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اللَُّه ُنىُز الطََّنَىاِت َواأَلِزِض َمَثُل ُنىِزِه  :  قال اهلل تعاىل

ٍُ الصَُّجاَجُُ َكَأنََّها  َكِنِصَكاٍَ ِفًَها ِمِصَباٌح امِلِصَباُح ِفٌ ُشَجاَج

ٍُ َواَل  ٍُ الَّ َشِسِقًَّ ٍُ َشِيُتىَن ٌّ ُيىَقُد ِمن َشَجسٍََ مَُّباَزَك َكِىَكٌب ُدزِّ

ٍُ َيَكاُد َشِيُتَها ُيِضٌُء َوَلِى َلِه َتِنَطِطُه َناٌز نُّىٌز َعَلِ ُنىٍز  َغِسِبًَّ

َيِهِدٍ اللَُّه ِلُنىِزِه َمن َيَصاُء َوَيِضِسُب اللَُّه اأَلِمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه 

ٌٍِء َعِلًٌه   ِبُكلِّ َش

 .  53ضىزَ النىز اآليُ : 

 



شكر وتقدير 
، ّالصالٗ ّالطالو علٙ أغسف املسضلني ضٔدىا حمند ّعلٙ العلننياذتند هلل زب 

ذ تأذن زبكه لني شكسمت مً ّأالِ بإحطاٌ إىل ْٓو الدًٓ ّاىطالقا مً قْل اهلل تعاىل "إ

 .(7"إبسأٍه ) لصديد عرابٌولني كفسمت إن ألشيدنكه 

ّالػهس هلل فإٌ ال ٓطعين بعد إدماش ٍرا العنل املتْاضع إال أٌ أتْجُ باذتند 

 ضبخاىُ ّتعاىل علٙ تْفٔكٕ ّتطَٔل أمْزٚ يف خمتلف مساحل زضاليت.

 صلٙ اهلل علٔ٘ ّضله )ال ٓػهس اهلل مً ال ٓػهس الياع ( الييبّاىطالقا مً قْل 

 زضاليتإىل مً ناٌ لٕ فدس إغسافُ علٙ  أتكدو جبصٓل الػهس ّاالمتياٌ فإىين

ياٍ  ّرسم اضتاذ امل األضتاذ  مػسيف

جامع٘ عني )ضابكا( –٘ الرتبٔ٘ اليْعٔ٘ ّعنٔد لهلٔ تدزٓظ الرتبٔ٘ الفئ٘

فهاٌ جْاد معٕ  علٙ زعآتُ ّمتابعتُ املطتنسٗ ملطريتُ العلنٔ٘ ّاملَئ٘مشظ 

بهل ما جتْدبُ معاىٙ اذتٔاٗ ،فهاٌ لتْجَٔاتُ ابلغ األثس فٙ نل خطْٗ مً 

                                        . جصاِ اهلل عيٙ خري ادتصاٛخطْات البخح 
ّبهل معاىٙ اإلعصاش ّالعسفاٌ بادتنٔل أقدو عظٔه غهسٖ ّتكدٓسٖ إىل 

 كطهب اضتاذ االغغال الفئ٘ املطاعدمػسفيت الفاضل٘ 

أنسمتين بطع٘ صدزٍا  اليت نلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ عني مشظ –الرتبٔ٘ الفئ٘ 

لكٔن٘ ّتْجَٔاتَا الطدٓدٗ ،ّاليت ناٌ هلا بالغ األثس يف اتَا اإزغادب ّحطً تعاملَا

 ترلٔل املصاعب ّختطٙ العكبات فجصاٍا اهلل عيٙ خري ادتصاٛ .
ّإىُ ملً عظٔه الػسف أٌ ٓكْو مبياقػ٘ ٍرِ الدزاض٘ االضتاذ ّعامل مً علناٛ 

أضتاذ املياٍ  ّرسم   ّرسم التدزٓظ املياٍ  

                 جامع٘ حلْاٌ  .  –التدزٓظ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ الفئ٘ 



فلُ مً اهلل عظٔه االجس ثه ميٙ نل  ٍرِ السضال٘باملْافك٘ علٙ مياقػ٘  لتفضلُ

 الػهس ّالتكدٓس.
الغغال أضتاذ مطاعد ّأىُ ملً عظٔه الػسف اٌ ٓكْو مبياقػ٘ ٍرا البخح آضا 

                         نلٔ٘ الرتبٔ٘ اليْعٔ٘ ، جامع٘ عني مشظ    الفئ٘ 
لتفاضلَا مبياقػ٘ ٍرِ السضال٘ ّتهسمَا ببصناتَا البازشٗ لتدسج أنجس قْٗ 

 .ّأفضل إثساٛ فلَا ميٙ نل احرتو ّتكدٓس 
ّاقدو نلن٘ غهس ّباق٘ حب لهل قلب خملص ّٓد نسمي٘ ّلطاٌ صادم 

ّقف معٙ ّاخص بالػهس ّالتكدٓس اىل 

أضتاذ أغغال الفئ٘ ّزٜٔظ قطه الرتبٔ٘ الفئ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ اليْعٔ٘  

جامع٘ عني مشظ ملا قدمتُ مً مطاعدٗ دّمنا اىتظاز ملسدّد جصاِ اهلل عيٙ خري 

 ادتصاٛ.
مدٓس ّ ،هالطادٗ احملهنني الرًٓ اضتفدت مً ىصاٜخَه ّإزغاداتَ ّاقدو الػهس

عدات دٌّ اىتظاز ملسدّد ّخاص٘ قطه الرٚ قدمْا نجري مً املطا شمالّٜٕ املدزض٘

أثياٛ فرتٗ  الهنبْٔتس ،ّاىل رالبات مدزض٘ ميْف الجاىْٖ بيات ملا قدمِْ مً عٌْ

 تطبٔل جتسب٘ السضال٘.

ّأخص الػهس اىل مً حتنل معٕ الهجري مً املػام أثياٛ اعداد السضال٘ إىل 

اتْجُ بالػهس جصاِ اهلل عيٙ خري ادتصاٛ ننا  

فرتٗ  يفالهجري مً العياٛ  لتخنلَه اىل أبياٜٕ

 اعداد السضال٘.

ا ا ّمتعٍَأرال اهلل عنسننا اٍدٚ زضاليت اىل زّح ابٙ زمحُ اهلل ّاىل ّالدتٕ 

ّاليت مل تبدل علٙ بالدعاٛ لٕ بالتْفٔل ّاليجاح فلَا ميٙ نل  بالصخ٘ ّالعافٔ٘

 الرًٓ اضتنسّا فٙ تػجٔعٕ علٙ امتاو السضال٘. ّأخْاتٕالػهس ّتكدٓس 
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 الفصل االول
 

 ةػػػػػػػػػرؼ بالدراسػػػػػالتع

 ثػة البحػػػػهقده  اوأل:

 ثػهشكمة البح :ثاىياً 

  ثػػػػػػأٌداؼ البح :ثالثاً 

 روض البحث ػػػػػفرابعًا: 

 أٌهية البحثخاهسًا: 

 ثػػػػحدود البحسادسًا: 

 هىٍجية البحثسابعػػػًا: 

 االطار الىظرى :ثاهىػػػػػػاً 

 لتطبيقى : االطار اتاسعػػػاً 

 الدراسات الهرتبطة :عاشػػراً 

 البحث هصطمحات :الحادي عشر



 (2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة :

ٓشٍد العصر الحالِ هراحؿ عدٓدة هف التطكر الغٓر هسبكؽ فِ التقدـ        
العمهِ كالتكىكلكجِ كالذل ٓعد جاىبا أساسٓا هف جكاىب الحٓاة الهعاصرة لها لً هف 

عد ٌذا التطكر اىعكاسا  هكاىة عظٓهة كاٌهٓة بالغة فِ هختمؼ جكاىب الحٓاة ، ٓك
لٛىفجار الهعرفِ فِ شتِ فركعة الهعرفٓة كالتقىٓة الحدٓثة حتِ اصبح الحكـ عمِ 

 هدل تقدـ اٚهـ كرقٍٓا ٓتـ كفؽ أسالٓب عمهٓة حدٓثة .
كلٍذة التغٓرات جعمت العهمٓة التعمٓهٓة ٌِ السبٓؿ الكحٓد لهكاجٍة تحدٓات ٌذا      

ا كهككىاتٍا ،كهف ٌىا ٓاتِ لِ القرف التِ تدعك ا إعادة الىظر فِ كؿ عىاصٌر
ر التعمٓـ باعتبارة ضركرة حتهٓة لهكاكبة التطكر السٓرع باعتبار أف الٍدؼ  تطٓك
الىٍائِ لمتعمٓـ ٌك تىهٓة التفكٓر بها ٓتٓح لمهتعمـ هف الهتطمبات الهعرفٓة كالهٍآرة 

 كاٚىفعالٓة لهكاجٍة ٌذة التحدٓات .
ٓجابٓتة كهع ظٍ       كر الىظٓرات التربكٓة الحدٓثة التِ تىادل باٌٚتهاـ بالهتعمـ كا 

لـ ٓعد دكر الهعمـ هقصكر عمِ هجرد تمقٓف  ،اركتة فِ العهمٓة التعمٓهٓةشكه
ساسٓة لمهعمـ داخؿ ٖبؿ اصبحت الهسئكلٓة ا هجهكعة هف الهعارؼ كالهعمكهات،

لتعمٓهٓة ،كتكجًٓ تٛهٓذة لمقٓاـ حجرة الدراسة تتهثؿ فِ العهؿ عمِ تىظٓـ الهكاقؼ ا
 ُالٛـز لتحقٓؽ اٌٚداؼ الهىشكدة . ءبالىشا

 

 كتعتبر طرائؽ التدٓرس هف اٚدكات الفعالة كالهٍهة فِ العهمٓة التربكٓة ،      
كىتٓجة لتعدد طرؽ التدٓرس كاختٛفٍا كتىكعٍا تعتبر هف احد الهظاٌر الحدٓثة 

لِ خمؽ طرؽ تدٓرسٓة جدٓدة تتىاسب هع الكاقع هها ٓؤدل بطبٓعة الحاؿ ا الحالٓة ،
 لتحقٓؽ هخرجات تعمٓهٓة كتربكٓة عمِ الهدل القٓرب كها ترهِ الذل ىعٓش فًٓ ،

الِ تدٓرس الحدٓث اك الفعاؿ لتكجًٓ ىشاط الهتعمـ تكجٍٓا ٓهكىة هف التعمـ بىفسة ، 
ـ أعهالٍـ .  عمِ أف ٓككف دكر الهعمـ تقٓك

 

                                                 
: "فعالٓة استخداـ استراتٓجٓة التعمـ التعاكىِ عمِ التحصٓؿ كبقاء اثر التعمـ لدل  عاطؼ عبد العزيز عبد الهقصود ُ

ة الزراعٓة " هجمة البحكث الىفسٓ ة ،كمٓة التربٓة جاهعة الهىكفٓة ،العدد طٛب الهدرسة الثاىٓك ة كالتربٓك
 ُٕٓ،صََِّالثالث ،



 (3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٚخٓرة عدة ىظٓرات كفمسفات تعد كؿ هىٍا أساسا  كقد ظٍرت فِ السىكات     
لعدد هف طرائؽ كاستراتٓجٓات التدٓرس كهف ٌذة الىظٓرات ،الىظٓرة البىائٓة التِ 
تقكـ عمِ عدة اسس بىائٓة اٌهٍا هشاركة الهتعمـ بشكؿ إٓجابِ فعاؿ فِ بىاء 

ذا الىهكذج ٓجعؿ الهتعمـ هح كر العهمٓة خبراتة ،هعتهدا عمِ هعمكهاتً السابقة ،ٌك
ستكشؼ ،فالهتعمـ هكتشؼ لها ٓتعمهة هف  جرب ٓك التعمٓهٓة ،فٍك الذل ٓبحث ٓك

ك باحث عف هعىِ لخبراتً هع هٍاـ التعمـ .  ُخٛؿ ههارستً لمتفكٓر العمهِ ٌك
كتعتبر تىهٓة العقكؿ البشٓرة إحدل الهٍاـ اٚساسٓة فِ التربٓة ،لذا ٓجب عمِ       

ر طرؽ التد ٓرس كعهمٓات هٛحقة الىظٓرات الهعرفٓة التِ تكشؼ القائهٓف فِ تطٓك
ا كتطبٓقتٍا فِ بأأسرار العقؿ اٚىساىِ ،ككٓفٓة حدكث التعمـ ،كاٚخذ  فكاٌر

ة ،كفِ ضكء عهؿ العقؿ برزت ىظٓرات الذكاءات الهتعددة  الههارسات التربٓك
ا ثكرة فِ هجاؿ الههارسات أك حدل الىظٓرات الهعرفٓة التِ أحدثت هىذ ظٍكٌر
لتربكٓة كالتعمٓهٓة ،فقد غٓرت ىظرة الهدرسٓف عف طٛبٍـ كفتحت الباب اهاهٍـ ا
 ِستخداـ هدل كاسع هف استراتٓجٓات التدٓرس .ٖ
ٌتهاـ بالغ عمِ هستكل العمهاء كحتِ أكلقد حظِ هفٍكـ الذكاءات الهتعددة ب   
عرفٓة ىة ٓهثؿ الصداري بالىسبة لمقدرات العقمٓة كالهٖفراد العادٓٓف كذلؾ ٖا

ٓف بسب درجة أاٚخرل،إف ىظٓرة الذكاءات الهتعددة جذبت  ٌتهاـ العدٓد هف التربٓك
تساع إدراكٍا كبساطتٍا ،كتمعب دكرا كبٓرا فِ فٍهىا لمذكاء اٚىساف كفٍـ ا  شهكلٍا ك 
 ّبداعٓة كالقٓادة .٘العهمٓات ا

ٓف      ىحك  كآضا كىحف ىدخؿ فِ هدخؿ القرف الحادل كالعشٓرف ،ٓتجً التربٓك
 ستىتاج ،ٖتطبٓؽ هىٍج هتكاهؿ كتدٓرس هٍارات الهستكٓات العمٓا فِ التفكٓر كا

                                                 
 ٕٔ،صََِّ،كهاؿ عبد الحهٓد ٓزتكف :هٍارات التدٓرسر، عالـ الكتب ،القاٌرة ، حسف حسيف زيتوف ُ
 :"فعالٓة برىاهج قائـ عمِ الذكاءات الهتعددة فِ تىهٓة التحصٓؿ الدراسِ كهٍارات ها كراء ابتساـ هحهد فارس ِ

ة فِ هادة عمـ الىفس " رسالة دكتكراة ،هعٍد الدراسات التربكٓة ،جاهعة  الهعرفة لدل طٛب الهرحمة الثاىٓك
 ّ،صََِٔالقاٌرة ،

3
 :"استراتٓجٓات التعمـ الهىظـ ذاتٓا هدخؿ هعاصر لمتعمـ هف أجؿ اٚتقاف "عالـ الكتب ، عصاـ عمى الطيب 

 ِٕٓ،القاٌرة ،صُط


