلاؿخهبلُت ".)زلُكت ,

   
ً
ل قغص لضًه الحو فى جىمُخه الػهلُت, ولظلَ قهىاى خاحت ماؾت ألن نهخم صاةما يما ٌػخبر الخكٌحر أؾاًؾا للخىمُت ؤلاوؿاهُت, ًو

ت بخػلُمه للىاشئت ازل مإؾؿاجىا الخػلُمُت بخػلُم مهاعاث الخكٌحر وجىمُخه ص وان للخكٌحر مؿلب ملح ًيبغي أن تهخم ألاهظمت التربٍى

, وأن يهخم جضٍعبهم غلى مماعؾخه , والهبالـ ئطا نلىا أن الكغم ألاؾاي ي بحن ألاهظمت الخػلُمُت في الضوُ اإلاخهضمت وألاهظمت 

رالخػلُمُت في الضوُ الىامُت هى اأن الىظم الخػلُمُ وجدغص غلى  ت في اإلاجخمػاث ألاولى تهخم بخػلُم ابىائها ؾغم وأؾالُب الخكٌح

  .                        (87: 2004ئجهانهم اإلاهاعاث ألاؾاؾُت التي جخػمجها غملُت الخكٌحر. )  يكافي ,

ػت مىدىُاث لىمى ًل نضعة ًم وأيض جحرؾخىن بان اإلاهاعاث الاؾخضاللُت ال جظهغ بىغىح في ألاغماع الطؿحرة خُث وغؼ ؾب   

%(مً اإلاػضُ الىطج الىظُكي في جلَ  ٠٧الهضعاث الػهلُت ألاولُت غلى أؾاؽ الػمغ الظي ًطل قُه الؿكل اإلاخىؾـ ما ٌػاصُ ) 

الهضعاث قخىضل ئلى أغماع جهٍغبُت,والهضعة الاؾخضاللُت ًطل الكغص قحها ئلى الىطج الىظُكي غىض بلىؾه الغابػتغشغ)الػخُبي, 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 929 

 
  

 ًٍىن مابحن الخامؿتغشغ والػشٍغً ؾىت)غٍاشت ,  28:  2001
ً
ُه هظه اإلاهاعاث اؾخهغاع وزباث وؿِبا (, أن الػمغ الظي حشهض ق

 ب( - ٦٨٠٢

 أهىاع الخكٌحر الاؾخضاللي : 

الخكٌحر  ( أهىاع الخكٌحرالاؾخضاللي التي جمحز مغخلت الػملُاث الشٍلُت مً أهماؽPiaget &Inhelderخضص بُاحُه وانهُلضع )  

الاؾخضاللي ماًلي :الاخخكاظي , غبـ اإلاخؿحراث , الخباصلي , الهُاي ي , الكغض ي الاؾخيباؾي , الخكٌحر الاؾدىاؾي , الخىاؾبي , 

 (  .    216-215: 1999الاعجباؾي , الاخخمالى , الىظغي , الاؾخيخاجي الخجٍغضي الخطيُل الهغمي .)الىجضي ,

 

 ملدىز ألاوٌ : الدزاطاث التي جىاولذ الخعلم الخىلُدي        الدزاطاث الظابلت            

 (  Donne ,R & Volkl ,2000دزاطت دون وفىليل )    -1

ًالُكىعهُا وهضقذ ئلى الخػغف غلى قػالُت اؾتراجُجُخحن للخػلم الخىلُضي )زغاةـ اإلاكاهُم           احٍغذ هظه الضعاؾت في 

ؾالب اإلاؿخىي الؿاصؽ في ماصة الػلىم و اؾخسضم الباخث اإلاىهج الشبه الخجٍغبي , وجمثلذ  والخجاعب الػملُت ( قي جىمُت جدطُل

 ًضعؾىن ماصة الػلىم بالطل الؿاصؽ في اإلاضعؾت اإلاخىؾؿت في الهؿاع الخاص بؿان صًُؿى 
ً
 -غُىت الضعاؾت في زم زماهحن ؾالبا

وأظهغث هخاةج الضعاؾت قػالُت اؾتراجُجُخحن  )زغاةـ اإلاكاهُم  ًالُكىعهُا , واؾخسضم الباخث ازخباع الخدطُلي يأصاة للضعاؾت ,

اصة جدطُل الؿالب وأوضذ الضعاؾت بخػمحن اؾتراجُجُخحن اإلاهترخت في جضَعـ مهغاعث الػلىم .  والخجاعب الػملُت  ( في ٍػ

 (2102دزاطت الظعدي )-2

لم الخىلُضي في جدطُل جلمُظاث الطل الخامـ الابخضاتي احٍغذ الضا عؾت في الػغام ,وهضقذ ئلى حػغف أزغ أهمىطج الخػ         

ىهذ غُىت الضعاؾت مً) ( جلمُظة نؿمذ الى مجمىغخحن: اخضاهما ججٍغبُت جضعؽ غلى وقو أهمىطج 58وجكٌحرهً ؤلابضاعي . ٍج

( جلمُظة وأحغث 29ا )( جلمُظة والازغي غابؿت غلى وقو الؿٍغهت الاغخُاصًت غضص جلمُظاته 29الخػلم الخىلُضي غضص جلمُظاتها ) 

الباخثت الخٍاقإ بحن جلمُظاث مجمىغتي البدث )الخجٍغبُت والػابؿت ( في اإلاخؿحراث  )الظًاء, اإلاػغقت الؿابهت في ماصة الػلىم, 

ا  والػمغ الؼمني مدؿىبا باألشهغ,الخدطُل الؿابو في ماصة الػلىم, الخدطُل الض ا عي ي لآلباء وألامهاث) وأغضث الباخثتازخب

 
ً
 ًخػمً ضىعا ملىهت مٍىن ةمً ) عا

ً
( قهغة مىغىغُت مً هىع الازخُاع مً مخػضص, اؾخػملذ الباخثت الىؾاةل  50جدطُلي ا

ؤلاخطاةُت الازخباع الخاتي لػُيخحن مؿخهلخحن, ونض أظهغث الىخاةج جكىم اإلاجمىغت الخجٍغبُت التي صعؾذ وقو أهمىطج الخػلم 

عؾذ غلى وقو الؿٍغهت الاغخُاصًت في الازخباع الخدطُلي وازخباع الخكٌحرؤلابضاعي, ومما الخىلُضي غلى اإلاجمىغت الػابؿت التي ص

 (. 2012ًإزظ غلى صعا ؾت الؿػضي أن اإلااصة الضاعؾُت لم جظيغ في الػىىان ) الؿػضي ,

 

 املدىز الثاوي: مخعلم بالخفىير الاطخداللي وجىمُخه وواآلحي:

 ( Lawson & Johnson , 2002دزاطت الوطىن وحىوظىن )  -0

اث اإلاخدضة  وهضقذ ئلى اؾخهطاءالػالنت الاعجباؾُت بحن ألا اؽ الخػلُمُت اإلاكػلت لضي ؾلبت            احٍغذ هظه الضعاؾت في الىاًل

اث الاؾخضاللُت وغالنتها بالخدطُل وجمثلذ غُىت الضعاؾت في )  لخطيُل ًلىب واإلاؿخٍى
ً
وؾالبت في ًلُت 366الجامػت وقها

ً
( ؾالب ا

ػلىم في ماصة ألاخُاء, وزلطذ هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص غالنت اعجباؾُت مىحبت غالُت بحن الىمـ الخػلُمي اإلاكػل لضي الؿالب ال

اث الاؾخضاللُت غلى الخدطُل , و أوضذ  ومؿخىي الاؾخضاللي الػلمي لضيهم , يما أظهغث الىخاةج وحىص نضعة جىبئُت غالُت للمؿخٍى

راجُجُاث جضَعؿُت جىاؾب مؿخىي الؿالب الاؾخضاللي , وجغاعي الىمـ الخػلُمي ختى حؿاغض غلى الضعاؾت بػغوعة جطمُم اؾت

غ الهضعاث الاؾخضاللُت لضيهم   .جؿٍى

 (211 0دزاطت العخُبي ) -2

احٍغذ  هظه الضعاؾت في الؿػىصًت , وهضقذ ئلى الخػغف غلى نضعة ؾالباث الطل الؿاصؽ الابخضاتي غلى الخكٌحر الاؾخضاللي 

كٌحر الابخٍاعي وخل اإلاشٌالث وغالنتها بخدطُلهً اُ صعاي ي في ماصة الػلىم , مؿخسضمت اإلاىهج الىضكي الخدلُلي و ممثلت والخ

ٌت اإلاٌغمت وباحمالي )  بػُىت غشىاةُت ًم مضاعؽ ىهذ ًم ؾبػت مضاعؽ ًم م ٌت اإلاٌغمت ٍج أصاواث  وجمثلذ  ( ؾالبت 583م
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اؽ للخكٌحراالابخٍاعي , ومهُاؽ لحل الضعاؾت في : مهُاؽ للخكٌحر الاؾخضاللي اإلاشٌالث مً ئغضاص الباخثت ,وزلطذ هخاةج  , ومُه

%( ًم  75الضعاؾت ئلى أن الهضعة الػامت للخكٌحر الاؾخضاللي وا البخٍاع ي وخل اإلاشٌالث جهل غً الحض ألاصوى لؤلصاء اإلاهبىُ وهى ) 

 غىض مؿخىي)لٍل مهُاؽ مً ا إلاهاًِـ الثالزت , يما ًى  الضعحت الٍلُت
ً
 (0005حض غالنت اعجباؾُت صالت ئخطاةًا

بحن ًل مً عجب ؾالباث الطل الؿاصؽ الابخضاتي غلى الهضعة غلى الخكٌحر الاؾخضاللي والخكٌحر الابخٍاعي وخل اإلاشٌالث في الػلىم 

ر الاؾخضاللي والابخٍاعي وخل وعجب مؿخىي الخدطُل الضعاي ي في الػلىم , و أوضذ الضعاؾت بػغوعة الاهخمام بدىمُت أهىاع الخكٌح

ت  أحل اإلاشٌالث مً زالُ اإلاىاهج الػلمُت , وجضغى يظلَ ئلى الاهخمام بالخضَعـ ًم الخكٌحر لخىمُت نضعاث الؿالباث الكٌٍغ

 إلاىاحهت الحُاة في غالم الخهىُت الػلمُت اإلاخؿىعة .

 

 الفطل الثالث:ئحساءاث البدث 

 بدثها ,ئط ًبنى مىهج البدث الخجٍغبي غلى : اغخمضث الباخثت ا أوال : مىهج البدث
ً
إلاىهج الخجٍغبي في بدثها الحالي , لخدهُو هضقا

بضا بىحىص مشٍلت أوظاهغة جىاحه الباخث , وجخؿلب مىه البدث غً ألاؾباب والظغوف الكاغلت وطلَ  ألاؾلىب الػلمي , ٍو

 (247: 1990باحغاءالخجاعب غلى أزغها)صاووص , غبض الغخمً ,

: ا
 
بي:   زاهُا  للحطىُ لخطمُم الخجٍس

ً
ا  غغوٍع

ً
ئن الخطمُم الخجٍغبي اإلاىاؾب للظاهغة اإلاغاص صعاؾتها في البدىر الخجٍغبُت ٌػض امغا

ؿهم في الػبـ الخجٍغبي للبدث وغمل مسؿـ وبغهامج غمل لٌُكُت جىكُظ الخجغبت وجسؿُـ  غلى احاباث لكغغُاث البدث َو

مًٌ الخػبحر غً الخطمُم ويما 487,  2007ضعوؾت ومالخظتها )غبض الغخمً , ػهٌىه , للظغوف والػىامل اإلادُؿت بالظاهغة اإلا ( ٍو

 (  1في مسؿـ )

                                                

بي للبدث0مخطط )                                               ( ًبين الخطمُم الخجٍس

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

: مجخمع البدث وعُيخه : 
 
ث اإلاغخلت الاولى في ًلُت الؿب في قاًلىحي الػلىم الؿبُت الخابػت جدضص مجخمؼ البدث بجمُؼ ؾالبازالثا

نامذ الباخثت  بازخُاع ؾالباث ًلُت الؿب بطىعة  :( ؾالبت .46غضصهً ) , والبالـ2016-2015ئلى مداقظت صهىى للػام الضعاي ي 

خجغبت وبظلَ ًمٌجها مخابػت امىع البدث نطضًت وطلَ   لٍىنها مضعؾت ماصة الاخُاء  في ًلُت الؿب وهظه الامىع مهمت الهجاح ال

ونض ازخحرث بؿٍغهت السحب الػشىاتي الشػبت  بؿهىلت يما ًخىقغ في الٍلُت مسخبر طو ججهحزاث جدىاؾب مؼ ؾٍغهت اغضاص الخجغبت .

      (1بالجضوُ) مىضح ويما والشػبت )ب( لخمثل اإلاجمىغت الػابؿت )أ( لخمثل اإلاجمىغت الخجٍغبُت

 

 

 

 

 

 الازخباع البػضي ر اإلاؿخهلاإلاخؿح الازخباع الهبلي  اإلاجمىغت

  الخجٍغبُت 

 الخكٌحر الاؾخضاللي 

 

 

أهمىطج الخػلم        

 الخىلُضي

الخدطُل   -

 الضعاي ي

 الخكٌحر الاؾخضاللي -

 الؿٍغهت الاغخُاصًت  الػابؿت 
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 ث نبل الاؾدبػاص و بػضهغضص ؾالباث غُىت البد    (1الجضوُ )       

 

 زابعا: جيافإمجمىعتي البدث 

ً, وصعحاث ماصة الاخُاء للطل  ًاقأث الباخثت في اإلاخؿحراث)الػمغ الؼمني مدؿىبا بالشهىع,والخدطُل الض ا عي ي لالبٍى ونض 

ًاءوصعحاث الازخباع الهبلي إلاهُاؽ الخكٌحر الاؾخضاللي هدى ماصة ًاهذ اإلاخؿحراث  الؿاصؽ الاغضاصي, وصعحاث ازخباعالظ الاخُاء (,  و

ٍاقئت , ًىن الضعحت اإلادؿىبت) ًاهذ انل مً الجضولُت البالؿت )1.561ًلها مخ ت )2.021( للػمغ الؼمني  (, ويما 47( وصعحت خٍغ

ًاء قٍاهذ   ) 2مىضح بالجضُو الاحي) ي ( غىض مؿخى 2.021(  وهي انل ًم الجضولُت البالؿت  )   1.372(  والضعحت اإلادؿىبت للظ

اإلادؿىبت t( ويظلَ باليؿبت للمػغقت اإلاؿبهت قٍاهذ نُمت 3( ويما هى مىضح بالجضوُ عنم ) 47( وصعحت خٍغت )0.05الضاللت) 

( ويظلَ باليؿبت صعحاث ازخباع الخكٌحر الاؾخضاللي الهبلي للخكٌحر 4الجضولُت  اغاله و يما مىضح بالجضُو )t( وهي أنل مً 1.999)

 الجضولُت  اغاله           t( وهي أنل مً 2.011اإلادؿىبت )tقٍاهذ نُمت  الاؾخضاللي  للمجمىغخحن

 هخاةج ألازخباع الخاتي لضاللت الكغم بحن مخىؾـ أغماع ؾالباث مجمىغني البدث (   2)الجضوُ                

 الػضص  اإلاجمىغت
 اإلاخىؾـ

 الحؿابي

 الاهدغاف

 اإلاػُاعي 

 الهُمت الخاةُت

 تالجضولُ اإلادؿىبت

 

 الخجٍغبُت
25 230.68             5.437       

1.561       2.021     

 16.132 236. 42 24 الػابؿت 

                                                             

ًاء مجمىغني البدث3حضوُ )  (   هخاةج ألازخباع الخاتي لضاللت الكغم بحن مخىؾـ الظ

 الػضص  اإلاجمىغت
 إلاخىؾـا

 الحؿابي

 الاهدغاف

 اإلاػُاعي 

 الهُمت الخاةُت

 الجضولُت اإلادؿىبت

 

 الخجٍغبُت
25 42.1200         4.64866       

1.376       2.021     

 6.202942 39. 9583 24 الػابؿت 

                                            

غضص الؿالباث نبل  ؾٍغهت الخضَعـ إلاجمىغت ا الشػبت

 الاؾدبػاص 

غضص الؿالباث 

 اإلاؿدبػضاث

غضص الؿالباث 

 بػض الاؾدبػاص

أهمىطج الخػلم  الخجغبُت أ

 الخىلُضي
27 2 25 

 24 2        26        الاغخُاصًت الػابؿت ب

 اإلاجمىع
        53 4 49 
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 الكغم بحن مخىؾؿي صعحاث ؾالباث مجمىغني البدث في اإلاػغقت اإلاؿبهت  هخاةج ألازخباع الخاتي لضاللت (4حضوُ    )

 الػضص  اإلاجمىغت
 اإلاخىؾـ

 الحؿابي

 الاهدغاف

 اإلاػُاعي 

 الهُمت الخاةُت

 الجضولُت اإلادؿىبت

 

 الخجٍغبُت
25 40.120 

         

12.30285      1.999       2.021     

 7.39384 32.2500 24 الػابؿت 

                                                        

 هخاةج ألازخباع الخاتي لضاللت الكغم بحن مخىؾؿي صعحاث ؾالباث مجمىغني البدث في الازخباع الهبلي للخكٌحر الاؾخضاللي   (5حدوٌ)

 الػضص  اإلاجمىغت
 اإلاخىؾـ

 الحؿابي

 الاهدغاف

 اإلاػُاعي 

 الهُمت الخاةُت

 ولُتالجض اإلادؿىبت

 

 الخجٍغبُت
25 16.16                    4.854   

2.011       2.021     

 2.805 13.29 24 الػابؿت 

 

:  مظخلصماث البدث :
 
 خامظا

: خضصث الباخثت اإلااصة الػلمُت التي ؾُضعؾها مػخمضة غلى  مىغىغاث   مسخاعة مً يخاب ؤلاخُاء اإلاهغع  جددًد املادة العلمُت -1

وجخػمً الكطىُ الثالزت ألاولى وخضصث  اإلااصة الػلمُت جلَ الكطىُ  2016 – 2015للمغخلت الاولى للػام الضعاي يجضَعؿه 

ولؿغع الخأيض مً صحتها غغغها غلى اإلادٌمحن مً طوي الخبرة والازخطاص وابضوا آعائهم قحها وبظلَ ضُؿذ وقو الخػضًالث 

 اإلاهترخت .

ًد ألاهداف الظلىهُت-3 باخثت بطُاؾت ألاهضاف الؿلىيُت بشٍل ًطل ؾلىى ووشاؽ مػحن ًهىم به اإلاخػلم اطا : نامذ ال جدد

جم جىػَػها وقو جطيُل بلىم )الخظيغ , الاؾدُػاب , الخؿبُو( بهضف اغخماصها في الخؿـ الخضَعؿُت إلاجمىغتي البدث وفي بىاء 

خضَعـ لبُان عأيهم قحها ومضي اؾدُكائها إلادخىي اإلااصة قهغاث الازخباع الخدطُلي وجم غغغها غلى مجمىغت مً الخبراء في ؾغاةو ال

                         (.6وفي غىء آعائهم ومهترخاتهم جم حػضًلها يما هى مىضح بالجضوُ )

 (الخاعؾت الازخباٍعت )حضوُ اإلاىاضكاث( لالزخباع الخدطُلي6الجضوُ )

 ُ  اإلادخىي  الكطى
غضص 

 الطكداث

 

 أهمُت اإلادخىي 

مجمىع  ع الؿلىيُتأهمُت ألاؾغا

قهغاث 

 ألازخباع

 اإلاػغقت

46% 

 الكهم

36% 

 الخؿبُو

17% 

 الكطل 

 ُ  الاو
 12 4 4 4 %50  15 اإلاجهغ)اإلاٌُغوؾٍىب (\

 الكطل 

 الثاوي
ا ا-الخاًل  9 3 3 3 %33 10 البٌتًر
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الكطل  

 الثالث
 4 2 1 1 %17 5 الؿكُلُاث

 25 9 8 8 %100 30  اإلاجمىع

4 

: جم وغؼ الخؿـ الخضَعؿُت للخضَعـ وقو اؾتراجُجُت أهمىطج الخػلم الخىلُضي للمجمىغت الخجٍغبُت  لدزاطُتأعداد الخطط ا -

وبما ًدىاؾب مؼ ألاؾغاع الؿلىيُت ولٍل صعؽ يما وغػذ الخؿـ الخضَعؿُت لىكـ الكطىُ بالؿٍغهت الاغخُاصًت للمجمىغت 

غت مً اإلادٌمحن واإلاسخطحن للخأيض مً مالةمتها ونُاؾها لؤلهضاف الػابؿت . زم غغغذ هماطج مً الخؿـ الخضَعؿُت غلى مجمى 

 اإلاطاؾت وفي غىء آعائهم ومهترخاتهم جم حػضًلها لخأزظ الطُؿت الجهاةُت وغلى ؾغاعها أغضث بهُت الخؿـ الخضَعؿُت . 

 

  :   بىاء الاخخباز ألخدطُلي -4

 مً هىع ازخُاع مً مخػضص. بلـ غضص قهغاجه )اغض ث الباخثت في غىء اإلااصة الضعاؾُت وألاهضاف الؿلىي    
ً
 جدطُلُا

ً
( 25ُت ازخباعا

قهغة جم غغغها غلى مجمىغت مً الخبراء واإلاخسططحن بؿغاةو الخضَعـ لئلقاصة مً أعائهم ومالخظاتهم خىلها وغضث ضالحت بػض 

 لطالخُت الكهغا80ئحغاء بػؼ الخػضًالث غلحها واغخمضث الباخثت وؿبت 
ً
ث وبظلَ جدهو الطضم الظاهغي . يما % قأيثر مػُاعا

ًت الخجغبت ووغؼ حضُو  جم جدلُل مدخىي اإلااصة الضعاؾُت ئلى غىاضغها وجدضًض ؤلاؾغاع الؿلىيُت اإلاإمل جدهُهها في نها

اإلاىاضكاث وبىاء ازخباع جدطُلي مالةم لجضُو اإلاىاضكاث ومخكو مؼ ألاؾغاع الؿلىيُت اإلادضصة , جدهو ًلها ضضم اإلادخىي ئط 

 لطضم مدخىي الازخباع )غىصه , 1998شحر)غىصة , ٌ
ً
( يما جم وغؼ 286,  1998( ئلى أن اؾخسضام حضوُ اإلاىاضكاث ٌػض مإشغا

الخػلُماث بٌُكُت ؤلاحابت والخصحُذ والخدلُل ؤلاخطاتي لجمُؼ قهغاث الازخباع ًم زالُ جؿبُو الازخباع غلى غُىت اؾخؿالغُت 

 وطلَ بػض الخأيض مً صعاؾتهم 30دث وهي ؾلبت   ًلُت الطُضلت واإلاٍىهت مً )مً مجخمؼ البدث بػُضه غً غُىت الب
ً
( ؾالبا

للكطىُ  الثالزت  ألاولى مً مىهج ألاخُاء وطلَ بهضف مػغقت مضي وغىح قهغاث الازخباع وقهمهم لها وجدضًض الىنذ اإلاؿلىب 

ػض الاهتهاء مً ؤلاحابت اجطح ئن الخػلُماث والكهغاث لئلحابت غً الكهغاث وجاشحر خاالث الؿمىع للكهغاث في ازىاء الاحابت وب

وجم الخدلُل الاخطاتي لكهغاث الازخباع  ( صنُهت ,40الازخباٍعت واضحت لهم وئن الىنذ اإلاؿلىب لالحابت غً الكهغاث لم ًخجاوػ )

هغاث ومػامل جمحزها ( ؾالب ًم ًلُت هكؿها وطَل لؿغع مػغقت مؿخىي ضػىبت الك46مً زالُ جؿبُهه غلى غُىت مٍىهت ًم )

 ووحض أن مػامل ضػىبت الكهغاث جهؼ 
ً
وقاغلُت بضاةلها ؾحر الصحُدت . وبػض جصحُذ احاباث الؿالب عجبذ الضعحاث جىاػلُا

( يما ان مػامل الخمُحز جغاوح بحن 0.80 – 0.20( وحػض مهبىلت الن اإلاضي اإلاهبُى يما خضصه الباخثىن ًهؼ بحن )0.72-0. 37بحن)

( قأيثر 0.80-0.20وهي غمً اإلاضي اإلاهبىُ خؿبما نغعه اإلاسخطىن في الهُاؽ والخهىٍم , ألن اإلاضي اإلاهبىُ هى ) (0.33-0.62)

(( وهى 20 –( ونض اؾخػملذ الباخثت لهُاؽ زباث الازخباع الخدطُلي مػاصلت ))يُىصع ٍعدشاعصؾىن 129:1999)غىصة وقخحي , 

ًاهذ نُمت مػامل الثبا ( وحشحر الضعاؾاث ئلى أن مػامل الثباث ًمًٌ الىزىم به  اط ٌػض مػامل 0081ث )مإشغ لالحؿام الضازلي و

 (.120: 1989( قأيثر )ؾماعه وآزغون , 0075الثباث غاُ اط بلـ )

اؾلػذ الباخثت غلى الػضًض مً الضعاؾاث التي اؾخسضمذ الخكٌحر الاؾخضاللي يمخؿحر جابؼ  مثل  :ملُاض الخفىير الاطخداللي  -3

 للخكٌحر الاؾخضاللي ًسضم أهضاف بدثها  لظلَ اعجأث  2003خُبي,صعاؾت ) الػ
َ
( وؾحرها مً الضعاؾاث  لم  ججض  الباخثت مهُاؾا

  للخكٌحر الاؾىضاللي ًسضم أهضاف بدثها .وبػض الاؾالع  غلى ألاصبُاث والضعاؾاث الؿابهت جم ضُاؾت 
َ
الباخثت ئغضاص مهُاؾا

 ( قهغة  مىغىغُت مً هىع أزخُاع مً مخػضص: 15مً ) قهغاث  ازخباع الخكٌحر الاؾخضاللي جٍىن 

ـ   - أ جم الخدهو مً  الطضم الظاهغي  لؤلزخباع بػغغه غلى مجمىغت مً ااإلادٌمحن طوي الازخطاص في ؾغاةو جضَع

% مً أعاء اإلادٌمحن وخطلذ حمُؼ الكهغاث غلى مىاقهتهم مؼ ئحغاء الخػضًالث 80الػلىم واغخمضث  وؿبت ألاجكام 

 .البؿُؿت غل
َ
ا  ظاهٍغ

َ
 ُه وبظلَ ًٍىن ألازخباعضاصنا
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,.( يم اؾخسغاج 80( خُث بلـ ) 20-جم  الخدهو مً زباث احؿانه الضازلي بأؾخسضام مػاصلت )ًىصع ٍعدشاعصؾىن   - ب

, .( يما 80 -,.30الهىة الخمُحًزت للٍل قهغة مً قهغاث الازخباع مػاصلت الخمُحز وبظلَ لؤلزخباع  جغواخذ صعحاث الخمُحز)

( 15-0( لؤلحابت الخاؾئت او اإلاترويت و بظلَ جغواخذ صعحت مً ) 0( لؤلحابت الصحُدت و )1الباخثت صعحت ) خضصث

 وغلُه غض ألازخباع حاهؼِا بطُؿخه الجهاةُت. 

بىضكه أزخباع  2015/ 14/11جؿبُو الخجغبت: البدث  ؾبهذ الباخثت أزخباع الخكٌحر الاؾخضاللي غلى مجمىغني البدث بخاٍعش -ج

 ونض بضأ الخؿبُونب
َ
, زم ؾبو ازخباٍعً  الخدطُلي والخكٌحر  17/1/2016وأهتهذ ًىم  11/2015/ 15لُا

َ
بىانؼ  خطخحن أؾبىغُا

 يأزخباع بػضًا في نهاًت الخجٍغت . 18/1/2016الاؾخضاللي  بخاٍعش 

 الاخطاتي (  Spss)هظام  الىؾاةل الاخطاةُت اإلاؿخسضمت : واؾخسضام 

الازخباعالخاتي لػُيخحن مؿخهلخحن اؾخسضم في احغاء الخٍاقإ بحن اإلاجمىغخحن الخجغبُبُت والػابؿت للػمغ الؼمني  -1

 والخدطُل الؿابو والظًاء .

 الطػىبت. ومػامل الخمُحًزت بالهىة الخاضت اإلاػاصالث -2

جاص ٢٧ -ٍعدشاعصؾىن  ًىصع مػاصلت -3  الاؾخضاللي. الخكٌحر زباث إًل

  .  ُيخحن مترابؿخحنالازخباعالخاتي لػ -4

 

 الفطل السابع: هخائج البدث 

 الهم الىخاةج التي جىضلذ الحها الباخثت وجكؿحرها غلى وقو الكغغُاث اإلاخػلهت بالضعاؾت الحالُت . 
ً
 ًخػمً هظا الكطل غغغا

ت ألاولى والتي هطها :  الىخائج املخعللت بالفسغُت الطفٍس

بُت الالتي ًضعؾً غلى 0005صاللت )ال ًىحض قغم طو صاللت اخطاةُت غىض مؿخىي  ( بحن مخىؾـ صعحاث ؾالباث اإلاجمىغت الخجٍغ

ًت في ماصة  وقو )اهمىطج الخػلم الخىلُضي( ومخىؾـ صعحاث ؾالباث اإلاجمىغت الػابؿت الالتي ًضعؾً غلى وقو الؿٍغهت الاغخُاص

 ألاخُاء .

ف اإلاػُاعي لضعحاث مجمىغتي البدث مً الازخباع وللخدهو مً صحت هظه الكغغُت جم اًجاص اإلاخىؾـ الحؿابي والاهدغا

الخدطُلي قأظهغث الىخاةج وحىص قغم بحن مخىؾؿي صعحاث جدطُل اإلاجمىغخحن والزخباع صاللت هظا الكغم اؾخسضمذ الباخثت 

 (                                3الازخباع الخاتي لػُيخحن مؿخهلخحن قٍاهذ الىخاةج يما مبِىت في الجضوُ )

 مجمىغتي البدث في الازخباع الخدطُلي هخاةج الازخباع الخاتي لضاللت الكغم بحن مخىؾـ صعحاث ؾالباث (3الجضوُ)   

 الػضص  اإلاجمىغت
 اإلاخىؾـ

 االحؿابي

 الاهدغاف

 اإلاػُاعي 

 الهُمت الخاةُت

 الجضولُت اإلادؿىبت

 

 الخجٍغبُت
25 18.8800 3.89786 

20599 20021 
 

 الػابؿت
24 16.4167 3.7769 

  (ُ ( غىض مؿخىي 20021( وهي ايبر ًم نُمتها الجضولُت البالؿت)2.599( ان الهُمت الخاةُت اإلادؿىبت بلؿذ ) 13ًخطح ًم الجضو

( وهظا ٌػني اهه ًىحض قغم طو صالُ اخطاتي ببن مخىؾـ صعحاث ؾالباث اإلاجمىغت الخجٍغبُت 47( وصعحت خٍغت)0005صاللت )

 إلاجمىغت الػابؿت ولطالح ؾالباث اإلاجمىغت الخجٍغبُت , وبظلَ جغقؼ الكغغُت الطكٍغت الاولى .ومخىؾـ صعحاث ؾالباث ا

ت الثاهُت والتي هطها :ـ  -  الىخائج املخعللت بالفسغُت الطفٍس
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ىحض (  بحن مخىؾـ  صعحاث همى الخكٌحر الاؾخضاللي  لضي ؾالباث اإلاجمىغت 0005مؿخىي ) غىض صاللت ئخطاةُت طو قغم  اًل

بُت الالتي ًضعْؾً غلى وقو أهمىطج الخػلم الخىلُضي ومخىؾـ صعحاث همى الخكٌحر الاؾخضاللي غىض ؾالباث الخ إلاجمىغت اجٍغ

 وقو الؿٍغهت الاغخُاصًت.)الهبلي , والبػضي ( ًضعْؾً الالتيالػابؿت 

ن الخؿبُهحن الهبلي والبػضي وللخدهو مً صحت هظه الكغغُت اؾخسغحذ الباخثت مخىؾـ الكغم والاهدغاف اإلاػُاعي للكغم بح 

إلاهُاؽ الخكٌحر ألاؾخضاللي   للمجمىغت الخجٍغبُت , زم غالجذ البُاهاث باؾخسضام الازخباع الخاتي لػُيخحن مترابؿخحن قٍاهذ الىخاةج 

 ( 4يما في الجضوُ )

    ؿبُهحن الهبلي والبػضي إلاهُاؽ الخ (هخاةج الازخباع الخاتي لضاللت الكغم بحن مخىؾـ صعحاث اإلاجمىغت الخجٍغبُت في4الجضُو )

 الخكٌحرألاؾخضاللي  

 

 الػضص اإلاجمىغت 
اإلاخىؾؿالحؿابي       

 الهبلي

اإلاخىؾـ 

خؿابي  

 بػضي

  tاإلادؿىبت tالجضولُت 

 الخجٍغبُت 

 
25 16.16 13.19 2.455 1.711 

( غىض مؿخىي 1.711ها الجضولُت البالؿت )( وهي ايبر مً نُمت2.470( ان الهُمت الخاةُت اإلادؿىبت بلؿذ) 4ًخطح مً الجضوُ )

( وهظا ٌػني وحىص قغم طو صاللت اخطاةُت بحن مخىؾـ صعحاث الخؿبُهحن الهبلي والبػضي ولطالح 24( وصعحت خٍغت )0005صاللت )

 الخؿبُو البػضي, وبظلَ جغقؼ الكغغُت الطكٍغت الثاهُت .

 طت  في الخطبُلين اللبلي والبعدي مللُاض الخفىيرألاطخداللي  هخائج الاخخباز الخائي بين مخىطط دزحاث املجمىعت الػاب

 البػضي الهبلي الػضص اإلاجمىغت 
  Tاإلادؿىبت tالجضولُت 

 

 االػابؿت 
24 15.9200 13.6250 2.270 1.714 

( غىض مؿخىي 1.714( وهي ايبر ًم نُمتها الجضولُت البالؿت )2.270( ان الهُمت الخاةُت اإلادؿىبت بلؿذ) 14ًخطح مً الجضُو ) 

( وهظا ٌػني وحىص قغم طو صاللت اخطاةُت بحن مخىؾـ صعحاث الخؿبُهحن الهبلي والبػضي ولطالح 23( وصعحت خٍغت )0005صاللت )

 الخؿبُو البػضي, وبظلَ جغقؼ الكغغُت الطكٍغت الثاهُت 

 

 الفطل الخامع 

 : الاطخيخاحاث
َ
 اوال

 الباخثت بما ًأحي :في غىء الىخاةج التي جىضلذ الُه البدث جىص ي 

في مكغصاث مهغع ؾغاةو جضَعـ الػلىم الظي ًضعؽ في ًلُاث  اصزاُ الىماطج الخضَعؿُت و بػمجها أهمىطج الخػلم الخىلُضي -1

لُاث الػلىم والؿب .  التربُت و التربُت ألاؾاؾُت  ًو
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: الخىضُاث
 
 زالثا

 في غىء الىخاةج التي جىضلذ الُه البدث جىص ي الباخثت بما ًأحي : 

غغوعة اؾخسضام اهمىطج الخػلم الخىلبضي في جضَعـ مىغىغاث غلمُت ازغي وإلاغاخل صعاؾُت ازغي , قهض ازبذ هظا  -1

اصة الخدطُل الضعاي ي .  الاهمىطج قاغلُخه في ٍػ

2-  

 : امللترخاث
 
 زالثا

 جهترح الباخثت ما ًأحي :    

ألاؾخضاللي في اإلاغاخل الضعاؾُت الازغي مثل الضعاؾت أزغ أهمىطج  الخػلم الخىلُضي في الخدطُل الضعاي ي و جىمُت الخكٌحر  -1

ت.  الثاهٍى

 

 املطادز العسبُت والاحىبُت:

ٌغ ) -1 , صاع اإلاؿحرة لليشغ  1الىظٍغت والخؿبُو , ؽ –(, حػلُم الخكٌحر 2007أبى حاصو , ضالح مدمض غلي وهىقل , مدمض ب

 والخىػَؼ والؿباغت , غمان , الاعصن .

لخكٌحر ألاؾخضاللي اإلاىؿهي لضي مػلمي الػلىم أزىاء أصاةه الخضَعس ي وغالنخه بدىمُت الخُاُ الػلمي (, ا2010اؾماغُل , مجضي ) -2

 .229-181(, ص 155لضي جالمُظ اإلاغخلت ألابخضاةُت , مجلت صعاؾاث في اإلاىاهج وؾغم الخضَعـ , ع )

ً اإلاػلم الػغبي والثىعة الػلمُت والخٌىىلىحُت,1986بشاعة , حبراةُل ) -3 اإلاإؾؿت الجامػُت للضعاؾاث واليشغ , بحروث , ( ,جٍٍى

 لبىان .

( , قاغلُت أؾخسضام ألالػاب الخػلُمُت في جدطُل جالمُظ اإلاغخلت ألابخضاةُت في ماصة 1997بى ندىص , زالض , حالُ غبُض )  -4

ت , مجلض   .2,غضص24الػلىم بضولت البدٍغً , مجلت صعاؾاث للػلىم التربٍى

 , صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَؼ , غمان , الاعصن. 1(, مهاعاث الخضَعـ الطكي , ؽ2002الحُلت , مدمض مدمىص ) -5

( , أزغ اؾخسضام همىطج الخػلم البىاتي في جضَعـ جٌىىاوحُا الٌهغباء غلى الخدطُل وبهاء أزغ  2006زلُكت , خؿً مدمض ) -6

, اإلاإجمغ الػلمي ألاوُ )الخػلُم والخىمُت في الخػلم وجىمُت الخكٌحر ألاؾخضاللي لضي ؾالب الطل الثاوي الثاهىي والطىاعي 

 . 228-209اإلاجخمػاث الجضًضة ( , حامػت أؾُىؽ : مطغ 

 ( , مىاهج البدث التربىي, مؿابؼ صاع الحٌمت للؿباغت واليشغ ,بؿضاص.1990صاوص , غٍؼؼ خىا , اهىع خؿحن غبضالغحمً ) -7

 , ؽ( , الىظغة في الخضَعـ وجغحمتها 2000صعوػة ,أقىان هظحر ) -8
ً
 ,صاع الشغوم لليشغ والخىػَؼ  , غمان , الاعصن . 1غملُا

ابي  , عاةض يؿغان ) -9 (, أ زغ اؾخسضام ألالؿاػ الطىعٍت في جضَعـ الػلىم في جىمُت اإلاُل هدى الػلمتلضي جالمُظ االطل 1995الًغ

 عة (.الؿاصؽ ألابخضاتي , حامػت بؿضاص , ًلُت ابً الهُثم , بؿضاص ) عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميشى 

 , صاع الشغوم لليشغ والخىػَؼ , غمان الاعصن  .1( , أؾالُب جضَعـ الػلىم ,ؽ1994ٍػخىن , غاٌش )-10

 -( , جضَعـ مهاعا جالخكٌحر )مؼ مئاث مً ألامثلت الخؿبُهُت ( , ألاعصن , غمان .   2006ؾػاصة , حىصث )-11

م في ال1989ؾماعة ,غٍؼؼ وآزغون ) -12  , صاع الكٌغ لليشغ والخىػَؼ ,  غمان ,الاعصن  . 2تربُت , ؽ( مباصب الهُاؽ والخهٍى

اع.2007شاهحن , حىصث الؿُض ) -13  ( , مهاعاث الخكٌحر ألاؾـ وألاؾتراجُجُاث, مٌخبت الغشُض , الٍغ

خدطُل ( , قػالُت أؾخسضام همىطج ماعػاهى ألٌػاص الخػلم في جىمت الخكٌحر ألاؾخضاللي وال 2009ضالح , مضخذ مدمض خؿً )-14

في ماصة الػلىم وألاججاه هدى اإلااصة لضي جالمُظ الطل ااإلاخىؾـ باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت , مجلت التربُت الػلمُت , ًلُت 

 ( .128-73)1, الػضص 12التربُت , حامػت غحن شمـ اإلاجلض 

, صاع ألامل لليشغ والخىػَؼ , غمان,   1ؽ ( ,البيُت اإلاػغقُت ال يدؿاب اإلاهاعاث حػلمها وحػلُمها ,2004الؿُؿي , مدمض خمض ) -15

 ألاعصن.

 ( , ألاججاهاث الحضًثت في جضَعـ الػلىم , صاع الكٌغ الػغبي لليشغ والخىػَؼ , الهاهغة. .2001غبضالؿالم , مطؿكى )-16
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 وؿاهُت والخؿبُهُت , (, الا هماؽ اإلاىهجُت وجؿبُهاتها في الػلىم الا 2007غبضالغخمً , أهىع خؿحن وغضهان خهي شهاب ػهٌىه ) -17

 مؿابؼ شغيت الىقام للؿباغت ,بؿضاص ,الػغام .

 , صاع الثهاقت , ألاعصن 1(,الخضَعـ والخػلم بالضماؽ طي الجاهبحن ,ؽ2009غكاهه, غؼو اؾماغُل , والجِش , ًىؾل ابغاهُم ) -18

 مػُت , الاؾٌىضٍعت.( , أزخباع الاؾخضالُ الغمؼي , صاع اإلاػغقت الجا1986غٍاشت , مدمىص قخحي ) -19
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 اؾماء الؿاصة الخبراء الظًً اؾخػاهذ بهم الباخثه في احغاء بدثها مغجبت خؿب اللهب    (0ملخم )                                                   .`

 الاطم ث
الللب 

 العلمي
 العمل  ميان الخخطظ

 هىع الاطدشازة

 

 ألاهداف 

 الظلىهُت   

 

 

 وغع 

 الخطط 

 خدَزظُتال

ضدق 

ألاخخباز 

الخدطُل

 ي 

ضدق 

اخخباز 

الخفىُال 

 طخداللي

ـ ؾغاةو أ.ص  ص.مىلىص خمض هبي   0 اللؿت  جضَع

 الٍىعصًت

ت / صهىى  حامػت ت ًُل  *  * *  الترُب

باعي  2 م أ.ص ص ضابغ غبضهللا الٍؼ ت / صهىى حامػت نُاؽ وجهٍى ت ًُل  *    *  الترُب

ت / صهىى حامػت ـ الىمىغلم الىك أ.م.ص ص.حاحان حمػت  3 ت ًُل  *  *   الترُب

 ص. نِـ يحرو شمػىن  4

 

ت واإلاىاهج  أ.م. ص ت / صهىى حامػت الترُب ت ًُل  *    * *    * الترُب

 حمُل ًىوـ حماُ 5

 

ت صهىى /وخضة الا شغاف  غلم ألاخُاء مضعؽ  ت جغُب مضًٍغ

 التربىي 

* * *  

ل  6 مضعؽ  زِؿاع خؿحن زُل

 مؿاغض

ت /صهىى حامػت ء غلم الاخُا   * * * الؿب  ًُل

 

 

 الػمغ الؼمني باالشهغ إلاجمىغتي البدث(   2ملحو )                                                   

 املجمىعت

 الػابطت

 

 

ث

  

 املجمىعت 

 الخجٍسبُت

 

 ث

223 1 224      0.  

237  2   229        2.  

238   3   228 3.  

239  4 225                 4.  

230 5  222                   5.  

233  6    223                   6.  

236 7    228                 7.  

238 8 229              8.  

239 9 225              9.  

240 01 223               01.  

238 00 231             00.  

233 02 231                  02.  
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ًاء 3 (ملحو                                                   إلاجمىغتي البدث( صعحاث الظ

236 03 231                  03.  

233 14 231                04.  

237 15 230                 05.  

231 16 234                 06.  

233 17  235               07.  

236 18  236         08.  

233 19 237                09.  

230 20 238                      21.  

237 21  239           20.  

237 22  235      22.  

233 23  237 23.  

235 24  239 24.  

  234 25.  

 املجمىعت

 الػابطت

 

 

ث

  

 املجمىعت 

 الخجٍسبُت

 

 ث

48 1         49 0.  

30  2          33 2.  

33  3   39 3.  

49  4 34 4.  

45 5  44 5.  

37 6    43 6.  

49 7    49 7.  

48 8 37 8.  

45 9 42 9.  

44 01 45 01.  

37 00 45 00.  

30 02 43 02.  

33 03 48 03.  

35 14 46 04.  

38 15 39 05.  

44 16 45 06.  

32 17          41 07.  

37 18          44 08.  
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 إلاجمىغتي البدثالاخُاء) اإلاػغقت اإلاؿبهت(  الخدطُل الؿابو في ماصة ( 4ملحو )

 

 املجمىعت الػابطت

 

 ث

 

 

 املجمىعت الخجٍسبُت

 

 ث

37 0          40 0.  

55 2 33      2.  

38 3          21 3.  

           33  4         08 4.  

35 5 38 5.  

37 6 55 6.  

           24 7         44   7.  

           25    8          56 8.  

           22              9          51 9.  

34 01          55 01.  

35 00 23 00.  

33 02 45 02.  

23 03          24 03.  

23 04          44 04.  

42 05 50 05.  

09 06 53 06.  

22 07           56     07.  

34 08 34 08.  

32 09          47 09.  

25 21 34 21.  

32 20 55 20.  

33 22 28 22.  

36 23 25 23.  

 24          35   24.  

  39 25.  

38 19 45 09.  

42 20          48 21.  

44 21          45 20.  

48 22          37 22.  

37 23          38 23.  

34 24            39       24.  

   36 25.  



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 941 

 
  

 

بُت  صعحاث ازخباع ( 5ملحو )  إلاجمىغتي البدث الخكٌحر الاؾخضاللي الهبلي والبػضي للمجمىغت الخجٍغ

 

  

 البعدي

 

 ث

 

 اللبلي            

  

 ث

                02     0.        01 0.  

02 2.        00     2.  

01 3. 03 3.  

                03 4. 03       4.  

             04 5. 00 5.  

              02     6. 03 6.  

            05 7. 04 7.  

             00 8. 03 8.  

             00 9. 02 9.  

                9 01. 05 01.     

             01 00.             8 00.  

              8 02  . 9              02.  

03        03. 01 03.  

04 04. 02 04.  

03 05 02 05.  

03      06 00 06.  

02 07 8 07.  

01 08 05 08.  

02 09 02 09.  

02 21 04 21.  

9 20 7 20.  

00 22 02 22.  

03 23 01 23.  

9 24 01   24.  

5 25 4 25.  
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 إلاجمىغتي البدث ي للمجمىغت الػابؿت الخكٌحر الاؾخضاللي الهبلي والبػض صعحاث ازخباع ( 6ملحو ) .

 

 

 البعدي

 

 

 ث

 

 اللبلي 

 

  

 ث

05 0. 02 0.  

02 2. 05 2.  

05 3. 02 3.  

03 4. 00 4.  

03 5. 04 5.  

02 6. 01 6.  

04 7. 01 7.  

04 8. 04 8.  

04 9. 00 9.  

03 01. 02 01.     

05 00. 05 00.  

03 02  . 02 02.  

03 03. 04 03.  

05 04. 03 04.  

03 05 03 05.  

04 06 00 06.  

03 07 01 07.  

05 08 00 08.  

00 09 03 09.  

02 21 03 21.  

04 20 02 20.  

05 22 00 22.  

05 23 02 23.  

02 24 04 24.  

    

 

. 
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 إلاجمىغتي البدث الخدطُلي  صعحاث ازخباع  (7ملحو)     

 

 الػابطت املجمىعت 

 

 

 ث

 

 املجمىعت الخجٍسبُت

 

  

 ث

07 0. 22 0.  

09 2. 02 2.  

03 3. 22 3.  

24 4. 05 4.  

02 5. 08 5.  

02 6. 05 6.  

04 7. 07 7.  

23 8. 24 8.  

04 9. 25 9.  

07 01. 23 01.     

08 00. 06 00.  

07 02  . 22 02.  

04 03. 23 03.  

22 04. 24 04.  

07 05 09 05.  

07 06 05 06.  

22 07 06 07.  

23 08 03 08.  

00 09 04 09.  

23 21 07 21.  

22 20 09 20.  

21 22 21 22.  

05 23 23 23.  

02 24 06 24.  

 25 22 25.  

       

  عؽ  / /اهمىطج الخػلم الخىلُضي ()زؿت ص

 صناةو(  60) -اإلاٌُغوؾٍىب            الىنذ: -غىىان الضعؽ:

 الاولى                                          اإلااصة :غلم الحُاة -ااإلاغخلت  :

 -الاهضاف الخاضت:-

 مؿاغضة الؿالباث غلى الخػغف غلى اإلاٌُغوؾٍىب واهىاغه. .1

 للكدظ الػُىت صازل اإلاسخبر .احؼاةه واهمُخه   .2

 -بػض غغع مىغىع الضعؽ ًخىنؼ مً الؿالبت في نهاًت الضعؽ ان جٍىن ناصعة غلى ان : -الاهضاف الؿلىيُت : -

 حػغف اإلاٌُغوؾٍىب   -1

هت غلمُت صحُدت . -2  جىضح  يُكُت  اؾخسضامه صازل اإلاسخبروقدظ الػُىت اإلاغاص قدطها بؿٍغ
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 -الىؾاةل الخػلُمُت :

ضاث الػُىت للكدظ , حهاػ الػغعالؿبىعة ,و  . الانالم اإلالىهت, وحهاػ اإلاٌُغوؾٍىب , ؾاًل

 -زؿىاث ؾحر الضعؽ :

 ( صناةو10اإلاهضمت : )-أ

وجظيغ للؿالباث مً هى اُو مً ايدشل اإلاٌُغوؾٍىب  , جهضم اإلاضعؾت /الباخثت, قٌغة بؿُؿت ونطحرة غً مىغىع اإلاجهغ )اإلاٌُغوؾٍىب ( 

ىلىضي قان لُكُجهىى , بػض طلَ  جىضح اإلاضعؾت للؿالباث أن الٌثحر مىا ال ٌؿخؿُؼ  مشاهضة الٍاةىاث الضنُهت البؿُـ هى الػالم اله

ت ومجاالث الصحت والؿب ًاقت مُاصًً الحُاة البشٍغ ًالبٌتًرا والؿكُلُاث  وؾحرها في   . االطؿحرة الحجم طاث الػالنت بصحت الاوؿان وخُاجه 

 ( صنُهت ( 35الػغع -ب

 :الؿىع الخمهُضي  أوال  

 جهىم اإلاضعؾت بخىحُه ألاؾئلت أألجُت غلى الؿالباث مً أحل مػغقت الؿالباث غً الضعؽ : 

 ما حػٍغل اإلاٌُغوؾٍىب ؟ -1

 مم ًخٍىن اإلاٌُغوؾٍىب ؟ -2

 ما أهىاع اإلاٌُغوؾٍىب ؟  -3

هت غلمُت للكدظ الػُىت ؟ -4  ما هي اؾخسضاماث  اإلاٌُغوؾٍىب ويُكُت اؾخسضامه بؿٍغ

ت الػالُت للمٌُغوؾٍىب ؟  ما هى الهاهىن  -5  للحؿاب الهىة الخٌبحًر

: الؿىع التريحزي )البإعة(
ً
 زاهُا

ًل مجمىغت , 6-5جهىم اإلاضعؾت بخهؿُم الؿالباث الى مجامُؼ ًل مجمىغت جػم ) ( ؾالباث  وجىػع حهاػ اإلاجهغ ) اإلاٌُغوؾٍىب ( غلى 

جُل ما ًالخظهً وحشاهضن غىض الخػغف غلى ًل حؼء مً وجىضح  ماهى مؿلىب مً اإلاجامُؼ وجؿلب اإلاضعؾت مً ًل مجمىغت حس

 مٌُغوؾٍىب  ويُكُت قدظ الػُىت , جؿلب اإلاضعؾت مً الؿالباث حػٍغل اإلاٌُغوؾٍىب غلى وعنت اإلاالخظاث الخاضت بٍل ؾالبت .

 غٍؼؼحي الؿالبت نمي باليشاؾاث الاجُت وسجلي مالخظاجٍي غلى وعم الػمل او صقتر مسخبري .

 : نمي بالخػغف غلى ًل حؼء مً احؼاء اإلاٌُغوؾٍىب لؿغع يُكُت اؾخسضامه بضنت .اليشاؽ الاُو 

 اليشاؽ الثاوي : نمي نبل ًل ش ي جىظُل غضؾاث اإلاٌُغوؾٍىب بالىعم الخاص بالخىظُل .

 اليشاؽ الثالث :  نمي بدشؿُل اإلاٌُغوؾٍىب وتهُئت ألاغاءة الالػمت لغؤٍت الشٍغدت.

الباث يخابت مم ًخٍىن اإلاٌُغوؾٍىب وما الؿغع مً اؾخسضامه غلى صقتر اإلاسخبر , زم بػض طلَ جهىم اإلاضعؾت بػض طلَ جؿلب اإلاضعؾت مً الؿ

  بػغع ضىعة للمٌُغوؾٍىب واحؼاةه غلى حهاػ الػغع 
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ًل )  كُت اؾخسضام حهاػ الكدظ وما سجلىه 3زم بػض طلَ هؿلب اإلاضعؾت مً  ً مً مال (مجامُؼ الخداوع مؼ بػػهً خُى  اإلاىغىع  وُي

. ً ً ولؿغع جباصُ اإلاػلىماث مؼ بػػه  خظاته

: الؿىع اإلاخػاعع ) الخدضي ( 
َ
 زالثا

ي  جهىم اإلاضعؾت بخىغُذ للمػلىماث ألاؾاؾُت التي جم صعاؾها في الضعؽ والتي أحٍغذ غلحها مبخضةت باإلاٌُغوؾىب  وما أهمُخه في خُاجىا وف

 ىب .الخجاعب الػلمُت بػضها حػغف اإلاجهغ او اإلاٌُغوؾٍ

ً عؤٍتها بالػحن ا وألاحؼاء الطؿحرة التي ال ًمٌ  اإلاجغصة . اإلاٌُغوؾٍىب :غباعة غً حهاػ ٌؿخسضمه غلماء ألاخُاء في جٌبحر الٍاةىاث الحُت والخاًل

 وجؿلب اإلاضعؾت مً بػؼ الؿالباث أغاصة الخػٍغل , زم جىضح اإلاضعؾت للؿالباث أهه هىاى هىغان مً اإلابٌغوؾٍىب هما : 

ـ اإلاٌُغو - أ  ؾٍىب البؿُ

 اإلاٌُغوؾٍىب اإلاغيب   - ب

ً الػضؾت مٌبرة واخضة واإلاهمت لخٌبحر الا شُاء الطؿحرة . خالل م ـ : ٍو  اإلاٌُغوؾٍىب البؿُ

هُت للجؿم أما الثاهُت قخٍىن الطىعة  اإلاٌُغوؾٍىب اإلاغيب : ًخألل مً غضة غضؾاث جىهؿم الى مجمىغخحن ألاولى جكُض باغؿاء ضىعة خُه

ت وتهخم بدب حر الطىعة الحهُهُت للجؿم وهىاى غضة أهىاع ازغي حؿخسضم في مجاُ ألابدار اإلاٌُغوؾٍىب ) الػىتي , ألاشػت قىم الػلٍى

 البىكسجُت , الخباًً , ألالٌترووي , الخضازل (.  

يُت ) ت للمٌُغوؾٍىب مً زالُ خؿاب نىة الخٌبحر للػضؾت الُػ ُاؽ نىة الخٌبحًر ىة  الىٌبحر للػضؾت (  في نx10وجظيغ اإلاضعؾت :  يُكُت ن

(  
ْ
 4X , 10X,  40x , 100Xالشُئُت

 

10x4x=40x                                                                    

10x40x=400x                                                                 

10x10x=100 x                                                                

  10x100x=1000x                                                            
 

بػضها جكسح اإلاضعؾت اإلاجاُ للؿالباث ألاؾهام باإلاالخظاث أو ؾلب ألاؾخكؿاع والدؿاُؤ بػضها جؿلب اإلاضعؾت مً الؿالباث اغاصة طيغ 

ض جدذ اإلاجهغ وجىغُذ الكدظ بشٍل صحُذ الهاهىن ويُكُت الحؿاب الهىة .بػضه ا جهىم اإلاضعؾت باحغاء قدظ للػُىت اإلاىحىصة غلى الؿاًل

ٌُغوؾٍىب بشٍل صنُو . زم جظيغ لهً الكغم بحن اإلاىظم الضنُو والٌبحر مؼ اي غضؾاث حؿخسضم لغؤٍت الىاضحت للػُىت  ت اؾخسضام اإلا ويُُك

 ( 4x,10x) .اما اإلاىظم الٌبحر مؼ الػضؾاث الهىة الطؿحرة  ( x 40 ,100اإلاىظم الضنُو مؼ الػضؾاث الهىة الٌبحرة  )

بػضها جكسح ااإلاجاُ للؿالباث لؤلؾهام باإلاالخػاث او ؾلب ألاؾخكؿاع والدؿاُؤ بػضطلَ جهىم اإلاضعؾت بخىغُذ بشٍل جام غً اإلاٌُغوؾٍىب 

 جهىم ًل ؾالبت بكدظ الػُىت بطىعة صحُدت . وؾلب مً الؿالباث حسجُل مالحظاث في الضقتر مسخبر  ييشاؽ صازل اإلاسخبر زم

بػضها جهىم اإلاضعؾت بخجمُؼ مال خظاث الؿالباث لخػغف ماهي مال خظاتهً التي سجلىهً في الضقتر ازىاء الؿىع الثاوي وبػض طلَ جىضح 

ً ا  ً واإلاػلىماث التي الخظىهً ويخبىه  زىاء  الخضَعـ .اإلاضعؾت للؿالباث الكغم بحن اإلاػلىماث واإلاػغقت اإلاؿبهت لضيه

 ( صناةو5عابػِا: ؾىع الخؿبُو )

 جهىم اإلاضعؾت بخىحُه الاؾئلت غلى الؿالباث :

 ماؾبب اؾخسضام اإلاٌُغوؾٍىب في غلم الاخُاء ؟ -1

ًي ازىاء اؾخسضامه غىضما حشاهضًً الػُىت جدذ اإلاجهغ بىغىح وبضنت .  -2  ماهى اخؿاؾٍي او شػىع

 يُكُت جىظُل الػضؾاث ؟ -3

م ) : الخهٍى
َ
 ( صناةو5زامؿا

 جهىم اإلاضعؾت في نهاًت الضعؽ احغاء امخدان نطحر الهم ًىمي إلاػغقت مضي قهمهً مً الضعؽ بؿغح  مجمىغت مً ألاؾئلت ألاجُت:

ـ . -1  غغفي اإلاٌُغوؾٍىب البؿُ

 اطيغي اهىأع اإلاٌُغوؾٍىب . -2

ت للػضؾت  -3  .4Xاخؿبي الهىة الخٌبحًر

 ( صناةو 5) الىاحب البُتي : -4
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 ع صعؽ مؼ يخابت اإلاطاصع .جدػحر جهٍغغ غً اإلاىغى  -1

 مطضع اإلاضعؽ:

 .2004حر الججزوعي وآزغون: "أؾاؾُاث بُىلىحُا الخلُت والهؿخىلىجي وغلم ألاحىت", الهاهغة: مٌىبت الضاع الػغبُت للٌخاب, مى

 

 ملحو )( ازخباع الخكٌحر ألاؾخضاللي                              

 عحػلُماث الازخبا

 ..................................................... -الاؾم :

 .................................................... -الطل والشػبت :

 

 غٍؼؼحي الؿالبت .......

 ايخبي الاؾم والشػبت في اإلاٍان اإلاسطظ لالؾم في وعنت الازخباع. -1

 ؿإاُ بضنت نبل ؤلاحابت .انغأي ال -2

ه جضوع خىُ اإلاىغىغاث15) لضًٍي -3  ًً, اإلاؿلىب مىَ ؤلاحابت غً حمُؼ قهغاث الازخباع بضنت, ئط ؾخجض الػلمُت اإلاخىىغت  ( قهغة ازخباٍع

 . ها صحُدتٍجؤلاحابت التي جغ غالمت  صح أمام لٍل ؾإاُ, وهىاى حىاب واخض صحُذ , غؼ زالزت أحاباث  

 صحُدت صعحت , وؤلاحابت اإلاترويت أو الخاؾئت ضكغ . لٍل ئحابت --4

 

 

 

 ث الفلساث

ٌ ال ًطابىن به, فاطمت ئذن : ً ًللدىن غد شلل ألاطفا   -أن ألاطفاٌ الرً

 فاطمت ػير مللدت غد شلل ألاطفاٌ . - أ

 فاطمت مطابت بمسع الخطبت . - ب

ٌ . -حـ   فاطمت مللدت غد مسع شلل ألاطفا

0 

 -أضابذ بمسع ,وبما أهني مطابت بفلس الدم فال بد أوي : لىحؼرًذ بطىزة حُدة ملا  

. - أ
َ
 ملا أ حؼدي حُدا

. - ب
َ
 حؼرًذ  حُدا

 حؼرًذ طَسعا َ. -حـ 

2 

 

 املُاه املالخت ػير ضالخت للشسب,مُاه البداز مالخت ,لرا فان :

 مُاه البداز ضالخت للشسب . - أ

 املُاه املالخت ضالخت للشسب . - ب

 شسب .مُاه  البداز ػير ضالخت لل -حـ 

3 

 ول الخُىاهاث جىمى , وول الىباجاث جىمى . فاذن :   

 بعؼ الخُىاهاث جمىث. - أ

 بعؼ الىباجاث جمىث. - ب

 ول اليائىاث الخُت جمىث  -حـ 

4 

     5 ول ألاطمان حعِش في املاء , ومعغم ألاطمان جبُؼ ,ئذن :
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 ول الخُىاهاث  حعِش في املاء . حظمى أطمان : - أ

 لتي حعِش في املاء جبُؼ .ول الخُىاهاث ا - ب

 بعؼ الخُىاهذ التي حعِش في املاء جبُؼ . -حـ

 

ٌ مسع ,ئذن ألاطهاٌ :  ول ألامساع جإدي الى غعف الجظم , وألاطها

 ال ًإدي الى غعف الجظم .-أ

طِب الاوظان .-ب  اًل

 ًإدي الى غعف الجظم .  -حـ

6 

ً الخمػُاث الؼىُت بفُخام  لرافان الخمػُاث جدخىي على :   Cين البرجلاٌ واللُمىن والىازهج م

 D - أ

 B - ب

    C حـ ـ 

7 

 الظماء جمطس اذاواهذ ملُئت بالؼُىم , والُىم الظماء جمطس , ئذن :

 الظماء ملُئت بالؼُىم . - أ

 الظماء ملُئت بالؼباز .  - ب

 الظماء ضافُت.  -حـ 

8 

 ول الثدًُاث جسغع ضؼازها ,الخُخان زدًُاث ,ئذن :

 ث .الطؼاز جسغع مً الثدًُا - أ

 الخُخان الجسغع  ضؼازها .  - ب

 الخُخان جسغع ضؼازها -حـ 

 

9  

 ئذا ازاد شخظ الا خخفاظ بصخخه علُه ان ًخجىب الخدخين ,اخمد هثير الخدخين , لرا فاهه :

 ػير مهخم بصخخه . - أ

 ًدب الخدخين . - ب

ً على الخدخين . -حـ   مدم

 

01 

 د في مادة الاخُاء , أذن :الطلبت الجُدون في مادة الاخُاء مىهىبىن , مدمد طالب حُ

 مدمد طالب علمي . - أ

 مدمد طالب مىهىب .  - ب

 املىهىبىن حُدون في مادة الاخُاء . -حـ 

00 

ً لُلى طالبت حُدة ,أذن :  اذا واهذ لُلى طالبت مهملت فظىف جدطل على دزحاث عالُت في الاخُاء, ول

 طخدطل على دزحاث عالُت في حمُع الدزوض . - أ

 ث عالُت في الاخُاء .زبما طخدطل على دزحا  - ب

 طخدطل على دزحاث عالُت في الاخُاء.   -حـ

02 

 ِِ ً الخػساواث ًدخىي على فُخامين )ِ ً :A وفُخامين ) A) الجصز م  ( ًلىي البطس لرل

 عدم جىاٌو الجصز ًػعف البطس . - أ

 بعؼ الخػساواث ًلىي البطس .  - ب

ً أفػل الخػساواث . -حـ   الجصز م

03 

 ٍلطس النهاز , وفي الطُف بالعىع , أذن :في الشخاء ًطٌى اللُل و 

ً نهاز الشخاء . - أ  نهاز الطُف أكطس م

04 
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 ألاطخداللي    ألاحابت  عً فلساث الاخخباز مفخاح        (08ملخم )                                                        

 

 حـ     

 

 

 

 ب

 

 

 

 أ           

 

 ث

 ب حـ 

 

  .0 أ

 

 ب حـ

 

 2 أ.  

 ب حـ 

 

  .3 أ

 4 أ ب حـ.  

 ب حـ 

 

  .5 أ

 ب حـ 

 

  .6 أ

 ب حـ 

 

  .7 أ

 ب حـ

 

 8 أ.  

 ب حـ 

 

  .9 أ

 ب حـ

 

 01 أ.  

 ب  حـ

 

  .00 أ

 ح

 ـ

 ب

 

  .02 أ

  .03 أ ب  حـ

ً نهاز الشخاء . - ب  نهاز الطُف أطٌى م

ً لُل الشخاء. -حـ  لُل الطُف أطٌى م

أذا لم ٌظلط املطس في ألازاض ي الصخسواًت , فأن الىباث ال ًىمى فيها ,فاذا وحدث مىطلت صخسواًت ال جىحد 

 ذن :فيهما هباجاث, أ

 السماٌ حؼطي جلً املىطلت . - أ

 طلط مطس كلُل في جلً املىطلت .  - ب

 ال ًىمى الىباث في ألازاض ي الصخسواًت . -حـ

05 
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 ب  حـ

 

  .04 أ

  .05 أ ب  حـ

 

 

ٌ الثالزت    ألاهداف الظلىهُت للفطى

  ألاهداف الظلىهُت حعل الطالبت كادزة على  أ ن           

 املعسفت  

 

 الفهم 

 

 الخطبُم

   * حعسف املُىسوطىىب  0

 جرهس أاحصاء املُىسوطىىب بدكت  2

 

*    

 فسق بين أهىاع املُىسوطىىب جميز ال 3

 

 *  

      *    جرهس اطم العالم الري أخترع املُىسوطىىب   4

ذ على الظالًد ازىاء الفدظ مع العدطت ) 5   *   )X0111جبين طبب اطخخدام الٍص

  *  جىضح هُفُت اطخخدام املُىسوطىىب ازىاء الفدظ للعُىت بطىزة علمُت  6

ت ازىاء الفدظ بالعدطاثجىضح هُفُت اخدظاب اللىة  7   ,X  4X ,01 , X41 الخىبيًر

X011 

 *  

  *  جفظسطبب اطخخدام  املُىسوطىىب) املجهس( في علم الاخُاء  8

 *   جإشس على احصاء املُىسوطىىب عملُا  9

 *   حعين على  املُىسوطىىب العدطت العُيُت  01

 *   بىضح ومإشسة علُه    جسطم احصاء العُىت املساد فدطها جدذ املُىسوطىىب 00

   * حعسف الخلُت  02

   * جرهس اهىاع الخالًا الاطاطُت واطىازها الاهلظامُت في حظم اليائً الحي   03

  *  جبين وعُفت الىىاة في الخلُت  04

  *  جىضح الاخخالف بين الخلُت الىباجُت والخلُت الخُىاهُت  05

  *  جطف الاحظام الخالت 06

 *   الخلُت الخُىاهُت  جسطم 07
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 *   جإشس على مىكع الىىاة في الخلُت الخُىاهُت  08

 *   جإشس على مىكع الفجىاث في الخلُت الخُىاجُت  09

ت جم زؤٍخه جدذ املجهس  21    * جرهس اطم اٌو طفُلي مً الطفُلُاث البشٍس

   * جرهس اهىاع الطفُلُاث  20

   * حعسف الطفُلي  22

ا  جبين اط 23   *  باب اضابت الاوظان بطفُلي املالٍز

  *  جبين الفسق بين الطفُلي واملػُف  24

ا  25  *   جسطم حيع مً الطفُلُاث التي حظبب املالٍز

ا في بعىع الاهىفُلُت  26  *   جسطم مساخل دوزة خُاة طفُلي املالٍز

ا   27  *   جسطم احصاء ماًخىهىهدٍز

   *  جرهس وعُفتالؼشاء الخلىي   28

ت    29    * جرهساهىاع الطفُلُاث البشٍس

ت    31  *   جسطم خلُت بىتًر

 

 

 ألازخباع الخدطُلي في ماصة الاخُاء                                      

 

 ٌظمى الجصء الري ًدخىي على املعلىماث الىزازُت : 0

ِِ  - أ ِِATP                                                             ِ _بADP 

 DNA -د  RNA                                    -حـ 

 

 في اليائىاث خلُلُت الىىاة :DNAالعض ي الري ًدخىي على خمؼ  2

 الىىاة  -الفجىة                                                                 ب - أ

 الساًبىطىماث  -د                             هاش هىلجي ح-حـ

 

 جيخج الىسومىطىماث والعػُاث في دوزة الخلُت خلُلُت الىىاة خالٌ الطىز :  3

 الخمهُدي                                                              ب_البُني  - أ

 الاهفطالي  -د                                الاطخىائي -حـ
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ئس ي : 4  اي مً الخالي ًىحد في خالًا الخُىان بشيل ٍز

 حداز الخلُت                                                              ب_ الالٌظىطىماث  - أ

ا                                                داملاً -حـ       الساًبىطىماث  -خىهىهدٍز

         

 ٌعىدطبب اهفجاز خالًا الدم الخمساء , اذا وغعذ في ماء هلي الى عاهسة : 5

 الاطمىشٍت  -الاهدشاز                                                                   ب - أ

 الىلل الؼير الفعاٌ  -الفعاٌ                                                د الىلل -حـ

 

 ٌعىد الظبب في اخخالف احجام الخالًا في اليائىاث الخُت الى :  6

 حجم هىاة الخلُت   -طمً الخلُت                                                           ب - أ

 همُت الظاًخى بالشم في الخلُت  -ظطدُت الى الدجم                    دوظبت مظاخت الخلُت ال -حـ

 

 اشيل املجاوز ًىضح الطىز : 7

 البُني  -أ_الاهفطالي                                                      ب

 النهائي     -الخمهُدي                                                    د -حـ

                                                                  
      

 الشيل املجاوز ًىضح : 8 

ت                                                                     ب - أ  خُىاهُت  -بىتًر

 طفُلُت  -د هباجُت                                                                 -حـ

                                                                 
                

 اشيل املجاوز ًمثل الىسومىطىم املػاعف , الجصءالعلىي ًمثل : 9

 الىىاة  -خلُخين مخمازلين                                                                  ب - أ

ت  -ماجُدان                                                             دالىسو -حـ  اللطعت املسهٍص

             

                                                     



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 952 

 
  

 

 العالم الري ا هدشف املجهس الٌو مسة هى : 01 

 فان لُفُنهىن  -هُىجً                                                 ب -0

 مىدلي            -بىغ                                            د -حـ

 املُىسوطىىب البظُط  ًدخىي على : 00

 عدطخين  -عدطت واخدة                                                      ب - أ

 ازبعت عدطاث -د زالر  عدطاث                                            -حـ

 

 الىزق املظخخدمم في جىغُف عدطاث املُىسوطىىب : 02

 الىباث  -وز ق الظياًس                                                                             ب - أ

 فاث                                  مىغ   -الدفتر                                                                      د  -حـ 

 ٌظخخدم املىغم الىبير مع اللىة : 03

 العالُت    -الىاطئت                                                                   ب - أ

              الىاطئت والعالُت           -املخىططت                                                    د -حـ 

 

  ًىغع الظالًد للفجظ على :  04

 االاغاءة  -الفلتر                                                                   ب - أ

          االلسص الدواز                                            -املظسح                                                      د -حـ 

ذ على الظالًد ازىاء الفدظ  بالعدطت  05  :جىغع هلطت مً  الٍص

 x4 -ب                                                                              x     100 - أ

          x 41-د                                                                       x01 -حـ

 

   

ت للعدطت 06   :x 4   اللىة الخىبيًر

  x411   -ب                                                                         x  40000 - أ

 x4111 -د                                              x 41 -حـ

ً :   Balantidium coli   ًخىىن الطفُلي   17  م

 هىاجين  -ب                                                                       هىاة واخدة       - أ

 ازبعت  -د زالزت                                                    -حـ

 ًطل عدد اهىاع  دًدان الطفُلُاث التي جطِب الاوظان : 08

ً  - أ  311اهثر مً  -ب                                                                          31اهثرم

ً  -حـ  مالًين  3اهثر  -د                                                     31111اهثر م

 اي مً احصاء  املىضخت مً احصاء املُياهُىت اللمُىسوطىىب الاجُت: 09

 ا ملىغم الدكُم  -ب                                          الرازع  - أ

 مىغم الاغاءة -الفلتر                                                                      د -حـ

 ًخم الخطٌى على هماذج للفدظ هىع  الطفُلي  مً حظم الاوظان بشيل عام مً خالٌ اخر العُىاث :  21 

 االخالًا    -ب                                                                             الدم والبراش  - أ

 ماء الفم   -الظىائل داخل الجظم                                                    د -حـ 

      

اث الخُاة ادهاه :  Entamoeba histolyticaالطفُلي  20 ت مً غسوٍز  الًدخاج  غسوٍز

 الخسازة   -ب                                                              املاء                          - أ

 الؼراء                    -حـ_الهىاء                                                                            د
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22 

 

 

 

 في املُىسوطىىب  : 8ماذا ٌظمى الجص ء املسكم 

 مطدز اغاءة  -ب                                                             املىثف          - أ

 املىشع  -العدطت الشُِئت                                                  د   -حـ

 

                                    
 

ت ازىاء دوزتها ؟ 23   اي مً الخالًا الاجُت جىىن ضفُدت  خلٍى

 خلُت الىباث-لُت الاوظان                                                                             بخ - أ

 ول الخالًا املرهىزة -خلُت بدائُت الىىاة                                                  د -حـ

 

  

 ا في حظم :جىمل دوزة خُاته  gondi     Toxoplasmaطبىزاث الطفُلي  24

 اليلب  -اللطت                                  ب - أ

 الربابت    -الفازة                                            د -حـ

 

 الجصء الري ًثبذ اطالًد على املُىسوطىىب بلىة هى  :  25  

 العدطت   -ب            اللاعدة                                                                - أ

 املىثف    -املاطىت                                                                د  -حـ
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 الخدطُلي     مكخاح ألاحابت  غً قهغاث الازخباع       (18ملحو )                                                        

 

 البدًل الصخُذ 

 

  ث

          البدًل الصخُذ   

 

 ث

  د                  06 حـ

0 

 2 ب 07 ب

 3 ب 08 ب

 4 ا 09 أ           

 5 ب                 21 ب           

 6 حـ                         20 ب

 7 ب 22 أ

 8 د        23 ب

 9 حـ         24 أ

 01 ب               25 حـ

 00 أ                   

 02 أ                  

 03 أ                  

 04 حـ  

 05 أ                 

 

 

 


