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 يف يبدة انتبريخ 
 

     جنبٌ يهدي صبحل انؼبديل            .  حسني جدوع يظهىو أ.و.د

 جبيؼت انقبدسيت / كهيت انرتبيت
 

 امللخص :

في مادة  التعرؼ عمى المفاىيـ الخاطئة لدى طالبات الصؼ الرابع األدبيإلى ييدؼ البحث الحالي        
َـّ  التاريخ , اختبارية ( فقرة ٙٙ ( مف المفاىيـ الخاطئة , يتكوف اختبار لتحديد إعدادولتحقيؽ ىدؼ البحث َت

تـ التحقؽ مف صدؽ . (  المطابقة الصيغة التكميمية , ) االختيار مف متعدد , االختبارات الموضوعية نوع مف
 –واستخراج ثبات االختبار باستعماؿ معادلة كودر , وبة ومعامؿ الصع, وحسبت القوة التمييزية , االختبار 

طبؽ االختبار عمى عينة مؤلفة و  ( .ٓ‚ٖٛ(  حيث بمغ )Kuder- Rechadson 20) ٕٓريتشاردسوف 
َـّ اختيارىف ٕٕ٘مف ) ( طالبة مف طالبات الصؼ الرابع األدبي في مدارس مدينة الديوانية اإلعدادية والثانوية َت

 ( Prepositional Allocationباألسموب المتناسب) ( و   (Stratified  Randomةبالطريقة العشوائي
عف طريؽ حساب النسبة )إجابات الطالبات عمى اختبار تشخيص المفاىيـ الخاطئة( وذلؾ وعند تحميؿ 

 % فأكثر مف مجموع إجاباتٖٗإذا تجاوزت نسبة الخطأ فيو  اً , تـ اعتبار المفيـو خاطئ المئوية لكؿ مفيـو
 باحثافال وفي ضوء نتائج البحث قدـذا فيـ خاطئ  ( مفيوماً ٘ٔضحت النتائج أف ىناؾ )و وأ أفراد العينة .

 .مجموعة مف التوصيات والمقترحات
 هيشكهت انبحث وأهًيتانفصم األول : 

التي يدرسيا الطمبة في المقررة المواد الدراسية    
دحمة مز المراحؿ الدراسية جميعيا ومنيا مادة التاريخ 

التي تعد مف المكونات األساسية  ةبالمفاىيـ الكثير 
لكؿ مادة دراسية, لذلؾ أصبح تدريس تمؾ المفاىيـ 

األولويات التي حظيت باالىتماـ في عصرنا  مف
حدى أىـ أىداؼ التدريس في مراحؿ إالحالي وُجعمت 

 , لكي يتسنى لمطمبة فيميا فيماً التعميـ المختمفة 
     ظيفيا في حياتيـ العممية. صحيحًا واستيعابيا وتو 

معظـ األدبيات التربوية أكدت عمى  أف الحظكما ي   
ضرورة االىتماـ بَتَعمُّـ وتعميـ المفاىيـ لمطمبة, ألنَّيا 
ُتعد إحدى مستويات البناء المعرفي لمعمـ التي تُبنى 
عمييا بقية عناصر البناء مف مبادئ, وتعميمات, 

  فيباحثعمؿ ال مف خالؿ. و وقوانيف, ونظريات 
َأفَّ الطالبات في المرحمة  اظالميداني في التدريس الح

اإلعدادية يحفظف األحداث والتواريخ واألسماء 
والمفاىيـ حفظًا آليًا يجعميف غير قادرات عمػى 
استذكارىا بعد حقبة قصيرة , فضاًل عف صعوبة  
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تمييزىف بيف المفاىيـ  بشكؿ واضح خاصة تمؾ التي 
ناحية المفظية وقد يرجع سبب ذلؾ إلى  تتقارب مف ال

ضعؼ في اكتساب المفاىيـ  وعدـ وصوليف إلى فيـ 
عميؽ ودقيؽ ليا , مما يؤدي إلى تكويف مفاىيـ  
خاطئة لدييف حوؿ العديد مف المفاىيـ الواردة في 

( إلى أفَّ  ٕٓٓٓتشير )العزي , كما كتب التاريخ .
المفاىيـ تزويد المتعمـ بأكبر كمية مف المعمومات و 

وقمة االىتماـ بربطيا بشكؿ يظير في بنية المتعمـ 
األمر الذي يجعؿ  ؛ التكامؿ والتوازف فيما بينيا

رضة لمنسياف  ىيـ واألفكار مشتتة في ذىنو وعالمفا
( . وبناء عمى ما ٖ: ٕٓٓٓوالفيـ الخاطئ )العزي ,

تقدـ ونتيجة لوجود بعض الصعوبات في تعمـ بعض 
ء مفاىيمية عديدة لدى الطمبة المفاىيـ تنشأ أخطا

وفي ضوء ما , مؼ مستوياتيـ التعميميةعمى مخت
 سبؽ عرضو يتضح أفَّ ىناؾ مشكمة حقيقية تمثمت

تشخيص تمؾ المفاىيـ. وعميو يمكف  بأننا بحاجة إلى
 : عمى النحو اآلتيالحالي تمخيص أىمية البحث 

التي تعد ضرورة مف أىمية موضوع المفاىيـ  -ٔ
 . ادة التاريخضرورات تدريس م

لمفاىيـ الخاطئة يساعد الكشؼ المبكر عف ا -ٕ
أساليب تعمؿ عمى عمى اقتراح طرائؽ و 

 .تصحيح تمؾ األخطاء وتعديميا 
أىمية الصؼ الرابع األدبي في المرحمة  -ٖ

اإلعدادية  إذ تحصؿ فيو الطالبات عمى قدر 
كبير مف التخصص بالمواد اإلنسانية , 

مرحمة طئ في ىذه الفتشخيص الفيـ الخا
يجابي عمى الطالبات في إسيكوف ذا أثر 
 دراستيف الالحقة. 

 :The Objective Of The Researchهدف انبحث   
 المفاىيـ الخاطئة لدىالتعرؼ عمى إلى ييدؼ البحث 

 . طالبات الصؼ الرابع األدبي في مادة التاريخ
 :  Limitations Of The Research حدود انبحث  

 عمى المحددات اآلتية : يقتصر البحث الحالي
األدبي في مركز  طالبات الصؼ الرابع -ٔ

)مدينة الّديوانيَّة(                                       محافظة القادسية
 .   ٕٔٔٓ – ٕٓٔٓلمعاـ الدراسي 

األبواب الستة األخيرة مف كتاب تاريخ  -ٕ
الحضارة العربية اإلسالمية لمصؼ الرابع 

 ٕٛٓٓ لسنة,  ٕٛالطبعة  األدبي ,
 وزارة التربية . -جميورية العراؽ 

الدراسي لفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ا -ٖ
(ٕٓٔٓ-ٕٓٔٔ). 

  :  Bounding Of The Terms حتديد املصطهحبث :
ىىConceptsالمفاهومىى-ا

"بأنيا نظاـ مف االستجابات  : (Hills,1982) عرفيا
, وجرت تي تسيؿ تنظيـ البيانات وتفسيرىاالمتعممة ال

ادة أف ترتبط ضمف مفردات أو عبارات معينة , الع
ولكف مف الممكف أف تكوف ىناؾ مفاىيـ دوف تسمية 

 Hills, 1982:15)لفظية " . ) 
" فكرة عامة أو  بأنيا(Akil, 1988 )  عرفياو    

 .ز إليو بكممة أو رمز أو إشارة " معنى عاـ يرم
Akil, 1988: 81)) 

وعة "مجمبأنيا ( ٕٓٓٓ)دروزة ,  عرفياو   
الموضوعات أو الرموز أو العناصر أو الحوادث التي 

خصائص مميزة مشتركة "     جمع فيما بينيا
    (.ٚٛ: ٕٓٓٓ, )دروزة

" كممة أو بأنيا ( ٖٕٓٓ,)النجدي وآخروف عرفياو   
مصطمح لو داللة لفظية ) تعريؼ ( بالنسبة لمواقؼ 

 (ٖٓ: ٖٕٓٓ,)النجدي وآخروفمتعددة في مجاؿ العمـ " 



 جنبٌ يهدي صبحل     املفبهيى  اخلبطئت ندي طبنببث انصف انرابغ األدبي يف يبدة انتبريخو أ.و.د. حسني جدوع 
 

 

 ﴾ 133 ﴿          م2012( سنت 1) ( العذد11الوجلذ ) -في اآلداة والعلىم التزبىيتهجلت 

 

ىي مجموعة مف  : لتعريف اإلجرائي للنفاهيها   
َـّ بينيا خصائص مشتر  األحداث أوالكممات  كة َت

محتوى كتاب تاريخ  تحديدىا مف خالؿ تحميؿ
 الحضارة العربية اإلسالمية لمصؼ الرابع األدبي.

ى( misconceptionالفكمىالخاطئى)ى-ٕ
     :التعاريف اليت عربت عن الفهه اخلاطئ وصفيًا -أ

( بأنو " تفسير غير Novak , 1995) رفوع   
مقبوؿ )ليس مغموطًا بالضرورة ( لمفيـو مشروح في  

 جممة أو عبارة تتضمف ىذا المفيـو "
 (Novak, 1995 : 53)  . 

" نماذج بأنو ( Michael, (2002  عرفوو     
ذىنية  خاطئة يكونيا الفرد لمكثير مف األشياء التي 

 .(Michael , (6-5: 2002يريد تعمميا " 
" األفكار والتصورات بأنو ( ٜٕٓٓ,)محمد  عرفوو     

ف مخالفة لمفيـ التي تتكوف لدى الطمبة التي تكو
  .(ٔٔ:  ٜٕٓٓالعممي السميـ" )محمد,

" إجابة أو تفسير بأنو ( ٕٓٔٓ,)المسعوديعرفوو    
مرور  بالضرورة  بسبب اً غير مقبوؿ ليس مخطوء

 .(ٕٓ: ٕٓٔٓ,ي)المسعود"  المتعمـ بخبرات سابقة
ىالتعروفىاإلجرائيىللفكمىالخاطئىوصفوًاى:

ىي األفكار أو المعمومات أو الخبرات السابقة ,    
حوؿ عدد مف المفاىيـ الواردة في األبواب الستة 
األخيرة مف كتاب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 
لمصؼ الرابع األدبي تـ تشخيصيا  خالؿ االختبار 

 ا الغرض. التشخيصي المعد ليذ
 عن الفهه اخلاطئ  كنيًا  :  ب ـ التعاريف اليت صرحت

و المفيـو الذي يخطئ في"بأنو ( ٜٜٛٔ, )زامؿ عرفو
                                  .(ٖٔ: ٜٜٛٔزامؿ," )% فأكثر مف الطمبة الممتحنيفٖٖ
 " المفيـو الذيبأنو (  ٜٜٜٔ,  المولى ) عرفوو    

البة عند اإلجابة عمى فقرات الط يخطئ فيو الطالب أو

% فما فوؽ " ٖٗاالختبار التشخيصي بنسبة 
 (.ٕٔ: ٜٜٜٔ)المولى, 

" المفيـو الذي بأنو (  ٕٕٓٓ)الشمري , عرفوو    
% فأكثر مف الطمبة الذيف أجري ٖٗيخطئ فيو 

لمرحمة التشخيصية" عمييـ اختبار التشخيص في ا
 (  .ٕٙ: ٕٕٓٓ, )الشمري

" المفيـو الذي بأنو ( ٕٛٓٓ)الخزرجي ,  عرفوو   
 % فأكثر مف الطمبة المختبريف " ٖٗ يخطئ فيو
 (.  ٕٓ: ٕٛٓٓ)الخزرجي ,

ى:ىالتعروفىاإلجرائيىللفكمىالخاطئىكموًا
%  فأكثر مف طالبات أفراد ٖٗ الخطأ الذي تقع فيو  

عينة البحث  يقاس بالدرجات التي حصمف عمييا في  
 احثافبه الاختبار تشخيص المفاىيـ الذي أعد

                                                                         الدراسة .  ألغراض
ىى:ىى   Historyالتاروخى-3 
"عمـ يقـو بدراسة بأنو ( ٕٜٛٔ) المقاني ,  عرفو   

, والبعيد الحاضر وجذوره الضاربة في الماضي القريب
القاتو وع فيو تبع قصة اإلنساف ونشأتو وتطوره ,

 (  .                                                                                                                        ٔٔ: ٕٜٛٔومشكالتو وتطورىا "  )المقاني ,
" ليس عمـ الماضي  بأنو (ٜ٘ٛٔ) ىيكؿ, عرفوو   

نما ىو عف طريؽ استقراء قوانينو عمـ  وحده وا 
نو عمـ ما كاف وما ىو أأي  لحاضر والمستقبؿ أيضاً ا

 (.  ٓٔ:  ٜ٘ٛٔكائف وما سوؼ يكوف " )ىيكؿ , 
"عمـ دراسة بأنو ( ٕٜٜٔعرفو )األميف وآخروف, و   

الحضارات الماضية والكشؼ عف العوامؿ التي 
تضافرت عمى تشكيؿ الحضارة المعاصرة " )األميف 

 ( .   ٚ: ٕٜٜٔوآخروف,
" العمـ الذي بأنو ( ٕٓٓٓاف ,أبو سرحعرفو )و   

يعمؿ عمى ربط الماضي بالحاضر بيدؼ توضيحو 
وربط الحاضر بالمستقبؿ لبياف اتجاىات التطور 
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 أبو سرحاف,) قدـ وتوجيييا الوجية المالئمة "والت
ٕٓٓٓ :ٕٙ                                                                              .) 

 :إلجرائي للتاريخ التعريف ا

 التاريخيةالمعارؼ والمفاىيـ والحقائؽ  ىو مجموعة  
التي تتضمنيا األبواب الستة األخيرة  مف كتاب تاريخ 

مف وزارة التربية  المقرر الحضارة العربية اإلسالمية
الذي يدرسو  ٕٔٔٓ–ٕٓٔٓراؽ لمعاـ الدراسيفي الع

  .الرابع األدبي في المرحمة اإلعدادية طمبة الصؼ 
                                     

 إطبر نظري ودراسبث سببقت : انفصم انثبني
ىMisconceptions الفكمىالخاطئىىىىىىىىىىى
إفَّ احتكاؾ األفراد بالبيئة في سني طفولتيـ األولى    

وتعامميـ الحسي مع ما يحيط بيـ يجعميـ يكتسبوف 
ة قد خبرات كثيرة وبذلؾ تتكوف لدييـ مفاىيـ عدّ 

يكوف الكثير منيا ذا فيـ خاطئ. وعند دخوليـ 
المدرسة ومع بداية مشوار تعمميـ تتغير الحالة 
لدييـ  خاصة عندما تعرض عمييـ المفاىيـ المختمفة 
سيواجيوف بحالة تناقض بيف ما كونوه مف مفاىيـ 
سابقة وبيف ما يعرض عمييـ اآلف مما يجعميـ في 

ت الكثير مف حالة عدـ اتزاف معرفي. وقد أشار 
البحوث في مجاؿ التربية بالعقديف األخيريف مف 
القرف العشريف إلى أفَّ الطمبة يأتوف إلى حجرات 
الدراسة وىـ يحمموف فيمًا خاطئًا عف المفاىيـ 
المرتبطة بالظواىر التي تحيط بيـ وعندما تصبح 
عميقة الجذور فإنَّيا ُتشكؿ عوامَؿ مقاومة لمتعميـ 

مفاىيـ العممية الصحيحة ويقوؿ الكتساب ال ومعيقة
فرانسيس بيكوف فيمسوؼ العمـو التجريبية )إفَّ 
استعماؿ المصطمحات أو األلفاظ غير المناسبة يعيؽ 

لذلؾ نجد أفَّ  (.ٜٕٛ -ٕٓٓٓ:ٜٕٚ)زيتوف, الفيـ(
دراكيا  الطمبة يختمفوف في تعمـ ىذه المفاىيـ وا 

وصحتيا. فالبنية المفاىيمية الصحيحة تساعد 
ـ عمى تسييؿ عممية تعمـ المفاىيـ الجديدة. المتعم

أمَّا إذا كانت البنية المفاىيمية خاطئة فإنَّيا تعمؿ 
ف إديدة وبذلؾ فعائقًا لعممية تعمـ المفاىيـ الج

كشؼ عف البنية المفاىيمية مطالب بال المدرس
زالة ما فييا مف أخطاء تعوؽ عممية تعمميـ  لطمبتو وا 

                                                                                 (.      ٙ: ٜٜٙٔ)الشيراني,  
ويشير قطامي إلى  أفَّ مف أسباب عدـ وضوح   

معنى المفاىيـ والفيـ الخاطئ ليا مع مضي الوقت 
لدى الطمبة يعود إلى افتراض أفَّ الطالب قد تعمـ 

عريؼ المفاىيـ وىو في الواقع لـ يتعمـ أكثر مف ت
يست كممات مف دوف عالقات  الكممات والمفاىيـ ل

 ) سميماف, يضيؼ(. و ٓٙٔ: ٜٜٛٔ)قطامي, 
فَّ لدى الطمبة الكثير مف الفيـ الخاطئ بأ( ٜٜٜٔ

لممفاىيـ فالطالب ال يذىب إلى المدرسة صفحة 
بيضاء بؿ يذىب إلييا محماًل بمجموعة مف الخبرات 

)سميماف, التي حصؿ عمييا مف مصادر عّدة  السابقة
ٜٜٜٔ :ٛٚ.) 

لذا يمـز المدرس التعرؼ عمى المفاىيـ السابقة    
التي توجد لدى الطمبة قبؿ تقديـ المفاىيـ الجديدة  

في تعمـ المفاىيـ عميو العمؿ  فإذا َشخََّص أخطاءً 
عمى إزالة معاني الفيـ الخاطئ لدييـ وتعديميا 
بنظيرتيا الصحيحة حتى يكوف التعمـ الجديد مرتكزًا 

 ( .                                                       ٗٙٔ-ٖٙٔ: ٕٛٓٓعمى قاعدة ُصمبة)أحمد ,
فمف الميـ جدًا أْف يكوف لدى المدرس استعداد    

بة التي يحمميا الطم ئةطالمتعامؿ مع المفاىيـ الخ
مف  بد . لذلؾ الوىذا يتطمب جيدًا ليس باليسير

, ويتـ ذلؾ باستعماؿ  اءالكشؼ المبكر عف تمؾ االخط
والتداعي , عّدة وأدوات مثؿ خرائط المفاىيـ طرائؽ
 ,واالختبارات بأنواعيا والمقابمة,والتصنيؼ الحر ,الحر
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( Yib, 1998 : (477-461  والمناقشة
 (ٕٕٗ: ٕ٘ٓٓ)الصارمي وآخروف ,

وتعد االختبارات التشخيصية أداًة رئيسة وميمة    
مستويات الطمبة  لمكشؼ عف نقاط الضعؼ وتحديد

وحاجاتيـ  وقدراتيـ لتقبؿ التعمـ الجديد , وُيظير ىذا 
النوع مف االختبارات أخطاء الطمبة التي قد ترجع إلى 

يرتكز عمى سوء   Misconceptionتصور خاطئ 
وىي بذلؾ تساعد   Misunderstandingفيـ 

عادة النظر  المدرس عمى تحديد إجراءاتو العالجية وا 
نشاطات التعميمية والتخطيط لمعالجة في المواقؼ وال

أوجو القصور وتصحيح األخطاء ونقاط الضعؼ لدى 
 ( .٘٘ٔ-ٔ٘ٔ: ٕٔٓٓالطمبة ) األميف ,

جود مفاىيـ وقد أشارت الكثير مف المصادر إلى و     
, ويمكف التعرؼ عمييا مف خاطئة لدى المتعمميف 

طريؽ االستجابة ألسئمة معينة تركز عمى التفسيرات 
التي تعكس تصوراتيـ المعبرة عف و ة ليا , الشخصي

أفكارىـ ومعتقداتيـ عف الظواىر العممية والمفاىيـ , 
في الوقت نفسو تبيف الكيفية التي يروف بيا العالـ 

 (.                                                                   ٓ٘ٔ:  ٕٔٓٓالمحيط بيـ .) عبد السالـ , 
خصصوف في مجاؿ  الباحثوف والمتوقد أطمؽ    

لمفيـ الخاطئ  التربية مسميات مختمفة
(Misconceptions) :  منيا- 

            Misconceptionsانربطئ انفهى  -

  Alternative  Conceptionsانًفبهيى انجسيهخ -

                                                            Erroneous Ideas انرطأاألفكبض  -

   Naive  Beliefsانًعتقساد انؽبشجخ -

   Preconceptionsانتصىضاد انقجهيخ   -

 Spontaneous Reasoningاالؼتسالل انعفىي -

 Prescientificانتصىضاد قجم انعهًيخ -

Conceptions 

 ((Featherstone haugh.&et al. ; 1992:653                                     

 خاطئال ويعد مصطمح الفيـ   
(Misconceptions)  مف أكثر المصطمحات

انتشارًا وذلؾ منذ تبنيو في الندوة الدولية عف 
 ٖٜٛٔتصورات الخطأ في العمـو والرياضيات عاـ 

وقد استعمؿ مصطمح الفيـ الخاطئ لوصؼ التفسير 
غير المقبوؿ لمفيـو بوساطة المتعمـ بعد المرور 

قبؿ  ىيـبنشاط تعميمي معيف وعند وجود ىذه المفا
نيا تكوف مفاىيـ قبمية لدى إالمرور بخبرات التعميـ ف

 (.ٜٕٛ - ٜٕٚ:  ٕٓٓٓالمتعمـ )زيتوف,
ىىمصادرىالفكمىالخاطئى:

 ىناؾ مصادر عّدة لمفيـ الخاطئ ومنيا :
ضعؼ اإلعػداد األكاديمي والتربوي لممدرس  -ٔ

إذ يكوف السبب في  يعد مػف مصادر الخطأ,
ص عػدـ قدرة بعض المدرسيف عمى تشخي

الخاطئ  لدى  طمبتيـ  المفاىيـ ذات الفيـ 
عمى  تعديميا لكونيـ  يعانوف  الكي  يعممو 

ىـ  أنفسيـ مف  التباس  في الفيـ  السميـ  
 (. ٕٓ:  ٕٕٓٓ) الشمري ,ليا 

 عوامؿ تتعمؽ بالمتعمـ نفسو مف حيث  -ٕ
ـ ومستوى نضجو ومدى دافعيتو لمتعم

 اىتمامو وميولو نحو المادة الدراسية فضالً 
 عف البيئة الثقافية لمفرد . 

االعتماد عمى الطرائؽ واألساليب التقميدية  -ٖ
في تدريس المفاىيـ وعدـ مراعاة الخبرة  
المعرفية السابقة لممتعمـ في تدريس المفاىيـ  

 (.ٜٕٛ:  ٕٗٓٓ) الزند , 
قد يكوف أحد مصادر تكويف  المدرسيالكتاب  -ٗ

المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمميف بما يتضمف 
 معرفية مطروحة ينتج عنيا ف كثافةم

 .(ٜٛ: ٕٕٓٓمعرفة المتعمـ)السيد,سطحية في 
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نظاـ التقويـ المتبع يشجع غالبًا عمى حفظ  -٘
المادة العممية بصورة غير مترابطة , وعدـ 

أطر مفاىيمية ربط الحقائؽ بالمفاىيـ أو 
كشؼ , األمر الذي ال يساعد عمى عامة

َـّ , ومِ  المفاىيـ الخاطئة لدى الطالب ْف َث
 (.                ٕٙٗ: ٕٙٓٓمحاولة تعديميا )سميماف ,

أفَّ ضعؼ الموازنة بيف محتوى  باحثافرى اليكما    
المػادة الدراسػية واعتماد تقديميا عمى أساس الكـ 

وصعوبة المادة مف جية أخرى , قد , مف جية 
 ُيمجئ بعض المتعمميف إلى االعتماد عمى الممخصات

ة ( وقد تقدـ في بعض األحياف تفسيرات )مالـز دراسي
بديمة عمى سبيؿ االختصار لتفسيرات الكتاب 
المدرسي , التي قد ال تتفؽ كثيرًا مع الوجية العممية 
السميمة, وقد تكوف أحد مصادر الفيـ الخاطئ لدى 

 المتعمميف . 
ىخصائصىالمفاهومىذاتىالفكمىالخاطئى:ى

ـ الخاطئ فيىناؾ خصائص تميز المفاىيـ ذات ال   
  ؛ ىي :مف المفاىيـ العممية 

تعارض التغيير والتعديؿ في حالة استعماؿ  -ٔ
طرائؽ التدريس التقميدية وتكوف عالقة في 

 ذىف المتعمـ .
يستمر نموىا في ذىف المتعمـ فيزداد الفيـ  -ٕ

 الخاطئ فيصبح شائعًا .
موجودة لدى كؿ فرد وفي كؿ األعمار فال  -ٖ

يي تتعدى يقؼ تكوينيا عند عمر محدد , ف
 حاجز العمر والمستوى التعميمي والجنس . 

تتفؽ مع التصور المعرفي والبنية العقمية  -ٗ
إذ تكوف منطقية مف وجية نظره ,  لممتعمـ ,

,  مف وجية نظر العمـ وال تكوف منطقية
 ألنيا تناقض التفسير العممي وتخالفو.

تعيؽ بناء المفاىيـ الصحيحة وتؤثر فييا  -٘
الفيـ الخاطئ لديو ومف  سمبًا , وتدعـ أنماط

ثـ فيي تعوؽ تعممو الالحؽ  )صبري وتاج 
 (.ٙ: ٜٜٜٔالديف  ,

ىىىىىىىأدالوبىتذخوصىللمفاهومىالخاطئة:ىىىىىىىىىىىىى
كثرت األساليب والطرائؽ المتبعة في تشخيص   

األفكار المتكونة لدى الطمبة عف المفاىيـ العممية 
 : والظواىر الطبيعية ومف أىـ تمؾ األساليب

 المقابمة اإلكمينيكية . -ٔ
 خرائط المفاىيـ . -ٕ
 مفردات االختيار مف متعدد مفتوحة النياية. -ٖ
 . الرسـو التخطيطية الدائرية لممفيـو  -ٗ
 المحاكاة بالكومبيوتر .  -٘
واستعماؿ األسئمة  ؼصالمناقشة في ال -ٙ

 المفتوحة. 
بط الكممات وفرزىا   مياـ ترا -ٚ

 (.ٖٔٔ:ٕٓٓٓ)زيتوف,
يذكر ثالثة أساليب ف(  ٕٔٓٓأما )العطار ,   

 لتشخيص المفاىيـ الخاطئة ىي :
: اختبار الورقة والقمـ وفييا  االختبارات القبمية -ٔ

يقدـ لمطمبة اختبارًا قبميًا لتشخيص األخطاء 
لموجودة لدييـ بسبب خبراتيـ ومعرفتيـ االمفاىيمية 

 السابقة قبؿ البدء بتعميميـ . 
ـ لمطمبة : وفييا يقد الخارطة المفاىيمية -ٕ

مجموعة مف المفاىيـ ويطمب منيـ توضيح العالقات 
التي تربط ىذه المفاىيـ بعضيا مع بعض مف خالؿ 

 عمؿ أو رسـ  شبكة مفاىيمية تبيف تمؾ العالقات .
: وفييا يقدـ لمطمبة مجموعة مف التصنيؼ الحر  -ٖ

المفاىيـ ويطمب منو تصنيفيا بأكثر مف طريقة دوف 
 (.ٜٔٗٔ: ٕٔٓٓ,تحديد لموقت )العطار 
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 دراسبث سببقت
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى:ىدراداتىرربوةى-1
-     
 األخطاء أنماط وأىـ شيوع نسبة معرفة إلى ىدفت   

 الثانيو األوؿ  الصؼ لدى طمبة الكيميائية المفاىيمية
 المقرر الكيمياء كتاب مف المحاليؿ وحدة في العممي
 مبحث في التحصيؿ ومعدؿ شيوعيا بالجنس وتأثر

 تشخيصًيا اختباًرا الباحثاف استعمؿ وقد الكيمياء,
 مف االختيار نوع مف فقرة (ٕٗ) مف فلممفاىيـ تكوَّ 

عينة  عمى طبؽ مجاالتة خمس بيفعًا موز  متعدد
 مف بةوطال طالب (ٔٓٗ) مف المكونة الدراسة
عف  الثانوي األوؿ الصؼ شعب فييا يزيد مدارس
 عف النتائج أسفرت وقد إربد محافظة في واحدة شعبة
 مف الذكور أكثر لدى ة المفاىيمي األخطاء انتشار
 أكبر بنسبة المنخفضة المستويات طمبة ولدى اإلناث

 )خطايبة .المستويات العميا طمبة لدى شيوعيا مف
 . (ٜٚٔ:  ٕٔٓٓ والخميؿ,

-   
 أنماط أىـ عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت   

 شيوعيا الشائعة ونسبة يةحيائاأل ةالمفاىيمي األخطاء
 تصنيؼ وحدة في ثانوي األوؿ الصؼ طالبات لدى

 الباحث استعمؿ وقد )مممكة الحيواف( الحية الكائنات
 شبكات ثالث مف المكونة البنائية التواصؿ شبكة
 الدراسة عينة عمى طبقت شبكة أسئمة لكؿ (ٛ) بواقع

 طالبات مف طالبة  )ٜٛ) مف المكونة الوصفية
 أسفرت وقد مسقط بمحافظة األوؿ الثانوي الصؼ
 لدى المفاىيمية األخطاء مف عدد شيوع عف النتائج

 مف البطة" و "األسماؾ مف الحوت" :الطالبات منيا
 ."مغمؽ دوري جياز اشةلمفر  " و  "البارد الدـ ذوات

 . ( ٕٗٓٓ:ٜٖٕبو سعيد, أ)

ى:ىدراداتىأجنبوةى-2
 Vaz & Others , 1997)  -ػػ 

 البديمة المفاىيـ عف الكشؼإلى  الدراسة ىذه ىدفت
 األولى طالب السنة لدى النبات تغذية موضوع في

 جامعة في والجيولوجيا البيولوجي تخصص واألخيرة
 استخدـ ىذه المفاىيـ, أسباب شةومناق البرتغاؿ
 (ٔٔ) مف تكوف األوؿ :  يفأجز  مف اختباًرا الباحثوف

 بالربط الطالب يكمؼ يحوي مفيوميف بند كؿ اً بند
 الضوئي البناء عممية في دورىما يوضح بما بينيما
 مف نوع بنود (ٗ) مف تكوف الجزء الثانيو  لمنبات,
 الدراسة عينة عمى االختبار طبؽ د,دمتع مف االختيار

 لدى بديمة مفاىيـ وجود عف النتائج وقد أسفرت
 (٘ٙ: ٕٚٓٓالغميظ,.(الدراسة موضوع عف الطمبة

- (Taber, 2003 
 الخاطئ الفيـ تشخيص إلى الدراسة ىذه ىدفت   
 قانوفو األيونية,  الطاقة مفاىيـ حوؿ الطالب لدى
 ختبارا استخداـ تـ وقد الطاقة حفظ ومبدأ,  كولـو

 نوع الصواب مف سؤاالً  (ٖٓ) مف مكوف تشخيصي
 , الصوديـو ذرة تأيف االختبار ىذا ناقش وقد والخطأ
 اً طالب (ٖٖٗ) مف المكونة الدراسة عينة عمى وطبؽ

 تخصص سنة ٛٔ- ٙٔمف  أعمارىـ وتراوحت
 مدارس , معظميا بريطانية مؤسسة ٚٔ في كيمياء

 لدى مةبدي مفاىيـ وجود عف النتائج أسفرت وقد
 كؿ أف وارأ العينة مف %ٚٙ أف ذإ منو الطالب
 الغميظ,) . اإللكترونات كؿ يجذب الذرة في بروتوف
ٕٓٓٚ :ٚٓ) . 

 :ث انسـببـقـت يـىازنـت اندراسـب
ى :هدفىالدرادةىى-1
( ودراسة  ٕٔٓٓ , وخميؿ )خطايبةدراسة  ىدفت   
 ةالخاطئ المفاىيـص تشخي إلى ( ٕٗٓٓ,أبو سعيد )
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أما دراسة  الطمبة , لدى شيوعيا نسبة , وتحديد
((Vaz & Others , 1997  ىدفت إلى فقد

ىذه  أسباب ومناقشة البديمة المفاىيـ عف الكشؼ
 (Taber, 2003) المفاىيـ في حيف ىدفت دراسة

أما البحث ,  الخاطئ لممفاىيـ الفيـ تشخيص إلى
ىدؼ إلى تشخيص المفاىيـ الخاطئة فقد الحالي 

 .(Taber, 2003) دراسة بذلؾ اتفؽ  مع و 
ىالمختارة العونةى-2
 طمبة مف الدراسة عينةبعض  الدراسات اختارت    

 والخميؿ خطابية  (مثؿ دراسة مف اإلعدادية ةالمرحم
أما .  (ٕٗٓٓ, سعيد أبو ( ودراسة,   )ٕٔٓٓ
 Taberةػودراس ( Vaz & Others1997 ) دراسػة

 طمبة مف الدراسة عينة ااختارتفقد ( (2003
أما البحث الحالي فقد اختار عينة الدراسة  ,لجامعةا

مف طالبات الصؼ الرابع األدبي وبذلؾ يتفؽ مع 
 . (ٕٗٓٓ, أبوسعيد (دراسة

ى:البحثأداةىى– 3
 استخداـ في السابقة جميعيا  تالدراسا اتفقت  

 لدى المفاىيمية األخطاء لتقصي اختبار تشخيصي
ف الدراسة عينة  ر وعددفي نوع االختبا اختمفت وا 
 (Vaz & Others1997 ) في دراسة ف , توفقرا

 األوؿ ءالجز  , يفأجز  مف اختباًرا استعمؿ الباحثوف
 يكمؼ يحوي مفيوميف بند كؿ اً بند (ٔٔ)  مف تكوف

 ( ٗ) مف تكوف والجزء الثاني,  بينيما بالربط الطالب
أما دراسة  متعدد, مف االختيار نوع مف بنود 

 اختباراً  قد استعمال ف (ٕٔٓٓ)خطابية والخميؿ ,
 ,متعدد مف االختيار نوع مف  فقرة ( ٕٗ)  تكوف مف
 اختباراً  استعمؿ فقد(Taber,2003 )  أما دراسة
 نوع الصواب مف سؤاالً  (ٖٓ) مف مكوناً  تشخيصياً 

استعمؿ اختبارًا فقد والخطأ , أما البحث الحالي 

( فقرة مف نوع ٙٙلتشخيص المفاىيـ  يتكوف مف )
 .والمطابقة, والصيغة التكميمية , ف متعدد االختيار م

ىمنكبىالبحثى:-4
استعممت الدراسات السابقة جميعيا المنيج    

الوصفي التحميمي وىذا يتفؽ مع المنيج المعتمد في 
  .البحث الحالي 

 :النتائبىى-5
وجود  عمى جميعياالسابقة  الدراسات أكدت    

وىذا المختمفة  عينات الدراسة لدى خاطئة مفاىيـ
 .يتفؽ مع نتائج البحث الحالي 

 ينهج انبحث وإجراءاته: انفصم انثبنث  
ىى:ىمنكبىالبحث:ىأواًلى
منيج البحث الوصفي الذي ينسجـ  باحثافال اعتمد  

 مع طبيعة البحث الحالي . 
ىإجراءاتىالبحثى::ىثانوًاى

 :جمتنع البحح  -1

ويقصد بمجتمع البحث جميع األفراد أو األشخاص    
ف يكونوف موضوع مشكمة البحث  الذيف يمكف أف الذي

 , )عبيدات وآخروف , تعمـ عمييـ نتائج البحث
ٕٓٓٓ  :ٜٜ .) 

طالبات جميع ويمثؿ مجتمع البحث الحالي     
الصؼ الرابع األدبي في المدارس اإلعدادية والثانوية 

 لمبنات في مركز محافظة القادسية لمدراسة النيارية
وألجؿ تحديد (  ٕٔٔٓ  - ٕٓٔٓلمعاـ الدراسي  )  
المديرية العامة لتربية  باحثافال اجعمجتمع البحث ر 

شعبة  ) محافظة القادسية قسـ التخطيط التربوي
عمى أسماء المدارس البالغ  اإلحصاء ( وحصال

( مدرسة وأعداد طالبات الصؼ الرابع ٗٔعددىا )
 :( يوضح ذلؾ ٔاألدبي فييا وجدوؿ )
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 س اإلعدادية والثانوية وأعداد طالبات الصؼ الرابع األدبي فيياأسماء المدار  (ٔجدوؿ )
 ٕٔٔٓ -ٕٓٔٓفي )مدينة الديوانية( لمعاـ الدراسي   

 د الطالباتعد المدرسةسـ ا ت الطالبات عدد سـ المدرسةا ت

 ٘ٙ إعدادية ميسموف ٛ ٛٚ )عميو السالـ (منيف ؤ الم رإعدادية أمي ٔ

 ٖٓٔ فردوس النموذجية لمبناتإعدادية ال ٜ ٕٛ إعدادية دمشؽ ٕ

 ٛٛ إعدادية الديوانية لمبنات ٓٔ ٚٓٔ إعدادية الطميعة ٖ

 ٕٛ إعدادية الكوثر ٔٔ ٜٓ ثانوية النور ٗ

 ٔٚ إعدادية الحوراء ٕٔ ٛٗ ثانوية بمقيس ٘

 ٕٖ ثانوية السرور ٖٔ ٕٖ إعدادية العروبة ٙ

 ٖٛ إعدادية صنعاء ٗٔ ٔٛ إعدادية الرباب ٚ

 
 
 

 : ينة البححع -2  

 احدديأف  باحثافال بعد تحديد مجتمع البحث أراد    
حجمًا مناسبًا لعينة البحث تمثؿ مجتمع البحث تمثياًل 

قواعد يستعاف بيا في تحديد حجـ  توافردقيقًا ولعدـ 
 باحثافال اختار (ٛٚٔ: ٜ٘ٛٔالعينة )شفيؽ ,

تكوف عينة البحث %( مف المجتمع األصمي لٕ٘)

( طالبة مف طالبات الصؼ الرابع ٕٕ٘في ضوء ذلؾ)
َـّ اختيارىف األدبي في المدارس اإلعدادية وا لثانوية َت

 باألسموب المتناسبو  ةالعشوائي بالطريقة
(Prepositional Allocation ) ( ٕوجدوؿ )

  : يوضح ذلؾ
 
 
 
 
 
 
 

 أعداد الطالبات )عينة البحث( (ٕجدوؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الطالبات ة اسـ المدرس ت الطالبات عدد اسـ المدرسة  ت

     ٙٔ  إعدادية ميسموف  8   ٜٔ )عميو السالـ (إعدادية أمير المومنيف  1
 ٕٖ  إعدادية الفردوس النموذجية لمبنات 9 ٕٓ  إعدادية دمشؽ  2
 ٕٕ إعدادية الديوانية لمبنات 11 ٕٚ  إعدادية الطميعة  3
 ٚ  إعدادية الكوثر 11 ٕٕ  ثانوية النور   4
    ٛٔ إعدادية الحوراء   12 ٕٔ بمقيسثانوية   5
 ٛ   ثانوية السرور  13 ٛ  إعدادية العروبة 6
 ٕٔ  إعدادية صنعاء 14 ٕٓ إعدادية الرباب  7

                                                                                                                           ٕٕ٘المجموع الكمي لمطالبات                                         
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 حتذيذ املادة العلنية -3
المادة العممية) مصادر التحميؿ(  باحثافال حدد   

المشمولة بالبحث المتمثمة باألبواب الستة األخيرة مف 
كتاب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية المقرر مف 

لسنة  ,ٕٛة لمصؼ الرابع األدبي طبعة وزارة التربي
 , وعمى النحو اآلتي : ٕٛٓٓ

 الباب السابع : الحركة الفكرية.
 الباب الثامف : العمـو الدينية .

 الباب التاسع : العموـ المسانية واإلنسانية .
 الباب العاشر :  العمـو العقمية.

 الباب الحادي عشر : الفف خصائصو ميادينو.
: مكانة الحضارة العربية  الباب الثاني عشر

 اإلسالمية في العالـ وأثرىا في التقدـ الحديث.
 :حتليل حمتوى املادة  لتحذيذ املفاهيه  -4

مادة منيج تحميؿ ما لمفي تحميمي باحثافال اعتمد   
 :اآلتي ياإذ أجر  (Conten analysis) المحتوى
المفيوـ  : استعمؿ وحدة التحميؿ  -ٔ

(Conceptوحدة لمتحميؿ ) ,  ألنَّو يتناسب
 وأىداؼ الدراسة الحالية . 

وحدة التكرار : يحسب المفيـو  مرة واحدة   -ٕ
 ذا  تكرر أكثر مف مرة.إحتى 

 : تطمب التحميؿ الخطوات اآلتية:خطوات التحميؿ -ٖ
قراءة فصوؿ كتاب التاريخ لتكويف فكرة عف  - أ

مفردات الكتاب ومحتواه واألفكار الرئيسة 
عادة قراءة كؿ فصؿ إفيو عادة أدؽ , وا 

وتحديد األفكار التي تدؿ عمى  وأعمؽ
 بحسب , تصنيؼ المفاىيـ المفاىيـ

 (.ٕالموضوعات المحددة لمتجربة) ممحؽ
 لمتحقؽ مف صدؽ التحميؿ , صدؽ التحميؿ: - ب

والبالغة  (ٕضت قائمة المفاىيـ )ممحؽرِ عُ 

( مفيومًا مرفقة مع كتاب التاريخ ٘ٚ)
لمصؼ الرابع األدبي عمى مجموعة مف 

في  حكميف مف ذوي الخبرة واالختصاصالم
التاريخ وطرائؽ التدريس والقياس  تدريس
كحد  %(ٓٛ)( وحددت نسبةٔممحؽ)والتقويـ

أدنى لقبوؿ المفاىيـ وصالحيتيا وبعد 
استخراج النسبة المئوية أظيرت النتائج 

( مفيومًا وقد حصمت ٜٙاتفاؽ الخبراء عمى)
فت ذِ وحُ ( % ٓٓٔ-%ٜٛ)عمى نسبة اتفاؽ 

 مفاىيـ لوقوعيا ضمف مفاىيـ أخرى( ٙ)
 وبذلؾ تحقؽ صدؽ صالحية التحميؿ.

الثبات يعني مدى  خمو  ثبػات التػػحميؿ:  - ت
 ,يؿ مف التناقض مع نفسو ) المميجيالتحم

ثبات التحميؿ مف لمتحقؽ و  (.ٕٛٛ:  ٕٓٓٓ
 : أسموبيف لمتأكد منو  نافقد استعمم

 : حمؿ ا عبر الزمفمنفسيأمع  فيباحثاتفاؽ ال -أ 
المفردات الدراسية المشمولة بالبحث محتوى  باحثافال

ة الصؼ الرابع األدبي مف كتاب التاريخ المقرر لطمب
َـّ أعاد تحميؿ المحتوى بعد مرور ثالثة أسابيع مف  اُث

(  ٕ٘: ٜٔٛٔالتحميؿ األوؿ. )الزوبعي وآخروف, 
ا منفسيأو  فيباحثوقد بمغ معامؿ االتفاؽ بيف ال

( ٗ% وجدوؿ )ٖٜ( Cooperباستخداـ معادلة )
 :يبيف ذلؾ

 (4جذول )

 باحجنيالنشبة املئوية لتحليل احملتوى من ال

 

 
 

 
  
 باحثافال

  عدد المفاىيـ
نقاط 
 االتفاؽ

 
نقاط 
 االختالؼ

 
النسبة 
 المئوية

التحميؿ 
 وؿاأل 

التحميؿ 
 الثاني

ٚ٘ ٚٓ ٚٓ ٘ ٜٖ% 
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 باحثافال : كمؼ االتفاؽ بيف المحمميف -ب     
عمى  لتحميؿ  محتوى المادة نفسو كالً  (ٔ)يفيسيتدر 

َـّ حسب معامؿ االتفاؽ بيف تحميؿ ال انفراد  فيباحثُث
باستعماؿ معادلة كوبر   انفرادوبيف كؿ محمؿ عمى 

Cooper مع  فيباحثبمغت نسبة اتفاؽ ال حيث
%  ٜ٘%, و مع المحمؿ الثاني ٕٜالمحمؿ األوؿ 

% وىذه ٜٚيف وقد بمغ معامؿ االتفاؽ بيف المحمم
إذا إلى أنو ( ٜٗٛٔالنسب جيدة إذ يشير )المفتي ,

ذا يدؿ عمى %( فأكثر في٘ٛبمغت نسبة االتفاؽ )
( يبيف ٘( وجدوؿ)ٕٙ: ٜٗٛٔ, ثبات التحميؿ)المفتي

 :ذلؾ
( النشبة املئوية لتحليل احملتوى بني  5جذول ) 

 احملللني والباحجني

 
 فباحثيتحميؿ ال

عدد 
 المفاىيـ

نقاط 
 االتفاؽ

نقاط 
 االختالؼ

النسبة 
 المئوية

ٚ٘ 
 %ٕٜ ٙ ٜٙ ٜٙ المحمؿ األوؿ
 %ٜ٘ ٗ ٔٚ ٔٚ المحمؿ الثاني

  

 : أداة البحح -5

ث الحالي مف اختبار مكوف مف  تكونت أداة البح   
 إلى ( فقرة اختبارية في صورتو األولية ييدؼٜٙ)

الخاطئة لدى طالبات الصؼ الرابع تشخيص المفاىيـ 
األبواب  ) ي المادة العممية المحددة مسبقاً األدبي  ف

الستة األخيرة مف كتاب تاريخ الحضارة العربية 
َـّ وفي ضوء محتوى  اإلسالمية ( المادة الدراسية َت
مفيـو إلى فقرة اختبارية ألجؿ قياسو.  تحويؿ كؿ  

لكي نستطيع الوقوؼ عمى مواطف القوة لتطويرىا 
التركيز عمى  ومواطف الضعؼ لتػقويتيا , مف خالؿ

                                                 

ـ. ـ  وـ  ميري عبد زيد , طرائؽ تدريس التاريخ ,  . ـ (ٔ)
 .  محمد طعمة , طرائؽ تدريس التاريخ

األخػػطاء الشائعة التػي يقػع فييػا الطمبػة 
  باحثافال وقد اعتمد (.ٙٔ: ٜٜٛٔ)عدس,

, عدد االختبارات الموضوعية مف نوع االختيار مف مت
في بناء فقرات  والمطابقة, والصيغة التكميمية

االختبار. ألفَّ ىذا النوع مف االختبارات  يتمتع بعدد 
تقييمو ويضـ عددًا كبيرًا  مف المميزات مثؿ سيولة

مف األسئمة التي تغطي معظـ أجزاء المادة. كما إفَّ 
 تصحيحيا ال يتأثر بالعوامؿ الشخصية لممصحح

بو جاللة, أويمكف اإلجابة عنيا بوقت قصير )
ٜٜٜٔ :ٚٚ. ) 

ىصدقىاألداةى:ى-
( يشير الصدؽ إلى مدى  Validityالصدؽ)    

 ,ألجمو . )  سعد ي قياس ما ُأعدَّ صالحية االختبار ف
لمتحقؽ مف صدؽ األداة ودقة و (  ٖٗ: ٕٔٓٓ

ومعرفة مالءمة تطبيقيا تمثيميا لممفاىيـ المحددة 
ودقة التعميمات ووضوحيا عرضت فقرات االختبار 
عمى مجموعة محكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص 

التاريخ وطرائؽ التدريس والقياس  في تدريس
مالحظاتيـ  رائيـ و ( وعمى ضوء آٔ) ممحؽ والتقويـ

ت اختبار تشخيص َتمَّْت إعادة صياغة بعض فقرا
. لتحقيؽ عنصر الوضوح فييا المفاىيـ الخاطئة
%( كحد أدنى لقبوؿ الفقرات ٓٛوحددت نسبة )

وصالحيتيا وقد حصمت الفقرات جميعيا عمى نسبة 
%(, أي: إنَّيا ٓٓٔ-%٘ٛاتفاؽ تراوحت بيف )

ذؼ أية فقرة مف حققت الصدؽ الظاىري وبذلؾ لـ تح
 . االختبار

ىالتجربةىاالدتطالروةىلالختبارى-ى
ؽ االختبار عمى عينة استطالعية أولية مكونة مف ب  طُ 
( طالبة في )ثانوية السرور( لمعرفة الزمف الذي ٕ٘)
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تحتاج إليو الطالبة لإلجابة عف فقرات االختبار 
ولمتأكد مف مدى وضوح التعميمات وفقرات االختبار 

مف خالؿ التطبيؽ بأفَّ متوسط وقت اإلجابة كما تبيف 
 (  دقيقة.                                                         ٓٚيصؿ إلى )

ىالتحلولىاإلحصائيىلفقراتىاالختبارى:ى
ؽ االختبار عمى عينة استطالعية ثانية بمغ ب  طُ  

 ( طالبة في إعدادية الطميعة لمبنات,ٙٗٔعددىا )
جراءات اإلحصائية رتبت الدرجات تنازليًا ولتسييؿ اإل

%( ٕٚواختيرت  )درجة مف أعمى درجة إلى أدنى 
%( الدنيا مف اإلجابات لتمثؿ ٕٚالعميا و )

المجموعتيف المتطرفتيف وقد اختيرت ىذه النسبة 
ألنيا تمثؿ المجموعتيف  المتطرفتيف بأقصى ما يمكف 

 (.ٗٚ: ٜٔٛٔمف حجـ وتمايز ) الزوبعي وآخروف, 
وفيما يأتي توضيح إلجراءات التحميؿ اإلحصائي 

 لفقرات االختبار .
 :معامل الصعوبة للفقرات -

يقصد بصعوبة الفقرة "نسبة الطمبة الذيف أجابوا عف  
                      (.                                                                                ٜٛٔ: ٕٗٓٓالفقرة إجابة صحيحة ")النبياف, 

وبعد حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات     
( وىذا ٓٛ.ٓ-ٕٕ.ٓاالختبار وجد أنيا تتراوح بيف)

يعني أف فقرات االختبار جميعيا تعد مقبولة إذ يرى 
( أفَّ االختبارات التحصيمية ُتعد جيدة Bloomبمـو )

ف وصالحة لمتطبيؽ إذا كاف معامؿ صعوبتيا يتراوح بي
(ٓ.ٕٓ – ٓ.ٛٓ ( )Bloom , 1971  : 66. ) 
  : القوة التنييزية للفقرات -

يقصد بيا " مدى قدرتيا عمى التمييز بيف الطمبة    
الحاصميف عمى عالمات مرتفعة , وبيف مف يحصموف 
عمى عالمات منخفضة, في السمة التي يقيسيا 

وبعد  (ٜٕٔ:  ٕٕٓٓاالختبار". )الظاىر وآخروف, 
التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار حساب معامؿ 

(  وتعد الفقرة ٓ‚ٕٚ  -ٓ‚ٕٕ)وجد أنيا تتراوح بيف
مقبولة أو مرغوبة إذا كانت درجة تمييزىا تزيد عف 

إلى أف الفقرة الجيدة ىي  Brown( ويشير ٓ‚ٕٓ)
 .( فأكثرٓ‚ٕٓالتي تكوف قدرتيا التمييزية )

(Brown,1981:104  َّوانطالقًا مف ذلؾ ُعد )ت 
قرات كانت غير ( فٖ) عدا مميزة ما يافقرات جميعال

َـّ  حذفيا مف االختبار ليصبح عدد  مميزة لذلؾ َت
 ة .( فقرة اختباريٙٙالفقرات الكمي )

 : ثبات االختبار -

في قياس الشيء  االتساؽيقصد بثبات االختبار    
                                                    (                         ٕٗٙ:  ٕٓٓٓالذي تقيسو أداة القياس. )ممحـ , 

التجانس  تـ حساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة 
 ٕٓريتشاردسوف  –الداخمي باستعماؿ معادلة كودر 

(Kuder- Rechadson 20 فقد بمغ معامؿ .  )
وىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع ( ٓ‚ٖٛ)الثبات  
الختبارات جيدة ذ تعد اإالية مف الثبات بدرجة ع

 ,( فما فوؽ) النبيافٓ‚ٚٙحينما يبمغ معامؿ ثباتيا )
بار تشخيص وبذلؾ أصبح اخت( . ٕٓٗ: ٕٗٓٓ

لمتطبيؽ بصيغتو النيائية  المفاىيـ الخاطئة قابالً 
 ( .ٖ)ممحؽ

 : تطبيق االختبار  -6

طبؽ االختبار بكامؿ فقراتو عمى أفراد عينة البحث    
 - ٕٓٔٓعاـ الدراسي في الفصؿ الدراسي الثاني لم

َـّ تصحيح إجابات طالبات العينة  ٕٔٔٓ , وَت
جدولت الدرجات لمعالجتيا إحصائيًا وتييئتيا و 

 (.ٗالستخراج النتائج النيائية )ممحؽ
  : الوسائل اإلحصائية -7

ى: ى ىكوبر ىمعادلةى ( :  Cooper  Formula)   ـ
استعممت ىذه الوسيمة لحساب  معامؿ  ثبات  تحميؿ  

 .(ٕٙ: ٜٗٛٔ)المفتي , يـ  المفاى
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ىمعاملىصعوبةىالفقرةى: ى ى اسُتعممت  ىذه الوسيمة  ـ
 إليجاد معامالت صعوبة فقرات اختبار تشخيصي

 .(ٛٙ:  ٕٔٓٓ,)العجيمي وآخروف المفاىيـ الخاطئة
ىالفقرةى- ىتمووز ىقوة اسُتعممت ىذه  :معامل

ختبار الوسيمة إليجاد معامؿ القوة التميزية لفقرات ا
 (.ٜٚ: ٜٔٛٔ,مفاىيـ الخاطئة )الزوبعيتشخيصي ال

 – Kuder :22روتذارددونىى-معادلةىكودرى-
Richardsons Equation – 20  سُتعممت ا

ثبات اختبار تشخيص لحساب معامؿ ىذه الوسيمة 
 (. ٕٗٙ:  ٜٕٓٓ)ممحـ, المفاىيـ الخاطئة 

المئوية  لألخطاء  الشائعة  :  حساب  النسبة  -
 (. ٚٓٔ:   ٖٜٛٔمقبؿ  , )

 انفصم انرابغ   
 املقرتحبثو انتىصيبثو ػرض اننتبئج وتفسريهب

ىى:ىنتائبالأواًل:ىررضىىىىى
المفاىيـ الخاطئة ) التعرؼ عمى ؽ ىدؼ البحث يلتحق

 ( لدى طالبات الصؼ الرابع األدبي  في مادة التاريخ
 -سيتـ عرض النتائج وكما يأتي:

تكرارات الخطأ عف كؿ حساب النسبة المئوية ل -ٔ
 تـ تصحيح إجابات االختبار بعد أف مفيـو

تكرارات  باحثافال التشخيصي ألفراد عينة البحث جمع
واحدًا, ثـ  الخطأ عف كؿ فقرة التي تمثؿ مفيوماً 

 حساب النسبة المئوية ليذه التكرارات .
 -تحديد المفاىيـ الخاطئة: -ٕ
َـّ تحديد المفاىيـ الخاطئة   ات عينة لدى طالب َت

تـ استخراج النسبة المئوية لمخطأ  البحث  بعد أف
إذا تجاوزت  اً وتـ اعتبار المفيـو خاطئ عف كؿ مفيـو

% فأكثر مػف مجموع ٖٗفيو اإلجابات الخاطئة نسبة 
ليذه النسبة وفقًا لما   فيباحث, واعتماد الاإلجابات 

اتفؽ عميو  آراء عدد مف الخبراء فضاًل عف ذلؾ أنيا 
 ,اسات سابقة عّدة مثؿ دراسػة )عميفي در معتمدة 
(  ودراسة ٜٕٓٓ, ودراسػة ) محمد , ( ٖٕٓٓ

َـّ التوصؿ إلى وجود ( . ٕٓٔٓ)المسعودي,  وبذلؾ َت
( مفيومًا ٙٙذا فيـ خاطئ مف بيف )( مفيومًا ٘ٔ)

موزعة عمى الفصوؿ الدراسية المشمولة بالبحث 
 : ( يوضح ذلؾٙ) وجدوؿ

 

 االختبار التشخيصي( نتائج تحميؿ ٙجدوؿ ) 
ىالمئووةىللخطأىالندبةىالخاطئةىاإلجاباتىىرددىالمفكومىالذيىتقودهىرقمىالدؤالىوالفقرة

 %13.8 35 انحطكخ انفكطيخ 1 (ٔ)1س
 %21.4 54 انعهىو انسيُيخ 2 
 %26.1 66 ذاقعهى اال 3 
خًضههانًؽبئم ان 4 

(ٕ)
 163 64.6% 

 %5.9 15 ح اإلؼاييخذى  األ 5 
 %8.7 22 تىاتطسيث انًانح 6 

                                                 

 .  : فقرات المطابقة ٖ: فقرات الصيغة التكميمية  . سٕ. س   فقرات االختيار مف متعدد : ٔس (ٔ)
 .  المفاىيـ المضممة ىي المفاىيـ ذات الفيـ الخاطئ (ٕ)
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 %15.8 41 عهى انكيًيبء 7 
 %21.6 52 انُبؼد وانًُؽىخ 8 
 %7.9 21 انًسضؼخ انُظبييخ 9 
 %13.8 35 انًأثىض  11 
 %23.8 61 َؽبَ انتبضيد اإل 11 
 %25.7 65 خانصحبح انؽت 12 
 %37.6 95 نغخ انحضبضح 13 
 %17.4 44 انصيسنخ 14 
 %11.9 31 زاض انحكًخ 15 
 %51.3 127 انًطاكع انفكطيخ 16 
 %35.3 89 غجبضيخضقبو اناأل 17 
 %22.6 57 انؽُخ  18 
 %28.5 72 انًعتعنخ  19 
 %6.7 17 صَخئانً 21 
 %26.9 68 انكُبئػ واألزيطح 21 
 %19 48 انتفؽيطعهى  22 
 %73.4 185   عصط انتبثعيٍ 23 
 %31.7 81 انًحطاة 24 
 %19.8 51 انُجىي المسجد 25 
 %44 111 أذجبض انًبضيٍ  26 
 %15.8 41 يانحىاضط انكجط 27 
 %19.4 49 اإلَؽبَيخ  28 
     

 %15.8 41 انتطجيت 1 2س
 %69.8 176 انىضاقخ 2 
 %13.4 34 انعصجيخ انقجهيخ 3 

 %24.2 16 التعريب 4 
 %31.5 77 انطثظ 5 
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 %31.7 81 انحطوة انصهيجيخ 6 
 %16.6 42 الفلسفة 7 
 %25.3 64 انًساضغ 8 
 %35.3 89 ضاأليصب 9 
 %34.6 111 انًحتؽت 11 
 %31.3 79 انكشىف انجغطافيخ 11 
 %68.2 172 انًطاكع انحضبضيخ 12 
 %3.9 11 المسجد 13 
 %67 169 خزائن الكتب 14 
 %32.9 83 انسونخ انعجبؼيخ 15 
 %14.6 37   الكتاتيب 16 
 %29.3 74 المدرسة الرشيدية 17 
 %5.9 15 عموم القرآن 18 
 %76.5 193 عمم الفمك 19 
 %14.6 37 ينيالفاطم 21 
 %15.8 41 عمم الجرح والتعديل 21 
 %13 33 اإلسالم 22 
 %23.4 59 عمم االجتماع 23 
 %31.7 81 الحديث الموضوع 24 
 %59.1 149 التراث الطبي العربي 25 
 %29.7 75 آالت الحروب 26 
     

 %39.2 99 الثقافة العربية  1 3س
 %75.3 191 عمم الكالم  2 

 %32.1 81 حروب التحرير  3 
 %21.6 52 لفقها 4 
 %26.9 68 المنهج العممي 5 
 %32.9 83 الفمسفة اليونانية  6 
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 %31.1 76 حرية الفكر  7 
 %28.9 73 االجتهاد 8 

 %11.5 29 عمم أسباب النزول 9 
 %32.5 82 الترجمة 11 
 %25.3 64 اإلجماع 11 
 %32.9 83 الدولة العربية اإلسالمية 12 

ى:ىثانوًاى:ىتفدورىالنتائب    
َـّ التوصؿ     إلى وجود   ليياإتُبيف النتائج التي َت

في لدى طالبات الصؼ الرابع األدبي  مفاىيـ خاطئة 
وتتفؽ ىذه النتيجة عمى الرغـ مف  مادة التاريخ ,
المادة والمرحمة الدراسية والجنس  اختالؼ طبيعة

  )ٕٔٓٓ والخميؿ ةبيخطا (والبيئة مع نتائج دراسة 
 Taber) ةػودراس (ٕٗٓٓ,أبو سعيد)  ودراسة
  .لدى طمبتيا دت وجود مفاىيـ خاطئةوالتي أك (2003

رسيف دأف أغمب المإلى  وقد يعزى السبب في ذلؾ   
ة  لوا متمسكيف بالطريقة االعتياديادرسات ما ز والم

التي تؤكد عمى الحفظ  )التقميدية( في التدريس
 Joseph,et ). في الوقت الذي يؤكد والتمقيف فقط

al,200l)  عمى أف طرائؽ التدريس  التي تركز عمى
 شرح المدرس لممادة لف تؤدي إلى تعمـ ذي معنى ,
وقد يؤدي ذلؾ كما تبيف البحوث والدراسات الحتمالية 

كبر عندما تعرض أتكوف تكويف المفاىيـ الخاطئة, و 
المفاىيـ الجديدة بسياؽ ضيؽ مثؿ الدرس  التقميدي. 

(Joseph,2001:.2 كما يؤكد الشيراني . )مى ع
أفَّ  التعمـ بالطرائؽ التقميدية واالعتماد عمى طريقة 
واحدة ال يؤثر في تغيير المفاىيـ الخاطئة لدى 

 . (ٖٓ: ٜٜٙٔالطمبة)الشيراني, 
ىRecommendationىىىىىىثالثًا:ىىالتوصواتى:ى

 بما يأتي : باحثافوصي اليفي ضوء نتائج البحث , 

توجيو أنظار مدرسي مادة التاريخ   -ٔ
ومدرساتيا إلى أىمية الكشؼ عف المفاىيـ 
الخاطئة لدى طمبتيـ مف خالؿ االختبارات 
التشخيصية أو المقابمة أو المالحظة 
المستمرة , لكي يتـ تعديميا لتكوف بمثابة 

 ساس لممراحؿ المتقدمة مف الدراسة.حجر األ
مدرسي مادة التاريخ   قياـضرورة  -ٕ

مى عناصر المفيـو ومدرساتيا بالتركيز ع
( عند تدريس التطبيؽ ,التميز,)التعريؼ كافة

 عنصر واحد.المفاىيـ وعدـ االقتصار عمى 
 تحفيز واضعي المناىج لتنظيـ مناىج مادة  -ٖ

عطاء عمى وفؽ أساس مفاىيمي  التاريخ وا 
 تعديؿ المناىج.ف االىتماـ عند مزيدًا مذلؾ 

ىىىىىىىىىىىPropositions:ىىالمقترحاتىىرابعًا
 :ما يأتي باحثافقترح الياستكمااًل لمبحث الحالي ,   

مماثمة لمدراسة الحالية لمراحؿ  إجراء دراسات -ٔ
 مواد دراسية ُأخرى لكال الجنسيف.و 

باب المفاىيـ إجراء دراسة تحميمية ألس -ٕ
ونسبيا في مادة التاريخ  اطئة لدى الطمبةالخ

 .لمراحؿ تعميمية مختمفة 
إجراء دراسة تحميمية لألخطاء المفاىيمية  -ٖ

لدى مدرسي  مادة التاريخ ومدرساتيا في 
 المراحؿ الثانوية واإلعدادية .
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 (    أمسبء انسبدة اخلرباء1يهحق )

 مكان العمل التخصص المقب واالسم ت
 

 المفاهيم
 

 تشخيص المفاىيـ اختبار 

 أ.د. صبحي ناجي  1
 الجبوري      

منػػػػػػػػػػاىج وطرائػػػػػػػػػػؽ 
 تدريس الجغرافية

–كميػػػة التربيػػػة األساسػػػية
 الجامعة المستنصرية 

× × 

 أ .عزيز كاظـ النايؼ 2
        

 طرائؽ تدريس    
 الجغرافية   

الجامعػػػػة  –كميػػػػة التربيػػػػة
 كربالء

×  

 ×  جامعة بابؿ–لتربية كمية ا قياس وتقويـ أ.د فاىـ الطريحي 3

 طرائؽ تدريس أ. د. فرحاف عبيد عبيس 4
 الجغرافية     

جامعػػػػة  –كميػػػػة التربيػػػػة 
 بابؿ

× × 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس  أ.د فيصؿ عبد منشد 5
 الجغرافية

جامعػػػػػة  -كميػػػػػة التربيػػػػػة
 البصرة

× × 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس  أ.ـ.د جبار خمؼ الحارثي 6
 التاريخ 

األساسػػية  التربيػػة   كميػػة
 لمستنصرية الجامعة ا –

×  

 أ.ـ.د جبار رشؾ  7
 شناوة     

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس 
 التاريخ

 –كمية التربية 
 جامعة القادسية

× × 

8 
 حمداف ميديأ.ـ.د. 

 الجبوري     
 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس 
 الجغرافية

 كمية التربية األساسية
 جامعة بابؿ 

× × 

أ.ـ.د. . حسػػػػػػػيف ىاشػػػػػػػـ  9
 ىندوؿ الفتمي

مناىج طرائؽ تدريس 
 الجغرافية 

جامعػػػػة  –كميػػػػة التربيػػػػة 
 القادسية

 × 

 أ.ـ.د . سعاد محمد 11
 صبري      

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس 
 التاريخ

الجامعػػػة  –كميػػػة التربيػػػة 
 المستنصرية

× × 

أ.ـ.د عبػػػػد الرضػػػػا حسػػػػف  11
جامعػػػػة  –كميػػػػة التربيػػػػة  تاريخ إسالمي  جياد

 القادسية
× × 

 جامعة –كمية التربية تاريخ إسالمي أ.ـ.د. عبد الستار نصيؼ  12
 بابؿ       

× × 

-كميػػة التربيػػة األساسػػية عمـ النفس التربوي  أ.ـ.د. عبد السالـ جودت  13
 جامعة بابؿ

×  

أ.ـ.د. عبػػػػد الكػػػػريـ عبػػػػد  ٗٔ
 الصمد السوداني

طرائػػؽ تػػدريس عمػػـو 
 الحياة

 كمية التربية
 جامعة القادسية

× × 
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 (ٕممحؽ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 / كمية التربيةقادسية جامعة ال
 عمم النفسقسم  التربية و 

 صالحية المفاىيـ ( استبانة)                            
 ستاذ الفاضل ............................................المحترماأل  
 ........................ المحترمةستاذة الفاضمة. ...............األ  

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو . 
ف  ي م  ادة  دب  يالمف  اهيم الخاط   ة ل  دا طالب  ات الص  ل الراب    األ)ب     ا الموس  ومةمتهدراس   إج  را  باحث  انال رومي     
ت  اب ت  اري( األب  واب الس  تة األخي  رة م  ن ك موض  وعاتالمتض  منة ف  ي  قا م  ة بالمف  اهيم باحث  انال وق  د أع  د لت  اري(  .ا

فض  الع ع  ن  س  عةاعه  دف ف  يكم م  ن دق  ة وأمان  ة عممي  ة و نولم  ا ،  الحض  ارة العربي  ة اإلس  المية لمص  ل الراب    األدب  ي
ب  دا  ا  و  ب  االطالعالتفض  ل  ينراجي  أي  ديكم ه  ذف المف  اهيم ب  ين  باحث  انض    اليف  ي ه  ذا المج  ال  ك  ماطالع خب  رتكم و

 .صالحيتها مدافي الحكم عمى  آرا كم ومالحظاتكم القيمة
                       باحثافال                                                     ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير      

            

أ.ـ.د. نجػػػػػػػػػػػػػدت عبػػػػػػػػػػػػػد  ٘ٔ
 الرؤوؼ 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس 
 الجغرافية 

 

 –مية التربية /ابػف رشػد ك
 جامعة بغداد 

× × 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس  ـ.د.حميد ميدي راضي ٙٔ
 التاريخ

 الكمية التربوية المفتوحة
 

× × 

ٔٚ 
 

ـ.د. عبػػػػػػػػػػاس خمػػػػػػػػػػيس 
 الزيدي

جامعػػػػة  –كميػػػػة التربيػػػػة  تاريخ إسالمي
 القادسية

× × 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس  ـ.حيدر حاتـ فالح  ٛٔ
 التاريخ

 كمية التربية األساسية 
 معة بابؿجا –

× × 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس  محمد طعمة كاظـ  ٜٔ
 التاريخ

 الكمية التربوية 
 المفتوحة    

× × 

طرائػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػدريس  ميري عبد زيد ٕٓ
 التاريخ

 الكمية التربوية 
 المفتوحة   

× × 

 ×  إعدادية ميسموف ُمدرسة تاريخ  إبتساـ كاظـ  ٕٔ

 ×  ثانوية المتميزات لمبنات ُمدرسة تاريخ أمؿ صاحب ٕٕ
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 األدبيالوفبهين التي تن تحذيذهب في األبىاة الستت األخيزة هي كتبة التبريخ للصف الزابع 

 .2002الطبعت الثبهنت والعشزوى لسنت 

 غير صالح المفاىيـ ت
 صالح

 غير صالح المفاىيـ ت تعديؿ
 صالح

 تعديؿ

    عمـ التفسير ٕ٘    الحركة الفكرية ٔ
    المعتزلة ٕٙ    اإلسالـ ٕ
    المأثور ٕٚ    لغة الحضارة ٖ
    السنة النبوية ٕٛ    تعريبال ٗ
    المتواتر ٜٕ    حروب التحرير ٘
    الحديث الموضوع ٖٓ    اإلنسانية ٙ
    الصحاح الست ٖٔ    المراكز الفكرية ٚ
    الجرح والتعديؿ ٕٖ    حرية الفكر ٛ
    الفقو ٖٖ    اإلسالمية اإلخّوة ٜ
    االجتياد ٖٗ    العصبية القبمية ٓٔ
    عصر التابعيف ٖ٘    الحواضر العربية ٔٔ
    األمصار ٖٙ    المسجد ٕٔ
    اإلجماع ٖٚ    المدارس ٖٔ
    الكتب األربعة ٖٛ    الكتاتيب ٗٔ
    الترجمة ٜٖ    المدارس النظامية ٘ٔ
    الدولة العباسية ٓٗ    الفاطميوف ٙٔ
    الفمسفة ٔٗ    دار الحكمة ٚٔ
    عمـ الكالـ ٕٗ    خزائف الكتب ٛٔ
    الفمسفة اليونانية ٖٗ    الوراقة ٜٔ
    عمـ االجتماع ٗٗ    الكنائس واألديرة ٕٓ
    اخبار الماضيف ٘ٗ    العمـو الدينية ٕٔ
    الؽعمـ االخ ٙٗ    عموـ القرآف ٕٕ
    سالميةالحضارة العربية اإل ٚٗ    عمـ أسباب النزوؿ ٖٕ
    التراث الطبي العربي ٛٗ    الناسخ والمنسوخ ٕٗ
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فزدوس الحكوت ٜٗ
(ٔ)

    صَخئانً 63    
    انطثظ 46    انتطجيت ٓ٘
    انجبيع األظهط 46    انصيسنخ ٔ٘
    انًؽتُصطيخ 44    نًحتؽتا ٕ٘
    انتبضيد اإلَؽبَ  46    غجبضيخضقبو اناأل ٖ٘
    انًؽبئم انصقهيخ 46    انًطاصس ٗ٘
    الوذرست الزشيذيت 46    عهى انفهك 66
    سالهيتالذولت العزبيت اإل 67    عهى انكيًيبء ٙ٘
    انثقبفخ انعطثيخ 67    انجصطيبد 66
    لحزوة الصليبيتا 67    آالد انحطة 66
    انًُهج انعهً  67    ييعاٌ انحكًخ 59
    االؼتُجبط 66    الحضاريةالمراكز  61
    الكشىف الجغزافيت 66    انًؽجس انُجىي 61
     انًحطاة 62

 

  
 (3هلحق )

 ر تشخيص الوفبهين الخبطئت بصيغته النهبئيتاختبب

 -جببت الصحيحت:اختبري الحزف الذي يوثل اإل –/ ٔس

 :اأُلخر دليالع عمى نهوضدين اإلسالمي والثقافات والعقا دكان إقبال المسممين عمى التعمق في دراسة ال -1
 الحركة الدينية . –ب   الفكر اإلسالمي .             -أ
 الفكر العربي . -الحركة الفكرية .              د -ج
  : العموم الدينية تطمق عمى الدراسات التي تهتم بدراسة -2
 مصادر الفقه . -عموم القرآن والحديث والفقه .     ب -أ
 مصادر التشري  . -عموم الحديث وتدوينه .           د -ج
 :بجوانب الفكر الفمسفي العربي  اإلسالمي هو عمم أهم العموم التي ترتبط  -3
 األخالق .      –األصول .              ب   -أ
 الطبيعة  . -المغة    .               د -ج

                                                 

 .  مضممة تـ استبعادىا بحسب رأي الخبراءالمفاىيـ ال (ٔ)
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 : ب إجابة عدد من عمما  المسممين عمى أس مة االمبراطور فردريك الثاني ُعرفت  -4

 ب الممكي .الكتا -الخالصة في الرد عمى األمم  .           ب -أ
 خالصة الالهوت.  -المسا ل الصقمية .                        د -ج
 :يمثل مفهوم األخّوة اإلسالمية ارتباط أبنا  األمة الواحدة بروابط  -5
 ثقافية .  -اقتصادية .          ب -أ  
 اجتماعية . -عقا دية  .            د -ج
 : عمى الكذب ويفيد العمم هو الحديث نيتواطؤو  الحديث الذي رواف جماعة موثوقون  ال -6
 المعضل . -المتواتر  .            ب -أ
 المتصل.-المنقط    .           د -ج

 :ما يبرر أنَّ العرب المسممين هم  مؤسسو عمم الكيميا   براعتهم في  -7
 ل المعادن إلى أنواع أخرا .يتحو  –ترجمة الكتب الالتينية.                  ب  -أ   

 استخدام المختبرات واختراع األجهزة .            -وض  القواعد النظرية  .            د -ج

 : ب يسمى العمم الذي يعنى بمعرفة المراحل التي مر بها التشري  في القرآن الكريم  -8
 إعجاز القرآن الكريم . -الناس( والمنسوخ  .              ب -أ
 مجاز القرآن  . -د   المحكم والمتشابه  .            -ج
 :عرفت المدارس النظامية بهذا االسم ألنها  -9
 جودتها في النظام اإلداري.  -تساير النظام السياسي وقتذاك .           ب -أ
 نفاق الدولة عمى الطالب واألساتذة .إ -ت في عهد الوزير نظام الممك .    د أنش -ج

لػو آصمى اهلل عميو و كريم استناداع إلى ما تعمموف وفهموف  من النبي )تفسير عمما  الصحابة آليات القرآن ال -11 
 : ب   يعرل بالتفسير  وسمـ

 الرأي والمنقول  .    –الرأي .                 ب  -أ
 المأثور  .   -المأثور والرأي.       د -ج

 التاري( اإلنساني مفهوم يدل ويعبر عن تاري( وحضارة  -11
 العرب.      -ب                      الرومان  .   -أ    
 الفرس .                  -األمم والشعوب .                 د -ج    
 :عمى الكتب التي جمعت فيها  ةطمقت تسمية الصحاح الستأ -12
 األحاديث وشروحها الفقهية . -أسما  رواة الحديث .          ب -أ
 اديث المروية عن الصحابة. األح -معايب رواة الحديث .        د -ج

  : من الخصا ص التي جعمت المغة العربية لغة الحضارة في العصور الوسطى لكونها لغة -13
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 والعمل  . اإلدارة -التخاطب والمفاهيم .                   ب  -أ
 العمم .الثقافة و  -رب المحررين .      دالقرآن الكريم والع -ج 

 : ب من النباتات واألعشاب التي برع فيها العرب المسممون  ُعرفت  عممية تحضير األدوية -14
 الصيدلة.  -العقاقير البسيطة .                 ب -أ
 عمم النبات. -العالج التغذية .                د -ج  

 :دار الحكمة الذي ُشيد في العصر العباسي ُيعدُّ مثاالع  ألشهر  -15
 القصور .       -بالمكتبات .               -أ
 المستشفيات . -األسواق .             د -ج

   : يمكن تعريل المراكز الفكرية بأنَّها البمد الذي -16
 يكون موض  لطمب العمم والدراسة. -ب          تبذل فيه األموال لتأليل الكتب وجمعها . -أ
 يوجد فيه العديد من العمما   .  -د                   تكثر فيه دور العمم والمكتبات . -ج

 إلى أوربا باألرقام انتقمتالتي وحدها العرب المسممون ومنهم 1) ، 3،2، 4تسمى األرقام )....، -17
 الهندية .       -الغبارية .          ب -أ
 العربية.-الالتينية.          د -ج

 :هو  فأقرف  فآر   أو فعمه أو  لو وسمـآصمى اهلل عميو و كل ما قاله الرسول محمد ) -18
 التقاليد. -شري  .           بالت -أ
 الُسّنة. -العبادات  .         د -ج

   : هم االعتماد عمى المأثور في التفسيرالجماعة التي اتبعت األسموب العقمي في االستدالل وقمة  -19
 المعتزلة . -اإلمامية .                        ب -أ
 الصوفية . -إخوان الصفا .                  د -ج

  : ذنة في العمارة العربية اإلسالمية م الحمزونية المآذنأشهر نماذج  -21
 الحدبا  . -جام  السمطان أحمد  .        ب -أ
 جام  قرطبة . -مموية سامرا                د -ج

  : المراكز العممية ألبنا  الممل  والديانات اأُلخر في الدولة العربية اإلسالمية هي -21
 الربط الصوفية . -ا  .                        بالزواي  -أ 
 بيوت العمما  . -الكنا س واألديرة .                د -ج

 :يعد عمم التفسير من أهم العموم القرآنية كونه  -22
 دستور المسممين في دينهم ودنياهم . -ب           وسيمة لنشر الثقافة في العالم اإلسالمي . -أ
 وسيمة لمعرفة أسباب نزول القرآن الكريم. -د      . ام القرآن الكريميسهل التدرج في فهم أحك -ج
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   : تسمى المدة الممتدة من نهاية العصر الراشدي إلى نهاية القرن األول الهجري بعصر23
 العمما  . -أ الخمفا  .                     ب

 الصحابة .-التابعين .                 د -ج
 :الذي يهتدي به المصمون لمقبمة هو  لجدارالتقوس المعماري في وسط ا -24
 الرواق .  -المحراب .      ب–أ 
 الظمة . -البالط   .      د -ج

  :نموذج الذي اعتمدف المسممون في تخطيط مساجد الدولة العربية اإلسالمية وبنا ها هو األ-25
 مسجد قبا . -المسجد األقصى .          ب -أ
 مسجد الصخرة . -د  المسجد النبوي .          -ج
 :ب  نقل أخبار األمم السابقة وتدوينها  يسمى قديماع  -26 
 أخبار الماضين.  -تواري( البمدان  .          ب -أ
 التواري( العامة . -التراجم   .               د -ج

 :الحواضر العربية الكبرا في الدولة العربية اإلسالمية هي  -27
 األقاليم الزراعية في الدولة.أغنى  -الدولة .             ب  ارةأقاليم منفصمة عن إد -أ
 أعظم المراكز التجارية في الدولة  .   -الجهة المركزية في إدارة الدولة .         د -ج

 : ب مفهوم يعبر عن االهتمام  اإلنسانية -28
 ألمم القديمة .نقل تراث ا-مختمل الجوانب التي تهم اإلنسان .                   ب -أ
 .التقا  الثقافات المختمفة  -ميادين المعرفة المختمفة  .                           د -ج

 

 : الفراغات اآلتية بما يناسبيا أكممي/ٕس
 ................ب معرفة العرب لمعمل واألمراض قبل اإلسالم ومعالجتها كان يعرل  .1

 .........................ب  لة العربية اإلسالمية نس( الكتب وتجميدها وبيعها ُعرفت في الدو  .2

 ............. ب  بنا  المجتم  عمى أساس ارتباط أبنا ه بعضهم ببعض بصمة النسب هو ما يعرل .3

 غريقية إلى المغة العربية هو ........طمحات الفارسية واإلأول حركة ترجمة أدت إلى نقل الكثير من المص .4
 ة العربية اإلسالمية أصبحت فيما بعد أماكن لمعبادة والعمم هي........معسكرات عمى حدود الدول .5
 هي.........أدت إلى اتصال الشرق بالغرب لحقبة  طويمة وساعدت عمى نمو الحضارة األوربية الحديثة  .6
 حب الحكمة والبحث في الكون وطبيعة اإلنسان تعني ............... .7

ومعيناع في تمقي مختمل العموم والمعارل عرفتالتعميم فيها شك اتخذأماكن مستقمة  .8  ..........ب  الع منظما ع

 ........... ب  المدن التي أنشأها العرب المسممون بعد حروب التحرير واستقروا فيها عرفت .9
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 مهام......سالمية ومعاقبة من يغش منهم من مراقبة أصحاب المهن والحرل في الدولة العربية اإل .11
 .....بحركة سواق البعيدة ومناطق مجهولة تسمىن طرق بحرية جديدة لموصول إلى األولة البحث عمحا .11
 ..................ب حتى وقتنا الحاضر تعرل  ةآثارها ماثماألماكن التي ما تزال  .12

 .............هو . والدنيوية الدينيةأقدم األبنية التي اهتم المسممون بعمارتها وله أثر في الحياة  .13
 .......ب نشا ها العرب المسممون في أقاليم الدولة العربية اإلسالمية كانت تعرل إهتم  باالمكتبات التي  .14

 ................. باسم  من تاري( الدولة العربية اإلسالمية هـ 656- هـ132تعرل المدة الممتدة ) .15

 ريم هي ....................األماكن التي خصصت لتعميم األطفال القرآن الك .16

 ...الث عشر الميالدي باسم ..عرفت فمسفة ابن رشد التي اعتمدت  في الجامعات األوربية منذ القرن الث .17
 ......هي. متعددة من القرآن الكريم عرب المسممون وتناولت دراسة نواح  هتم بدراستها الاأول العموم التي  .18

 لنجوم وحركاتها وأحكامها  ووض   جداول دقيقة لها يعرل بعمم...............رصد ومراقبة العمما  ا .19

 ازدهرت القاهرة وأصبحت حاضرة لمعمم والعمما  في عهد ................ .21
 نقد رواة الحديث وتقصي أحوالهم ومعرفة اتجاهاتهم السياسية والفمسفية يعرل بعمم............. .21

 باعثاع لنهضتهم هو......................كان عرب وأشعرهم بقوتهم و أهم عامل ساعد عمى توحد ال .22

 والشعوب وأساليب معاشها وعادتها وتقاليدها يعرل بعمم .............. الجماعاتدراسة أحوال  .23

 تشويه الحديث النبوي الشريل وتوجيه الطعن لمعرب والمسممين كانت الغاية من ظهور ...... .24

طى      لمس   ممين ومؤلف   اتهم الت   ي نق   ل معظمه   ا إل   ى الالتيني   ة ف   ي العص   ور الوسالع   رب ا األطب   ا  إنج   ازات .25
 ..............ب ُعرفت  

 العرادة والصبور التي برع العرب المسممون في استعمالها تعد مثالع ل  .................. .26

 

      / اختاري مف العمود الثاني وضعيو أماـ ما ينطبؽ معو  مف الفقرات في العمود األوؿ ٖس
 العمود الثاني العمود األول                 ت

 
)     تعبي   ر ي   دل عم   ى توح   د ال   دين والق   يم والعم   م والمغ   ة    -1

 والفمسفة في كل متماسك ومتكامل.
 حروب التحرير  -أ
 
 الخالفة  -ب
 
 عمم أسباب النزول -ج
 
 الثقافة العربية  -د 
 

)     البح     ث ف     ي أص     ول العقي     دة اإلس     المية  وأسس     ها  -2
 وأصول الدفاع عنها.

)     أدت إل  ى نش  ر ال  دين اإلس  المي وتنش  يط الحض  ارات  -3
 طمبة العمم بين األقاليم اإلسالمية. وانتقالالقديمة الراكدة 

نسان ف ي المج االت كافَّ ة ياة اإل)    القواعد  التي تنظم ح -4
 وتساير تغير الظرول والتطور بالمجتم . 
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يج      اد  )      س      اعد عم      ى -5 مواجه      ة مش      كالت الحي      اة وا 
 جوبة والحمول بأمانة عممية . األ

 المنهج العممي - هـ 
  
 تبادل الرأي -و 
 الدولة العربية اإلسالمية -ز 
 
 حرية الفكر   -ح 
 
 عمم الكالم -ط 
 
 االجتهاد -ي 
 
 الفقه-ك 
 الترجمة  -ل 
 اإلجماع  -م 
 الفمسفة اليونانية -ن
 

 بقوة العقل اإلنساني. باإليمان )      تتميز -6
عن التق ا  التي ارات الفكري ة المختمف ة  واحت رام  )      تعبر -7
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Abstract 

   The present study aims at investigating 

Fourth Preparatory class students' wrong 

concepts about history with reference to the 

literary study . The procedures of this phase 

have been applied on a sample of (252) 

students who were selected randomly by 

applying the diagnostic test of the concepts 

including (66), test items matching , 

completion formula and multiple choice each.  

The authenticity of the test and 

discrimination power , difficulty factor  and 

the test stability via equation Cooder 

Richardson 20 where the total (83.0)  in a 

manner where the total retail mid-term 

(83.0), and it is good  reliability coefficient .  

    After the application of the test , answers 

of  the students were scored to identify 

misconceptions which showed that there are 

(15) wrong concepts ( 34% of the total 

answers ) distributed between the last six 

chapters from the history book of the fourth 

class  In light of the search results the 

researcher came up with a set of 

recommendations and proposals. 

 


