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 اثر استعمال الرسوم البيانية في تحصيل مادة الجغرافية
 الثاني متوسط عند طالب الصف

 حيدر حاتم فالح العجرش. محمد حميد مهدي المسعودي          م. م
 بل/ كمية التربية األساسيةجامعة با        جامعة بابل/ كمية التربية األساسية

 الفصل األول 
 مشكمة البحث: 

ل لرسية اةػػرلرسة ورضةػػرللةيػػ ت لسعية اػػ للرسة  ةػػرللرسبمةػػرللرسةبليػػ لليةا مػػ لاػػفلطوةػػؽلرس طػػلطللرسممػػ ت لللرسومػػـل تمثػػؿلرسومػػـل
ل.ل(106،لص61رسميمطرلرستيلتةيولافلرألضب وللرسم  ورلللرسمف هةـللرسمصطعت للي سومـللرسبت يرلمةً ل)

لهذرلم لةتت ةهلطبلبلرسصػؼلرسثػ ايلمتلمػطلضػيلتةعػـلمػ  رلرسة ورضةػرلرستػيلممبػفلرفلتمػ ا هـلضػيلتطػلولرضبػ وهـللم ػ ورت ـل
ل.للمف هةم ـلرسمتةعقرلي سة ورضةرلرللرسملر لرأل وى

لاللرفلت وةسلرسة ورضةػرلضػيلرسمػ روسلرسمتلمػطرلمػ لعرؿلةةتمػ لاعػ لرستفػظللرالمػتظ  وللاللةلةػ لرمػتةم ؿليل امػيرلبيةػورلسومػـل
لرسم طط للضيلت وةسلم  رلرسة ورضةرل) ل.ل(2،لص61ية اةرللومـل

لرسية اةػرلرسة ورضةػرلي مػتثا سل ورمػرل)ضوةيػرلل عةفػرلضػيلرألو فل عة  رلاع لذسؾلالتظلرسي تث فليعرلرس ورم للرستيلتا لسػللرسومػـل
لرسية اةرللرس6991ل– ل.ليلرسمةعلم للرسة ورضةرضلة رلؿ(لرستيلرظ ولليةؼلض اعةرلرمت  رـلرسومـل

لاع لم لميؽلذبوهلةمبفلصة غرلميبعرلهذرلرسيتثلي سمؤرؿلرآلتي:لليا سًل
لرسية اةرلرثولضيلتتصةؿلم  رلرسة ورضةرلاا لطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمطل؟ لهؿلرمتةم ؿلرسومـل

 أهمية البحث: 
هةـللرسمصػػػطعت لللرسم ػػػ ورللم ػػػ ورللرفلتػػػ وةسلرسة ورضةػػػرلسػػػ ىلطػػػبلبلرسصػػػؼلرسثػػػ ايلمتلمػػػطلةمػػػ ا هـلاعػػػ لتامةػػػرلرسمفػػػ 

لرسية اةػػرللليورست ػػ رس ػػور طل لتطيةػػؽلرستقػػ  ؽللرسمةعلمػػ للاعػػ لملريػػؼللييػػ ة لة ةػػ رلضيػػبًللاػػفلتامةػػرليػػورسرللتفمػػةوللتتعةػػؿلرسومػػـل
ل.ل(29،لص5رسة ورضةرللرس ولجليات  جللتةمةم للضيليلسلرمت  رم  ل)
لرسية اةػػػرلرسة ورضةػػػرليػػػ ولورلو ةمػػػةرلضػػػيلتػػػ وةسلرسة ورضةػػػرلسبلا ػػػ لتمثةػػػؿليصػػػو لسةبليػػػ للبمةػػػرلسػػػذسؾلةمثػػػؿلرمػػػت  رـلرسومػػػـل

لرسية اةػػرلةمبػػفلرفلتليػػالسعطعيػرلرسةبليػػ للرسم مػػرليػػةفلرسية اػػ للرسة ورضةػػرلربثػولممػػ لةتػػ ثلسػػللرمػػت  ملرل تصػ  ةرلض سومػػـل لةػػ رلؿلر 
لرسمتالارلذرلللم  ؿلوم عةرلمةػو رلتمػت  ـلضػيلمػة ؽلرسػ وسليةػ لرفلاع لهذهلرالوي ـلرإلتص  ةرلمم لةؤب لاع لرهمةرلهذهلرسومـل

لرسية اةرلرسة ورضةرل) ل.ل(161،لص66ةتصؿلرسطبلبلاع لمةعلم للتم ا هـلاع لض ـلهذهلرسومـل
لية اةػرللريػب ؿل لةةتم لرمعلبلرسةوضلرسية ايلاع لتوةمرلرسمةعلم لللتع ةصلرسية ا للرإلتصػ  ةرللليػة  لضػيلصػلورلومػـل

لتصػػػلة وةرلتمػػػ ؿلض ػػػـللرمػػػتةة بلرس صػػػ  صللرالتة هػػػ لللرسةبليػػػ للرسم تعفػػػرللرسمتيػػػ ي رلسعظػػػلرهولتليػػػةتةرلرللضػػػيلهة ػػػرلومػػػـل
للراليب ؿلرسة ورضةرلتة ل ةوللمةعرلسعتةيةوللتلصةؿلرسمةعلم للبم لةمبػفلرفلتةتيوهػ لس ػرلث يتػهلةيػوحل رسة ورضةرللتيةً لسذسؾلض سومـل

سعاػ ظولرسة ػ لمػفلرلؿللهعػرللاعةػهلةمبػفلرسقػلؿلرفلرسةػوضلرسيةػ ايللي  لرسم وسلسعطبلبلسم لس  لمػفل  صػةرلضػيلراطػ سلضبػورلمػوةةر
ل.ل(96،لص6هللولحلرسية ا لللميةؿلرسلصلؿللس لم لت يؤهلمفلمةعلم لل)

لرسية اةرلرسة ورضةرلتتت جللس لرالمتةم ؿلرالمثؿلمفلس فلرسمػ وسللرسط سػبلسعةػ  رلرسمةعلمػ لللتامةت ػ لممػ لةمػ ا لاعػ ل ض سومـل
يرللةم ا لاع لتيبةؿلرسصلولرسم تعفرلضيلذهفلرسطعيرلسعية  لللرالي سةـللرسظػلرهولرسة ورضةػرلرسم تعفػرلضفة ػ لةةػ لعة  رلتتصةؿلرسطع

ل.ل(626،لص69رسطعيرلالاً لاع لتتيعلمبلمالرستق  ؽلرسة ورضةرليأمعلبلتةةعلااهلرسبعم للليطوؽلميليرل)
لرسية اةرلرسة ورضةػرلتالا ػ للتةػ  لرسية اةػرليػ س طلطللرالامػ رللرسػ لر ولرسية اةػرلعةػ  رللمم لةعة لمفلرهمةرلرسومـل  ه لضما ػ لرسومػـل

ليأالرا ػػ لتةػػ للمػػ  ؿلتةعةمةػػرلم مػػرلتةػػةفلرسطػػبلبلضػػيلتليػػةاللتطػػلةولبػػؿلة اػػبلمػػفلرسظػػلرهول اعػػ لرس ػػور طلرسعماةػػرللهػػذهلرسومػػـل
ل.ل(161-161،لص66رسة ورضةرلرسم تعفرلمم لةم ا لاع لتامةرلرسمةعلم لللعة  رلرستتصةؿلرسةعميل)
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لرسية اةرلرسة ورضةػرلضػيلرستػ وةسلضقػ لي مػللرسبثةػولمػفلرسػ لؿللمػفليةا ػ لرسةػورؽليتيػمةفلرسماػ هجللرسبتػبل لتأبة ًرلألهمةرلرسومـل
لرسية اةػػرلستبػػلفل ةػػػوللمػػةعرللاػػػلفلسعمػػ وسللرسط سػػبلضػػػيلرستةعػػةـللرستػػػ وةسل) ،ل61رسم ومػػةرليمليػػلا لللمفػػػو رلل  صػػرلي سومػػػـل

ل.ل(611ص
لرسية اةػػػرلرسة ورضةػػػرلضقػػػ لراطػػػ ل)يػػػ ةولضػػػيل صػػػلصلرسول لرسية اةػػػرلرسة ورضةػػػرلBeyerل-مػػػـل (لرهمةػػػرلبيةػػػورلضػػػيلرمػػػت  رـلرسومػػػـل

للرسم ططػػ للرسية اةػػرللم  ورت ػػ للاػػ ه لرمػػعلبلمتب مػػؿل لت وةمػػ  لسػػ ىلرسطعيػػرلضػػيلم تعػػؼلرسمورتػػؿلرس ورمػػةرلل  صػػرلتػػ وسلرسومػػـل
ل.ل(25،لص65رستوبةبل)

لرسية اةرلرسة ورضةرللرسةمؿلاع لتتعةع  للامػؿلسلتػ لليمػةطرل(ل2006لرب لرسم مور يللوض يهل) اع لرهمةرلرتق فلم  ورللرسومـل
لية اةػػرلسعماتةػػ للرسعوراةػػرللرسصػػا اةرللتفمػػةولرسية اػػ للرإلتصػػ  ةرلسػػ ىلطػػبلبلرسموتعػػرلرسمتلمػػطرلل  صػػرلطػػبلبلرسصػػؼل لومػػـل

ل.ل(665-661،لص60رسث ايلرسمتلمطل)
رفلرسعةاػػػػرلرالمتيػػػػ وةرلرسمبعفػػػػرليتت ةػػػػ لرسم ػػػػ ورللرسمتةعقػػػػرلي سة ورضةػػػػرلرتفقػػػػللاعػػػػ لل(1986ل-Aricksinل–لذبػػػػول)روبمػػػػلفل

لرسية اةرلرسة ورضةرللتاظةـلرسمةعلم للرسة ورضةرلمفلرسبتبلرسم ومةرل)لهتم ـرال ل.ل(661،لص9ي متةم ؿلرسومـل
لرسية اةػػػرلرسة ورضةػػػرلمػػػفلرهمةػػػرلور لرسي تػػػثلرفلةمػػػتةةفلي ػػػ لضػػػيل تةويتػػػهلستػػػ وةسليةػػػضلرسمليػػػلا لللاظػػػوًرلسمػػػ لس ػػػذهلرسومػػػـل

لرسية اةػػرلمػػفلرثػػولضػػيلمػػ  رل رسة ورضةػػرلمػػفلرسمػػا جلرسمقػػوولسعصػػؼلرسثػػ ايلرسمتلمػػط،لرمػػبًللضةمػػ لةمبػػفلرفلتق مػػهللتت ثػػهلهػػذهلرسومػػـل
لرسية اةػرلرسة ورضةػرليطور ػؽللرمػ  سةبلرسة ورضةرلاا لرسطبلبلسئلم  ـلمفلرست لضيليةؼلت وةسلرسة ورضةرلييبؿلا ـللت وةسلرسومـل

لرسية اةػػػرلرسمعلاػػرللرالمثعػػرللرسيػػلره للويط ػػ لي سمفػػ هةـللرسمصػػطعت لللرسم ػػػ ورلل تػػ وةسلت ةثػػرللمتالاػػرلمػػفل ػػبلؿلرمػػت  رـلرسومػػـل
ل.للرستق  ؽلرسة ورضةرلسعظلرهولرسطيةةةرللرسييوةر

لل-لمم لتق ـلتظ ولرست ةرللس لهذهلرس ورمرلمفل بلؿلم لةأتي:ل
ل.ل ؽللرم سةبلت وةمةرلت ةثررهمةرلت وةسلم  رلرسة ورضةرليطور .6
لرسية اةػػرللمػػ ىل .2 هػػ لضػػيلطػػبلبلرسصػػؼلرسثػػ ايلرسمتلمػػطلسعبيػػؼلاػػفلرثوهػػ لضػػيلتتصػػةؿلمػػ  رلرسة ورضةػػرلااػػ لتأثةولرهمةػػرلرسومػػـل

ل.لطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمط
لرسية اةرلضيلت وةسللرسة ورضةرلضػيلرسصػؼلرسثػ  .1 ايلرسمتلمػطلضػيلا ـللةل ل ورمرلم يقرل)اع لت لاعـ(لرسي تث فلتا لسللرسومـل

 .لرسةورؽ
 هدف البحث: 

لة  ؼلهذرلرسيتثللس لمةوضر:ل
لرسية اةرلضيلتتصةؿلم  رلرسة ورضةرلاا لطبلبلرسصؼلرسث ايلرسمتلمط(لل ل)رثولرسومـل

 فرضية البحث: 
ضةػرل)سةسلها سؾلضوؽلذلل السرللتص  ةرليةفلمتلمػطل وةػ للتتصػةؿلطػبلبلرسمةملاػرلرستةوةيةػرلرسػذةفلة ومػلفلمػ  رلرسة ورل

ل لرسية اةػػرللمتلمػػػطل وةػػ للتتصػػةؿلرسمةملاػػرلرسيػػػ يطرلرسػػذةفلة ومػػلفلرسمػػ  رلافمػػػ  لمػػفلغةػػولرمػػتةم ؿلرسومػػػـل ي مػػتةم ؿلرسومػػـل
ل.لرسية اةر(

 حدود البحث: 
لةقتصولهذرلرسيتثلاع :ل

ل.لاةارلمفلطبلبلرسصؼلرسث ايلرسمتلمطلضيلمت ضظرلي يؿ -6
ضػيلرسةػورؽلل2060_2009ايلمتلمػطلرسمقػوولت وةمػهلسعةػ ـلرس ورمػيلمليلا للمفلبت بلة ورضةرلرسلطفلرسةوييلسعصؼلرسثػ  -2

ل.لرسافط(ل–رسصا اةرلل–)رسمت صةؿلرسعوراةرللرسصا اةرل
 

 تحديد المصطمحات: 
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 ( 0222أواًل: الرسوم البيانية: وعرفها الصوفي )
ةفليطةتػػةفلرللظػػ هوتةفلرلليأا ػػ ل)ومػػـلت طةطػػيلي مػػت  رـلرسػػاقطللرالامػػ رللرس طػػلطلرللر لومػػلعلر ػػوىلتةيػػولاػػفلرسةبليػػرليػػ

ل.ل(602،لص62ربثولمفلرسمةعلم لللتليتهلمو ةً (ل)
 التعريف اإلجرائي لمرسوم البيانية

لألاػػلرعلمتةػػ  رلتليػػالظػػ هورلة ورضةػػرلمةةاػػرلب سمػػ وجلرستبػػورو للرسػػ ر ورلرسية اةػػرلتلظػػؼليػػ ألسلرفلس ػػوضلت وةمػػ  ل هػػيلومػػـل
ل.لرسة ورضةر(لتةعةم  لس ىلطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمطلضيلم  رل

 ( 0222ثانيًا: الجغرافية وعرفها حداد )
ل.ل(11،لص15(ل)سئلام فيأا  ل)رسةعـلرسذ لة وسلرألوضليلصف  للطاً ل

 التعريف اإلجرائي لمجغرافية 
رستقػػ  ؽللرسمةعلمػػ لللرسية اػػ لللرسم ػػ ورللسعظػػلرهولرسة ورضةػػرلرسطيةةةػػرللرسييػػوةرلرسمتيػػمارلضػػيلبتػػ بلرسة ورضةػػرلسعصػػؼلرسثػػ ايل

ل.لرسمتلمط
 ( Webesters( )1791 –ثالثًا: التحصيل: عرفه )وبستر 

ليهلرسط سبليةمؿلم لمفلرسا تةرلرسبمةرلرللرسالاةر(ل) ل.ل(p16 :1يأاهل)راة علرللر رسلةقـل
 التعريف اإلجرائي لمتحصيل 

يةػػػػ ل ورمػػػػت فلرسػػػػ وة للرستػػػػيلمةتصػػػػؿلاعة ػػػػ لطػػػػبلبلاةاػػػػرلرسيتػػػػثلضػػػػيلرال تيػػػػ ولرستتصػػػػةعيلرسيةػػػػ  لرسػػػػذ لراػػػػ هلرسي تػػػػثل
لرسية اةرللسعملي ل.لا للرسة ورضةرلي متةم ؿلرسومـل

 التعريف اإلجرائي لمصف الثاني المتوسط: 
هللرسصؼلرسث ايلضيلرسموتعرلرسمتلمػطرلرسمتبلاػرلمػفلثػبلثلصػفلؼللرسػذ لة  عػهلرسط سػبليةػ لاة تػهلضػيلرسصػؼلرأللؿلمػفل

ل.لتعؾلرسموتعر
ل

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة: 

لللاويةرل:ل ورم رلالًل
لل6991ل–رالو فلل– وةيرلل عةفرل -6

لرسية اةرلضيلض ـلطبلبلرسصؼلرسم  سلضيلرألو فلسعمةعلم للرسة ورضةر(لة رلؿ)ضة سةرلرمت  رـلرسل ل.للرسومـل
لرسية اةػػرلضػػيلض ػػـلطػػبلبلرسصػػؼلرسمػػ  سلرألم مػػيللةػػ رلؿهػػ ضللهػػذهلرس ورمػػرللسػػ لرستةػػوؼلاعػػ لضة سةػػرلرمػػت  رـلرس لرسومػػـل

.ل0ةلة لضوؽلذلل السػرللتصػ  ةرلااػ لممػتلىل)لورضةرللي لمةللرس ورمرللس لر تي ولرسفويةرلرسصفوةرلرستيلتقلؿل)السعمةعلم للرسة 
(لط سيػػً لتلعاػػلرلاعػػ لمةمػػلاتةفلرسمةملاػػرلراللسػػ لتةوةيةػػرل10(لضػػيلض ػػـلرسمةعلمػػ للرسة ورضةػػرلليػػ لتبلاػػللاةاػػرلرسيتػػثلمػػفل)05

(لط سيً للتبلاػللرال ررلمػفلتطػلةولر تيػ ولسقةػ سلض ػـلرسمةعلمػ لل11تبلاللمفل)لطري ي(لط سيً للرسمةملارلرسث اةرل11تبلاللمفل)
لرسية اةػػرلتبػػلفلمػػفل)لةػػ رلؿرسة ورضةػػرلي مػػت  رـلرس (لضقػػورلمػػفلاػػلعلرال تيػػ ولرسمتةػػ  لطيػػؽلاعػػ لرسمةمػػلاتةفلييػػؿلرستةويػػرل11لرسومػػـل

لل-(للي لري وللرسات  ج:لANCOVA-1(ل)2×لل6لية ه للرمت  ـلرسي تث فلرستتعةؿلرستي ةفلرالت   لرسمص تبل)
لرسية اةػرلضػيلض ػـلرسمةعلمػ للرسة ورضةػرلسػ ىلطػبلبلرسصػؼلرسمػ  سلرألم مػيل)لةػ رلؿرسها سؾلرثولبيةولالمتةم ؿل ،ل9لرسومػـل

ل.ل(621-661ص
 ل6991ل-رسةورؽلل– ورمرلرستبوةتيل -2

لرسية اةرلضيلرستتصةؿللرمل ل.لتيق سلرسمةعلم لللتةابلرس طألرساتل ()رثولت وةسليلرا لرسع رلرسةويةرلي مت  رـلرسومـل
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لرسية اةػػرلضػػيلل–رةوةػػللرس ورمػػرلضػػيلة مةػػرلي ػػ ر ل بعةػػرلرستويةػػرل)ريػػفلويػػ (للهػػ ضلللسػػ لمةوضػػرلرثػػولرستػػ وةسلي مػػت  رـلرسومػػـل
ل.لرستتصةؿللرمتيق سلرسمةعلم لللتةابلرس طألرساتل لضيلم  رليلرا لرسع رلرسةويةرلستبلمةذلرسصؼلرسم  سلراليت ر ي

(لتعمةػػذللتعمةػػذرلضػػيلرسمةملاػػرلرستةوةيةػػرل29(لتعمةػػذللتعمةػػذرلمػػلعاةفلاعػػ لمةمػػلاتةفليلريػػعل)51بلاػػللاةاػػرلرسيتػػثلمػػفل)لت
اعمػً لرفلرسي تثػرلر تػ وللييػبؿلايػلر يلم ومػرلرسويػيلراليت ر ةػرلرسم تعطػرللراػ لللرسيػ يطر(لتعمةذللتعمةذرلضػيلرسمةملاػرل21ل)

ل-(لتـلرستلصؿللس لرسات  جلرآلتةر:لT- Test(لضقورللي متةم ؿلرال تي ولرست  يل)10مفل)لرسي تثرلر تي وًرلتتصةعةً لية ةً لتأسؼ
لرسية اةرلرسي يطرتفلؽلرسمةملارلرستةوةيةرلضيلمتلمطلرستتصةؿلاع لرسمةملارل -6 ل.لضيلرمت  رـلرسومـل
لرسية اةرلاع لرسمةملا -2 ل.ل(666-15،لص1)لرسي يطررلتفلؽلرسمةملارلرستةوةيةرلضيلرمتةف سلرسمةعلم للضيلرمت  رـلرسومـل

 ثانيًا: دراسات أجنبية 
للU. S. A – 1980ل– ورمرللسمفلل-6
ل.ل)امللرالمت الؿلستبلمةذلرسمالرللرسث سثرللرس  ممرللرسم يةرلبم لةبيف  لرست رايلرستولس ىلومـلم طط للرس ور ط(ل

ةذلرسموتعرلراليت ر ةرلضيلرسمالرللرسث سثػرللرس  ممػرله ضللهذهلرس ورمرللس لرستةوؼلاع لرسامللرالمت السيلضيلرس ور طلاا لتبلم
(لتعمةػذل15(لمةػ مةعلراللسػ لتتبػلفلمػفل)1لرسم يةرلبم لةبيػف  لرستػ رايلرستػولسػ ىلومػـلرسم ططػ للسع ػور طللتبلاػللرسةةاػرلمػفل)

عمةذلمفلرسم يعلراليت ر يللرا ل(لت10(لتعمةذلمفلرس  مسلراليت ر يللرسث سثرلتبلاللمفل)59مفلرسث سثلراليت ر يللرسث اةرلتبلاللمفل)
ومـلراليػة سلل-رستامةؽللرستا مؽل–رسي تثلر تي وًرلالسةللات  ةهليتتعةؿلرستي ةفللراتم للرس ورمرلمة ةةولسع ور طلتتيمفل)رستاظةـل

ل.لرستةوة (ل-ألهمةت  لضقً ل
ل-لرمفوللرس ورمرلافلرسات  جلرالتةر:ل

ل.للألهمةت  ظةـللرستةوة للومـلرالية سللضقً للةل لصةلي للس ىلرستبلمةذلضيلرستامةؽللرستا -6
ل.ل(p: 355 :2رفلسعمم ض لللرسمم ت للرسموملمرليةفلرستبلمةذلرثولضيلي ورت ـلاع لومـلرس ور طلي ست رايلرستول) -2

ل
 موازنة الدراسات السابقة

لل-لضةم لةعيلاوضللملرعارلرس ورم للرسةويةرللرألةايةرللرس ورمرلرست سةر:ل
ل6991لرةوةػػلل ورمػػرل)رستبوةتػػي(لضػػيلرسةػػورؽلمػػارلل6991ةوةػػلل ورمػػرل) وةيػػرلل عةفػػر(لضػػيلرألو فلمػػارل:لرمبػػ فلرس ورمػػر -6

ل.لضيلرسلالة للرسمتت رلرالموةبةرلرم لرس ورمرلرست سةرلضق لرةوةللضيلرسةورؽل1980ل ورمرللسمفل
لرسل-رألهػػ رؼ:ل -2 ية اةػػرللرسم ططػػ للرمػػ لرس ورمػػرلةمةػػعلرس ورمػػ للرستػػيلاويػػ  لرسي تػػثلهػػ ضلللسػػ لمةوضػػرلضة سةػػرللرثػػولرسومػػـل

لرسية اةػػرلرسة ورضةػػرلضػػيلتتصػػةؿلطػػبلبلرسصػػؼلرسثػػ ايلمتلمػػطلضػػيلمػػ  رل رست سةػػرلضقػػ لهػػ ضلللسػػ لمةوضػػرلرثػػولرمػػتةم ؿلرسومػػـل
ل.لرسة ورضةر

ضأا ػ للرتيةللرس ورم للرسم يقرلةمةة  لرسما جلرستةوةييللم لرس ورمرلرست سةرلضق لرتيةللرةيػ لرسمػا جلرستةوةيػيل-:لما جلرسيتث -1
 .لتتفؽلمعلرس ورم للرسم يقرلسمبل مرلرسطيةةرللره رؼلرسيتث

(لط سيػػً لمػػفل10رةوةػػللرس ورمػػ للرسمػػ يقرلاعػػ لاةاػػ للم تعفػػرلضقػػ لب اػػلل ورمػػرل) وةيػػرلل عةفػػر(لاةات ػػ ل)ل-:لرسةةاػػرللتةم ػػ  -1
ؼلرسمػػ  سلراليتػػ ر يل(لط سيػػً للط سيػػرلضػػيلرسصػػ51طػػبلبلرسصػػؼلرسمػػ  سلرألم مػػيلل ورمػػرل)رستبوةتػػي(لتبلاػػللاةات ػػ لمػػفل)

 .ل(لط سيً لمفلطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمط11(لتعمةذللتعمةذهلرم لرس ورمرلرست سةرلضق لتبلاللاةات  لمفل)261ل ورمرللسمفل)
ةمةػػػعلرس ورمػػػ للرمػػػت  مللرال تيػػػ ولرستتصػػػةعيلإلظ ػػػ ولرساتػػػ  جللرس ورمػػػرلرست سةػػػرلبػػػذسؾلرمػػػت  مللل-رأل لرللرسممػػػت  مر:ل -5

 .ل(لضقور20سمبلفلمفل)رال تي ولرستتصةعيلر
(لسةةاتػػةفلممػتقعتةفلمػػ لاػ رل ورمػػرلT-testرس ورمػ للرسمػػ يقرلةمةة ػ لراتمػػ للاعػ لرال تيػػ ولرستػ  يل)ل-رسلمػ  ؿلرإلتصػػ  ةر:ل -1

)لسمػػف(لرمػػت  مللتتعةػػؿلرستيػػ ةفلضيػػبًللاػػفلرمػػت  رـلةمةػػعلرس ورمػػ للمويػػعلبػػ  للمة مػػؿلروتيػػ طليةومػػلفللمة مػػؿلرسصػػةليرل
 .لفقورلللرس ورمرلرست سةرلرمت  مللرسلم  ؿلرإلتص  ةرلرسما ميرلمفل بلؿلمي وبت  لسع ورم للرسم يقرلمة مؿليلرلتمةةعلرس
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لةلرابلرإلض  رلمفلرس ورم للرسم يقر:ل
لسق لرض  لرسي تث فلمفلرس ورم للرسم يقرلضيلةلرابلا ة رلهي:ل

ل.لتت ة له ؼلرسيتث .6
ل.للره رضهلراتم  لرستصمةـلرستةوةييلرسما مبلسظولؼلرسيتثلرست سي .2
ل.لتت ة لتةـلرسةةارللرمعلبلر تة وه  .1
ل.لر تة ولرسلم  ؿلرإلتص  ةرلرسما ميرلإلةورسرللرسيتثلرست سيللره رضه .1
ل.لتتعةؿلات  جلرسيتثلرست سيللتفمةوه  .5
ل

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 : منهج البحثأوالً 
لرسية اةػرلضػػيلتت صػةؿلمػ  رلرسة ورضةػرلااػ لطػبلبلرسصػؼلرسثػ ايلرسمتلمػػط(لرتيػعلرسي تثػ فلرسمػا جلرستةوةيػيلستةػوؼل)رثػولرسومػـل

ل.لضيبًللافلراهلرت لرسما هجلرسممت  مرلضيلرسيتلثلرستويلةرللرسافمةرللرغوريهألاهلرسما جلرسما مبلسطيةةرلرسيتثل
 : التصميم التجريبيثانياً 

تةويػرلاعمةػر،للذلرفلمػبلمرلرستصػمةـللةة لر تة ولرستصمةـلرستةوةييلرلسػ لرس طػلرللرستػيلتقػعلاعػ لاػ تؽلرسي تػثلااػ للةور ػه
لصػػتتهلهمػػ لرسيػػم فلرألمػػ سلسعلصػػلؿللسػػ لاتػػ  جلمػػعةمرلل يةقػػر،للةتليػػؼلتت ةػػ لاػػلعلرستصػػمةـلرستةوةيػػيلاعػػ لطيةةػػرلرسميػػبعر،ل

يػبؿلسذسؾلر ت ولرسي تث فلرستصمةـلرستةوةييلذرلرسييطلرسةع ي،لألاهلربثولمبل مرلإلةورسرلليتثه،للبم لميةفلضيلرسللظولؼلرسةةار
ل.ل(6)

ل
ل(ل6يبؿل)

 رال تي و رسمت ةولرسممتقؿ رسمةملار

لرسية اةر تةوةيةر  ر تي ولية   رسومـل

 ر تي ولية   ػ ي يطر

لةيةفلرستصمةـلرستةوةيي
ل
ل
ل
ل

 ثالثًا: مجتمع البحث
 لرمػم سلرسمػ روسلةتطعبلرسيتثلرست سيلتت ة لمةتمعلرسيتث،لسذسؾلسة سلرسي تث فللس لم ةوةػرلتويةػرلي يػؿلضػوعلرسمت لةػؿلستت ةػ

رسث الةػػػرللرسمتلمػػػطرلسعياػػػةفللرستػػػيلةتلرةػػػ لضػػػيلم رومػػػ  ليػػػةيتةفلرللربثػػػولسعصػػػؼلرسثػػػ ايلمتلمػػػط،لليػػػ ليعػػػ لاػػػ  لرسمػػػ روسلرسث الةػػػرل
ل.ل(لث الةرللمتلمطر،للي لر ت ولرسي تث فلييبؿلايلر يليمةطلث الةرلرسيي  ولسعياةف61لرسمتلمطرلضيليي سلرسمت لةؿل)

ل
  ًا: عينة البحثرابع
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ب(لسعصػػؼلرسثػػ ايلمتلمػػطللر تػػ ورلييػػبؿلايػػلر يل–ييػػؿلتطيةػػؽلرستةويػػرلعرولرسي تثػػ فلث الةػػرلرسييػػ  ولسعياػػةفلضلةػػ ليػػةيتةفل)رل
رسيػػةبلس ػػوضلتت ةػػ لرسمةملاػػرلرستةوةيةػػرللرسيػػ يطر،لضب اػػلليػػةيرل)ر(لرسمةملاػػرلرستةوةيةػػرللرسيػػةيرل)ب(لرسمةملاػػرلرسيػػ يطر،ل

(لط سػػبلليةػ لرمػػتية  لرسورمػػيةفلرصػيتلليػػةيرل)ر(لمبلاػػرل11لاػػ  لطػبلبلرسيػػةيرل)ب(ل)ل(لط سيػػ ًل11لبػ فلاػػ  لطػػبلبليػةيرل)ر(ل)
ل.ل(لةيةفلذسؾ6(لط سيً للرسة لؿل)11(لط سيً لليةيرل)ب(ل)11مفل)

ل(ل6ة لؿل)
لةيةفلا  لطبلبلمةملاتةفلرسيتثلية لرمتية  لرسطعيرلرسورميةف

 رسة   رسيةير رسمةملار

 11 ر رستةوةيةر

 11 ب رسي يطر

 11  سمةملعر

 ًا: تكافؤ مجموعتي البحثخامس
يلاتػػ  جلضػػتػػوصلرسي تثػػ فلييػػؿلرسيػػولعليتطيةػػؽلرستةويػػرلاعػػ لتبػػ ضؤلمةمػػلاتيلرسيتػػثلضػػيليةػػضلرسمت ةػػورللرستػػيلةةتقػػ لرا ػػ ليػػ لتػػؤثول

لرستةوير،للهذهلرسمت ةورللهي:ل
لرسةمولرسعمايلسعطعيرلمتملبلي سي لو:ل -6

(لليع ػػػػللرسقةمػػػػرلرست  ةػػػػرلرسمتمػػػػليرل61172(للسعمةملاػػػػرلرسيػػػػ يطرل)111.ل6)ليعػػػػ لرسمتلمػػػػطلرستمػػػػ ييلسعمةملاػػػػرلرستةوةيةػػػػر
(للهذرلة ؿلاع لرفلمةمػلاتيلرسيتػثلمتب ض تػ فلضػيلرسةمػول11(لاا ل وةرلتوةرل)2(للهيلريؿلمفلرسقةمرلرسة لسةرلرسي س رل)6761)

 (لةيةفلذسؾ:ل2رسعمايللرسة لؿل)
ل
ل(ل2ة لؿل)

لطبلبلمةملاتةفلرسيتثلألام ورسة لسةرللرسمتمليرللةيةفلرسلمطلرستم ييللرستي ةفللرسقةمر

 رسة   رسمةملع
رسلمطل
 رستم يي

 رستي ةف
 وةرل
 رستوةر

 ممتلىلرس السر رسقةمرلرست  ةر
  رسة لسةر رسمتملير

 9719 61171 11 رستةوةيةر
 05.ل0 2 6761 11

 9751 61172 11 رسي يطر
ل

 :ل2060-2009رأللؿلرسمتلمطلسعة ـلرس ورميلل وة للم  رلرسة ورضةرلرسا   ةرلسعصؼل-2
(ل07111(لليع للرسقةمرلرست  ةرلرسمتمليرل)12711(للسعمةملارلرسي يطرل)1171يع لرسمتلمطلرستم ييلسعمةملارلرستةوةيةرل)

ل(للهػػػذرلةػػػ ؿلاعػػػ لرفلمةمػػػلاتةفلرسيتػػػثلمتب ض تػػػ فلضػػػيل وةػػػ للمػػػ  ر11(لااػػػ ل وةػػػرلتوةػػػرل)2لهػػػيلريػػػؿلمػػػفلرسة لسةػػػرلرسي س ػػػرل)
 (لةيةفلذسؾ:ل1رسة ورضةر،للرسة لؿل)

ل(ل1ة لؿل)
لةيةفلرسلمطلرستم ييللرستي ةفللرسقةمرلرسة لسةرللرسمتمليرل

لس وة للم  رلرسة ورضةرلسمةملاتيلرسيتثلضيلرالمتت فلرسا   يلسعصؼلرأللؿلمتلمط

رسلمطل رسة   رسمةملع
 رستم يي

 وةرل رستي ةف
 رستوةر

 ممتلىلرس السر رسقةمرلرست  ةر
  رسة لسةر رسمتملير
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 221769 1171 11 رستةوةيةر
 05.ل0 2 07111 11

 215716 12711 11 رسي يطر
لرستتصةؿلرس ورميلسؤلب:لل-1

تـلرستصلؿلاع لرستتصةؿلرس ورميلسئلي سلافلطوةؽلرمتم ورلرسمةعلم لللرسيط يرلرسم ومةرلتةثلتػـلتقمػةـلممػتلىلرستتصػةؿل
لل-(لةيةفلذسؾ:ل1ضؤلرسمةملاتةفلضيلهذرلرسمت ةولرمتةمؿلر تي ولب  لتويةعللرسة لؿل)لس لض  للرويعللسعتتقؽلمفلتب 

ل(ل1ة لؿل)
ليةفلمةملاتيلرسيتثللسآلي سةيةفليةمرلمويعلب  لتويةعلضيلرستتصةؿلرس ورميل

 ةرل رسة   رستتصةؿلرس ورميلسؤلب رسمةملار
 رستوةر

ممتلىل يةمرلب  لتويةع
ةقورللرمي+ رس السر

 لةبتب
بعةرلضم ل را ر ةر متلمطرلر ي+ريت 

 ضلؽ
 رسة لسةرل رسمتملير

ل 11 9 60 1 1 رستةوةيةر
1 

ل
 61.ل0

ل
 16.ل1

ل
 11 9 9 1 1 رسي يطر 05.ل0

 11 61 69 65 61 رسمةملع
لتصػ  ة لل(للهػذرلةيػةوللسػ لرا ػ لغةػول رسػر16،ل1(لريؿلمفلرسقةمرلرسة لسةرل)61.ل0(لرفليةمرلبأ لتويةعل)5تيةفلمفلة لؿل)

ل.لم لةؤب لرفلمةملاتيلرسيتثلمتب ض ت فلضيلهذرلرسمت ةو
لرستتصةؿلرس ورميلسبلـ:لل-1

تـلرستصلؿلاع لرستتصةؿلرس ورميلسئلي سلافلطوةؽلرمتم ورلرسمةعلم لللرسيط يرلرسم ومةرلتةثلتػـلتقمػةـلممػتلىلرستتصػةؿل
لل-(لةيةفلذسؾ:ل5ؿلر تي ولب  لتويةعللرسة لؿل)لس لض  لل مسللسعتتقؽلمفلتب ضؤلرسمةملاتةفلضيلهذرلرسمت ةولرمتةم
ل(ل5ة لؿل)

لةيةفليةمرلمويعلب  لتويةعلضيلرستتصةؿلرس ورميلسبلـليةفلمةملاتيلرسيتث
 ةرل رسة   رستتصةؿلرس ورميلسؤلب رسمةملار

 رستوةر
ممتلىل يةمرلب  لتويةع

بعةرلضم ل مة   را ر ةر متلمطر ريت ر ةر رس السر
 ضلؽ

 لسةرلرسة  رسمتملير

ل 11 1 62 1 1 1 رستةوةيةر
1 

ل
 12.ل0

ل
 16،ل1

ل
 11 5 61 9 1 5 رسي يطر 05.ل0

       
(للهػذرلةيػةوللسػ لرا ػ لغةػول رسػرللتصػ  ة ل16،ل1(لريؿلمفلرسقةمرلرسة لسةرل)12.ل0(لرفليةمرلبأ لتويةعل)5تيةفلمفلة لؿل)

لل.م لةؤب لرفلمةملاتيلرسيتثلمتب ض ت فلضيلهذرلرسمت ةو
ل
 : ضبط المتغيرات الدخمية والتي تتمثل: خامساً 

لرسفولؽلضيلر تي ولرسةةار:ل.ل6
تمثعللهذهلرسفولؽلضيلتب ضؤلمةملاتيلرسيتثلضيلرسةمولرسعماػيلل وةػ للمػ  رلرسة ورضةػرلضػيلرالمتتػ فلرسا ػ  يلسعصػؼلرأللؿل

ل.لسة ورضيللرسمب فمتلمطلضيبًللافلرفلرسطبلبلةاتملفللس لية رلرةتم اةرللرت رلمفلتةثلرسمليعلر
لرستلر ثلرسمص تير:ل.ل2
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سـلةبفلر للت رثلةةويؿلمةولرستةويرللةبلفلذرللرثولضيلرسمت ةولرستػ يعلية اػبلرثػولرسمت ةػولرسممػتقؿلسػذسؾلفمبػفلتفػ   لرثػول
ل.لهذهلرسةلرمؿللرستلر ثلرسمص تير

لرالا ث ولرستةوةيي:ل.ل1
وضلرستةويػػرللسػ لرثػػولرالاػ ث ولرستةوةيػػيلرسمتمثػؿلي الاقطػػ علاػفلرسػػ لرـلرللسػـلتطيػػؽلرستةويػرلرالليةػػ لراتظػ ـلرسػػ لرـلسػذسؾلسػػـلتتةػ

ل.لرس ة ي لل بلؿلمةورلرستةويرلسطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمطلطلؿلم رلرستةوير
لرثولرإلةورسرللرستةوةيةر:ل.ل1

رسم ومػرلاعػ لراتيػػ ولرفلمػوةرلرسيتػثلتةػ لمػفلرسةلرمػػؿلرستػيلتمػ ـلضػيليػػيطلرسمت ةػورللرس  ةعػرلسػذسؾلرتفػؽلرسي تػػثلمػعلل رورل
ل.لرسم وسلرسة ة لة سلاقؿلضيلت وةسلم  رلرسة ورضةر

لامؿلرسي تث فلاع لت وةسلمةملاتيلرسيتثلسع يرللرسمليػلاةرلضػيلرستػ وةسللامػؿلرسي تثػ فلاعػ لتلعةػعلرستصػصلرسػ ولسل
رلتصػت ف،للتػـلرستػ وةسلضػيليصلورلمتم لةرليةفلمةملاتيلرسيتثلضق لب فلة وسلرسمةملارلرستةوةيةرلتصت فللرسمةملارلرسيػ يط

ل.لةلميلرالثاةفللرألوية سلمفلبؿلرميلعلي اتي وه لرمتورترلرسي تث فلضيلرسة مةرلسذسؾلتـلرستفوغللس لرسم ومر
لرمتموللم رلثم اةرلرم يةعللرات ػلليتػ وةخلل21/60/2060لرفلم رلرستةويرلب الللرت رلسمةملاتيلرسيتث،للذلريت رلليت وةخل

ل.ل21/62/2060
 : أداة البحث سادساً 

لتت ة لرسم  رلرسةعمةرلل-6
رسمت صػػػةؿلل–(لمليػػػلا لللهػػػيل)رسمت صػػػةؿلرسعوراةػػػرل1تػػػ  لرسي تثػػػ فلرسمػػػ  رلرسةعمةػػػرلرستػػػيلمػػػت وسلضػػػيلرثاػػػ سلرستةويػػػرليػػػػل)

لرسية اةػرلرسمعلاػػرل-رسصػا ارللرسمةػ  فل-رسصػا اةر لرسػافط(لمػفلبتػ بلة ورضةػرلرسػػلطفلرسةويػيلسعصػؼلرسثػ ايلمتلمػطلمليػترلي سومػـل
ل.ل(6رستيلصمم  لرسي تث فللضؽلرسملريةعلرسة ورضةرل)معتؽل

لصة غرلرأله رؼلرسمعلبةرل-2
ةمبػفلية مػ  لرللتقػػ ةوه للسبػفلااػ لصػة غت  للسػ لرهػ رؼلمػعلبةرلتصػيالي يعػػرللرفلرألهػ رؼلرستةعةمةػرلغةػولمتػ  رللي ستػ سيلال

ل.ل(22،لص61سعمبلتظرللرسقة سل)
ة مػػػرللسػػ لرهػػ رؼلمػػعلبةرلسبػػؿلمليػػلعلمػػػفلرسمليػػلا للرألويػػعلضيعػػ لاػػ  لرألهػػػ رؼلسػػذسؾليػػ ـلرسي تثػػ فليتةع ػػرلرألهػػ رؼلرس

(له ضً لملعارليةفلرسمليلا للرألويع،للاوضلرسي تث فلرألهػ رؼلرسمػعلبةرلاعػ لمةملاػرلمػفلرس يػورسلرسمت صصػةفل22رسمعلبةرل)
لرالةتم اةرللرستويةرللاعـلرسافسللية لرالطبلعلاع لر سمبلتظ للتذؼلرسي تث فله ضةفلألاهلسـلتصؿلضيلمة ؿلطور ؽلت وةسلرسةعـل

ل.ل(2(له ضً لمعتؽل)20%(لمفلا  لرس يورسلليذسؾلرصيتللرأله رؼلرسمعلبةرلمبلارلمفل)10اميرلرالتف ؽلاعة م ل)
للا ر لرس ططلرست وةمةرلل-1

لرألهػ رؼلرسمػعلبةرللاعػ لرا لرسي تث فلرس ططلرست وةمةرلسعمليلا للرسة ورضةرلرسمقوولت وةم  لمفلمتتلىلرسبت بلرسة ورضػيل
لرسية اةػػرلرسة ورضةػػرلي سامػػيرلسعمةمػػلعلرستةوةيةػػرللاعػػ للضػػؽلرسطوةقػػرلرستقعة ةػػرللاػػوضلرسي تثػػ فلامػػ ذجلمػػفلهػػذهلرس طػػطل لضػػؽلرسومػػـل
لرستويلةػػرللةةػػ لرأل ػػذلي سمبلتظػػ لل رست وةمػػةرلاعػػ لمةمػػلعلمػػفلرس يػػورسلرسمت صصػػةفلضػػيلمةػػ ؿلرسة ورضةػػرللطور ػػؽلت وةمػػ  للرسةعػػـل

ل.ل(1ورسلسع يورسلرةوةللرستة ةبلللرسبلعمرللرصيتللة هعرلسعت وةسلمعتؽل)لرآل
لرال تي ولرستتصةعي:لل-1

لسم لب فلهذرلرسيتثلةتطعبللا ر لر تي ولتتصةعيلسقة سلتتصةؿلطػبلبلمةمػلاتيلرسيتػثل ػبلؿلمػ رلرستةوةػبللاظػورلسةػ ـل
رسصػا ارلل-رسمت صةؿلرسصػا اةرل–مت صةؿلرسعوراةرلمليلا لل)رستلضولر تي ولتتصةعيلة هعلةتصؼلي سص ؽللرسثي لللة طيل

ضقػ لراػ لرسي تثػ فلر تيػ وًرلتتصػةعةً لمليػلاةً لمػفلاػلعلرسافط(لمفلبت بلة ورضةرلرسػلطفلرسةويػيلسعصػؼلرسثػ ايلرسمتلمػط،لل-لرسمة  ف
لرسية اةرلضيلتتصةؿلم  رلرسة ورضةرلااػ لطػبلبلرسصػؼلرسثػرال تة ولمفلمتة  لسقة سلرثول ،للاعػ للضػؽل ايلرسمتلمػطرمتةم ؿلرسومـل

لرس طلرللرآلتةر:ل
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 الخريطة االختيارية:  - أ
تةػػ لرس وةطػػرلرال تة وةػػرلم ططػػػً لتفصػػةعةً لسبل تيػػ ولرستتصػػػةعيلرسػػذ لةيػػمؿلةػػػعًسلمػػفلرسمػػ  رلرس ورمػػػةرلةتتػػ  لضة ػػ لممػػػتلة لل

وةطػػػرلر تي وةػػػهلميػػػتمعرلاعػػػ لسػػػذرلراػػػ لرسي تثػػػ فل لرألهػػػ رؼللرساػػػلرتجلرستةعةمةػػػرلمػػػعلرسػػػلعفلرسامػػػييلسبػػػؿلممػػػتلىلمق يػػػؿلبػػػؿلمليػػػلع
ل.للرأله رؼلرسمعلبةرلسعمليلا لرسافط(لل-رسصا ارللرسمة  فل-رسمت صةؿلرسصا اةرل–مليلا لل)رسمت صةؿلرسعوراةرل

ل(ل1ة لؿل)
ل ةيةفلرس وةطرلرال تة وةرلسؤله رؼلرسمعلبةرللا  لضقورللر تي ولرستتصةؿلملعارليتمبلرألهمةرلرساميةرلسممتلة لليعـل

للس رسثبلثلرال
لرسممتلة ل
 رسمليلا ل

ا  ل
 رستصص

رألهمةرل
 رساميةر

 رأله رؼلرسمعلبةر
 رالم عر %50تطيةؽ %11ض ـ %61مةوضر

رسمت صةؿل
 رسعوراةر

1 25% 6 6 6 1 

رسمت صةؿل
 رسصا اةر

1 25% 2 6 6 1 

 1 1 2 1 %25 1 رسصا ار
 5 2 6 2 %25 1 رسافط
 20 1 5 1 %600 61 رسمةملع

 ختبارصياغة فقرات اال - ب
(لضقػور،ل)معتػؽل20راتم لرسي تث فلرال تةػ ولمػفلمتةػ  لرم مػً لضػيلر تيػ وه،لليػ ليعػ لاػ  لرسفقػورللرال تة وةػرليصػة ت  لرأللسةػرل)

(،لملعاػػرلاعػػ لمتتػػلىلرسفصػػلؿلرسثبلثػػرلمػػفلرسبتػػ بلرسمقػػوو،للم طةػػرلسؤلهػػ رؼلرسمػػعلبةرلرستػػيلراػػ ه لرسي تػػثللي الاتمػػ  لاعػػ ل1
ل.لرا ه لس ذرلرس وضرس  وطرلرال تي وةرلرستيل

 صدق االختبار - ت
لس ػػوضلرستثيػػللمػػفلصػػ ؽلرال تيػػ و،للتتقةقػػهلسؤلهػػ رؼلرستػػيلليػػعلمػػفلرةع ػػ ،لاػػوضلرسي تثػػ فلضقػػورللر تيػػ وهلمػػعلرألهػػ رؼل

(لسية فلم ىلمبل مرلبؿل1رسمعلبةرلاع لا  لمفلرسم تصةفلضيلطور ؽلرست وةسللرسقة سللرستقلةـللرسة ورضةرللم وميلرسم  رل)معتؽل
سع  ؼلرسمعلبيلرسذ لليةللسقة مهللمبلمرلصة غت  ،للضيليػلسلفور  ػـللمبلتظػ ت ـلاػ سلللتػذضلليةػضلرسفقػورللرستػيلسػـللضقور

ل.ل(5(لضقورل)معتؽل20%(لمفلمةملعلرس يورس،لضأصيالة هعرلسعتطيةؽليفقورتهلرسي س رل)10تتصؿلاع لاميرلملرضقرل)
 : التجربة االستطالعية سابعاً 

للرال تي وللليلت  ،للممتلىلصةليت  ،لليلرلتمةةعه ،للتم بلمة مؿلرسثي ل،لطيػؽلرال تيػ و،لامػؿلسعتتقؽلمفلمبلمرلضقور
(لط سيً لمفلطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمطلضيلمتلمطرلرستم ميلسعياةفلتةوؼلمفل بلس ػ ل20رسي تث فلاع للةورسلتةويرلرمتطبلاةرل)

ةعمةػػرللطيةةػػرلرسطعيػػرللمػػ لسرللصػػةليرلرسفقػػورلللرس مػػلضلضػػيليةػػضلرسي تثػػ فلرسليػػللرسما مػػبلإلةػػورسلرال تيػػ وللطيةةػػرلرسمػػ  رلرس
ل.لرإلة ي للسعطعير

لممتلىلصةليرلضقورللرال تي ولل-ر
(للهػػيلمبل مػػرل0.21(لل)0.21يةػػ لرفلتمػػبلرسي تػػثلمة مػػؿلصػػةليرلبػػؿلضقػػورلمػػفلضقػػورللرال تيػػ وللةػػ ه لتتػػورلحليػػةفل)ل

ل.ل(لةيةفلذسؾ1رسيتثللطيةةتهللرسة لؿل)ألغورضل
للىلتمةةعلضقورللرال تي ولممتل-ب

(ل0.11يةػػ لرفلتمػػبلرسي تػػثلممػػتلىلتمةةػػعلبػػؿلضقػػورلمػػفلضقػػورللرال تيػػ وللةػػ لرفلرسقػػلرلرستمةةعةػػرلسعفقػػورللتتػػورلحليػػةفل)ل
ل.ل(لةيةفلذسؾ1(للهيلضقورللما ميرلسطيةةرلرسيتثللرغوريه،للرسة لؿل)0.11ل)
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ل(ل1ة لؿل)
لرال تي وةيةفلمة مبلللرسصةليرللرسقلىلرستمةةعةرلسفقورلل

 رسقلىلرستمةةعةر مة مؿلرسصةلير ل
6 0.10 0.11 
2 0.12 0.11 
1 0.11 0.11 
1 0.50 0.10 
5 0.16 0.52 
1 0.11 0.10 
1 0.12 0.12 
1 0.50 0.11 
9 0.11 0.12 
60 0.12 0.10 
66 0.11 0.19 
62 0.11 0.51 
61 0.10 0.11 
61 0.21 0.51 
65 0.10 0.11 
61 0.11 0.11 
61 0.11 0.11 
61 0.51 0.12 
69 0.11 0.51 
20 0.11 0.11 

ل
 ثبات االختبار  -ج

لتم ثػؿلرسظػولؼلرسمتةطػرليتطيةػؽلرال تيػ ولل ةة لرال تي ولث يتً للذلتبوولرال تي وللراطػ لافػسلرساتػ  جلضػيلبػؿلمػورللةمػتعـع
رلرالمػػتطبلاةرلستمػػ بلثيػػ للرال تيػػ وللبػػ فلرال تيػػ ولاعػػ لرسةةاػػللاػػ  ر(لليػػ لرةػػوىلرسي تثػػ فلطوةقػػرل651،لص61ضػػيلبػػؿلمػػورل)

(لةلمػػػً ،للسػػػ ىلتصػػػتةاللة يػػػ للرال تيػػػ وةفلرمػػػتةمؿلرسي تثػػػ فلمة مػػػؿلروتيػػػ طل61رال تيػػ ولرأللؿلاػػػفلرال تيػػػ ولرسثػػػ ايلرةػػػو ليةػػػ ل)
ل.ل(للتة ل وةرلثي للما ميرلألغورضلرسيتثللطيةةته92.ل0يةوملفلضيع لمة مؿلرسثي لل)

 : تطبيق االختبار ثامناً 
 لرات  سلرستةويرللضيلرألميلعلرأللؿلمفلرات  سلرستةويرلرةو لرسي تث فلر تي وًرلضيلرسمليػلا للرستػيل ومػ  للطيػؽلرال تيػ ولية

ل لرألت لرسم ارلرسلرت رلظ وًر،لية لرفلاظـلرسطبلبلضيلل2/6/2066اع لطبلبلمةملاتيلرسيتثل)رستةوةيةرللرسي يطر(لضيلةـل ةـل
 فليافم ـلاع لمةولرال تي وللتليةالرس  ؼلمفلرال تي وللبةفةػرلرإلة يػرلاعػ لرال تيػ ولمػفلرةػؿلرسق ا للرس ورمةرللريوؼلرسي تث
ل.لرسمت ضظرلاع لمبلمرلرستةوير

لت مة :للت ىلايو:لرسلم  ؿلرإلتص  ةرل
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لل2مويعلب  -6
ل
ل=لمجلػػػػػػػػلل2ب 
ل

ل.ل(111،لص2مجل=لرسمةملعلؿل=لرستبورولرسمبلتظلؽل=لرستبورولرسمتليعلل)
ل
لؿلروتي طليةوملفلالمت ورجلثي للرأل ررلمة م -2
ل

لو=لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
لللل
ل
ل

ل(ل261،لص1)ل
ل
لمة  سرلصةليرلرسفقورل=لل -1
لللل
لمة  سرلتمةةعلرسفقورل= -1

ل)عل+ل (ل½لللللللللللللللل
ل(ل665،لص1)ل

ل
ل
ل
ل
ل

ل(لسةةاتةفلممتقعتةفلT- testرال تي ولرست  يل) -5
ل
ل

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلل=لػػػػػػػػػػػػػ
لللل

للللللل
ل

ل(ل210،لص1)ل
ل

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

ق(  –)ل  
2

 

 ق

)مج س )مج ص(  –ن مج س ص   

] ن مج س
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لرسية اةػػػرلرسة ورضةػػػرلضػػػيلتتصػػػةؿلمػػػ  رل ةتيػػػمفلهػػػذرلرسفصػػػؿلاويػػػً لساتػػػ  جلرسيتػػػثللتفمػػػةوًرلس ػػػ لستةػػػوؼل)رثػػػولرمػػػتةم ؿلرسومػػػـل
ةفلمتلمطيلمةملاتيلرسيتثلرستةوةيةػرللرسيػ يطرلسعتثيػللرسة ورضةرلاا لطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمط(للتةوؼلرس السرلرإلتص  ةرلي

لل-مفلضويةرلرسيتثللاع لرساتللرآلتي:ل
لاوضلرسات  جل-لاًل:لر

مػػفل ػػبلؿلرمػػػت  رـلرسفويػػةرلرسق  عػػرل)سػػػةسلها سػػؾلضػػػوؽلذلل السػػرللتصػػ  ةرليػػػةفلمتلمػػطل وةػػ للتتصػػػةؿلطػػبلبلرسمةملاػػػرل
لرسية اةرللمتلمطل وة للتتصةؿلرسمةملارلرسي يطرلرسذةفلة ومػلفلرسمػ  رلرستةوةيةرلرسذةفلة وملفلم  رلرسة ورضةرلي متةم ؿلرس ومـل

لرسية اةر(ل لافم  لمفلغةولرمتةم ؿلرسومـل
لرسية اةػرل1ضق لتيةفلمفلة لؿل) (لرفلمتلمطل وةػ للطػبلبلرسمةملاػرلرستةوةيةػرلرسػذةفل ومػلرلمػ  رلرسة ورضةػرلي مػتةم ؿلرسومػـل

مػػ  رلرسة ورضةػػرللر(لليعػػ لمتلمػػطل وةػػ للطػػبلبلرسمةملاػػرلرسيػػ يطرلرسػػذةفل ومػػلل166.ل651(ليتيػػ ةفلمقػػ روهل)129.ل11رسة ورضةػػرل)
لرسية اةػػرل) (،للااػػ لرمػػتةم ؿلرال تيػػ ولرستػػ  يلسمةوضػػرلرسفػػوؽليػػةفل106.ل195(لةتيػػ ةفلمقػػ روهل)161.ل10مػػفلغةػػولرمػػتةم ؿلرسومػػـل

(لسمصػػػعترلطػػػبلبلرسمةملاػػػرل11توةػػػرل)ل(لي وةػػػر05.ل0مةمػػػلاتيلرسيتػػػثلظ ػػػولهاػػػ ؾلضػػػوؽلذلل السػػػرللتصػػػ  ةرلااػػػ لممػػػتلىل)
(لليػػػذسؾلتػػػوضضل006.ل2(للهػػػيلربيػػػولمػػػفلرسقةمػػػرلرست  ةػػػرلرسة لسةػػػرلرسي س ػػػرل)116.ل2رستةوةيةػػػرللذلب اػػػللرسقةمػػػرلرست  ةػػػرلرسمتمػػػليرل)

ل.ل(لةيةفلذسؾ1رسفويةرلرسصفوةرللرسة لؿل)
ل(ل1ة لؿل)
لسمتمليرللرسة لسةرلسمةملاتيلرسيتثلضيلم  رلرسة ورضةرلةيةفلرسمتلمطلرستم ييللرالاتورؼلرسمةة و للرستي ةفللرسقةمت فلر

رسمتلمطل رسة   رسمةملار
 رستم يي

رالاتورؼل
 رسمةة و 

 رستي ةف
 وةرل رست  ةر رسقةمر

 رستوةر
 ممتلىلرس السر

 رسة لسةر رسمتملير
ل 925.ل611 115.ل61 129.ل11 11 رستةوةيةر

 116.ل2
ل

 006.ل2
ل
11 

 رسرللتص  ةً لاا ل
 115.ل101 516.ل61 161.ل10 11 رسي يطر (ل05ل.0)

ل
 ثانيًا: تفسير النتائج 

لرسية اةػػرلرثػولذلل السػػرللتصػ  ةرلضػػيلتتصػةؿلمػػ  رلرسة ورضةػرلااػػ لطػػبلبل ضػيليػػلسلرساتػ  جلرستػػيلتػـلاويػػ  ،لظ ػولرفلرسومػػـل
لل-رسصؼلرسث ايللةةتق لرسي تث فلرفلرساتةةرلرسم يقرلتةعىللس لرألمي بلرآلتةر:ل

لرسية اةرلةاظـلض ـللرمتةة بلرسمةعلم لللرسمف هةـلرسة ورضةرلسعظلرهولرسة ورضةرلرسم تعفرلرف .6 ل.لرسومـل
لرسية اةػػػرلةةطػػػيلتمعمػػػبًللماطقةػػػً لسقةمػػػرلرسظػػػ هورلرسة ورضةػػػرلرسم ولمػػػرلمػػػفل ػػػبلؿلاػػػوضلرسية اػػػ للرسالاةػػػرللرسبمةػػػرل .2 رفلرسومػػػـل

ل.لرإلتص  ةرللرسويطليةفلرسةبلي للرسة ورضةرلسعظ هور
لرسية اةرلةيةعلرسطعيرلاع لرالاتي هللرالث ورللرسمتةرللرستوبةعلاع لرسمةعلم لللرسية ا للرسة ورضةرلرف .1  .لرسومـل
لرسية اةػػرلةعةػػ لمػػفلتتصػػةؿلرسطػػبلبلرس ورمػػيلراػػهلةمػػ ا لاعػػ لرمػػتةة بلرسمفػػ هةـللرسمصػػطعت لللرسم ػػ ورلللرستقػػ  ؽل .1 رفلرسومػػـل

 .للرسية ا لللرسمةعلم للرسة ورضةر
ل .5 لرألبثػولرفلرسومـل لرسم ططػرللرسيمػةطرللمػفلثػـلرالاتقػ ؿللسػ لرسومػـل رسية اةرلةمػ ا لرسطعيػرلاعػ لرستةػوؼلاعػ لم ػ ورللرسومػـل

 .للتةقة رًل
لرسية اةرلةم ا لرسطعيرلاع لةمعلية ا للة ورضةرلضيلومـللرت لألبثولمفلظ هورلة ورضةر .1  .لرفلرسومـل
لرسية اةػػػرلضػػػيلتلعةػػػعلرسظػػػ هورللرسة ورضةػػػرلرسمتةػػػ  رلرفلرمػػػعلبلرسية اةػػػرلرثػػػولضةػػػ اًللضػػػيلمةػػػ ؿلويػػػطلرسميػػػ ه لرسة .1  ورضةػػػرلي سومػػػـل

لية اةرلمتالار  .للرسمتالارلضيلومـل
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

يةػ لرمػتبم ؿلرةػورسرللرسيتػثللاػػوضلرساتػ  جللتفمػةوه لةةػوضلرسي تػثلرفلرالمػػتات ة لللتقػ ةـليةػضلرستلصػة للعةػ  رلاعػػ ل
ل.لتوحليةضلرسمقتوت للرسما ميرلسطيةةرلرسيتثللره رضهلرمتبم اًللم لة سلضيلرس ورمرلرست سةرذسؾلافلاق

لرالمتات ة لرلاًل:ل
لل-ضيليلسلرسات  جلرستيلتلصؿلرسة  لرسي تثلةمبفلرالمتات جلم لةعي:ل

لرسية اةػرلرسة ورضةػرللل -6 تتصػةؿلرسةعمػيلضػيلمػ  رلللفليػهلضةعةػ لمػفةتػأثولرفلطبلبلرسصؼلرسثػ ايلمتلمػطلةف مػلفللةػ وبلفلرسومػـل
ل.لرسة ورضةر

لرسية اةػرلمػفلتمعمػؿلماطقػيلضػيلرظ ػ ولتةػـلرسظػ هورلل -2 يورعلي ولميتوؾلستاظةـلرسمةعلم لللرسية ا للرسة ورضةرللابليتهلي سومـل
 .لرسة ورضةر

لرسية اةػػرلومػػمللصػػلورلألضبػػ ولرسطعيػػرلمػػفلرستتقػػؽلمػػفلرسية اػػ لللرسمةعلمػػ للرسة ورضةػػرللرثػػ ورلولح -1 رسما ييػػرللرستػػلروللرفلرسومػػـل
 .لرستةعةمي

لرسية اةرلمفلس فلرسطبلبلتقؽلرمب اةرلت وةمهلضيلمة ؿلت وةسلرسة ورضةرلضيلرسموتعرلرسمتلمطر -1  للللل.لرفلرمتةم ؿلرسومـل
 

 التوصيات ثانيًا:  
لل-ضيليلسلرسات  جلرستيلتلصؿلرسة  لرسيتثلةلصيلرسي تثلم لةعي:ل

لرسية اةػػرلرسة ورض -6 ةػرللرالضػ  رلماػػهلضػيلتػ وةسلمػ  رلرسة ورضةػػرليلصػفهلرمػعليً لذرللرثػػولضػيلتتصػةؿلطػػبلبلراتمػ  لرمػعلبلرسومػـل
ل.لرسصؼلرسث ايلمتلمطلضيلم  رلرسة ورضةر

لرسية اةرلضيلبتبلرسة ورضةرلياميرل) -2  .ل%(لمفلرسمليلا للرسة ورضةر25عة  رلتيمةفلرسومـل
لليولورلعة  رلتصػصلتػ وةسلرسة ورضةػرلضػيلرالمػيلعلرسلرتػ للسػ ل)ثػبلث( -1 تصػصلسةمػا لسم ومػيلرسة ورضةػرلرمػتةم ؿلرسومػـل

 .لرسية اةر
لرسية اةرلرسة ورضةرلمفلس فلم ةوةرلتويةرلي يؿ -1  .للةورسل لورللت وةيةرلسم وميلرسة ورضةرلضيلرمتةم ؿلرسومـل

ل
 
 المقترحاتثالثًا: 

لةقتوحلرسي تثلم لةأتي:ل
لرسية اةرل -6 ل.لضيلتتصةؿلط سي للرسصؼلرسث ايلمتلمطلضيلم  رلرسة ورضةرلةورسل ورمرلمم ثعرلسعتةوؼلاع لرثولرمتةم ؿلرسومـل
لرسية اةرلضػيلربتمػ بلرستقػ  ؽللرسمةعلمػ للرسة ورضةػرلسػ ىلطػبلبلرسصػؼل -2 لةورسل ورمرلمم ثعرلسعتةوؼلاع لرثولرمتةم ؿلرسومـل

 .لرسث ايلمتلمطلضيلم  رلرسة ورضةر
لرسية اةرل -1  .لضيلتامةرلرستفبةولرسا ي لس ىلطبلبلرسصؼلرسث ايلمتلمطلةورسل ورمرلمم ثعرلسعتةوؼلاع لرثولرمتةم ؿلرسومـل
لرسية اةػرلضػيلتامةػرلرستفبةػولراليػ رايلسػ ىلطػبلبلرسصػؼلرأللؿلمتلمػطل -1 لةورسل ورمرلمم ثعرلسعتةػوؼلاعػ لرثػولرمػتةم ؿلرسومػـل

 .لضيلم  رلرسة ورضةر
 

 المصادر
 اواًل: المصادر العربية
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،ليةػػػولل،لسياػػػ ف،ل6،ل رولرسا يػػػرلرسةويةػػػر،لطللرسييػػػوةرللومػػػلم  لرسية اةػػػر ػػػور طلرستلعةةػػػ ريػػػللوريػػػي،لضتتػػػيلايػػػ لرسةعةػػػع،ل .6
ل.ل2006

،ل رولرسمةوضػػػرلرسة مةةػػػر،لمق مػػػرلرألمػػػ سةبلرسبمةػػػرلضػػػيلرسة ورضةػػػ لي مػػػت  رـلرست مػػػبلرآلسػػػيريػػػللوريػػػي،لضتتػػػيلايػػػ لرسةعةػػػع،ل .2
ل.ل2001رالمبا وةر،لمصو،ل

 .ل6990بمرلسعايوللرسطي ار،لي  ر ،ل،ل رولرسترستقلةـللرسقة سرالم ـ،لمصطف لمتمل للف ولف،ل .1
 .ل6919،لرسبلةل،ل6،لمبتيرلرسفبلحلسعايوللرستلعةع،لطم  ؿللس لما هجلرسيتثلرستويل ريللابلـ،لوة سلمتمل ،ل .1
 .ل6990،لبعةرلرستويةر،لة مةرلي  ر ،لت وةسلرسملر لرالةتم اةررالمةف،لي بولمتمل للف ولف،ل .5
لرسية اةػػرلضػػيلرستتصػػةؿللرمػػتةف سلرسمةعلمػػ لللتػػ وةسرستبوةتػػي،ل لسػػرلبػػوةـلة مػػةف،لرثػػول .1 يلراػػ لرسع ػػرلرسةويةػػرليأمػػت  رـلرسومػػـل

 .ل6991،لرطولترل بتلورهل)غةولمايلور(،لة مةرلي  ر ،لبعةرلرستويةر،للتةابلرس طألرساتل 
 ،لرسة مةػػرل،لي ػػ ررإلتصػػ سلرسلصػػفيللرالمػػت السيلضػػيلرستويةػػرللاعػػـلرسػػافسرسيةػػ اي،لايػػ لرسةيػػ ولتلضةػػؽ،للعبػػيلرثاػػ لمػػةلس،ل .1

 .ل6911رسممتاصوةر،ل
 .ل2001،ليةولل،لسيا ف،ل6،ليوبرلرسمطيلا للسعتلعةعللرسايو،لطرسة ورضة لاع لرسمتؾت ر ،لمةةف،ل .1
لرسية اةرلضيلض ـلطبلبلرسصؼلرسم  سلضيلرالو فلسعمةعلم لللة رلؿضة سةرلرمت  رـلرس وةير،لاعي،للغ ع ل عةفر،ل .9 لرسومـل

لرالام اةر،لرسمةع لرسث سثلايو،لرسة  لرسث اي،ل،لمةعرلريت ثلرسةومللرسة ورضةر  .ل6991ؾ،لمعمعرلرسةعـل
 .ل2006،لروي ،لرألو ف،ل2،ل رولرالمؿلسعايوللرستلعةع،لطاظوة ت  ل–تطلةوه لل-رسما هجلرمم  رسم مور ي،له يـللف ولف،ل .60
لرالةتم اةرمة ،لا   لصيةا،ل .66  .ل6990رسيصور،لبعةرلرستويةر،ل،لرستةعةـلرسة سي،لة مةرلرسطوؽلرس  صرلضيلت وةسلرسةعـل
 .ل2000،لام ف،لرالو ف،ل2،ل رولرسممةورلسعايوللرستلعةع،لطمةةـلرستقاة للرستويلةررسصلضي،لاي لرهلللرمم اةؿ،ل .62
 .ل2006،لمبتبلرس ي غ،لي  ر ،لمي  ئلرسقة سللرستقلةـلرستويل رسةةةعي،لصي حلتمةفللف ولف،ل .61
،لورلومـلرس ور طلضيلتتصةؿلتبلمةذلرسصؼلرس  مسلراليت ر يلضيلمػ  رلرستػ وةختةعةـلم  رسةةةعي،لضةت سلتمةفلا صو،لرثول .61

 .ل2001وم سرلم ةمتةول)غةولمايلور(،لة مةرلي يؿ،لبعةرلرستويةرلرألم مةر،ل
،لمةعػػػرلرسمةعػػػـلرسط سػػػب،لمة ػػػ لرستويةػػػرل)رسةلامػػػبل(،لرسةػػػ  رفلرسث سػػػثلرستػػػ وةسلرسصػػػوةالسم ػػػ ورللرستفبةػػػواصػػػفلو،للصػػػفي،ل .65

 .ل6999 ف،لرالو ف،للرسوريع،لام
 .ل2001،لرسق هور،لمصو،ل2،لا سـلرسبتبلسعايوللرستلعةع،لطم  ورللرست وةسعةتلف،لتمةف،ل .61
،لمايػلورللذرللرسما ةةرلرسةعمةرلضيلرسيتلثلرستويلةرللرالةتم اةررسبا رو ،لاي لرهلللاي لرسوتمف،للمتم لرتم لاي لرس رةـ،ل .61

 .ل6991،لرسبلةل،ل2رسمبلمؿ،لط
،لومػػ سرلتقػػلةـلر رسلم ومػػيلرسة ورضةػػرلضػػيلرسموتعػػرلرسمتلمػػطرلضػػيليػػلسلرسم ػػ ورللرسة ورضةػػر لتمةػػ لم ػػ  ،لرسممػػةل  ،لمتمػػ .61

 .ل2002م ةمتةول)غةولمايلور(،لة مةرلي يؿ،لبعةرلرستويةرلرألم مةر،ل
ريػعلتقػلةـلم ػ ورللرسة ػ للرالصػعةرللرسث الةػرلسػ ىلطػبلبلرسصػؼلرسولرسممةل  ،لمتم لتمةػ لم ػ  ،للايػ سلايةػ لتمػ   ،ل .69

لرالام اةر،لة مةرلي يؿ،لرسة  ل)رسة ـلضيلم  رلرسة ورضةرلاع لرس  وطر  .ل2060(،ل1،لمةعرلبعةرلرستويةرلرألم مةرلسعةعـل
 ثانيًا: المصادر األجنبية 

1- Webester's. ”Third new international dictionary of English language". New Yorkل،Volل،Iل،No. 
  .1971،ل3

2- Wilsonل،p. s. ،”The maps reaching development of pupils years threcل،Five and seven as 
revealed in free recallstetc maps)) ; Diss. Abs. A. Vol. April1981،ل.  

ل(ل2معتؽل)
لرأله رؼلرسمعلبةر
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 ص سا رسممتلى رس  ؼلرسمعلبي ل
غةول
 ص سا

رستة ةبللل
 لرسمبلتظ ل

    مةوضر رسماتةرلسعوعلرفلةةوؼلرس لؿلرسةويةر 6
    ض ـ رفلةليالرتمفلرسما طؽلرسعوراةرلسعتمية ل 2
    مةوضر رفلةت  لاع لم ذرلتةتم لعورارلرسذور 1
    تطيةؽ رفلةت  لرسمليعلسعصا ا للضيلرسلطفلرسةويي 1
    مةوضر رفلةةوؼلرسملر لرس ذر ةرلرستيلت  ؿلضيلصا ارلرسص يلف 5
    تطيةؽ يصبلرسمبولرفلةةةفلما طؽللات ج 1
    تطيةؽ رفلةليالرةفلتبثولعورارلرية ولرسبوـل 1
    مةوضر رفلةذبولرس لؿلرسةويةرلرسماتةرلسعتملو 1
    ض ـ رفلةليالرس لؿلرالبثولرات ةً لسياةولرسمبو 9
    مةوضر رفلةيةفلرهـلرسصا ا للضيلرسلطفلرسةويي 60
    تطيةؽ تولبةمة لةررفلةةةفلربيولرسمةمة للرسصا اةرلرسي 66
    مةوضر رفلةت  لرسةلرمؿلية ـلرسصا ا للرست ةثر 62
    مةوضر رفلةليالاميرلرسفلمف للضيلرسلطفلرسةويي 61
    تطيةؽ رفلةةةفلملريعلتلرة لمة فلرسما اةع 61
    مةوضر رفلةيةفللات جلم لةمتعبهلرسلطفلرسةوييلمفلرسافط 65
    مةوضر سعلطفلرسةوييرفلةليالرتتة طيلرسافطيل 61
    تطيةؽ رفلةةةفلملريعلرستقلؿلرسافطةرلرسةوريةر 61
    مةوضر رفلةمةعلتقلؿللات جلرسافطلضيلرسلطفلرسةويي 61
    تطيةؽ رفلةت  لتقلؿلرسافطلضيلرسصتورسلرسةويةر 69
    مةوضر رفلةيةفلطوؽلتص ةولرسافطلرسةويي 20

ل(ل1معتؽل)
ل.ل وةسلمليلعل)رسمت صةؿلرسعوراةر(لاع للضؽلرسطوةقرلرستقعة ةر طرلت وةمةرلراملذةةرلست

للرست وةخ لرسم  ر/لة ورضةرلرسلطفلرسةوييللللل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.لرسةـل
لرسمليلع/رسمت صةؿلرسعوراةرللللللرسصؼ/لرسث ايلمتلمط

لرسم ر/لتصت فللللللللل-بلل–رسيةيرل
لرأله رؼلرسمعلبةرل

ل-بليية لا  ةرلرس وسلرفلةبلفلي  ولاع لرف:لةتليعلمفلرسط سل
لةةوؼلرسمت صةؿلرسعوراةرل.ل6
لةمةعليةفلرالرعلرسمت صةؿلرسعوراةر.ل2
للةةطيلتةوةفً لسمت صةؿلرستيلبليأمعليهلرس  ص.ل1
للللةمتةمؿلرمثعرلة ة رلافللات جلمت صةؿلعوراةرلمةةار.ل1
لللللةت  للات جللعورارليصبلرسمبولضيلما طؽلمةةار.ل5
لسلم  ؿلرستةعةمةرر
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ل.ل  وطرلرسلطفلرسةوييلرسعوراةر .6
 .لرسميلور .2

 مق مرل
ةي رلرسي تثليمورةةرلمػوةةرلسعػ وسلرسمػ يؽللهػللاػفلرسثػولرلرستةلراةػرلي ػ لثػـلةيػ رلرسي تػثلي سػ وسلرستػ سيليمق مػرليمػةطرلاػفل

يػرلسمةوضػرلرسمليػلعللتتفةػعلرذهػ فلرسطعيػرلرسمت صةؿلرسعوراةرللرهمةت  لضػيلرستةػ رلرسةلمةػرلثػـلتلةػهليةػضلرألمػ عرلتمػتثةولي ػ لرسطع
لاتللرسم  رللهيلب آلتي:ل

لاوضا لضيل ولسلم يقرلرفلرسمليعلرسة ورضيلسعلطفلرسةوييلةتتؿلمب ارلم مرلا سمةً لم لهي؟ل
لرسط سب:لألاهلةقعليةفلثبلثلي ورللضيلرسة سـ

لرسي تث:للم لهيلهذهلرسق ورلل
لرسط سب:لي ورللفمة للرضوةقة للرلوي ل

لضرسةول
لهللرسمت صةؿلرسعوراةرلضيلرسلطفلرسةوييللسبلفلرسعورارلتمثؿلوباً لم مً لضيلرستة رل رسي تثللمليلعل وما لس ذرلرسةـل

لراليتص  ةرلسعيةلبلرسةويةرلس ذرلمفلمابـلرفلةةوؼلرسمت صةؿلرسعوراةرل
سصةفةرللرسمت صةؿلرسعوراةرلرسيتلةرلرسط سب:لرسمت صةؿلرسعوراةرللهيلرسمت صةؿلرسعوراةرلرستيلتتمثؿلي سمت صةؿلرسعوراةرلر

ل.لب ستيلبللرس يولرلللغةوه 
لرسي تث:لرتمالل

لرسي تث:لمفلةمتطةعلرفلةمةعليةفلرسمت صةؿلرسعوراةرللرالرا  ل
لرسط سب:لرسمت صةؿلرسعوراةرلرسيتلةرلرستيلةبلفلرات ة  لضيلملمـلرسيت سللرسمت صةؿلرسصةفةرلرستيلةبلفلرات ة  لضيلرسصةؼل

لفلةمتطةعلرفلةةطةا لمث اًللسمت صةؿلرستيلبلرسصةفةرلرسي تث:لم
لرسط سب:لرسوع،لرسقمالرسصةفيل

لرسي تث:لةة لة ًرل
ات جليصبلرسمبولضيلرسلطفلرسةوييل لرسي تث:لمفلةت  لعورارللر 

لرسط سب:لةعوعليصبلرسمبولضيلرسة  للرست ورلضيلةالبلرسمبوللرسمل رفللرسصلم ؿللةالبلرسةورؽ
لرسي تث:لةة لة ًرل

لسي تث:لم لرتمفلرسما طؽلرسعوراةرلسعتمية للضيلرسلطفلرسةوييلر
لرسط سب:لرسم لؿلرسم تعةرل

لرسي تث:لةة لة ًرل
 رسم وس:لاع لم ذرلتةتمم لعورارلرسذورلرسصفورسللرسيةي سل

لرسي تث:لمة هلرسو 
لرسم وس:لةة لة رًل

 رستقلةـ
ل؟ل_م لرالرعلرسمت صةؿلرسعوراةر2_م لرسمت صةؿلرسعوراةرل؟لللللل6
ل_هؿلتمتطةعلرفلتمثؿلسيةضلرسمت صةؿلرسعوراةرل؟ل1_م لتةوةفؾلسمت صةؿلرستيلبل؟لل1
لللل_رةفلةبثولعورارليصبلرسمبول؟5

ل ي  ؽ(لل5رسلرةبلرسيةتيل)
 رسصا ارلضيلرسلطفلرسةويي
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لرسمص  و
لبت بلة ورضةرلرسلطفلرسةوييلرسمقوولت وةمه

ل
ل(ل1معتؽل)

لرسية اةر طرلت وةمةرلراملذةةرلست وةسلمليلعل)رس ل.لمت صةؿلرسعوراةر(لاع للضؽلرمتةم ؿلرسومـل
للرست وةخ لرسم  ر/لة ورضةرلرسلطفلرسةوييللللل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.ل.لرسةـل

لرسمليلع/رسمت صةؿلرسعوراةرللللللرسصؼ/لرسث ايلمتلمط
لرسم ر/لتصت فللللللللل-رلل–رسيةيرل

لرأله رؼلرسمعلبةرل
ل-  ةرلرس وسلرفلةبلفلي  ولاع لرف:لةتليعلمفلرسط سبليية لال
لةةوؼلرسمت صةؿلرسعوراةرل.ل6
لةمةعليةفلرالرعلرسمت صةؿلرسعوراةر.ل2
للةةطيلتةوةفً لسمت صةؿلرستيلبلي معليهلرس  ص.ل1
للللةمتةمؿلرمثعرلة ة رلافللات جلمت صةؿلعوراةرلمةةار.ل1
لللللةت  للات جللعورارليصبلرسمبولضيلما طؽلمةةار.ل5

لرستويلةرلرستقاة لل
لرسية اةرلرسة ورضةرلسعمليلا للرسة ورضةر .1 ل.لم طط للمفلرسومـل
 .لرسميلور .1

 مق مرل
ةي رلرسي تثليمورةةرلمػوةةرلسعػ وسلرسمػ يؽللهػللاػفلرسثػولرلرستةلراةػرلي ػ لثػـلةيػ رلرسي تػثلي سػ وسلرستػ سيليمق مػرليمػةطرلاػفل

مػ عرلتمػتثةولي ػ لرسطعيػرلسمةوضػرلرسمليػلعللتتفةػعلرذهػ فلرسطعيػرلرسمت صةؿلرسعوراةرللرهمةت  لضػيلرستةػ رلرسةلمةػرلثػـلتلةػهليةػضلرأل
لاتللرسم  رللهيلب آلتي:ل

لاوضا لضيل ولسلم يقرلرفلرسمليعلرسة ورضيلسعلطفلرسةوييلةتتؿلمب ارلم مرلا سمةً لم لهي؟ل
لرسط سب:لألاهلةقعليةفلثبلثلي ورللضيلرسة سـ

لرسي تث:للم لهيلهذهلرسق ورلل
للرضوةقة للرلوي لرسط سب:لي ورللفمة ل

لرسةوض
لهللرسمت صةؿلرسعوراةرلضيلرسلطفلرسةوييللسبلفلرسعورارلتمثؿلوباً لم مً لضيلرستة رل رسي تثللمليلعل وما لس ذرلرسةـل

لراليتص  ةرلسعيةلبلرسةويةرلس ذرلمفلمابـلرفلةةوؼلرسمت صةؿلرسعوراةرل
ي سمت صةؿلرسعوراةرلرسصةفةرللرسمت صةؿلرسعوراةرلرسيتلةرللرسط سب:لرسمت صةؿلرسعوراةرللهيلرسمت صةؿلرسعوراةرلرستيلتتمثؿ

ل.لب ستيلبللرس يولرلللغةوه 
لرسي تث:لرتمالل

لرسي تث:لمفلةمتطةعلرفلةمةعليةفلرسمت صةؿلرسعوراةرللرالرا  ل
ل لضيلرسصةؼلرسط سب:لرسمت صةؿلرسعوراةرلرسيتلةرلرستيلةبلفلرات ة  لضيلملمـلرسيت سللرسمت صةؿلرسصةفةرلرستيلةبلفلرات ة 

لرسي تث:لمفلةمتطةعلرفلةةطةا لمث اًللسمت صةؿلرستيلبلرسصةفةرل
لرسط سب:لرسوع،لرسقمالرسصةفيل
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لرسي تث:لةة لة ًرل
ات جليصبلرسمبولضيلرسلطفلرسةوييل لرسي تث:لمفلةت  لعورارللر 

لؽرسط سب:لةعوعليصبلرسمبولضيلرسة  للرست ورلضيلةالبلرسمبوللرسمل رفللرسصلم ؿللةالبلرسةور
لرسي تث:لةة لة ًرل

لرسية اةػػرلرس  صػػرلي سمت صػػةؿلرسعوراةػػرلضػػيلرسػػلطفلرسةويػػيللتت ةػػ ه للضػػؽلرسية اػػ لللراػػلرعل ةػػتـلضػػيلهػػذهلرالثاػػ سلاػػوضلرسومػػـل
.للرصػػا ؼلرسمت صػػةؿلرسعوراةػػرللتليػػالضة ػػ لرسامػػبلرسم لةػػرلسبػػؿلاػػلعلمػػفلرإلاتػػ جلسعمت صػػؿلرسعوراةػػرللرسػػ لؿلرسةويةػػرلرسماتةػػرلس ػػ 

لرسية اةرلرسة ورضةرلسعمت صةؿلرسعوراةرلية ه لةتـلر ل.لةق ؼلاوضلرسومـل
ات جلرسوعل للةطوحلرسي تثلمؤرؿ:لم لهيلربثولرس لؿلرسةويةرلسعورارللر 

لرسط سب:لمصول
ات جلرسوعل  رسي تث:لبةؼلاوضللرفلمصولربثولرس لؿلرسةويةرلسعورارللر 

لرسط سب:لالفلرسومـلرسية ايلةليالذسؾل
لسعوراةرلسعتمية للضيلرسلطفلرسةوييلرسي تث:لم لرتمفلرسما طؽلر
لرسط سب:لرسم لؿلرسم تعةرل

لرسي تث:لةة لة ًرل
 رسم وس:لاع لم ذرلتةتمم لعورارلرسذورلرسصفورسللرسيةي سل

لرسي تث:لمة هلرسو 
لرسم وس:لةة لة رًل

 
لرسية اةرلرم ـلرسط سبلسمي ه رلية اةرلة ورضةرلمتالارلسةتـلرمتات  ل- جلم لةعي:للية لذسؾلةةوضلرسي تثلرسومـل

ل.لرفلرسمت صةؿلرسعوراةرلمتالارلملرسلب اللمت صةؿلصةفةرلرلليتلةر .6
رفلرس لؿلرسةويةرلتاتجلمت صػةؿلعوراةػرلمتالاػرلما ػ لرسقمػاللرسيػةةوللرالوعلليصػبلرسمػبوللرسقطػفللرس يػولرلللرسفلربػهل .2

ل.للرستمية للليامبلمتف لته
 جلتبورو لسع لؿلرسةويةرلرسماتةرلسعقطف(لية ه لةطعبلمفلرت لرسطبلبلرفل)ةليالومـلية ايلسم ول

لضةبتبلرسط سبللةومـلرسم ططل
لرسي تث:لرتمالل

لرسي تث:لةةة لومـلرسم ططللةطعبلمفلرسط سبلومـلم وجلتبورو لةمثؿلرس لؿلرسةويةرلرسماتةرلسعتملوللهبذر
ل

 رستقلةـ
ل_م لرالرعلرسمت صةؿلرسعوراةرل؟2_م لرسمت صةؿلرسعوراةرل؟لللللل6
ل_هؿلتمتطةعلرفلتمثؿلسيةضلرسمت صةؿلرسعوراةرل؟ل1فؾلسمت صةؿلرستيلبل؟لل_م لتةوة1
لللل_رةفلةبثولعورارليصبلرسمبول؟5

ل ي  ؽ(لل5رسلرةبلرسيةتيل)
 رسصا ارلضيلرسلطفلرسةويي

لرسمص  و
لبت بلة ورضةرلرسلطفلرسةوييلرسمقوولت وةمه

ل
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ل(ل1معتؽل)
لرال تي وليصة تهلرسا   ةر

ات جلرسوع:لمفلربثولرس لؿلرسةويةرلسعل .6 لل-ورارللر 
 مصول.لجلللرسمةل ةر.لبللليطو.لر
لل-رتمفلرسما طؽلرسعوراةرلسعتمية للضيلرسلطفلرسةوييلهي:ل .2
 رسم لؿلرسم تعةرل.لجللرسصت و لرس ر عةر.لبللرسةي ؿ.لر
 ل-تةتم لعورارلرسذورلرسصفورسللرسيةي سلضيلرسلطفلرسةوييلاع :ل .1
 جلرسثعلل.لجللمة هلرألمط و.لبللمة هلرسو .لر
 ل-تاتيولمةظـلرسصا ا للضيلرسلطفلرسةوييلي سقوبلمف:ل .1
 رسقوىللرالوة ؼ.لجللرسم فلرسبيةور.لبللرسم فلرسص ةور.لر
 -مفلرسملر لرس ذر ةرلرستيلت  ؿلضيلصا ارلرسص يلف:ل .5
 يصبلرسمبو.لجللرسبوـل.لبللرسعةتلفل.لر
 -ةعوعليصبلرسمبولضيلرسلطفلرسةوييلضيلرسما طؽ:ل .1
 رسي و رل.لجللرض رلرس .لبلللرست ور.لر
لاع لرسمفلحلرسمطعرلسعيتو:ل .1  -تبثولعورارلرية ولرسبوـل
 رالمل .لجلراليةضلرسمتلمط.لبللرالتمو.لر
 ل-مفلربثولرس لؿلرسةويةرلرات ةً لسعتملولهي:ل .1
 رسةورؽ.لجللمصو.لبللرسةعر و.لر
 -تة لرسم وبلمفلربثولرس لسرلسعورارللرات ج:ل .9
 سذورلرسصفورسر.لجللياةولرسمبو.لبلللرسقما.لر

 -مفلرهـلرسصا ا للضيلرسلطفلرسةوييلصا ار:ل .60
 صا ارلرسط  ورل.لجلصا ارلرسمة ورل.لبللرس عؿللرسامةج.لر

 ل-مفلربيولرسمةمة للرسصا اةرلرسيتولبةمة لةرلضيلرسلطفلرسةوييلةلة لضي:ل .66
 رسةعر و.لجللرسصلم ؿ.لبللرالو ف.لر

 -رفلية ـلرسصا ا للرسم اةرلةتطعبلتلضو:ل .62
 لوؤسلرالملرؿللرسة لرسة معرللرالملرؽللرسملر لراللسةرلرسليل  .لر
لرسملر لراللسةرلضقط .لب
 وؤلسلرالملرؿلضقطل.لج
 -تتل لروضلرسلطفلرسةوييل)ل(لرسم علفلرسة سميلمفلمة ف:ل .61
لرست ة .لجلرسفلمف ل.لبللرسات س.لر

 ةلة لمة فلرسما اةعلضيلرسةعس:للل .61
 راللمطلمفلرسلطفلرسةويي .لر
لييرالضوةقيلمفلرسلطفلرسةول .لب
 رس وييلمفلرسلطفلرسةويي.لج
 -ةمتعؾلرسلطفلرسةوييلمفلرسافطلتلرسي:ل .65
 ويعلرإلات جلرسة سميل .لر
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لاصؼلرإلات جلرسة سمي .لب
 ثعثلرإلات جلرسة سمي.لج
 -ةتتؿلرسلطفلرسةوةيلمفلم علفلرسافطلضيلي طفلرألوضلةصؿللس لتلرؿ:ل .61
 اصؼلرالتتة طيلرسة سمي .لر
لويعلرالتتة طيلرسة سمي .لب
 ة سميثعثلرالتتة طيلرس.لج
 -مفلتقلؿلرسافطلرسةوريةرلرسبيةور:ل .61
 تقؿلرسةوي ف.لجلتقؿلرس لرو.لبللتقؿلرسومةعر.لر

 -تتمةعلتقلؿللات جلرسافطلضيلرسلطفلرسةوييليػ:ل .61
 يعرلرالات ج.لجلية هلمفلرالوض.لبلليويهلمفلرالوض.لر

 ل-مفلتقلؿلرسافطلضيلرسصتورسلرسةويةرلضيلرضوةقة لهي:ل .69
 سملة ةرلر.لجللم ةلف.لبللللعسطف.لر

 -ةص ولمةظـلرسافطلرسةوييلافلطوةؽ:ل .20
 رسمفف.لجللرالا يةب.لبلللرسط  ورل.لر
ل

ل(ل5معتؽل)
رمم سلرس يورسلرسذةفلرمتة فلي ـلرسي تث فلسمةوضرلصبلتةرلرس ططلرست وةمةرللصبلتةرلضقورللرال تي ولرستتصةعيللرأله رؼل

لرسمعلبةر
ل

لي يؿلل–بعةرلرستويةرللضوت فلاية لايةس/لطور ؽلت وةسلرسة ورضةر/.ل .لر .6
لي يؿل–تم رفلم   لرسةيلو /لطور ؽلت وةسلرسة ورضةر/لبعةرلرستويةرلرألم مةرل.ل .لـ.لر .2
 ي يؿل-تمةفللتة لرسبةيي/لة ورضةر/لبعةرلرستويةرلرألم مةر.ل .لـ.لر .1
 ي يؿل–اي سلاية لتم   /لة ورضةر/لبعةرلرستويةرلرألم مةرل.ل .لـ.لر .1
 ي يؿل–رسعية  /لية سللتقلةـ/لبعةرلرستويةرلرألم مةرلاي لرسمبلـلةل رل.ل .لـ.لر .5
 ي يؿل–ة مـليةبلفلرس عرسي/لة ورضةر/لبعةرلرستويةرلرألم مةرل.ل .لـ .1
لرالةتم اةر/لبعةرلرستويةرلرألم مةرل.لـ .1  ي يؿل–يةم سلتمعرلب ظـل/لطور ؽلت وةسلرسةعـل
لرالةتم اةر/لبعةرلرستوي.لـ .1  ي يؿل-ةرلرألم مةروة ضلب ظـلاعلع/لطور ؽلت وةسلرسةعـل
لرالةتم اةر/لبعةرلرستويةرلرألم مةر.لـ .9  ي يؿل-ةا فلتمعرلموعر/لطور ؽلت وةسلرسةعـل

لرالةتم اةر/لبعةرلرستويةرلرألم مةرل.لـ .60  ي يؿل-م   لتيةبلة  ول/لطور ؽلت وةسلرسةعـل
ل
ل
ل


