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اثر اسرتاتيجية لوحة االختيار (  ) Think-tac-toeيف حتصيل طالبات الصف الرابع
العلمي يف مادة علم االحياء
أ.م.د .امحد عبيد حسن أ.م.د .رعد حممود نصيف الباحثة ســــاره عبد الكريم ثامر

ملخص البحث :
هدؼ البحث الػ مرفةػا ا ػف ادػمخداـ ادػمفام(ل(ا لكحػا ا)خم(ػتفص ةػم مح ػ(ؿ مػتدا لػـ ا)ح(ػت لطتلبػت ال ػؼ
الفابػػا الرلمػػػم كمعكنػػ

(نػػػا البحػػث مػػػف 07ص طتلبػػا مػػػف طتلبػػت ال ػػػؼ الفابػػا الرلمػػػم مػػـ مػػػك (ر ـ

ػػػكا (تن

كبتلمدتكم ال ملمك م(ف ملف(ب(ا كضتبطا .
كمػػـ معتةػػ ا الملمػػك م(ف ةػػم الممت(ػػ اف  :الػػععت ا الرمػػف ال منػػم بت) ػػ فاالمرلكمت الدػػتب ا االمح ػػ(ؿ
الدتبؽص ا كمـ مطب(ؽ ا)دمفام(ل(ا ل مدل ة ؿ دفادم عتمؿ.
مػػـ بنػػت اخمبػػتف مح ػػ(لم كمػػـ حدػػتو ال ػػدؽ كال بػػت كالخ ػػت ص الدػػت(عكممف(ا ل ػ
إح ػػت (تن بتدػػمخداـ بفنػػتم  SPSSاإلح ػػت ما ك ػػد تظ ػػف النمػػت

ك كلل ػ الب(تنػػت

كلػػكد ةػػفؽ عم د)لػػا إح ػػت (ا بػػ(ف طتلبػػت

الملمك ا الملف(ب(ا الع(ف دفدف ل كةؽ ادمفام(ل(ا لكحا ا)خم(تفص كطتلبػت الملمك ػا الضػتبطا الػع(ف دفدػف
كة تن للطف( ا ا) م(تد(ا ةم مح (ؿ متدا لـ ا)ح(ت ل تلح الملمك ا الملف(ب(ا  .كةم ضك النمت

مػـ المك ػؿ

ال ػ تف ادػػمرمتؿ ادػػمفام(ل(ا لكحػػا ا)خم(ػػتفص لطتلبػػت ال ػػؼ الفابػػا الرلمػػم ل ػ ا ػػف ةػػم فةػػا مدػػمكل المح ػػ(ؿ
الدفادػػما ك ل(ػػا (ك ػ بت ممػػتد ادػػمفام(ل(ا لكحػػا ا)خم(ػػتف ةػػم المػػدف( ا كا م ػ اف إل ػ اف دفادػػت اخػػفل لمفاحػػؿ
مخملفا لمرفةا ت فهت ةم المح (ؿ الدفادم
م علا البحث :
ُ(رد لـ األح(ت مف اع ف الرلكـ م ربتن كام ػت)ن بػتلرلكـ ا)خػفل عكنػ (مرتمػؿ مػا ا ػعتؿ الح(ػتا عتةػا لػ

كل ا)فض ا إع ن

هعا الرلـ ما ن ك الح(تا ل دطح ا)فض كاف ب ت ا)ندتف كادػممفاف ةػم الكلػكد ممرلػؽ

ب عا الرلـا مف خالؿ ة م للب( ا المػم (رػ(ف ة( ػت ملت)م ػت عتةػا كالركامػؿ الب( (ػا المػح فا ةػم ح(تمػ دػكا عتنػ
ب كفا مبت فا اك غ(ف مبت فاا لمحتكلا ا(لتد حلكؿ للم تعؿ المفمبطا بح(تم  .كمف هعا المنطلؽ ةػتف لدفادػا لػـ
ا)ح(ػػت تهم(ػػا خت ػػا ةمػػف خػػالؿ المرمػػؽ ةػػم دفادػػا ةفك ػ المم ػػربا كالمفمبطػػا بػػتلرلكـ األخػػفل نػػممعف مػػف ةػػؾ
ف اف ملؾ الرلكـ  .ك د تعد إح ت (ت الل ت المفع م لإلح ت المتبا لك افا المخط(ط  /لم كف(ػا الرػفاؽ ا ة ػد
ػػتـ بإ ػػداف الب(ػػتف  8لدػػنا 4705ص (بػػ(ف ة(ػ افمفػػتع ػػدد الطلبػػا الفادػػب(ف ةػػم المرلػػ(ـ ال ػػتنكم بمرػػدؿ 4ا%,,
للمػػدا بػػ(ف الرػػتم(ف الدفادػػ((ف  4704 /4700 – 4778 /4770ص كالندػػبا ا د(ػػتد مػػف ػػتـ إل ػ رخػػف إع عػػتف
ػػددهـ 050ا,83ص ةػػم ػػتـ 4778/4770ص كت ػػبح 004ا404ص ةػػم ػػتـ 4704 /4700ص .ػػـ ػػتد
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كتعد إح ت (ت مد(ف(ا اإلح ت ا)لممت م كالمفبكم CSOا كالمد(ف(ا الرتما للمخط(ط المفبكم /دػـ اإلح ػت ا
ةػػم م ف(ػػف إح ػػت المرلػػ(ـ ال ػػتنكم ةػػم الر ػفاؽ للرػػتـ الدفادػػم  4705 /470,ا د(ػػتد هػػع الندػػبا بم ػػداف 0ا%,
للرتـ الدفادم 470, /4704ص ا ممت (حعد إف ندبا انخفتض المح (ؿ بت د(تد مدممفا عمت (كضح ت ال عؿ 0ص
كمف هنت مبلػكف م ػعلا البحػث لػدل البػتح كف كدةرػم ـ الػ اخم(ػتف ادػمفام(ل(ا لكحػا ا)خم(ػتف كهػم احػدل
ادمفام(ل(ت المدف(

المممت( لمدف(

متدا ا)ح(ػت لل ػؼ الفابػا الرلمػم كب(ػتف ا فهػت ةػم المح ػ(ؿاكلػعا مػملخص

م علا البحث بت)لتبا ف الدحاؿ ا)مم:
مت ا ف ادمفام(ل(ا لكحا ا)خم(تف ةم مح (ؿ طلبت ال ؼ الفابا الرلمم ةم متدا لـ ا)ح(ت ؟
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عؿ  0ص ندبا الفدكو ةم المرل(ـ ال تنكم ةم الرفاؽ ةم المداف

الحعكم(ا

تهم(ا البحث :
نحف نر(ف ةم تلـ ملئ بتلممت( اف كا)خمالةت كهعا لػ(

بتل ػم اللد(ػدا ةمنػع بػد الخل( ػا لػ دػطح

العفا ا)فض(ا لرل ـ اهلل ركبتن ك بت ؿ اخملفكا ةم ال عؿا اللكفا اللتاا ك ةػم الع (ػف مػف الرػتدا كالم تل(ػد كال ػ(ـ
كغ(فهػػت مػػف األمػػكفا كألدػػبتو ممرػػددا ػػد مرػػكد ال ػ طب(رػػا الب( ػػا المػػم (ر( ػػكف ة( ػػت كالػػنظـ المر( ػػ(ا الد(ن(ػػا
كا)لممت (ا كغ(فهت  .كعتن مفب(ا األل(تؿ من ؿ األةعتف كتدػتل(و المر( ػا مػف ل(ػؿ حخػف حفتظػتن

لػ المكفك ػت

المػػم ( ػػدفهت عػػؿ ػػرو مػػف ال ػػركو .عكلػػؾ كرخػػفكفا:4778ص40ص .ك ػػد ػػلر ال(كندػػعك ال ( ػػت المفبك(ػػا
الكطن(ػػػا لػػػ لرػػػؿ م ففام ػػػت كمن ل(ػػػت المرلػػػ(ـ لػػػد( ت اع ػػػف لتعب(ػػػا كمكا مػػػا )حم(تلػػػت الطلبػػػا كمطلرػػػتم ـ
كاهممتمتم ـ .ال(كندعكا:4775ص0ا3ص
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اف المحػػدم الػػعم (كالػ المرلػػـ هػػك الع(ف(ػػا المػػم (رلػػـ ب ػػت لم(ػػا الطلبػػا لمػػتن بػػتف عػػؿ طتلػػو مخملػػؼ ػػف
غ(ف ا كاف للطلبا د اف مخملفا كاهممتمت كدكاةا .لعا ةػتف مػدف(
مرفةا عؿ طتلو ك ل

الطلبػا بتلمػدف(

دفا المرلـ لػ مرفةػا ادػمفام(ل(ت مال مػا لمػدف(

المممػت( (رممػد لػ ضػفكفا

عػؿ طتلػوا ةلػ(

هنػتؾ طف( ػا كاحػدا

للمػػدف( ا ةضػػال ػػف تف عػػؿ طتلػػو (ػ مم إلػ المدفدػػا محمػػالن بخبػ اف مخملفػػا ػػف ب (ػػا مال ػ كعلػػؾ عػػكن ـ ػػد
(ػػ مكف مػػف ب( ػػت مخملفػػا.
المػػدف(

ب(ػػػدا كدػػ (لاا:4770ص000صا لػػعا ةػػنحف نحمػػػتن الػػ منك(ػػا ط اف ػػؽ كادػػػتل(و

ةػػم ام مك ػػؼ مرل(مػػم كةػػم ام ة ػػؿ مػػف الف ػػكؿ )ف ال ػػؼ الكاحػػد (ضػػـ طلبػػا ممدػػا ب(ػػن ـ مدػػتحا

ا)خػػمالؼ ح(ػػث مضػػـ المكهػػكب(ف كالممم( ػ (ف ةػػم برػػض الملػػت) لنبػػتن الػػ لنػػو مػػا مػػف (رػػتنكف مػػف برػػض
ال ركبت ةم المرلـ اك بط(ئ المرلـ اك ما مف لد( ـ برض ا) ت ا اللدم(اا لعا ةتف الطلبا الع(ف نػكد اف نرلم ػـ
) (مرلمكف بطف( ا كاحدا بدبو مت لد( ـ مف اخمالةت ممرددا مح ف ةػم فغبػتم ـ للػمرلـا كةػم ػدفم ـ لػ الػمرلـا
كةم دف م ـ ةػم الػمرلـا كة(مػت (فضػلكن مػف ط اف ػؽ مرلػ(ـ كمرلػـ .عكلػؾ كرخػفكفا:4778ص43ص ا ة ػد ت ػتف
الدفادػػت المفبك(ػػا كالنفدػػ(ا ال ػ ضػػفكفا المفع( ػ
المػدف(

المممػت( إع مفعػ

ل ػ الطتلػػو عمحػػكف للرمل(ػػا المرل(م(ػػا كهػػعا مػػت مح ػ نظف(ػػا

لػ مدػت دا عػػؿ طتلػو مػػف الطلبػا لػ مح (ػػؽ اهػداؼ المػن

ك( ػػؿ الػ مدػػمك(ت

المر(تف(ا الممفؽ ل( ت م مت عتف مدمكا ا اك نكع ععت اك نمػط مرلمػ  .عكلػؾ كرخػفكفا:4778ص04ص ا كاف
احػد ا)دػػمفام(ل(ت المػم مفعػ

لػ عػػؿ طتلػو مػػف الطلبػا عمحػػكف للرمل(ػا المفبك(ػػا هػم ادػػمفام(ل(ا لكحػا ا)خم(ػػتف

ح(ث مم(ح هع ا)دمفام(ل(ا للطلبا حف(ا اخم(تف ن تطتم ـ المرلم(ا -المرل(م(ا بمت (مال ـ ما م(كل ـ ممت ػد (ػحدم
الػ انػدمتل ـ ةػم مل(ػا مرلم ػـ كالم ػتفعا ب ػت كبتلمػػتلم (ػتدا مح ػ(ل ـ الدفادػم .كمػف هنػت مبػف اهم(ػا البحػػث
الحتلم ح(ث ممم ؿ اهم(م بمت (لم :
 -0اف البحث الحتلم (منتكؿ ممت(ف(ف م ـ هك المح (ؿا ةتلمح ػ(ؿ (رػد ممت(ػف م ػـ (عػكف النلػت ة(ػ

ػفطتن

)نم تؿ الطلبا بف مدمك(ت المفاحؿ الدفاد(اا عمت كمرتنم مف انخفتضػ الملحػكظ كالمدػممف ك افا المفب(ػا
عمت ب(نت ةم م علا البحثص.
 -4اف ادمفام(ل(ا لكحا ا)خم(تف د معكف هم الحؿ األم ؿ لمرتللا الم تعؿ المم مرػتنم من ػت الطلبػا مدافدػنت
الحتل(ػػا كاهم ػػت انخفػػتض مح ػػ(ؿ الطلبػػا كا د(ػػتد ندػػبا الفدػػكو ةػػم مدافدػػنت ال تنك(ػػا حدػػو م ع(ػػد ك افا
المفب(ػػا كك افا المخطػػ(ط الر اف (ػػا لمػػت (مممػػا بػ مػػف خ ػػت ص كمم(ػ ا مدػػمند لػ كضػػا الطتلػػو عمحػػكف
للرمل(ا المرل(م(ا كا فاع ةم مل(ا المرل(ـ لمحم(ل مدحكل(ا مرلم .
هدؼ البحث  :ب( دؼ البحث ال مرفةا ا ف ادػمخداـ ادػمفام(ل(ا لكحػا ا)خم(ػتف think-tac-toeص ةػم مح ػ(ؿ
طتلبت ال ؼ الفابا الرلمم ةم متدا لـ ا)ح(ت .
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ةفضػػ(ا البحػػث :لمح (ػػؽ هػػدؼ البحػػث م ػػتغ الففضػػ(ا ال ػػفف(ا ا)م(ػػا ) (كلػػد ةػػفؽ عك د)لػػا اح ػػت (ا نػػد
مدمكل د)لا 74ا7ص ب(ف ممكدط دفلػت الطتلبػت الالمػم (دفدػف بإدػمفام(ل(ا لكحػا ا)خم(ػتفص كممكدػط دفلػت
الطتلبت الالمم (دفدف بتلطف( ا ا) م(تد(ا ةم مح (ؿ متدا لـ ا)ح(ت لل ؼ الفابا الرلممص.
حدكدالبحث( :محدد البحث بت)مم:
 -0طتلبت ال ؼ الفابا ا) دادم الففع الرلمم ةم احدل مػداف

مفعػ محتةظػا بتػداد ضػمف المػداف

ا) داد(ػا

كال تنك(ا الن تف(ا المتبرا لمد(ف(ا مفب(ا بتداد  /الف تةا ا)كل
-4الف ؿ الدفادم ا)كؿص مف الرتـ الدفادم  4703-4704ـ
-,الف كؿ الدما ا)كل مف عمتو لـ ا)ح(ت لل ؼ الفابا الرلمم المرممد مدف(د للرتـ الدفادم
4703-4704ص ط 3ا الف ؿ ا)كؿ
الح(اصا الف ؿ ال تلث
الف ؿ الختم

لـ ا)ح(ػت م دمػا مػا لمحػا متف(خ(ػاصا الف ػؿ ال ػتنم م ػن(ؼ العت نػت

لـ الب( ا كالنظػتـ الب( ػمصا الف ػؿ الفابػا الدلدػلا التعا (ػا كدكفا الرنت ػف ةػم الطب(رػاصا

المكاطف الب( (ا كالمنتطؽ ا)ح(ت (اصا الف ؿ الدتد

الركامؿ المح ف ةم الب( اص.

محد(د الم طلحت :
اإلدمفام(ل(ا :فة ت حتما ك (نو  : 477,ب ن ت " ملمك ا مف اإلل اف ا كالممتفدت المم (مبر ػت المرلػـ
داخؿ الف ؿ للك كؿ إل مخفلت ا ةم ضك األهداؼ المم كضر ت "
مـ مبنم مرف(ؼ

حتما ك (نوا477,اص,3ص

حتما ك (نو ا 477,ص عمرف(ؼ نظفم

المرف(ؼ اإلل اف م  :هم اإلل اف ا كاألن طا المم خطط ل ت كامبرم ت البتح ا ةػم مػدف(
الطتلبت

محمػكل المػتدا لمدػت دا

ل مح (ؽ األهداؼ المحددا دلفتن .
المح (ؿ  :فة تبك لتدك  : 4700ب ن " مح لا مػت (مرلمػ الطتلػو برػد مػفكف مػدا من(ػا مر(نػاا ك(معػف

(تد بتلدفلا المم (ح ؿ ل( ت الطتلو ةم اخمبتف مح (لما كعلؾ لمرفةػا مػدل نلػت اإلدػمفام(ل(ا المػم (ضػر ت
ك(خطػػػػػػط ل ػػػػػػت المرلػػػػػػـ ل(ح ػػػػػػؽ تهداةػػػػػػػ كمػػػػػػت ( ػػػػػػؿ إل(ػػػػػػ الطتلػػػػػػو مػػػػػػػف مرفةػػػػػػا ممػػػػػػفلـ إلػػػػػػ دفلػػػػػػػت "
تبك لتدكا:4700ص544ص
مـ مبنم مرف(ؼ ابك لتدكا 4700ص عمرف(ؼ نظفم
المرف(ػػؼ ا)ل اف ػػم  :هػػك مح ػػلا مػػت مرلمم ػ طتلبػػت

(نػػا البحػػث كمػػت احمفظػ ب ػ ر مػػف مرلكمػػت برػػد مػػفكف مػػدا

الملفبا ك(معف المرب(ف ن بتلدفلا المػم مح ػؿ ل( ػت الطتلبػت مػف خػالؿ ادػمفلتع ملػؾ المرلكمػت ةػم ا)خمبػتف
تلمح (لم العم ت دم البتح ا ةم متدا األح(ت لل ؼ الفابا الرلمم .
إدمفام(ل(ا لكحا ا)خم(تفص :Think-Tac-Toe

480

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

المممػت(  .م ػكـ الفعػفا ا)دتدػ(ا ل ػع اإلدػمفام(ل(ا لػ

هم إحػدل اإلدػمفام(ل(ت المدػمرملا ةػم المػدف(

م د(ـ الطلبا ال ملمك ت كاخم(تف عؿ ملمك ا ل الث م تـ ب كفا مكد(ا اك طف(اا كهم م ب اللربا ال ػ (فا
 Tic-Tac-Toeا ل عا دم( هع اإلدمفام(ل(ا ب عا ا)دـ .ح(ث مبدت الم تـ بتألدػ ؿ ػـ الممكدػط ال ػركبا ػـ
األ رو ةم األدفؿ كالعم (حمتن ت(تمتن )نلت  .ممنح هع اإلدمفام(ل(ا الطلبػا ةف ػا للم ػتفعا ةػم م ػتـ ممنك ػا
كممردداا كمدمح ل ـ بممتفدا المرتفؼ المم مرلمكهت بطف( ا ( ا  .امبك در(دم كهدلا :4703ص035ص
عمت (خمتف المرلـ م ما مر(نا مطلكو ادا ت مف ربؿ لم(ػا الطلبػا مكضػا ةػم كدػط لكحػا ا)خم(تفاعمػت انػ
بتإلمعػػتف إلػ اف برػػض المرػػد(ال من ػػت الدػػمت للطلبػػا بإعمػػتؿ ام ػػالث م ػػتـ ةػػم اللكحػػا حمػ لػػك لػػـ معػػف بمدػػتف
 ESA 6&7,2006: p14 . Tic-Tac-Toeص

ال اف ا البحث:
اخم(تف الم م(ـ الملف(بم :
اخم(ػػف احػػد الم ػػتم(ـ الح ( (ػػا ح(ػػث اخم(ػػف الم ػػم(ـ الملف(بػػم عك ا)خمبػػتف تلبرػػدم للملمػػك م(ف الملف(ب(ػػا
كالضتبطا مضبط تحداهمت ا)خفلا ح(ث ( مفط ةم هعا النكع مف الم تم(ـ مح (ؽ المعتةح ب(ف الملمػك م(فا ك(م ػؿ
الم ػػػػػم(ـ المرل(مػػػػػم ال ػػػػػت ـ لػػػػػ إدػػػػػمفام(ل(ت المػػػػػدف(

المممػػػػػت(

ممت(ػػػػػ افن مدػػػػػم الن ص كالمح ػػػػػ(ؿ الدفادػػػػػم

ممت( اف متبرت صا عمت مكضح ةم المخطط 0ص
انتكافؤ

انمجموعة

انمتغيز انمستقم

انمتغيز انتابع

االختبار انبعدي

انتدريس باستعمال
 -1انذكاء

انتجزيبية

إستزاتيجية نوحة

 -2انعمز انزمني

االختيار

 -انتحصيم

 -3انمعهومات انسابقة

انضابطة

 -4انتحصيم انسابق

 -انتحصيم

انتدريس باستعمال
انطزيقة االعتيادية

مخطط 0ص الم م(ـ الملف(بم للبحث
ملمما البحث ك (نم

Population & Sample of research

( مؿ ملمما البحث لم(ػا طتلبػت ال ػؼ الفابػا الرلمػم ةػم المػداف

اإل داد(ػا كال تنك(ػا المتبرػا للمد(ف(ػا

الرتما لمفب(ا بتػداد  /الف ػتةا ا)كلػ ا امػت (نػا البحػث ة ػد مػـ اخم(ػتف ػربم(ف ت ك و ص مػـ اخم(تفهػت
مػػف بػػ(ف ال ػػرو ال ال ػػا ةػػم المدفدػػا كاخم(ػػف
عملمك ػػا ضػػػتبطا ا بلػػػ

ػػربا و ص

ػكا (تن عملمك ػػا ملف(ب(ػػا كبػػعلؾ ػػد

ػكا (تن
ػػربا ت ص

ػػػدد الطتلبػػػت ةػػػم ال ػػربم(ف 87ص طتلبػػػاا اع احمػػػك ال ػػػربا الملف(ب(ػػػا ,0ص طتلبػػػا

كال ػػربا الضػػتبطا 5,ص طتلبػػا ا بلػ

ػػدد الطتلبػػت المدػػمبردا اح ػػت (ت 07ص طتلبػػت ةػػم ال ػػربم(فا 4ص مػػف
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ال ربا وص الملف(ب(ا ك 8ص مف ػربا تص الضػتبطا كعلػؾ لفدػكو برضػ ـ كل ػدكـ األُخف(ػت ةػم منم ػؼ الملفبػا
كعلؾ للمحتةظا ل دالما الملفبا إع ت بح الحلـ الن ت م للر(نا 07ص طتلبا بكا ا ,4ص طتلبا لعؿ ملمك ا.
لدكؿ 0ص

المدمبردا
إ داد الطتلبت ةم (نا البحث ك دد ُ
عدد الطالبات قبل

انمجموعة

انشعبة

انتجزيبية

أ

43

انضابطة

ب

37

2

88

18

االستبعاد

انمجموع

عدد المستبعدين

عدد الطالبات بعد االستبعاد

8

35
35
78

إل اف ا الضبط Control Procedures
مـ ضػبط برػض الركامػؿ المػم ممرلػؽ بػإل اف ا البحػث الملف(ب(ػا كالمػم مػف الممعػف اف مػح ف لػ الممت(ػ اف
المتبرا كعلؾ مف الؿ ضمتف دالما البحث ك دـ الم (ف ل نمت ل كعمت (لم :
ت -الدالما الداخل(ا للم م(ـ الملف(بم Internal validity of experimental designمػـ الضػبط ػف
طف(ؽ ال اف معتةح للملمك م(ف الملف(ب(ا كالضتبطا بتلممت( اف احم(ا :
 الععت Intelligence
طُبؽ اخمبتف تكم(

– ل(ن(كفص لل ػدفا الر ل(ػا الرتمػا الػعم ػتـ ب ػداد رف ػف تكمػ(

المفحلا ال تنك(ا كالمعكف مف 47ص ة فا ممنك ا م تغا ةم

كفكلػف ل(ن(ػكف لطلبػا

كفا ا)خم(تف مف ممرػددص مرممػد لػ خمدػا بػدا ؿ

لالدػػملتبا .ك ػػد طبػػؽ ا)خمبػػتف ل ػ ملمػػك مم البحػػث ةػػم بدا(ػػا الرػػتـ الدفادػػما كبرػػد م ػػح(ح إلتبػػت الطتلبػػت
كبمطب(ػػؽ مرتدلػػا ا)خمبػػتف المػػت م  (T-testلر(نمػػ(ف مدػػم لم(ف ممدػػتك(م(ف تظ ػػف النمػػت

ػػدـ كلػػكد ةػػفكؽ عا

د)لػػػا إح ػػػت (ا نػػػد مدػػػمكل د)لػػػا 74ا 7ص كدفلػػػا حف(ػػػا 38ص ةػػػم ممت(ػػػف الػػػععت إع عتنػػػ ال (مػػػا المت (ػػػا
المحدػػكبا 034ا7ص ا ػػؿ مػػف ال (مػػا المت (ػػا اللدكل(ػػا 777ا4صا ممػػت ( ػػ(ف إلػ معػػتةح الملمػػك م(ف الملف(ب(ػػا
كالضتبطا ص ةم هعا الممت(فا كعمت هك مكضح ةم اللدكؿ احمم:
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لدكؿ  4ص

الممكدط الحدتبم كا)نحفاؼ كال (ما المت (ا لملمك مم البحث ةم ممت(ف الععت
انمتوسط
انحسابي

االنحزاف
انمعياري

انمجموعة

عدد أفزاد
انعينة

انتجزيبية

35

788841 2188857

انضابطة

35

784531 2182571

انقيمة انتائية

انمحسوبة
88162

انجدونية
2888

درجة
انحزية

اندالنة
اإلحصائية

68

غيز دانة
عند مستوى
8885

 الرمف ال منم :Age
مـ الح كؿ ل ب(تنت

مف الطتلبت لعال الملمك م(ف مف خالؿ الفلػكع الػ البطت ػت المدفدػ(ا بتلمرػتكف

ما ادافا المدفدا كمـ حدتب ت بتأل

ف مف متف(خ ك)دم ف لتت(ا متف(خ بد الملفبػاا ملحػؽ 5ص ا كبمطب(ػؽ مرتدلػا

ا)خمبتف المت م T-testص لر(نم(ف مدم لم(ف ممدتك(م(ف تظ ف النمت

دـ كلكد ةفكؽ عا د)لػا إح ػت (ا نػد

مدػػمكل د)لػػا 74ا 7ص كدفلػػا حف(ػػا 38ص ةػػم ممت(ػػف الرمػػف ال منػػما ح(ػػث عتنػػ الدفلػػا المت (ػػا المحدػػكبا
458ا0ص ا ؿ مف الدفلا المت (ا اللدكل(ا 777ا4صا كبعلؾ مُػرد الملمك متف ُممعتة متف ةم ممت(ػف الرمػػف ال منػما

عمت مكضح ةم اللدكؿ احمم:

لدكؿ  ,ص الممكدط الحدتبم كا)نحفاؼ كال (ما المت (ا لملمك مم البحث ةم ممت(ف الرمف ال منم
انمتوسط
انحسابي

انمجموعة

عدد أفزاد
انعينة

انتجزيبية

35

484989 1888228

الضابطة

35

4,0463

141,742

االنحزاف
انمعياري

انقيمة انتائية
انمحسوبة

18548

انجدونية

2888

درجة
انحزية

68

اندالنة
اإلحصائية
غيز دانة
عند مستوى
8885

 المرلكمت الدتب ا :
مػػـ ت ػػداد اخمبػػت افن للمرلكمػػت الدػػتب اا ك ػػد ا ممػػد ةػػم

ػػ(تغا ة فام ػ

ل ػ مػػتدا لػػـ ا)ح(ػػت

للمفحلػػا

الممكدطا مكمتن كمتدا ال ؼ ال تلث الممكدط ب عؿ كمضمف ا)خمبتف 47ص ة ف مػف نػكع ا)خم(ػتف مػف ممرػػددصا
كللم عػػد مػػف دػػالمم مػػـ فضػ

لػ ملمك ػػا مػػف الخب ػ اف ك المحعمػػ(ف ملحػػؽ 4ص ا كمػػـ الػ اف مرػػد(ال لػػبرض

الف اف كت ػبح ا)خمبػتف لػته ان للمطب(ػؽ ملحػؽ 3ص  .طبػؽ ا)خمبػتف لػ طتلبػت الملمػك م(ف ةػم ا)دػبكع ا)كؿ
مػػف الرػػتـ الدفادػػما كبرػػد م ػػح(ح ا)لتبػػت مػػـ ادػػمخفان الممكدػػط الحدػػتبم لػػدفلت عػػؿ ملمك ػػا كمطب( ػػت ةػػم
مرتدلػػػا ا)خمبػػػتف المػػػت م لر(نمػػػ(ف مدػػػم لم(ف ممدػػػتك(م(فا مبػػػ(ف انػػػ ) مكلػػػد ةػػػفكؽ عا د)لػػػا إح ػػػت (ا بػػػ(ف
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الملمك م(فا إع عتن ال (ما المت (ا المحدكبا 344ا7ص ا ؿ مف ال (ما المت (ا اللدكل(ػا 777ا4ص نػد مدػمكل
د)لػػا 74ا 7ص كدفلػػا حف(ػػا 38صا كهػػعا (ػػدؿ لػ معػػتةح ملمػػك مم البحػػث ةػػم ممت(ػػف المرلكمػػت الدػػتب ا ةػػم
متدا لـ األح(ت
لدكؿ 5ص
الممكدط الحدتبم كا)نحفاؼ كال (ما المت (ا لملمك مم البحث ةم ممت(ف المرلكمت الدتب ا
انمجموعة

عدد أفزاد
انعينة

انمتوسط
انحسابي

االنحزاف
انمعياري

انتجزيبية

35

1188888

3882987

انضابطة

35

1183714

4885982

انقيمة انتائية
انمحسوبة

انجدونية

88655

2888

درجة
انحزية

اندالنة
اإلحصائية

68

غيز دانة
عند مستوى
8885

 المح (ؿ الدتبؽ لمتدا لـ ا)ح(ت :
(

د ب ت دفلت طتلبت

(نا البحث ةم متدا لـ ا)ح(ت لل ؼ الدتد

ال تلث الممكدػط )ممحػتف ن ت(ػا

الدنا للرػتـ الدفادػم  4704 – 4705ا ك ػد مػـ الح ػكؿ ل( ػت مػف دػلال ادافا المدفدػاا ك نػد كمطب( ػت ةػم
مرتدلا ا)خمبتف المػت م لر(نمػ(ف مدػم لم(ف ممدػتك(م(فا تظ ػف النمػت

ػدـ كلػكد ةػفكؽ عا د)لػا إح ػت (ا نػد

مدػػػمكل د)لػػػا 74ا7ص كدفلػػػا حف(ػػػا 38ص ةػػػم ممت(ػػػف المح ػػػ(ؿ الدػػػتبؽا إع عتنػػػ ال (مػػػا المت (ػػػا المحدػػػكبا
55,ا7ص ا ؿ مف ال (ما اللدكل(ا 777ا4صا كبعلؾ مُرد الملمك م(ف ممعتة م(ػف ةم هعا الممت(ف
لدكؿ 4ص الممكدط الحدتبم كا)نحفاؼ كال (ما المت (ا لملمك مم البحث ةم ممت(ف المح (ؿ الدتبؽ
انقيمة انتائية

انمجموعة

عدد أفزاد
انعينة

انمتوسط
انحسابي

االنحزاف
انمعياري

انتجزيبية

35

7888857

14867846

35

6984857

15859184

انضابطة

انمحسوبة

انجدونية

درجة
انحزية

اندالنة
اإلحصائية

88443

2888

68

غيز دانة
عند مستوى
8885

و -الدالما الختفل(ا للم م(ـ الملف(بم :
مـ ضبط برض الممت( اف الدخ(لا المم د مح ف ةم دالما كنمت
ُ مدفدػػا المػػتدا  :ػػتـ احػػد البػػتح (ف بمػػدف(

الملفبا كمف هع الممت( اف :

رعػػال الملمػػك م(ف بنفد ػ كعلػػؾ لضػػمتف ػػدـ م ػ ف الطتلبػػت

بتخمالؼ الخ ت ص ال خ (ا كاألدػلكو المدف(دم للمدفدت .

 المحمكل الدفادم ُ :دفد ة كؿ عمتو لـ ا)ح(ت لل ؼ الفابا الرلمم لعال الملمك م(ف ب ػعؿ ممدػتكم
لضمتف مدتكم المرلكمت ا)ح(ت (ا المم ممرفض ل ت الطتلبت .
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 مدا الملف(ا  :المدا ال من(ا ممدتك(ا لعال الملمػك م(ف كهػم ة ػؿ دفادػم عتمػؿ الف ػؿ ا)كؿ مػف الرػتـ
الدفادم 4703 – 4704ص .
 مك (ػػا الح ػػص :تمػ البتح ػػا بتلمندػػ(ؽ مػػا إدافا المدفدػػا إع مػػـ مػػدف(

علمػػت الملمػػك م(ف ةػػم األ(ػػتـ

نفد ت كةم الدفد(ف ا)كؿ كال تنمص مف الؿ ضمتف معتةح تك ػت الح ػص الدفادػ(ا للملمػك م(ف كب ػعؿ
دكفما عمت ةم مخطط 4ص
الح ا

ا)كل

ال تن(ا

ا)حد

الملف(ب(ا

الضتبطا

ال ال ت

الضتبطا

الملف(ب(ا

ا)فبرت

الملف(ب(ا

الضتبطا

ال(كـ

مخطط 4ص

مك (ا الح ص الدفاد(ا ب(ف ملمك مم البحث

 ادكا البحػػث :مػػـ مطب(ػػؽ تداا البحػػث ل ػ الملمػػك م(ف كالممم لػػا بت)خمبػػتف تلمح ػػ(لم كبإ ػفاؼ البتح ػػا
بنفد ت .
 الظػػفكؼ المتد(ػػا كالب( (ػػا  :مػػـ مػػدف(

الملمػػك م(ف ةػػم مخمبػػف األح(ػػت لضػػمتف معػػتةح الب( ػػا الدفادػػ(ا

كالظفكؼ المح(طا بتلطتلبت لعلمت الملمك م(ف مف ح(ث الخ ت ص الف( (ت (ا عتإلنتفا كالم ك(ا كال دك .
 ا)ند تف الملف(بم :مـ محك(ؿ طػتلبم(ف الػ المفحلػا الختمدػا ةػم ا)دػبكع ا)كؿ للرػتـ الدفادػم كعلػؾ ا نػت
(تـ البتح ا بتلمعتةحا ام بؿ البد بتلملفبا لعا ةتف هعا اإلهداف لـ (ح ف ةم الملفبا .

م ( ا مدمل مت البحث :
 -0محد(ػد المػػتدا الدفادػػ(اُ :حػدد المػػتدا الدفادػػ(ا كالممم لػػا ةػم الف ػػكؿ الدػػما ا)كلػ مػف عمػػتو لػػـ األح(ػػت

لل ؼ الفابا الرلمم للرتـ الدفادم  4703 – 4704ا ط 3ا للف ؿ الدفادم األكؿ  .عمت (كضػح ت المخطػط
فـ  ,ص
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المكضك ت

الف كؿ
ا)كؿ

لـ ا)ح(ت م دما ما لمحا متف(خ(ا

ال تنم

م ن(ؼ العت نت الح(ا

ال تلث

لـ الب( ا كالنظتـ الب( م

الفابا

الدلدلا التعا (ا كدكفا الرنت ف ةم الطب(را

الختم

المكاطف الب( (ا كالمنتطؽ ا)ح(ت (ا

الدتد

الركامؿ المح ف ةم الب( ا

مخطط  ,ص محد(د المتدا الدفاد(ا
 -4ا داد الخطط المدف(د(ا :
ةم ضك محمكل متدا األح(ت لل ؼ الفابا الرلمما كاألغفاض الدػلكع(اا مػـ إ ػداد الخطػط المدف(دػ(ا كلعػؿ
مف الملمك ا الملف(ب(ا كالملمك ا الضتبطا كبكا ا  40خطا لعؿ ملمك ا .
 -,إ داد اداا البحث :مـ بنت اداا البحث كةؽ الخطكا ا)م(ا :
ت -محد(د المتدا المرل(م(ا :مـ محد(د الف كؿ الدما ا)كل مف عمتو لـ ا)ح(ت لل ؼ الفابا الرلمم
و -ػػػ(تغا ا)غػػػفاض الدػػػلكع(ا :مػػػـ

ػػػ(تغا ا)غػػػفاض الدػػػلكع(ا كعػػػتف ػػػددهت  403غفضػػػتن دػػػلكع(تن كة ػػػت

لمدمك(ت بلكـ الدما المععف ا ا)دم(رتو ا المطب(ؽ ا المحل(ؿ ا المفع(وا الم ك(ـ ص
ن -لدكؿ المكا فت  :مـ ت داد لدكؿ المكا فت ةم ضك محمكل المػتدا الرلم(ػا كاألغػفاض الدػلكع(ا ك ػدد
فحت العمتو
د-

(تغا ة اف ا)خمبتف :مـ ا داد ,4ص ة فا ا ممتدا ل التفض الدلكعم كلدكؿ المكا ػفت

المرػد مػف

بؿ البتح ااكبكا ا  45ة فا مكضك (ا مف نكع اخم(تف مف ممردد ك  8ة اف م تل(اا كهػع الف ػ اف

ػمل

ة كؿ العمتو الدما ا)كل المحددا مدب تن
ق -إ داد مرل(مت ا)خمبتف كمفمت م ح(ح
مػػـ إ ػػداد المرل(مػػت الخت ػػا بتإللتبػػا ػػف ة ػ اف ا)خمبػػتفا إع مضػػمن مكل( ػػت للطتلبػػت مكضػػح ع(ف(ػػا
اإللتبػػا ػػف ة ػ اف ا)خمبػػتف كال ػ مف المحػػدد لإللتبػػا كبرػػض ا)حم(تطػػت الكالػػو م اف تم ػػت بػػؿ اإللتبػػا ا عمػػت مػػـ
الم ع(د ل اإللتبا بتل لـ الف تص كمـ الم ع(د ا(ضتن ل

دـ مفؾ تم ة فا مف دكف إلتبا ك ػدـ اخم(ػتف تع ػف مػف

إلتبػػا كاحػػدا للف ػػفا ا ك ػػدـ العمتبػػا ل ػ ا)خمبػػتف بػػؿ ادػػمرمتؿ األكفاؽ الخت ػػا بتإللتبػػا .ك ػػد مػػـ إ ػػداد مفمػػت
م ح(ح ا)خمبتف كاإللتبا ا) نمكعل(ا
ك-

دؽ ا)خمبتف :

43,

العدد ( )54

2017
-0

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

ػفض الدػػلكع(ا لعػػؿ ة ػػفا ل ػ ملمك ػػا مػػف
ال ػػدؽ الظػػتهفم  :مػػـ ػػفض ة ػ اف ا)خمبػػتف مػػا ا)غػ ا
الرلػكـ ةضػالن ػف ُمدفدػت لمػتدا لػـ

الخب اف كالمحعم(ف المخم (ف ةم لكـ الح(تا كط اف ػؽ مػدف(

األح(ػػت للم عػػد مػػف دػػالما الف ػػ اف كمال مم ػػت لرغػػفاض المحػػدداا ككضػػك
البدا ؿ كلتعب(م تا ك د مم ا تدا

ػػ(تغم تا كمكضػػك (ا

(تغا بػػرض الف ػ اف كمرد(ل ػػت تخػعان بػا اف الخبػػ اف برػد احمدػتو

ندبا امفتؽ  %87ص ةمت ت ل .
دؽ المحمكل  :مـ مح (ؽ علؾ مف خػالؿ إ ػداد الختفطػا ا)خمبتف(ػا لػدكؿ المكا ػفت ص كةػم ضػك

-4

اإلل اف ا الدتب ا ت بح ا)خمبتف تلمح (لم لته ان للمطب(ؽ.
 المطب(ؽ ا)دمطال م ا)كؿ لالخمبتف  :لتفض محد(ػد ال مف الال ـ لإللتبا ػف ا)خمبػتف تلمح ػ(لم كمرفةػامػػدل كضػػك ة فام ػ كمرل(متم ػ طُبػػؽ الل ػ ا)كؿ مػػف ا)خمبػػتف تلمح ػػ(لم ل ػ
محلفػػا مف  ,3ص طتلبا ةم ال ػؼ الفابػا الرلمػما ك ػد مػفاك

(نػػا ادمطال (ػػػا تكل(ػػػا

مػف ا)لتبػا بػ(ف 47 -,7ص د ( ػا ةعػتف

الممكدط ال منم بحدكد 57ص د ( ا
 المطب(ػػؽ ا)دػػمطال م ال ػػتنم  :طُبػػؽ ا)خمبػػتف تلمح ػػ(لم ا)كؿ لػ 047ص طتلبػػاا لتػػفض محل(ػػؿ ة فامػكالم عد مف خ ت

الدػت(عكممف(اا برػد ابالغ ػف بمك ػد ا)خمبػتف بػؿ تدػبكع مػف مك ػد ا)خمبػتف المحػدد

كبرػد الم ػح(ح ُحللػ ة ػ اف ا)خمبػتفا كعلػؾ بػػ خع تكفاؽ ت ػػل  %40مػف إلتبػت الطتلبػت
لمم ؿ الملمك ا الرل(تا كتدنػ  %40مف إلتبت الطتلبت

,4ص طتلبػا

,4ص طتلبػا لممػػ ؿ الملمك ػا الػدن(ت إل(لػتد مػت

(لم :
 مرتمػػؿ

ػػركبا الف ػ اف  :برػػد حدػػتو ػػدد ا)لتبػػت الختط ػػا لعػػؿ ة ػػفا مػػف ة ػ اف ا)خمبػػتف المح (ػػػػلم

للملمك م(ف الرل(ت كالدن(تا مـ حدتو مرتمؿ ال ػركبا لعػؿ ة ػفا مػف الف ػ اف المكضػك (ا كالم تل(ػا كحدػو
ػػتنكف عػػؿ من مػػت الخػػتص ةم ػفاك مرتمػػؿ ال ػػركبا بػػ(ف ,0ا37-7ا7ص للف ػ اف المكضػػك (ا كالم تل(ػػا
لالخمبتف المح (لم ا)كؿ كمرد الف فا ل(دا اعا مفاك

مرتمؿ

ػركبم ت بػ(ف 4ا8-7ا7ص كبممكدػط م ػداف

4ا7ص ك(ن ح بت)حمفتظ ب ت الر اكما 4778ا ص84ص.
 ال ػػكا المم(( (ػػا للف ػ اف  :برػػد حدػػتو ػػدد ا)لتبػػت ال ػػح(حا لعػػؿ ة ػػفا مػػف ة ػ اف ا)خمبػػتف المح (ػػػػلم
للملمػػك م(ف الرل(ػػت كالػػدن(تا مػػـ حدػػتو ال ػػكا المم( ((ػػا لعػػؿ ة ػػفا مػػف الف ػ اف المكضػػك (ا كالم تل(ػػا كحدػػو
تنكف عؿ من مت الختص ةمفاكح

(مػا ال ػكا المم(( (ػا بػ(ف 40ا30-7ا7ص للف ػ اف المكضػك (ا كالم تل(ػا

لالخمبتف المح (لم ا)كؿا ك(معف اف ( خع المم((

(متن بػ(ف 0-ا 0+صا ال (مػا المكلبػا للمح ػف مػدؿ لػ

دفا مم(( ح(ث م داد كا المم(( علمت ا مفب ال (ما مف الكاحد ال ح(ح كمعكف ال كا المم(( (ا عتحمم:
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ت -محعؼ الف فا اعا عتف مح ف المم(( ل ت دتلبت
و -اف الف فا عا مح ف مم(( مح كف ب(ف

فف – 03ا7ص هم ة فا عا مم(( ضر(ؼ ك(ن ح بحعة ػت

ن -اف الف ػػفا عا مح ػػف مم(( ػ مح ػػكف بػػ(ف 4ا,3 – 7ا7ص هػػم ة ػػفا عا

ػػدفا مم( (ػػا م بكلػػا ك(ن ػػح

بمرد(ل ت
دفا مم( (ا تل(ا ك(لو ا)حمفتظ رب ت

د -اف الف فا عا مح ف مم(( اعبف مف ,3ا7ص هم ة فا عا

الر اكما  :4778ص80ص
 ةرتل(ػػػا البػػػدا ؿ الختط ػػػا ُ :حدػػػب ةت ل(ػػػا عػػػؿ بػػػد(ؿ خػػػتطئ لعػػػؿ ة ػػػفا مػػػف ة ػػػ اف ا)خمبػػػتف المح ػػػ(لم
المكضػػك (ا كالبػػتل

ػػددهت 45ص ة ػػفا للل ػ بتدػػمرمتؿ مرتدلػػا ةرتل(ػػا البػػدا ؿ الختط ػػاا ةكلػػد اف لم(ػػا

ال ػػ(ـ دػػتلباا تم تن ػػت لػػعب إل( ػػت إلتبػػت تع ػػف مػػف طتلبػػت الملمك ػػا الػػدن(ت م تفنػػا بإلتبػػت طتلبػػت
الملمك ا الرل(ت كهعا (دؿ ل ةرتل(ا البدا ؿ لعا م فف اإلب ت

ل بدا ؿ ة اف ا)خمبتف .

 ال بت :اُ ممد ةم حدتو بت ا)خمبػتف المح ػ(لم مرتدلػا الفػت-عفكنبػت)ص لعػكف ا)خمبػتف (حمػكم لػ
ة ػ اف مكضػػك (ا كم تل(ػا ةػػم عا الك ػ كبلتػ

(مػػا مرتمػؿ ال بػػت لالخمبػتف تلمح ػػ(لم 8,ا7صا كهػػم

(مػػػػػػػػػػا منتدػػػػػػػػػػبا اح(ػػػػػػػػػػث مرػػػػػػػػػػد (مػػػػػػػػػػا ال بػػػػػػػػػػت م بكلػػػػػػػػػػا اعا عتنػػػػػػػػػػ

34ا 7ص ةمػػػػػػػػػػت ةػػػػػػػػػػكؽ.

كدا كالخل(لما  :0338ص,30ص

الكدت ؿ ا)ح ت (ا :
مـ ا ممتد ددا مف الكدت ؿ ا)ح ت (ا بحدو ممطلبت إل اف ا البحث كمحل(ؿ نمت ل ا ممتدا لػ الف مػا
ا)ح ت (ا  spssا كهم عتحمم :
 -0مرتدلا عكبف Cooperص  :لحدتو دفلا ا)مفتؽ ب(ف المحعم(ف
 -4مرتدلػػػا ال ػػػكا المم(( (ػػػا Equation

Coefficient

 Discriminationص للف ػػػ اف المكضػػػك (ا

كالم تل(ا لالخمبتف المح (لم
 -,مرتمػػػػؿ ال ػػػػركبا كالدػػػػ كلا  DifficultyCoefficientص للف ػػػػ اف المكضػػػػك (ا كالم تل(ػػػػا لالخمبػػػػتف
المح (لم لالخمبتف المح (لم
 -5ةرتل(ػػا البػػدا ؿ الختط ػػا  Effectiveness Of Distracters Formulaص للف ػ اف المكضػػك (ا
لالخمبتف المح (لم
 -4ا)خمبػتف المػت م  (T-testلر(نمػ(ف مدػم لم(ف ممدػتك(م(ف.مـ ادػمرمتؿ ا)خمبػتف المػت م لتػفض المعػتةح
ب(ف الملمك م(ف كععلؾ ادمخدـ للمحل(ؿ ا)ح ت م لمفد(ف النمت
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 -3مرتمؿ الفت عفكنبت)  Cronbach Alpha Correlationص تُدمرمؿ لحدػتو مرتمػؿ ال بػت لالخمبػتف
المح (لم
 -0ممػػػ ا)دػػػمرتنا بتلح (بػػػا الف مػػػاص اإلح ػػػت (ا  : SPSSمػػػـ ادػػػمخداـ الح (بػػػا ا)ح ػػػت (ا SPSS
ا) داف 18

كمفد(فهت:

النمت

فض النمت

-

:

لتفض المح ؽ مف الففض(ا ال فف(ا المم منص ل  ) " :مكلد ةفكؽ عا د)لا إح ػت (ا نػد مدػمكل
د)لػػا 74ا7ص بػػ(ف ممكدػػط دفلػػت طتلبػػت الملمك ػػا الملف(ب(ػػا المػػم دفد ػ كة ػت إلدػػمفام(ل(ا لكحػػا ا)خم(ػػتف
كممكدط دفلت طتلبت الملمك ا الضتبطا المم دفد كة ت للطف( ا ا) م(تد(ا ةم ا)خمبتف تلمح (لم"
مبػػػػ(ف اف الممكدػػػػط الحدػػػػتبم 4543ا38ص كا)نحػػػػفاؼ المر(ػػػػتفم 4,.5,333ص للملمك ػػػػا الملف(ب(ػػػػا
كالممكدػػط الحدػػتبم 07.8840ص كا)نح ػفاؼ المر(ػػتفم 00.80838ص للملمك ػػا الضػػتبطا  .إع تظ ػػف النمػػت
كلػػػكد ةػػػفؽ بػػػ(ف ممكدػػػط دفلػػػت طتلبػػػت الملمك ػػػا الملف(ب(ػػػا كممكدػػػط دفلػػػت طتلبػػػت الملمك ػػػا الضػػػتبطا.
كبتدمرمتؿ ا)خمبتف المت م لر(نم(ف مدم لم(ف ممدتك(م(ف مـ اخمبتف د)لا هػعا الففؽا عمت هك مكضح :
لدكؿ

3ص

الممكدط الحدتبم كا)نحفاؼ المر(تفم كال (ما المت (ا لدفلت الملمك م(ف الملف(ب(ا كالضتبطاص ةم ا)خمبتف
تلمح (لم
المجموعة

عدد افراد
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

35

9445429

23443996

الضتبطا

,4

07.8840

00.80838

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
64414

2,00

الداللة
االحصائية
دالة
عند مستوى
0,05

 مفد(ف النمت :ُكلػد إف ظ كف هػع الففك ػت بػ(ف الملمػك م(ف الملف(ب(ػا كالضػتبطا كل ػتلح الملمك ػا الملف(ب(ػا ةػم مػف

المح (ؿا (ركد ال

 -0بدتطا اإلدمفام(ل(ا المدمرملا كالممم لا ةم د كلا مطب( ت كبدتطا إل اف ام ت .
 -4امعتن(ا ادمخدام ت ةم اغلو المكاد المرل(م(ا
 -,مفكنم ت كامعتن(ا مرد(ل ت كةؽ المدملدا المم د مط تف ةم غفةا ال ؼ
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 -5منح الطتلبت حف(ا اخم(تف تن ػطم ف عكن ػت م اف ػم ا)خمالةػت كالفػفكؽ الففد(ػا ب(ػن ف ةػم مػت (مرلػؽ
ب نمتط مرلم ف كم(كل ف

ا)دمنمتلت

 :ةم ضك نمت

البحث الحتلم مـ ادمنمتن ا)مم :

اف ادػػمخداـ ادػػمفام(ل(ا لكحػػا ا)خم(ػػتفص ةػػم مػػدف(

مػػتدا لػػـ ا)ح(ػػت لطتلبػػت ال ػػؼ الفابػػا الرلمػػم لػ

ا) ف ةم فةا مدمكل المح (ؿ الرلمم لدل طتلبت

(نا البحث .

المك (ت

:

 -0مطب(ؽ ادمفام(لا لكحا ا)خم(تف ةػم مػدف(

مػتدا لػـ ا)ح(ػت لل ػؼ الفابػا الرلمػم لمػت ل ػت مػف ا ػف ةػم

فةا مدمكل المح (ؿ الدفادم للطلبا
 -4ال ػ اف دك اف مدف(ب(ػػا لمدفدػػم كمدفدػػت مػػتدا لػػـ ا)ح(ػػت كمػػدف(ب ـ ل ػ ادػػمخداـ ادػػمفام(ل(ا لكحػػا
ا)خم(تف
 -,مدف(و المدفد(ف كالمدفدت

ل مرل(ـ الطلبا ع(ف(ا محمؿ مدحكل(ا ب نفد ـ ابح(ث (عػكف عػؿ طتلػو مػف

الطلبا مفع الرمل(ا المرل(م(ا ك(عكف دكف المدف

المكل( كالمدف(و كالممتبرا

الم مفحت :
 -0ال اف بحكث اخفل ف ا ف ادمفام(ل(ا لكحا ا)خم(تف ةم ممت(ػ اف اخػفل الداةر(ػاا ا)ملػت نحػك المػتداا
ك مل(ت الرلـص .
 -4ال اف بحكث لمطب(ؽ ادمفام(ل(ا لكحا ا)خم(تف لمفاحؿ دفاد(ا اخفل عتلمفاحؿ الممكدػطا ا كب (ػا المفاحػؿ
ا) داد(ا ا كالمفحلا اللتمر(ا ص.
 -,ال ػ اف بحػػكث لمطب(ػػؽ ادػػمفام(ل(ا لكحػػا ا)خم(ػػتف لم ػكاد اخػػفل غ(ػػف مػػتدا ا)ح(ػػت عمػػتدا الع(م(ػػت ا
الف( (ػػت ا الف(تضػػ(ت ا اللتػػا الرفب(ػػا ا اللتػػا النعل( (ػػا كغ(فهػػت مػػف المػكادص عكن ػػت ادػػمفام(ل(ا مفنػػا مال ػػـ
مرظـ المكاد الدفاد(ا .
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Abstract
The research aims to know the impact of using the strategy (think-tac-toe) in the
achievement of

Biology subject for female students of fourth grade scientific

branch. The research sample consisted of 70female students the of fourth Grade
scientific Branch . The students were divide randomly, equally to two groups,
experimental and control group.
the two groups are equaled in the variable ( intelligence, age, previous information,
former achievement of biology subject ) and the strategy applied over the entire
semester. built an achievement test and it has been the expense of validity, and the
reliability and The psychometric properties, and the data were analyzed statistically
by recourse to Statistical package SPSS, the results showed a statistically
significant difference between the experimental group female students who studied
according strategy (think-tac-toe) and the control group who studied according the
usual method , in achievement test for experimental group . In light of the findings
conclude that the use of strategy (think- tac-toe) for female students of 4th grade
scientific branch is an effect in raising the level of academic achievement .
Accordingly, recommends for adoption the strategy of (think-tac-toe) in teaching,
and suggests further studies to know this strategy impact on academic achievement
for a various grades.
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الم تدف:
 تبك لتدكا

تلح محمدا 4700صا لـ النف

المفبكما ط8ا داف المد(فااا)فدفا متف.

 إح ػػػت ا المرلػػػ(ـ ال ػػػتنكم ةػػػم الرػػػفاؽا للرػػػتـ الدفادػػػم 470, /4704ا ك افا المخطػػػ(ط كك افا المفب(ػػػاا
لم كف(ا الرفاؽ .
 إح ػػػت ا المرلػػػ(ـ ال ػػػتنكم ةػػػم الرػػػفاؽا للرػػػتـ الدفادػػػم 4705 /470,ا ك افا المخطػػػ(ط كك افا المفب(ػػػاا
لم كف(ا الرفاؽ .
 إح ػػت ا الل ػػت المفع ػ م لإلح ػػت ا 4705صا ك افا المخطػػ(طا ب(ػػتف ف ػػـ  8لرػػتـ 4705ا لم كف(ػػا
الرفاؽ .ممكةف الب(تف ل المك ا ا)لعمفكنم للك افا ل الفابط المتلم
 - ػػحتماا حدػػف ك (نػػو النلػػتفا 477,صا مرلػػـ الم ػػطلحت المفبك(ػػا كالنفدػػ(ااط0ا الػػداف الم ػػف(ا
اللبنتن(اا ال تهفا.


ب(دا ا عك تف كد (لا ابك الدػم(دا 4770صا ادػمفام(ل(ت المػدف(

ةػم ال ػفف الحػتدم كالر ػف(ف دل(ػؿ

المرلـ كالم فؼ المفبكما ط0ا داف الفعف ا ا)فدفا متف.


الر اكما فح(ـ (كن ا 4778صا المن ؿ ةم الرلكـ المفبك(ػا ال (ػت

كالم ػك(ـ ةػم الرمل(ػا المدف(دػ(اا ط0

ا داف دللاا الرفاؽ -ا)فدفص .


ػكدا ا احمػد دػل(متف كخل(ػؿ (كدػؼ الخل(لػما 0338صا ال (ػت

كالم ػك(ـ ةػم الرمل(ػا المدف(دػ(ا ا ط,ا

داف ا)مؿ ا األفدفا متف .
 عكلؾا عك ف حد(ف كمتلدا الد(د ك ال الد(ف خضف كةفمتكم ةفمتكم كاحمػد (ػتد ك ل(ػا احمػد كب ػفل
ةت(دا 4778صا منك(ا المدف(

ةم الف ػؿ دل(ػؿ المرلػـ لمحدػ(ف طػفؽ المرلػ(ـ كالػمرلـ ةػم مػداف

الػكطف

الرفبما معمو ال(كندعك ا) ل(مما ب(فك .
 ال(كندػػعكا منظمػػا ا)مػػـ الممحػػدا للمفب(ػػا كالرلػػـ كال تةػػاا 4775صا المفب(ػػا ال(ػػكـ-هػػؿ مرلػػ(ـ الرلػػكـ ةػػم
خطف؟ ا ن فا طتع المفب(ا ةم ال(كندعكا دد.00
 ESA 6&7, (2006), On target: Strategies that differentiate instruction-Grades
4-12,9th , BHSSC,USA, South Dakota.
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