
 ملخص البحث

ـــــــــي اواالرافيظ باا  فا    ا أ البحث الى تعرف ) هذا يرمي ثر أنموذج ثيلين في اكتساب املفاهيـ

 لدى طالب الصف األبل امل وسط (

اع مد البا ث تصـــميما تبرا يا مو نول ال صـــاميي ذاط ال ـــبط فقد البحث بل حقيق هدف 

 هو تصميي املاموعظ ال ابطظ ذاط ااخ بار البعدي .،  اوازئي

 اخ ار البا ث 
ً
 بالداد/  الــــــــــــثظالث هم وسطظ الفاب للبنين ال ابعظ ملديراظ تربيظ الرصافم قصدا

ـــــــــــــــــــــــــظ  ،  ،عينظ البحث  ل مثلاخ يرط الشـــــــــــــعب ان )ج،د(بطراقظ عشـــــــــــــوا يظ  ،لالرض تطبيق ال بربـ

د ( املاموعظ  )بظ ( ل كون املاموعظ ال برا يظ ب ـــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــ ج ببالطراقظ نفســـــــــــــةا اخ يرط  ـــــــــــــعبظ )

 ( طالب 33 بواقع ) ( طالبا 65 بلغ عدد أفراد العينظ) ،طظ ال ــــاب
ً
 ( 32 في املاموعظ ال برابـــــــــــــــــيظ ب) ا

 طالب
ً
 في املاموعظ ال ابطظ . ا

 ) مبموعتي البحث في عدد مو امل اليراط ، التي لةا تأثير في ن ا ج ال بربظ بهي بين كافأ البا ث

 بال حصـــــــــيل الدرا ـــــــــ ي ل    افيظ للعام الســـــــــابق ،درجاط اواالر  الســـــــــابقظ ،املعرفظ  العمر الزمني ،

 بضبط البا ث بعض امل اليراط الدخيلظ أثناء تطبيق ال بربظ . ، مس وى الذكاء( ، األمب 

ببعد ان  دد البا ث املادة ال عليميظ التي  ـــــملص الفصـــــول األربعظ األبلى مو ك ــــــــــــــــــاب مباد   

( في 2009-2008الصف األبل امل وسط  للعام الدرا  ي ) البالعامظ املقرر تدريسه لط ظاواالرافي

بعلى ضـــــــوء  ( مفةوما ، 90 دد البا ث املفاهيي الر يســـــــظ بالفرعيظ التي بلغ عددها ) ،كماالعراق

 هـــذمل املفـــاهيي اعـــد البـــا ـــث أهـــدافـــ
ً
  ســـــــــــــلوكيـــظ كمـــا اعـــد ا

ً
يوميـــظ أنموذجيـــظ ل ـــدري  أفراد  خططـــا

 . عظ( خطظ لكل مبمو  15 املاموع ين البالالظ )

( فقرة مو نول ااخ يار مو  50 البا ث اخ بار اكتساب املفاهيي اواالرافيظ الذي ضي ) اعد  ب 

لبدا ل ليظ اعبثباته بمعامل  صـــــــــــــعوب ه بالقوة ال مييفيظ لفقراته،بفا هبتأكد مو صـــــــــــــدق ، م عدد

 ، عـا( أســـــــــــــبو  12 على مبموعتي البحـث بعـد أكمـال ال بربـظ التي اســـــــــــــ مرط ) هثي طبقـ ،اوخـاطةـظ 

ينـــظ عـــاد تطبيقـــه على العابذلـــع ملعرفـــظ اثر أنموذج ثيلين في اكتســـــــــــــــاب املفـــاهيي اواالرافيـــظ ، ثي 

ـــــــد مربر ) ـــــــا بعـ ـــــــدى ا  فا  مبموعتي البحث باملفاهيي املدربسظ 21نفسةـ ( يوما ، بذلع ملعرفظ مـ

الن ا ج  وخالل مــــــــدة ال بربظ ، بباس عمال ااخ بــــــــار ال ائي لعيأ ين مس قل ين أسفرط الدراسظ ع

 تيظ :اآل



تفوق أفراد املاموعــظ ال برا يــظ على أفراد املاموعــظ ال ــــــــــــــابطــظ ببــدالــظ   صــــــــــــــا يــظ في  -1

 اكتساب املفاهيي اواالرافيظ .

تفوق أفراد املاموعــظ ال برا يــظ على أفراد املاموعــظ ال ــــــــــــــابطــظ ببــدالــظ   صــــــــــــــا يــظ في  -2

 ا  فا  املفاهيي اواالرافيظ . 

  البا ثبفي ضوء الن ا ج اس أ ج 
ً
 مو ااس أ اجاط أهمةا: عددا

   فا ا ان أنموذج ثيلين اكثر فاعليظ مو الطراقظ ال قليديظ في اكتســاب املفاهيي اواالرافيظ با    

  ا . 

 بأبص ى بعدد مو ال وصياط من ا:

 .ضربرة  ملام مدر  ي مادة اواالرافيظ بنماذج ال دري  اوحديثظ كأنموذج ثيلين 

تعرف اثر اســــــــــــ عمال أنموذج مثل باقترح  جراء عدد مو البحوث املكملظ للدراســــــــــــظ اوحاليظ 

 .ثيلين في تنميظ املةاراط اواالرافيظ لدى طالب األبل امل وسط 
 


