
 ملخص البحث

  

 تكمن مشكلة البحث الحالي في األتي:

المرحلة اإلع ا ية في ما ة التاريخ على ما الضعععععععضح الىاضععععععع  ل    لبة  -1

 شخصته ال راسات السابقة.

ع م اإلفا ة , ىالتقلي ية االقتصار في ت ريس التاريخ على ال رائق ىاألساليب -2

من ال رائق ىاألسعععاليب الت ريسعععية الح يية التي تمضع المتضلم محىر الضملية 

 التضليمية.

ة في ما ة التاريخ على ما الضععععععضح الىاضعععععع  ل    إلب المرحلة اإلع ا ي -3

 شخصه الباحث نتيمة ممارسته مهنة الت ريس

 

 أما أهمية البحث ىالحامة إليه فتبرز من: 

إلى فهم الحاضعععر, الن  اأهمية ما ة التاريخ بىصععع ها ما ة تسعععضى  راسعععته -1

 األح اث الراهنة نتيمة إلح اث ىظرىح مرت ىانتهت. 

رص للمتضلم لكي ينمى ذاتيا ىيتضلم أهمية المممضات التضليمية ألنها تىفر ال  -2

 ىفقا لق راته ال ر ية.

مة في  -3 يانىية, كىن ال إلب يمرىن فيها بمرحلة حاسععععععع أهمية المرحلة ال

مماالت النمى المختل ة, كما إنها تض  حلقة مهمة في سعععععععلسعععععععلة المراحع 

 التضليمية فهي تهيئ ال الب إلى مرحلة التضليم المامضي.

حاىلت الكشح عن فاعلية  –ى ح  علم الباحث عل –لم تمر  راسة سابقة  -4

ل    لبة  االمممضات التضليمية في تحصعععععععيع ما ة التاريخ ىاالحت اظ به

 الصح الرابع الضام في الضراق.

ىيرمي البحث الحالي إلى تضرح اير استضماع المممضات التضليمية في التحصيع 

الحضعععععععارة الضربية  ىاالحت اظ به ل    إلب الصعععععععح الرابع الضام في ما ة تاريخ

 اإلسإلمية.



ىلتحقيق مرمى البحث اتبع الباحث إمراءات المنهج التمريبي التي تضعععععععمنت 

اختبار التصععميم التمريبي إذ اعتم  الباحث على اح  تصععاميم الضععب  المزئي ىهى 

ض ت فق  ىتضعععععععمن التصعععععععميم  بار ألب ئة ذات االخت كاف تصعععععععميم المممىعات المت

ْرس المممىعة التمريِبية باسعععععععتضماع المممضات مممىعتين تمريبية ىضعععععععاب ة ت 

 التضليمية بينما ت رس المممىعة الضاب ة من غير استضماع للمممضات التضليمية.

ىاختيرت إع ا ية آبي مض ر المنصىر للبنين في قضاء ال لىمة عشىائيا إلمراء 

المممىعة (  البا في 41(  البا بىاقع )84التمربة فيها , إذ بلغ ع   أفرا  الضينة )

 (  البا في المممىعة الضاب ة.43التمريبية ى)

كافأ الباحث بين مممىعتي البحث في المتغيرات التي أشارت ال راسات السابقة 

ىاأل بيات المتخصصة عن احتماع تأييرها في نتائج التمربة ىهي )مستى  الذكاء, 

الباحث ضب   المضلىمات السابقة, مستى  التحصيع ال راسي لإلم ىاألب( يم حاىع

تابع ىهي ليسععععععععت بمتغير  ق  تؤير في المتغير ال لة التي  ل خي ع  ا من المتغيرات ا

 مستقع.

 رس الباحث بن سعععه مممىعتي البحث ىشعععملت الما ة التضليمية األبىاب األربضة 

األىلى من كتاب تاريخ الحضععارة الضربية اإلسععإلمية المقرر ت ريسععه ل لبة الصععح 

 م( في الضراق.2006-2005راسي )الرابع الضام للضام ال 

( فقرة تأك  من صععععععع قه ىيباته 40ىاع  الباحث اختبارا تحصعععععععيليا مكىن من )

ىاسعععتخرع مضامع صعععضىبته ىالقىة التمييزية ل قراته يم  بق على مممىعتي البحث 

( أسعععبىعا يم أعا  ت بيقه على الضينة ن سعععها 12بض  إكماع التمربة التي اسعععتغرقت )

ىما للتضرح على م   احت اظ أفرا  الضينة بالما ة الم رىسععععععععة ( ي21بض  مرىر )

 خإلع م ة التمربة.

( أسعععع رت ال راسععععة عن T.testىباسععععتضماع االختبار التائي لضينتين مسععععتقلتين )

 النتائج اآلتية: 

ت ىق المممىعععة التمريبيععة على المممىعععة الضعععععععععاب ععة في اختبععار  -

 التحصيع.



مىعة الضععععععععاب عة في االحت عاظ ت ىق المممىعة التمريبيعة على المم -

 بالتضلم.

 ىفي ضىء ذلك استنتج الباحث ما  يأتي: 

إن للمممضات التضليمية فاعلية ىأيرا في زيا ة تحصعععيع  إلب الصعععح  -

 الرابع الضام في ما ة تاريخ الحضارة الضربية اإلسإلمية.

ان المممضات التضليمية تسععععاع  على االحت اظ بما ة التاريخ ل    إلب  -

 رابع الضام.الصح ال

 ىفي ضىء النتائج أىصى الباحث بمممىعة من التىصيات منها: 

ضرىرة تضريح م رسي ىم رسات ما ة التاريخ في المرحلة اإلع ا ية  -

 بتقنية المممضات التضليمية ىكي ية اإلفا ة منها في ت ريس الما ة.

تصععععععميم المناهج الح يية بشععععععكع يسععععععهع ىيسععععععاع  على ت بيق تقنية  -

 تضليمية للمرحلة اإلع ا ية.المممضات ال

تىفير الكتعب ىالمصععععععععا ر ىالمضع ات ىاألمهزة التضليميعة الحع ييعة في  -

 الم ارس اإلع ا ية ىاليانىية لتسهيع استضماع المممضات التضليمية.

اقترح الباحث إمراء ع   من ال راسات المكملة لل راسة الحالية منها ى

 مممضات التضليمية في: إمراء  راسات ترمي إلى تضرح اير استضماع ال

اكتسعععععاب  إلب الصعععععح الرابع الضام للم اهيم التاريخية ىاالتما  نحى  -

 ما ة التاريخ.

ضام في ما ة  - تاريخية ل    إلب الصعععععععح الرابع ال تنمية المهارات ال

 تاريخ الحضارة الضربية اإلسإلمية.

 


