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أثس استخداو منوذج بوسيس مً خالل الكنبيوتس يف تصويب بعض " 
املفاهيه العلنية اخلاطئة والتفكري العلني لدى طالب الصف األول 

 " الجاىوي باملنلكة العسبية السعودية
 د / عبد الرزاق سويلم همام 

 : مستخلص البخح 
ٕٚدف اوةعز اىل اوحعسف عى٠ أذس اضحخداُ منٙذط بٙضّس ٌْ خال٪ً اومٍةٛالٙجس ت جؿالٙٚت    
بعالالا ااهالال َٔٛ اوعىٍٛالالٟ اشب ل٤الالٟ ٘اوالالحهمرل اوعىٍالالٜ والالد١ لالال٪ث اوؿالالم ا٫ً٘ اورالال ١ِٙ ب اٍىمالالٟ  

وىحعقالالالن ٌالالالْ ذوالالالن ثالالال ُ اوة ظالالالز بلعالالالدا  لحٛالالالت وى  والالالت ٘ وٛالالالي وىٍعىالالالَ     اوعسبٛالالالٟ اوطالالالعٙ ٟٚ
ٙقالالٙا ا٫ضالال ل ٘اوقٙاعالالد ٘ا٫ٌالال٪ا بلضالالحخداُ منالالٙذط بٙضالالّس  ٘لالالرون أخحةالال ز         وحالالدزٚظ ٌ

وحؿالالالٙٚت ااهالالال َٔٛ اوعىٍٛالالالٟ اشب ل٤الالالٟ   ٌ٘قٛالالال ع وىالالالحهمرل اوعىٍالالال٠     أخحٛالالال ز عّٛالالالٟ اوةعالالالز     
( ل وةالالال  ب وؿالالالم ا٫ً٘ اورالالال ١ِٙ     جقطالالالٍَٕٛ اىل صبٍالالالٙعح    ا ٍٙعالالالٟ      49٘جمِٙالالالخ ٌالالالْ   

او سٚقالٟ ااعحال  ٞ  ٘ا ٍٙعالٟ اوحصسٚةٛالٟ   اوحالدزٚظ شلال        اوك ب ٟ   اوحدزٚظ شل  بلضحخداُ 
بعالالد ا٫ِحٕالال ٢ ٌالالْ اوحالالدزٚظ   ج ةٛالالن أ ٘اد اوقٛالال ع عىالال٠ لالال٪ث     بلضالالحخداُ منالالٙذط بٙضالالّس   

ا ٍٙعح  ٘ثد أظٕسد ِح ٣ض اوةعز جهالٙ  لال٪ث ا ٍٙعالٟ اوحصسٚةٛالٟ عىال٠ لال٪ث ا ٍٙعالٟ        
 ى٠ٍ  اوك ب ٟ ف٠ لي ٌْ ذبؿٛي ااه َٔٛ   اوحهمرل اوع

The Impact of  Using Aposner Model Through Computer to Correct 
Some Misconception, Scientific Thinking in the Ten Grade’s 

Students in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Abstract : 
The research aims to identify the impact of using a posner model through 

computer to correct some misconception, Scientific thinking in the ten 
grade’s students in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve this, the 
researcher prepared a Student Book, Teacher’s Guide to teach the scientific 
concepts that are included in unit’s subject and tests of Scientific Thinking, 
Scientific Concepts. A sample of the study research was chosen consists of 
92 students in grade ten and the students were divided into two groups. The 
control group that was taught through using the usual method, and the 
experimental group that was taught the same unit through using a suggested 
program. At the end of teaching this unit, the researcher applied evaluation 
measures on the two groups that showed the superiority of the experimental 
group in developing scientific concepts, scientific thinking, in the ten grade’s 
students in the Kingdom of Saudi Arabia. 

  املكدمة: 
ٚعحٍد جقدُ ا حٍع د عى٠ ازبٕٙ  اشب٪ثٟ و٬فسا  ااحٍٛالصْٚ اوالرْٚ كىمالٙٓ    
إبداع د فمسٟٚ ت غح٠ ا  ٩د   ورا فقالد يٛالص اوعؿالس اسبال وٜ ب وطالسعٟ اا الس ٞ       
ت ا٩لحػالالالال ف د ٘ا٩خذلاعالالالال د اوعىٍٛالالالالٟ اوالالالالر جسا٘ظالالالالخ بالالالال  اوّعسٚالالالال د ا الالالالس ٞ  

ّالال    ٘جةعالال ا شلالالرا اوالالح رل ٘ذوالالن    ٘اوح ةٛقالال د اوعىٍٛالالٟ ذاد ا٫ذالالس اومالالةرل عىالال٠ ظٛ ج   
اوٍّٙ ت ااعسفٟ ل ٓ ٩ بد ٌْ ظد٘س ج رل ت اوذلبٟٛ ٘اوحعىَٛ ٘ااّ ٔض ٘ااقسزاد 
اودزاضٟٛ بي ٘ت ب٤ٟٛ ٘٘ض ٣ي ٘أضال وٛت اوالحعىَ ٘عىال٠ اوالسنَ ٌالْ ابكال ٓ بال وح ٛرل        
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٘٘شالالالد٘ٗ ب وهعالالالي إ٩ أٓ ٔالالالرا اوح الالالٛرل ٌالالال  شاً نالالالرل ٌٙالةالالال  وطالالالسعٟ اوٍّالالالٙ ااعالالالست  
 (    9434صس ااعىٌٙ د   إبسأَٛ بطِٜٛٙ   ٘جه

٘ا  ل ٓ ٌْ أٔداف اوذلبٟٛ اوعىٍٟٛ جٍّٛالٟ ثالدزٞ ااالحعىَ عىال٠ اوالحهمرل اوطالىَٛ       
اوالالرٝ ٚعحٍالالد بػالالمي ثالال١ٙ عىالال٠ فٕالالَ ٘الحطالال ث أضالال وٛت اوالالحهمرل ااخحىهالالٟ ٘اوالالر       

٘شالداِٜ ( ظحال٠ ٚؿالة      الالٌٕ زٝ  الالج٨ ٝ بّ ٢ غخؿٛحٖ ٌْ مجٛع اوّٙاظٜ  ٌعست 
عى٠ ظي ااػم٪د اور جٙاشٕٖ   ورا فقد أالحَ عىٍال ٢ اوذلبٛالٟ ٘عىالَ اوالّهظ       ث  زاا

ب الالسا أضالالال وٛت ٘جقّٛالالال د جعىٍٛٛالالٟ ٌحّٙعالالالٟ دبعالالالي ٌالالْ ااالالالحعىَ ٌهمالالالساا ِ٘ ثالالالداا   ٩    
صبس  ٌعىن أ٘ ِ ثي وىعق ٣ن ٘ااعىٌٙ د   ٘ٔرا ٌ  ٚحهن ٌع شٙٔس ذق فالٟ ااعال ٚرل   

ٞ اضالحخداُ اضالذلاجٛصٛ د جعىٍٛٛالٟ    اوقٌٟٙٛ وىحعىَٛ ت ٌؿس   ٘اور جٙؾٜ بكس٘ز
جىيب ظ ش د ااحعىٍ    ٘جٛطس خدلاد اوالحعىَ اوهعال ً   ٘إغالساه ااالحعىٍ  ت ظالي      
ااػالالم٪د   ٘اوالالحهمرل اوعىٍالالٜ ٘اوّ ثالالد ٘اببالالداعٜ   ٘ا٩ضالالحخداُ اوهعالال ً ٫ضالال وٛت      

 (   9002ٌحّٙعٟ بذ زٞ  افعٟٛ ااحعىٍ    ٘شازٞ اوذلبٟٛ ٘اوحعىَٛ   

ظ شالالالٟ ٌ ضالالالٟ اىل أضالالالحخداُ فىطالالاله د ٘أضالالالذلاجٛصٛ د ٘منالالال ذط      والالالرا فلِّالالال  فالالال٠  
جدزٚطالالٟٛ ثالال  زٞ عىالال٠ أٌالالدا ِ  ب فالال   جعىٍٛٛالالٟ ٘اضالالعٟ ٌ٘حقدٌالالٟ ٘ جطالال عد ل٪بّالال          
عى١لذسا٢ ٌعىٌٙ جَٕ ٘جعدٚي ٌهال ٍَٕٔٛ اشب ل٤الٟ ٘جالدزٚةَٕ عىال٠ ا٫بالداا ٘أِحال ط       
ازبدٚالالالد ٘ااخحىالالالم   ٘ٔالالالرا ٩ ٚالالاللج٠ ا٩ بٙشالالالٙ  ٌعىالالالَ ٌحخؿالالالـ ٚع الالال٠ ل٪بالالالٟ        

سؾالالٟ وىٍطالال ٍٟٔ فالال٠ ٘قالالع اوحعىٍٛالال د ٘ؾالالٛ نحٕ  ٘دبسٚةٕالال    ٘والالٖ اوقالالدزٞ عىالال٠  اوه
أبالالالدا٢ ا٫ٔحٍالالال ُ ٚلثمالالال ز او الالال٪ث ٘أضالالالحخداُ اضالالال وٛت بدٚىالالالٟ وحعالالالدٚي اوحؿالالالٙزاد       
اشب ط٢ٞ   ٘وعي ٌْ أٔالَ اوٍّال ذط ٘اوالدلاٌض ااٙشٕالٟ وحعالدٚي اوحؿالٙزاد اشبح ٤الٟ        

 (  Posner ,1988وىٍه َٔٛ اوعىٍٟٛ ود١ او ٪ث منٙذط بٙضّس  

جّهٛالالر منالالٙذط ٚعحٍالالد عىالال٠ اوّعسٚالالٟ اوةّ ٣ٛالالٟ أض ضالال  شلالال  ٚقالالُٙ بالالح رل ااهالال َٔٛ      
 اشب ل٤ٟ ود١ او ٪ث ٘إلط بَٕ اوهَٕ اوعى٠ٍ اوؿعٛ           

أٌالال  فٍٛالال  ٚحعىالالن ب ضالالحخداُ اومٍةٛالالٙجس ت اوحعىالالَٛ   فٕالالٙ ٚعالالد اٌحالالدا  وىالالحعىَ        
َ حبٛالالز ٚحقالالدُ  ااالالدلٌض اوالالرٝ ؾالالٍَ زبعالالي ااالالحعىَ والالٖ  ٘ز فعالال ً ت عٍىٛالالٟ اوالالحعى     

خ ٙٞ خب ٙٞ عبٙ اوّص ا ت ذبقٛن ا٫ٔداف اوحعىٍٟٛٛ   ٘ٔرا ٌ  ٩ ٚحعقن ٌْ 
خ٪ً اا  ٞ اامحٙبٟ أ٘ ب ٭٩د اوحعىٍٛٛالٟ اوةطالٛ ٟ ٘اوالر ظققالخ ظب ظال اد ضبالد٘ ا       
ت زفالالع ٌطالالح١ٙ ذبؿالالٛي ااالالحعىٍ  وىعىالالُٙ أ٘ ت ذبطالال  ادب ٔالال جَٕ عبالالٙ اوعىالالُٙ    

ضحخداُ اومٍةٛٙجس ضصي ذبطالّ ا شٙٔسٚال ا ت ذبؿالٛي    ٘عّدٌ  ذبًٙ اوحعىَٛ إىل ا
 & Beaverااحعىٍ  ٘جٍّٟٛ جهمرلَٔ ٘ادب ٔ جَٕ عبٙ ااٙا  اودزاضٟٛ ااخحىهٟ   

et al , 2001     ) 

٘ثد ٩ظغ اوة ظز ٌْ خ٪ً عٍىٟ ٌطحػال زا وحالدزٚظ اوعىالُٙ رالدازع اوطالعد      
   ٘ ٓ ؾالالالعٙبٟ فالالال٠ جعىالالالَ  ا٫ٔىٛالالالٟ فالالال٠ ااٍىمالالالٟ اوعسبٛالالالٟ اوطالالالعٙ ٟٚ   أٓ او الالال٪ث  الالالد

ااه َٔٛ اوعىٍٟٛ  ٘أٓ ودَٕٚ جؿٙزاد خ ل٤ٟ وىعدٚد ٌْ ااه َٔٛ اوعىٍٟٛ ٘ٚةّٙٓ 
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عىٕٛال  خالدلاجَٕ او٪ظقالٖ دال   فالع اوة ظالز وىقٛال ُ ب وةعالز اسبال ىل وىحعالسف عىال٠            
أذس أضحخداُ منٙذط بٙضّس وىح رل ااه ١ٍٛٔه٠ جؿٙٚت بعالا ااهال َٔٛ اشب ل٤الٟ    

 اوعى٠ٍ ود١ ل٪ث اوؿم ا٫ً٘ اور ١ِٙ ف٠ ٌ  ٞ اومٍٛٛ ٢ ٘اوحهمرل 

  : مشكلة البخح 
       ت قالال٢ٙ ٌالال  ضالالةن كمالالْ ؾالالٛ نٟ ٌػالالمىٟ اوةعالالز ت اوطالال٨اً اوالالس٣ٛظ اوحالال وٜ 5   

ت جؿالٙٚت بعالا ااهال َٔٛ     سٌ  أذس اضالحخداُ منالٙذط بٙضالّس ٌالْ خال٪ً اومٍةٛالٙج      
اوعىٍٛالالٟ اشب ل٤الالٟ٘اوحهمرل اوعىٍالالٜ والالد١ لالال٪ث اوؿالالم ا٫ً٘ اورالال ١ِٙ ب اٍىمالالٟ      

 اوعسبٟٛ اوطعٙ ٟٚ ؟ 

 ٘ٚحهسا ٌْ ٔرا اوط٨اً ا٫ض٤ىٟ اوهسعٟٛ اوح وٟٛ 5 
         ت جؿالالٙٚت بعالالا   سٌالال  أذالالس أذالالس اضالالحخداُ منالالٙذط بٙضالالّس ٌالالْ خالال٪ً اومٍةٛالالٙج

ااه َٔٛ اوعىٍٛالٟ اشب ل٤الٟ والد١ لال٪ث اوؿالم ا٫ً٘ اورال ١ِٙ ب اٍىمالٟ اوعسبٛالٟ         
 اوطعٙ ٟٚ ؟

           ٌال  أذالس اضالحخداُ منالٙذط بٙضالّسٌْ خال٪ً اومٍةٛالٙجس ت جٍّٛالٟ ٌٕال زاد اوالالحهمرل
 اوعىٍٜ ود١ ل٪ث اوؿم ا٫ً٘ اور ١ِٙ ب اٍىمٟ اوعسبٟٛ اوطعٙ ٟٚ ؟ 

     زشالال د او الال٪ث اوالالرْٚ   اوحالالدزٚظ شلالالَ ٘فالالن    ٌالال  ِالالٙا اوع٪ثالالٟ ا٫زجة لٛالالٟب 
منٙذط بٙضّس ف٠ اوقٛ ع اوةعد١ ٫خحةال ز جؿالٙٚت ااهال َٔٛ اشب ل٤الٟ ٘أخحةال ز      

 ٌٕ زاد اوحهمرل اوعى٠ٍ ؟  

 : أهداف البخح 
 ٕٚدف اوةعز اىل 5

        ت جؿالالٙٚت بعالالا    سٌعسفالالٟ أذالالس اضالالحخداُ منالالٙذط بٙضالالّس ٌالالْ خالال٪ً اومٍةٛالالٙج
ٟ بٙظالدٞ  ا٫ضالال ل ٘اوقٙاعالالد ٘ا٫ٌالال٪ا (  ااهال َٔٛ اوعىٍٛالالٟ اشب ل٤الالٟ ااحكالالٍّ 

والالالد١ لالالال٪ث ا ٍٙعالالالٟ اوحصسٚةٛالالالٟ ٌق زِالالالٟ بّعالالالسا٣َٕ ٌالالالْ لالالال٪ث ا ٍٙعالالالٟ        
 اوك ب ٟ اوح٠ جدزع ب و سٚقٟ ااعح  ٞ

  جٍّٛالٟ ٌٕال زاد اوالحهمرل     سٌعسفٟ أذس اضحخداُ منٙذط بٙضّس ٌْ خ٪ً اومٍةٛالٙج
   ْ لالالالال٪ث  اوعىٍالالالال٠ والالالالد١ لالالالال٪ث ا ٍٙعالالالالٟ اوحصسٚةٛالالالالٟ ٌق زِالالالالٟ بّعالالالالسا٣َٕ ٌالالالال

 ا ٍٙعٟ اوك ب ٟ اوح٠ جدزع ب و سٚقٟ ااعح  ٞ
           اوحعالسف عىال٠ ِالٙا اوع٪ثٟا٫زجة لٛالٟ بالال   زشال د او ال٪ث فال٠ أخحةال ز جؿالالٙٚت

ااهال َٔٛ اشب ل٤الالٟ ٘ زشالال جَٕ فالال٠ أخحةالال ز ٌٕال زاد اوالالحهمرل اوعىٍالال٠ فالال٠ اوقٛالال ع   
 اوةعد١ ٫فسا  ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ 

 : فسوض البخح 
 5ز ٚكع اوة ظز اوهس٘ل اوح وٟٛ ٌٙقع ا٩خحة ز وإلش بٟ عْ جط ٩٧د اوةع

     ٟجٙشالالالالد فالالالالس٘  ذاد  ٩والالالالٟ إظؿالالالال ٣ٟٛ بالالالال  ٌحٙضالالالال ٜ  زشالالالال د أفالالالالسا  ا ٍٙعالالالال
اوحصسٚةٛالالٟ   جالالدزع ب ضالالحخداُ منالالٙذط بٙضالالّس ٌالالْ خالال٪ً اومٍةٛالالٙجس ( ٘ زشالال د    
أفالالسا  ا ٍٙعالالٟ اوكالال ب ٟ     جالالدزع ب و سٚقالالٟ ااعحالال  ٞ ( ت اوقٛالال ع اوةعالالدٝ       

 حصسٚةٟٛ وؿ حل أفسا  ا ٍٙعٟ او٫خحة ز جؿٙٚت ااه َٔٛ اوعىٍٟٛ اشب ل٤ٟ 
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     ٟجٙشالالالالد فالالالالس٘  ذاد  ٩والالالالٟ إظؿالالالال ٣ٟٛ بالالالال  ٌحٙضالالالال ٜ  زشالالالال د أفالالالالسا  ا ٍٙعالالالال
اوحصسٚةٟٛ   جالدزٚظ ب ضالحخداُ منالٙذط بٙضالّس ٌالْ خال٪ً اومٍةٛالٙجس ( ٘ زشال د         
أفالالسا  ا ٍٙعالالٟ اوكالال ب ٟ   جالالدزٚظ ب و سٚقالالٟ ااعحالال  ٞ ( ت اوقٛالال ع اوةعالالدٝ        

 إ زاد اوحهمرل اوعىٍٜ اؿ حل أفسا  ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ   

 ع٪ثٟ ازجة لٟٛ  اوٟ ب   زشال د لال٪ث ا ٍٙعالٟ اوحصسٚةٛالٟ ت اوقٛال ع       جٙشد
اوةعالدٝ ٩خحةال ز جؿالالٙٚت ااهال َٔٛ اوعىٍٛالالٟ اشب ل٤الٟ ٘اخحةالال ز ٌٕال زاد اوالالحهمرل      

 اوعىٍٜ   

 : أهنية البخح 
 جحك  أٍٟٔٛ اوةعز اسب وٜ ت ٌ  ٚىٜ 5

          ٌٛطالالال عدٞ ٌعىٍالالالٜ اوعىالالالُٙ عىالالال٠ اخحٛالالال ز أضالالال وٛت جدزٚطالالالٟٛ جهٛالالالد ت جؿالالالع
هالالال َٔٛ اوعىٍٛالالالٟ اشب ل٤الالالٟ ٘ جٍّٛالالالٟ ٌٕالالال زاد اوالالالحهمرل اوعىٍالالالٜ والالالد١ او الالال٪ث    اا

 ب عحة ز أٓ ذون ٔدف  ٌٍٕ  ٌْ أٔداف جدزٚظ اوعىُٙ   
       اومػم عْ ف عىٟٛ اوحدزٚظ ب ضحخداُ منالٙذط بٙضالّس ٌالْ خال٪ً اومٍةٛالٙجس ت

 جٍّٟٛ ااه َٔٛ اوعىٍٟٛ ٘اوحهمرل اوعىٍٜ ٘ا٩دب ٗ عبٙ اوعىُٙ   
 اودزاضالالٟٛ ااقدٌالالٟ وى الال٪ث ٘ذوالالن باعالال  ٞ ؾالالٛ نحٕ  ب سٚقالالٟ    ذبطالال  ااقالالسزاد

ٌْ خ٪ً اومٍةٛالٙجس   ٘وحخهٛالم     Power Pointمنٙذط بٙضّس ٘عسقٕ  بّع ُ 
اوعالالت٢ عىالال٠ ااعىالالَ ٘اطالال ٚسٞ ا٩دب ٔالال د اسبدٚرالالٟ ت اضالالحخداُ اوحمّٙوٙشٛالال  ت   

 اوحعىَٛ   
        ٟاور ِٙٚالٟ  جقدَٚ بعا ا٩خحة زاد اوالر جحّ ضالت ٌ٘طالح١ٙ ِكالض لال٪ث ااسظىال

ٌري اخحة ز جؿٙٚت وىٍه َٔٛ اوعىٍٟٛ اشب ل٤ٟ ااحكالٍّٟ بٙظالدٞ   اسبٍالٙل    
٘اوقٙاعد ٘ا٫ٌ٪ا ( ٘اخحة ز إ زاد اوحهمرل اوعىٍٜ   ٘اوح٠ ثالد ٚطالحهٛد ٌّٕال     

 ٘اقعٜ ا٩خحة زاد   

 : حدود البخح 
 ضٙف ٚقحؿس اوةعز اسب وٜ عى٠ 5

   الالال  ا٫ٔىٛالٟ ردّٚالٟ اشبالدل   عّٟٛ ٌْ ل٪ث اوؿم ا٫ً٘ اور ١ِٙ ردازع اوطالعد 
 ااٍىمٟ اوعسبٟٛ اوطعٙ ٟٚ   

   ا٫ٌالالال٪ا ( ااقالالالسزٞ عىالالال٠ لالالال٪ث اوؿالالالم ا٫ً٘    الالالالالاوقٙاعالالالد  الالالالال٘ظالالالدٞ   اسبٍالالالٙل
 اور ١ِٙ ب اٍىمٟ اوعسبٟٛ اوطعٙ ٟٚ  

        اضالالحخداُ منالالٙذا بٙضالالّس وىالالح رل ااهالال ٠ٍٛٔ ٌالالْ خالال٪ً اومٍةٛالالٙجس فالال٠ جالالدزٚظ
 ٘ظدٞ اودزاضٟ   

 ٟاوح وٟٛ 5 ثٛ ع ااح رلاد اوح بع 
  ا٫ٌ٪ا (  الال اوقٙاعد  الالااه َٔٛ اوعىٍٟٛ ااحكٍّٟ بٙظدٞ   اسبٍٙل 
    ٍٜزاد اوحهمرل اوعى ٌٕ 
  ِح ٣ض اوةعز ضبد ٞ ب وعّٟٛ ٘شٌ ٓ ٌ٘م ٓ إشسا٢ اوةعز 
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  : أدوات البخح 
          وٛالالي او  والالت عةالال زٞ عالالْ ثالالسف ٌالالدلٌض C.D     ٚحكالالٍْ ٘ظالالدٞ   اسبٍالالٙل )

ٞ ؾٛ نحٕ  ب ضالحخداُ منالٙذط بٙضالّس   ٌالْ إعالدا       ٘اوقٙاعد ٘ا٫ٌ٪ا ( بعد إع  
 اوة ظز (   

  وٛي وىٍعىَ وحدزٚظ ٘ظدٞ   اسبٍٙل ٘اوقٙاعد ٘ا٫ٌ٪ا ( ب ضحخداُ منٙذط 
 بٙضّس ٌْ خ٪ً اومٍةٛٙجس   ٌْ إعدا  اوة ظز (   

          ْاخحةالال ز جؿالالٙٚت ااهالال َٔٛ اوعىٍٛالالٟ اشب ل٤الالٟ ااحكالالٍّٟ بٙظالالدٞ اودزاضالالٟ   ٌالال
 إعدا  اوة ظز (   

   ) اخحة ز إ زاد اوحهمرل اوعىٍٜ   ٌْ إعدا  اوة ظز 

 : مصطلخات البخح 
 : منوذج بوسيس 

ٚعالالسف إشسا٣ٛالال  ت اوةعالالز اسبالال وٜ بلِالالٖ منالالٙذط وىحعىالالَٛ ٘اوالالحعىَ ٚعحٍالالد فٕٛالال         
    ٙ ظالالالالدٞ   ا٫ضالالالال ل ٘اوقٙاعالالالالد   لالالالال٪ث اوؿالالالالم اا٫ً٘ اورالالالال ١ِٙ عّالالالالد  زاضالالالالحَٕ و

٘اوحطالال ٧ً ٘ابش بالالٟ عىالال٠  ( عىالال٠ أِهطالالَٕ ٘جحالالٛ  شلالالَ اوهالالسف وىحصسٚالالت    ٘ا٫ٌالال٪ا
اوحط ٩٧د ٘ا٩ضالحه  ٞ دال  ٚحعىٍالٖ ت أضالحةداً ااهٕالُٙ اوعىٍال٠ اشبال ل٥ بال اهُٕٙ         
اوعى٠ٍ اوؿعٛ  اوالر١ ٚحهالن ٘ااةال  ٦ اوعىٍٛالٟ   ٘ٚالحَ ذوالن ٌالْ خال٪ً اشب الٙاد          

 اوحصطرل ااه ٠ٍٛٔ (  الالاوحةدٚي  الالاوحٍٛٛص  الالاوح وٟٛ  اوحم ٌي 

  : التدزيس بالكنبيوتس 
( ٘اوالر   C. Dٚعسف إشسا٣ٛ  بلِٖ اضحخداُ او  وت بعالا ا٫ثالساف اادصبالٟ      

جكٍْ ٘ظدٞ    ا٫ض ل ٘اوقٙاعد ٘ا٫ٌ٪ا ( بعد إعال  ٞ ؾالٛ نحٕ  ٘فقال  وٍّالٙذط     
 (     Power Pointبٙضّس اوةّ ٠٣ ٘اوح٠ ٚحَ عسقٕ  بّع ُ اوةٙزبّٙٚخ   

 : املفاهيه العلنية 
زٌص ٚع ٜ ٫فمال ز ز٣ٛطالٟٛ صبالس ٞ جعالدل عالْ       ٚعسف إشسا٣ٛ  بلِٖ اضَ أ٘ وهغ أ٘

خؿالال ٣ـ ٌػالالذللٟ  ٍٙعالالٟ ٌالالْ ااٙاثالالم ٘ا٫غالالٛ ٢ اوحالال٠ ٚدزضالالٕ  لالال٪ث اوؿالالم    
ا٫ً٘ اور ١ِٙ   ا٫ض ل ٘اوقٙاعالد ٘ا٫ٌال٪ا ( ب ضالحخداُ منالٙذط بٙضالّس اوةّال ٠٣       

ٌْ خ٪ً اومٍةٛٙجس  

  :التصوزات اخلاطئة للنفاهيه العلنية 
ٌ٘عىٌٙ د ٌ٘ع زف جٙشد ف٠ اوةّٟٛ ااعسفٟٛ والد١   جعسف أشسا٣ة  بلِٕ  جؿٙزاد

لالال٪ث اوؿالالم ا٩ً٘ اورالال ١ِٙ ٩ جحهالالن ٌالالع ااعسفالالٟ اوعىٍٛالالٟ اوؿالالعٛعٟ ااحكالالٍّٟ        
بٙظالالدٞ   ا٫ضالال ل ٘اوقٙاعالالد ٘ا٫ٌالال٪ا (   ٘اوحالال٠ ٚعالالدل عّٕالال  لالال٪ث اوؿالالم ا٫ً٘   

 اور ١ِٙ عّد أ ا٣َٕ و٬خحة ز اوقةى٠ 

 : التفكري العلني 
 ط عقىالالٜ ٌالالّعَ ٚطالالحخدُ فٛالالٖ ل والالت اوؿالالم ا٫ً٘       ٚعالالسف إشسا٣ٛالال  بلِالالٖ ِػالال   

اخحةال ز ؾالعٟ    الالال فالسل اوهالس٘ل    الالال اور ١ِٙ صبٍٙعٟ ٌْ اإال زاد   ذبدٚالد ااػالمىٟ    
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اوحعٍالَٛ ( ٘ذوالن وىٙؾالًٙ إىل ظالي ٌػالمىٟ ٌعّٛالٟ أ٘        الالال جهطرل اوةٛ ِ د  الال اوهس٘ل
 وحعىَ بعا ا٫غٛ ٢ ٌ٘ع زبٟ بعا ااٙاثم   

  اإلطاز اليظسي والدزاسات السابكة: 
منٙذط الال ضٙف ٚحَ ف٠ ٔرا ازبص٢ جّ ً٘ لي ٌْ اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ وىٍه َٔٛ 

 اومٍةٛٙجس ف٠ اوحعىَٛ الالبٙضّس اوةّ ٠٣ 

 : أواًل :التصوزات اخلاطئة للنفاهيه 
ٚعحٍد ااحعىَ ف٠ فٍٕٟ وىٍه َٔٛ ازبدٚالدٞ عىال٠ ٌال  ودٚالٟ ٌالْ ٌهال َٔٛ ضال بقٟ        

جىالن ااهال َٔٛ ٘بال  ٌال  جٙؾالي      ف٠ بّٛحٖ ااعسفٟٛ ٘أذا ٌال  ظالدس عالد ُ أِطالص ُ بال       
(   misconceptionاوعىٍ ٢ جمِٙخ ودٖٚ ااه َٔٛ اشب ل٤ٟ ا٘ اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ  

  ٘ٔرا ااؿ ى  ٚطحخدُ وىحٍٛٛص ب  ااعحقالداد اوحال٠ والد١ ااالحعىَ ٘ا٫فمال ز اوحال٠       
دبد ثةال٩ٙ والد١ صبحٍالع اوعىٍال ٢   حبٛالز ٚعالدل عالْ ااعسفالٟ اوحال٠ كحىمٕال  ااالحعىَ            

 ( 9449ٌْ خدلاجٟ اوػخؿٟٛ ٘ااخحىهٟ عْ ز٧ٟٚ اوعىٍ ٢   شٚحٙٓ    ٘ااّةرقٟ

٘ٚطالالحخدُ ٌؿالال ى  اوحؿالالٙزاد اشب ل٤الالٟ وٙؾالالم اوحهطالالرل نالالرل ااقةالالًٙ ٘والالٛظ   
ب وكس٘زٞ خ ل اهُٕٙ ٌ  ود١ ااحعىَ بعد ٌس٘زٞ بّػ ط جعى٠ٍٛ ٌعال    اشبىٛىال٠   

  9441 ) 

 : خصائص التصوزات اخلاطئة 
( ٘ 9000٘  ؾالدل١ ٘جال ط اوالدْٚ         (colburn , 1998)ٚػالرل لالي ٌالْ لىةالٙزٓ     

 ( اىل عد  ٌْ خؿ ٣ـ اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ ٌّٕ  90995 اٌ ً اوةٛ ز١   
           ٟاوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ ٌّ قٛالٟ ٌالْ ٘شٕالٟ ِعالس ااالحعىَ ٘نالرل ٌّ قٛالٟ ٌالْ ٘شٕال

 ِعس اوعىَ اوعىٍ ٢ 
      ٟجحمالالالالٙٓ اوحؿالالالالٙزاد اشب ل٤الالالالٟ ِحٛصالالالالٟ ٌالالالالس٘ز ااالالالالحعىَ خبالالالالدلاد نالالالالرل ؾالالالالعٛع

 عىٌٙ د نرل  ثٛقٟ عىٍٛ  ٘الحط بٟ ا
    ٌّٕ ذبح ط وٙثخ لةرل ف٠ بّ ٣ٕ  ورا فلِٕ  ذبح ط وٙثخ ٘شٕد وىحخىـ 
   ٞج٨ذس اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ ضىةٛ  عى٠ جعىَ ااه َٔٛ ازبدٚد 
 5  ٌّٕ جحمٙٓ اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ ود١ ااحعىَ ٌْ اوعدٚد ٌْ ااؿ  ز 

 ٟجؿٙزاد ااحعىَ ٘خدلاجٖ اوط بق 
  َأفم ز ٌ٘عىٌٙ د خ ل٤ٟ  ٌ  ٚقدٌٟ ااعى ٌْ 
       ْٚطحخدٌٟ ااعىَ ٌْ اوحػةٕٛ د ٘ا٫ٌرىٟ اوحال٠ ذبٍالي أفمال ز خ ل٤الٟ عال  ٌ

 نرل ثؿد  
   ٟٚطٍىٟ ضبح١ٙ اإّض ٌْ افم ز ٌ٘عىٌٙ د نرل  ثٛق  ٌ 
    ٔ٩ ٚدزه ااحعىَ اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ ودٟٚ ا٩ عّدٌ  ٚقُٙ بلخحة ز 

أٓ خؿالال ٣ـ  (Novak . 2002)٘  ( Fisher , 1985)بٍّٛالال  ٚالالس١ لالالي ٌالالْ   
اوحؿالٙزاد اشب ل٤الٟ ٔال٠ ٌق ٌ٘حٕال  وىالح رل  ي ضالمٕ  ٘ذة جٕال    ج ى ىالٕ  فال٠ اوة٤ٛالٟ           

 ااعسفٟٛ وىٍحعىَ   ؾعٙبٟ اوحخىـ ٌّٕ  ب س  اوحدزٚظ اوحقىٛدٟٚ  
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٘ٚح ىت بّ ٢ ٘إع  ٞ بّ ٢ ااع٠ّ ود١ ااحعىَ ثٛ ٌٟ بػمي ِػال  ب وحصطالرل بال     
  ٙ شالٙ ٞ فال٠ بّٛحالٟ ااعسفٛالٟ   فال وحعىَ ذ٘ ااعّال٠ ٚح ىالت        ااعسفٟ ازبدٚالدٞ ٘ااعسفالٟ اا

ثٛالالال ُ ااالالالحعىَ بةّالالال ٢ ا٫بّٛالالالٟ ااعسفٛالالالٟ ااحم ٌىالالالٟٞاوح٠ جػالالالٍي ااعسفالالالٟ ااحالالالٙفسٞ والالالد١  
 , Tsai )ااحعىَ ٘خدلاجالٟ ٌ٘ه ٍٔٛالٖ ازبدٚالدٞ ٘نالرل ذوالن ٌالْ ٌعىٌٙال د قالس٘زٟٚ         

2000 )   

٪ث بعالالا ٌالالْ خالال٪ً اشبؿالال ٣ـ اوطالال بقٟ وىحؿالالٙزاد اشب ل٤الالٟ ٚحكالال  آ او الال 
جحمالالالٙٓ والالالدَٕٚ جؿالالالٙزاد خ ل٤الالالٟ عالالالْ ااهالالال َٔٛ اوعىٍٛالالالٟ اوحالالال٠ ٚدزضالالالِٕٙ  ٘جىالالالن       
ااه َٔٛ ج٨ذس ضىة  عى٠ فَٕ ٘اضحٛع ث ااه َٔٛ ازبدٚدٞ  ٌْ ّٔ  ل ِخ اسب شالٟ  
٩ضالحخداُ أضال وٛت وحػالالخٛـ اوحؿالٙزاد اشب ل٤الٟ ٌرالالي ااقال ب٪د ا٫لىّٛٛمٛالالٟ        

داُ ا٫ض٤ىٟ ااهحٙظالٟ   ا٫خحةال زاد   احمل ل ٞ ب ومٍةٛٙجس 5 ااّ ثػٟ اوؿهٟٛ ٘أضحخ
 اوقةىٟٛ   اشبسا٣  ااه ٍٟٔٛٛ   ٘ذبىٛي بّ ٢ ااهُٕٙ  

٘جىن ٠ٔ اشب ٙٞ ا٫٘ىل وىةعز عالْ جعالدٚي ااهال َٔٛ اشب ل٤الٟ والد١ او ال٪ث       
بعدٔ  ٚلج٠ اوالد٘ز عىال٠ أضالحخداُ أضالذلاجٛصٛ د ٘منال ذط جدزٚطالٟٛ شلال  اوقالدزٞ عىال٠          

ن اوٍّ ذط منٙذط بٙضّس اوةّ ٠٣ وىح ٛرل جعدٚي جىن اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ ٌْ٘ جى
 ااه ٠ٍٛٔ  

 : ثاىيا : منوذج بوسيس البيائى للتغيري املفاهينى 
٘شرل٘جالالالالالالصط  Hewson٘ٔٛٙضالالالالالالْ  Strik٘ضالالالالالالذلٚن  Posnerاضالالالالالالح  ا بٙضالالالالالالّس 

Gertzon ش ٌعالالالٟ لٙززِٛالالالي بلٌسٚمالالال  بىالالالٙزٞ ٘جّهٛالالالر اضالالالذلاجٛصٟٛ جعحٍالالالد عىالالال٠   ت
اوهىطالالالهٟ اوةّ ٣ٛالالالٟ   عسفالالالخ ب ضالالالَ اضذلاجٛصٟٛبٙضالالالّس ظ ٘والالالخ أٓ جؿالالالّم بٙقالالالٙا   

اوّ ع ااسلصٟٚ ٌْ  إلشسا٢اد اور ٚحَ عْ لسٚقٕ  ج ٛرل ٌه َٔٛواا  ٟٚ  ا٫بع  
  ا٫٘ىلصبٍٙعٟ ٌه َٔٛ إىل صبٍٙعٟ أخس١ نرل ٌحهقٟ ٌع 

٘آخالس٘ٓ ِعالسٚحَٕ اوالر ظ ٘والخ جٙقالٛ  لٛالم   أٓ        posner٘ ثد ٘قالع بٙضالّس   
ااسلصٚالالالٟ ٘اوحّعٍٛٛالالالٟ والالالد١ اوّالالال ع جالالالح رل ٌالالالْ صبٍٙعالالالٟ ٌهالالال َٔٛ إىل     ااهالالال َٔٛ

٘اثذلظالالٙا ِالالٙع  ٌالالْ اوالالح رل    ا٫٘ىلا ٍٙعالالٟ  ٌالالع ٌح٪٣ٍالالٟصبٍٙعالالٟ أخالالس١ نالالرل  
ىٍهالال َٔٛ و ٪ثضالالحٛع ث   ٘ٔالالٙ ٌالال  ٚؿالالم عٍىٟٛاضالالحخداُ او الال   ا٫ااهٕالالٌٜٙ ٍٔالال     

٘ٔالٙ ٌال    Accommodationاوق ٣ٍٟ وىحع ٌي ٌالع اوعالٙأس ازبدٚالدٞ   ٘   اوحاللثىَ       
  ٚؿالالم سبعالالٟ عّالالدٌ   الالت عىالال٠ او  والالت أٓ ٚطالالحةدً أ٘ كٛالالص ٌه ٍٔٛالالٖ ااسلصٚالالٟ  

 ( Posner et al., 1982)  

 :تعسيف.اسرتاتيجية.بوسيس 
هَٕ عٍىٛالالٟ ٚالالحَ ٌالالْ خ وىالالٕ  اضالالحةداً اوهٕالالَ اشب الالل ااٙشالالٙ  والالد١ اوهالالس  بالال و         

ضالذلاجٛصٛ د  ا٫ٚحٙافن ٌع ااة  ٦ اوعىٍٟٛ ب جة ا عد  ٌالْ   اوعىٍٜ اوؿعٛ  اورٝ
 (( Posner et al., 1982(  اوحم ٌي ٘اوحٍٛٛص ٘اوحةدٚي ٘اوحصطرل ااه ٍٜٔٛ  ٜ٘ٔ

٘ آخس٘ٓ ( أٓ ٌه َٔٛ ااس٢ ااسلصٟٚ ٔالٜ ِال ث٪د ٚؿالة      posnerٚقًٙ   بٙضّس 
ٌدزل ا   ٌهٌٕٙ ا ( ٌ٘ري ٔرٗ ااهال َٔٛ ٚمالْ   خ٪شل  صب ً ٌع  ٌْ اوعٙأس  ٌْ

اوالر دبعىالٕ     Models٘اشبدلاد اوطال بقٟ ٘اشبٛال ٩د أ٘ اوٍّال ذط     زب ٕ  ب وحصال زث
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 ٟ ٘أٓ لىٍالٟ ِال ث٪د اضالحع  ٟٚ ٘اشبٛال ٩د ٘اوٍّال ذط       جعٕس عى٠ إِٔ  بدٕٚٛ ا ٘اقالع
Models      جحعىالالن بلغالالٛ ٢ ٌعّٛالالٟ   فاِّالال  إذا أز ِالالال     ٞ  فٕالالَ ٌهٕالالُٙ ٌالال  بالال ٌح٪ه ؾالالٙز

     ٓ اوحؿالالالٙزاد  ذّٔٛالالالٟ   ٘ٔالالالرا ٌالالالسجة  ب سبالالالدٚز عالالالْ اشبٛالالال ٩د ٘اوٍّالالال ذط   إذٓ فالالالا
 ٘اوؿالالالالٙز ٘نرلٔالالالال  ٚهالالالالذلل أٓ جمالالالالٙٓ ٌحعىقالالالالالٟ ب ٫غالالالالالٛ ٢ ٘اوعٍىٛالالالالال د اا  ٚالالالالالٟ ذاد   

 (  Sten house , 1988اوع٪ث د أ٘ بلغم ً وٍّ ذط ٌ  ٟٚ يري اسبقٛقٟ   

دّالٙا   Accommodation٘ آخالس٘ٓ ( عىال٠ اوحاللثىَ     posner٘ثد زلص   بٙضالّس  
 ْ اوالالح رل ااهٕالالٌٜٙ ٘سبالالد٘س ٔالرا اوّالالٙا ٌالالْ اوالالح رل اثذلظالٙا جالالٙافس أزبعالالٟ غالالس٘ط    ٌال

   5ٜٔ9449    Dagher ) 
 ٟٛعدُ اوسق  عْ ااه َٔٛ اسب و  
 ٟأٓ ااه َٔٛ ازبدٚدٞ ٌدزل  
 أٓ جمٙٓ ااه َٔٛ ازبدٚدٞ ٌرٍسٞ د  ٚحٛ  اوحٙضع  
 ٟأٓ جمٙٓ ااه َٔٛ ازبدٚدٞ ٌعقٙو  

 وذج بوسيسمساحل من : 
منٙذشالالالال  ٚقالالالالُٙ عىالالالال٠ ج الالالالٛرل ااهالالالال َٔٛ اشب ل٤الالالالٟ والالالالد١   Posnerبٙضالالالالالّس  اثالالالالذلا

ااالالحعىٍ  ظالالًٙ ٌٙقالالٙعٍ    ٘ت ااق بالالي إلطالال بَٕ فٍٕالال  عىٍٛالال  ضالالىٍٛ   اومالالسؽ      
9442  ) 

 (9441٘ٚحَ ذون ٌْ خ٪ً ٌسظىح  ٌحة عدج  ٍٔ  5  ؾة زٚين ٘اشب ٛت   
  اوهس   ٌسظىٟ اضحمػ ف أمن ط اوهَٕ اشب ل٥ ود١ 
    ٌَسظىالالالٟ اضالالالحخداُ أضالالالىٙث وىٍع زبالالالٟ   ٘إضالالالذلاجٛصٟٛ ٌّ ضالالالةٟ وحقالالالدَٚ اوهٕالالال

 عْ لسٚن 5 اوعىٍٜ اوطىَٛ ٘ذوالن
   ًٙأ5٩٘ جٍّٛالالٟ ثالالدزٞ اوهالالس  عىالال٠ يٛٛالالص ااهٕالالُٙ ازبدٚالالد بػالالمي ٘اقالال  ٌ٘عقالال

    Assimilation٘ذٝ ف ٣دٞ ٘ثد عسفحٕرٗ ااسظىٟ رسظىٟ  اوحٍرٛي 
  ذ ِٛ  5 ذبقٛن عٍىٟٛ اوقةًٙ اوهس  وىٍهُٕٙ ازبدٚد بػمي ل ٌي   ٘ذون

ٌالالْ خالال٪ً ٌق ٚكالالٟااهُٕٙ ازبدٚالالد بال اهُٕٙ اوقالدَٚ عالالْ لسٚالن زفالع ثٍٛالالٟ        
ااهُٕٙ ازبدٚد عى٠ ظط ث إِق ف ثٍٛالٟااهُٕٙ اوقالدَٚ ٘ثالد ثال ُ لالي ٌالْ      

وىالالح رل   Posnerبح الالالٙٚس منالالالٙذط بٙضالالالّس     West & Pines٘ٚطالالخ ٘بالالال ِٛص  
ااهٌٕٜٙ   ٘  ٘قع ذ٪س ٌساظي وعٍىٛالٟ اوالح رل ااهٕالٌٜٙ ٔالٜ 5  اومالسؽ        

9442) 
  ٌسظالالالٟ اب زاهAwareness   5 ٘جحٍرالالالي ت إ زاه ااالالالحعىَ بالالاللٓ ودٚالالالٖ فٍٕالالالال  نٛالالالالس

 وع ٔسٞ ٌ    ضالىَٛ
   ٌٓسظىالالالٟ عالالالدُ ا٩جالالالصاDisequilibrium      5 ٘جحٍرالالالي ت ااسظىالالالٟ إوالالالٜ ٚالالالالحَ فٕٛالالالال

ُٙ اوط بن نرل اوطىَٛ   بطةت جع زل ااهٌٕٙ    ٌق زِالٟااهُٕٙ ازبدٚد ب اهٕ
 ٌْ خ٪ف ٌهٌٕٜٙ ود١ ااحعىٍ    ٌ٘  ٚذلجت عىٖٛ
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  ٌٟسظىالالٟ إعالال  ٞ اوؿالالٛ نReformulation  ٞ5 ٘جحٍرالالي ت جػالالمٛي اوةّٛالالٟ ازبدٚالالالد
 اوطالىٍٟٛوىٍه َٔٛ ٘لسا ااه َٔٛ اوةدٚىٟ    

 الصط٘شرلِ٘الال Hewson ٘ٔٛٙضالالْ Strik ٘ضالالذله Posner ٘اضالالح  ا بٙضالالّس

Gertzon       ٟت ش ٌعالالٟ لٙزِٛالالي بىالالٙزٞ ٘جّهٛالالر اضالالذلاجٛصٟٛ جعحٍالالد عىالال٠ اوهىطالاله
 (9441٘ٚحلوم ٔرا اوٍّٙذط ٌْ مخطٟ ٌساظي لٍ  ٚلج5ٜ  اشبىٛىٜ  اوةّ ٣ٟٛ
 َٛاوحالالالدزٚظ حبٛالالالز ٚسلالالالص ااعىالالالَ عىالالال٠ جػالالالخٛـ اوحؿالالالٙزاد اوةدٚىالالالالٟ        جّعالالال

   .ث٪داو عّال
 الاو   زٞ اوحع زل ااعست عّد اوحعىَ عْ لسٚن اع  ٢ذا  ٝ إىل  ث ٌٍٕال د جال٨ 

  .ااحعىَٔرا اوحع زل ت اوةّٟٛ ااعسفٟٛ عّد 
  ث ٪او ج ٙٚس اضذلاجٛصٛ د اع زبٟ اوحؿٙزاد اوةدٚىٟ ود١ 
  الٌطالال عدٞ اوالال  ً  ث عىالال٠ اضالالحٛع ث احملحالال١ٙ اوعىٍالالٜ عالالْ لسٚالالن عسقالالٖ بلغالالالم 

طبحىهالالالٟ وهعٛالالال    أ٘ب وحصسٚالالالت اوعىٍالالالٜ اوؿالالالعٛ    أ٘ جطالالال عدَٔ ت جسمجالالالٖ       
  .خسآلااعسفالٌْٟ غمي 

   َ  ج ٙٚس بساٌض جقَٙٚ ٌّ ضةٟ جط عد ااعىَ عى٠ اوحعقن ٌْ اضالحةداً ااهالال ٔٛ
  .ثالاو اوؿعٛعٟ ود١  ب اه َٔٛ  اشب ل٤ٟ

ب والد٘زْٚ   اليأٓ  ٘ز ااعىَ اورٝ ٚحةع ااّعال٠ اوةّال ٣ٜ ٚحٍرال  ٌ٪٣ٟ٘ٚس١ بٙضّس ٘ش
5جٛ آلا
  أٓ ٚحخر ٌٙثم ااعىالَ اشبؿالَ ااّ قالٜ   ٘والٛظ خؿالٍ  وى  والت         5ً٘ألااود٘ز

 ٘اوحهمرل خ  ٢ ت اوهَٕ و٬بي 
  أٓ ٚىعت  ٘ز اوٍّٙذط وىٍهمس اوعىٍٜ   ٌ٘الْ ٌعال ٔس ٔالرااوٍّٙذط  اور 5ِٜاود٘ز

 ٣الاليالجطالال   بالال  ااعحقالالداد ٘اوّعسٚالال د ٘اوالالالد   الاوطالالعٜ اوالالدا٣َ عبالالٙ الحػالال ف ا  
 ثحؿالال   ت ااعحقالالداد   ٘اوالالالػن فالالالٜ اوّعسٚالالال د    الحصسٚةٛالالٟ   ٘اوطالالعٜ عبالالٙ ا او

فالال د جحهالالن ٌالالع   ٪خحالفالال د ت اوّحالال ٣ض ٌ٘الال  إذا ل ِالالخ ٔالالرٗ ا   ٪خحو٬٘اوحقالالدٚس 
  .اوّعسٟٚ

٘ثالالد  جّ ٘والالخ اوعدٚالالد ٌالالْ اودزاضالال د منالالٙذط بٙضالالّس ٘ ٘زٞ فالال٠ جعالالدٚي ااهالال َٔٛ        
فال٠ جعالدٚي ااهال َٔٛ اشب ل٤الٟ     اشب ل٤ٟ ود١ او ٪ث ٘اوح٠ اذةحخ ف عىٟٛ اوٍّٙذط 

(     اوعىٍٛالال د   9004(      اوةىعالال ١٘   9090والالد١ او الال٪ث ٌّالالٖ  زاضالالٟ   اوصعالال ِٛ    
     ( 9001(     بىعسبالال٠ ِ٘الال ش٠    9001(     اوةالال ١٘ ٘خالال ش٠     9003(     اوطالالٛد    9003
 (9000  ضبٍد   ٘ 

 : شسوط استخداو املعله لينوذج بوسيس 
ٚىٜ 5 ّٚة ٜ أٓ ٚساع٠ ااعىَ ٌ 

      ٚع ٠ أحٍ ٌ  ٫ٓ جمٙٓ اشبدلاد اسبطٟٛ ااقؿالٙ ٞ جعىٍٕال  ٌدعٍالٟ ب وٍّال ذط
اوالالر كمالالْ فعؿالالٕ  ٘جّ ٘شلالال  ب وٛالالد ٘اوق بىالالٟ وىهالالن ٘اوذللٛالالت أ٘ نرلٔالال  ٌالالْ  

 ااٙا  ٘ا٫ ٘اد ااّ ضةٟ ٘ااح ظٟ وٖ   
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      ٚالالّعَ صبٍٙعالالٟ ٌالالْ ا٫ِػالال ٟ اسبطالالٟٛ ااة غالالسٞ ذاد اوؿالالىٟ بالال اهُٕٙ   وحالالٙفرل
 اوحعىٍٟٛٛ اور جررل ودَٕٚ اوسنةٟ ت اوةعز ٘ا٩ضحقؿ ٢   اشبدلاد 

        ٚع ٠ ااحعىَ اوٙثخ اا٪٣َ ومالٜ ٚقالُٙ بعٍىٛالٟ ا٩لحػال ف ٌ٘ٙاشٕالٟ ااػالم٪د
ااحعىقالالالٟ بالالال اهُٕٙ ااالالالسا  جعىٍالالالٖ   عىالالال٠ أٓ ٚقالالالُٙ بحػالالالصٛعٖ وىٙؾالالالًٙ إىل اسبالالالي  

 بّهطٖ   
         ٚساعالالٜ اوحالالدزط عّالالد جقدكالالٖ اػالالم٪د ذاد جسالٛالالت شدٚالالدٞ   ظحالال٠ ٚطالالح ٛع

ااالالحعىَ اوحٙؾالالي إىل ظىالالًٙ عالالْ لسٚالالن اضالالحخداُ ا٫ضالالىٙث اوعىٍالالٜ وىالالحهمرل          
 ٌٕ٘ زاد عٍىٛ د اوعىَ ا٫ض ضٟٛ   

             ٚالالٙاشٓ بالال  ٌالال  ٚٙاشٕالالٖ االالحعىَ ٌالالْ أضالال٤ىٟ جالالررل والالدَٕٚ اوقالالدزٞ عىالال٠ اوذللٛالالص
    ٞ عىالالال٠ اوح ةٛالالالن ٘اوحعىٛالالالي ٘اوذللٛالالالت     ٘اوهٕالالالَ ٘أخالالالس١ جالالالررل والالالدَٕٚ اوقالالالدز

 ٘اوحقَٙٚ   
      ٘ىت ٌْ ااحعىَ إع  ٢ جهطرلاد وّح ٣صٖ ٘جّة٨اجالٖ ضالٙا٢ ل ِالخ ؾالعٛعٟ أ ٚ

 خ ل٤ٟ   
        ٜٚحقةي أخ  ٢ ااحعىَ ٩٘ ٚعّهٖ عىٕٛال    ظٛالز أٓ ظالد٘س ا٫خ ال ٢ أٌالس لةٛعال

ت عٍىٛالالٟ اوالالحعىَ   ٘عىٛالالٖ أٓ ٚقالالُٙ بحٙشٕٛالالٖ وحؿالالعٛعٕ  بّهطالالٖ أ٘ إزغالال  ٗ إىل  
 ٛهٟٛ اوحٙؾي إىل ابش بٟ اوؿعٛعٟ  ل
  إالال زاد دالال  ٚطالال عدٗ عىالال٠ جم ٌالالي   ٚطالال عد ااعىالالَ إ زاه اوع٪ثالالٟ بالال  ااهالال َٔٛ ٘ا

ودٚالالالٖ ٌالالالْ ٌعسفالالالٟ ضالالال بقٟ ٌ٘الالال  الحطالالالةٖ ٌالالالْ ٌعىٌٙالالال د شدٚالالالدٞ عالالالْ لسٚالالالن    ٌ 
 ااررلاد اور جعٍي عى٠ اضحر زجٖ   

   َ إىل  ٚػالالالصع ااالالالحعىٍ  عىالالال٠ اوحعالالال ٘ٓ ٘اوعٍالالالي ازبٍالالال عٜ ٌالالالْ خالالال٪ً جقطالالالٍٕٛ
صبٍٙعالالال د عٍالالالي ؾالالال رلٞ   عىالالال٠ أٓ ذبالالال١ٙ لالالالي صبٍٙعالالالٟ ٌطالالالحٙٚ د  زاضالالالٟٛ   

 طبحىهٟ   
    ٟٛٚٙشٖ ااحعىٍ  إىل ج ةٛن ٌ  جعىٍٙٗ ٌْ خدلاد شدٚدٞ ت ظٛ جَٕ اوعٍى 

  : ثالجا  الكنبيوتس يف التعليه 
ٚعالالالد اومٍةٛالالالٙجس ٌالالالْ ٌطالالالحعدذ د جمّٙوٙشٛالالال  اوحعىالالالَٛ   ٘اوالالالرٝ ؾالالالٍَ زبعالالالي    
ااالالحعىَ والالٖ  ٘ز فعالال ً ت اوعٍىٛالالٟ اوحعىٍٛٛالالٟ   لٍالال  أٓ اضالالحخداٌٖ ٚطالال عد ت شٚالال  ٞ   
اوقالالالدزٞ عىالالال٠ ا٩عحٍالالال   عىالالال٠ اوالالالّهظ ب بقالالال فٟ إىل ا٫ ٘از ا٫خالالالس١ ت اوحالالالدزٚت       
  ٘اوحٍالالالالالالالالالالالالالالالسْٚ   ا٫وعالالالالالالالالالالالالالالال ث اوحعىٍٛٛالالالالالالالالالالالالالالالٟ   احمل لالالالالالالالالالالالالالالال ٞ   و الالالالالالالالالالالالالالالٟ اسبالالالالالالالالالالالالالالالٙاز     

  Smith , 1994      )Beaver , 2001      ) 

ت اوحعىَٛ ٨ٚ ٝ إىل شٚ  ٞ ذبؿٛي اوعىُٙ   لٍال    سلٍ  أٓ اضحخداُ اومٍةٛٙج
 (   ٨ٚMartin & et al , 1997 ٝ إىل جٍّٟٛ ٌٕ زاد اوحهمرل ود١ او ٪ث   

لٍالالال  وىمٍةٛالالالٙجس  ٘ز ٔالالال ُ ت جمالالالْٙٚ ا٩دب ٔالالال د اب  بٛالالالٟ عبالالالٙ ٌالالال  ٚحعىٍالالالٖ      
(   ظٛالز جٙؾالىخ اودزاضالٟ إىل     9000او ٪ث   ٘ٔرا ٌ  ألدجالٖ  زاضالٟ   بالحذلزافْ      

أٓ اضحخداُ ا٫ثساف اادصبٟ أ ١ إىل جٍّٛالٟ ا٩دب ٔال د اب  بٛالٟ والد١ او ال٪ث      
  (Peter Raven , 2000عبٙ بعا ااػم٪د اوة٤ٟٛٛ   
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(    ٌمىالالٙش   Smith , 1994   9441لٍالال  أ٘قالالعخ  زاضالالٟ لالالي ٌالالْ زلٛالالز  
9444   Mcloughlin , 1999    ْأٓ اضالالحخداُ اومٍةٛالالٙجس أ ١ إىل ظالالي اومالالررل ٌالال )

ااػالالالالم٪د اوػخؿالالالالٟٛ وى الالالال٪ث ٌرالالالالي اوقالالالالدزٞ عىالالالال٠ ا٩ضالالالالحرل ز   ٘اوحه عالالالالي ٌالالالالع 
 ا٭خسْٚ   ٘اوٙؾًٙ إىل اسبىًٙ ااّ ضةٟ وىٍػم٪د   

 أٓ اضحخداُ اومٍةٛٙجس ت اوحعىَٛ ٨ٚ ٝ إىل 5  د  ضةن ٚحك 
      إٌم ِٛالالالٟ عالالالسل ااالالال  ٞ بلضالالالىٙث شالالالراث ٘غالالالٛن وى الالال٪ث دالالال  ٚصٚالالالد ٌالالالْ فالالالذلاد

 ٘اضحعدا اد او ٪ث وىحعىَ   
     كمالالْ إعالال  ٞ ٘جمالالساز عالالسل ااالال  ٞ اوعىٍٛالالٟ ظطالالت زنةالالٟ او الال٪ث ٘ثالالدزاجَٕ عىالال٠

 اوحعىَ   ٌساع ٞ اوهس٘  اوهس ٟٚ ت اوحعىَ (   
 ٛابعدا  او رل شٛد وىٍعىٍ    ٚع جل عٍى ٟ 
  ٞٙ جصٚد عٍىٟٛ ا٩ٔحٍ ُ باعدا  اا  ٞ اوعىٍٟٛ ٌْ خ٪ً اومٍةٛٙجس   خ ٙٞ خ

 د  ٚطٕي عى٠ او ٪ث عٍىٟٛ اوحعىَ   

 : أدوات البخح وإجساءاته 
 -وإلش بٟ عْ أض٤ىٟ اوةعز ٘اوحعقن ٌْ فس٘ل اجةعخ ابشسا٢اد اوح وٟٛ 5

  أواًل : إعداد أدوات البخح: 
 : اختياز احملتوى العلني 

اخحالالال ز اوة ظالالالز ٘ظالالالدٞ   ا٫ضالالال ل ٘اوقٙاعالالالد ٘ا٫ٌالالال٪ا ( ااقالالالسزٞ عىالالال٠ لالالال٪ث   
اوؿالالم ا٫ً٘ اورالال ١ِٙ ب اٍىمالالٟ اوعسبٛالالٟ اوطالالعٙ ٟٚ ٘ٚسشالالع ا٩خحٛالال ز إىل ا٫ضالالة ث        

 اوح وٟٛ 5
   ٍٕجحكٍْ اوٙظدٞ اوعدٚد ٌْ ااه َٔٛ ا س ٞ ٘اور ٚؿعت عى٠ او ٪ث جعى

 ٘فٍٕٕ   
   ْذبح١ٙ عى٠ اوعدٚد ٌْ اوحص زث اوعٍىٟٛ ٘اوح ةٛق د اوح٠ يمْ او ٪ث ٌال

 الحط ث ٌٕ زاد اوحهمرل اوعٍىٜ   
     جحكٍْ اومررل ٌْ ااٙقٙع د ذاد ا٫ٍٟٔٛ ت ظٛ ٞ ابِط ٓ ٘جال٨ذس عىٛالٖ جاللذرل

 ٌة غس   
       جحالالالٛ  ٌٙقالالالٙع د اوٙظالالالدٞ اوهسؾالالالٟ أٌالالال ُ لالالالي ٌالالالْ ااعىالالالَ ٘ااالالالحعىَ ت ابحمالالال ز

ٌالالْ اوحصالال زث اوعىٍٛالالٟ اوةدٚىالالٟ وىحصالال زث ااحكالالٍّٟ ب ومحالال ث      ٘جؿالالٍَٛ اوعدٚالالد 
 اادزضٜ   

 : إعداد دليل الطالب 
( ٚحكالالٍْ  C.Dثالال ُ اوة ظالالز باعالالدا   وٛالالي وى  والالت ت ؾالالٙزٞ ثالالسف ٌالالدلٌض         
 ٘ظدٞ اودزاضٟ بعد إع  ٞ ؾٛ نحٕ  ٘فق ا وٍّٙذط بس٘ضّس ٘ٚػٍي 5

 عّٙآ اودزع     
  أِػ ٟ ٌسظىٟ اوحم ٌي 
 حٍٛٛصأِػ ٟ ٌسظىٟ او  
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  أِػ ٟ ٌسظىٟ اوحةدٚي 
 أِػ ٟ ٌسظىٟ اوحصطرل ااه ٠ٍٛٔ 
 َٚٙاوحق

بعد ذون   عسل  وٛي او  والت عىال٠ صبٍٙعالٟ ٌالْ اوطال  ٞ احملمٍال  ببالدا٢        
اوسأٝ ٘إشسا٢ اوحعدٚ٪د ااّ ضةٟ   ٘بعد إشسا٢ اوحعدٚ٪د أؾالة   وٛالي او  والت ت    

 ((  9ؾٙزجٖ اوّٕ ٣ٟٛ  ٌىعن  

 : إعداد دليل املعله 
  إعدا   وٛي ااعىَ وٛمٙٓ رر بالٟ ااسغالد ٘ااٙشالٖ والٖ ت أ ا٢ ٌٍٕحالٖ ٘ٚقالدُ والٖ        
ابزغالال  اد اوالالر جطالال عدٗ ت ذبقٛالالن أٔالالداف جالالدزٚظ ٘ظالالدٞ   ا٫ضالال ل ٘اوقٙاعالالد    

 ٘ا٫ٌ٪ا ( ب ضحخداُ منٙذط بٙضّس اوةّ ٠٣ 

 ٘ثد اظح١ٙ  وٛي ااعىَ عى٠ 5 
 بٙضّس اوةّ ٠٣ ٌ٘  ٚساعٖٛ  ااقدٌٟ ٘جحكٍْ بعا ااعىٌٙ د وىٍعىَ عْ منٙذط

 عّد اضحخدإٌ   
    ٟا٫ٔداف اوع ٌٟ وحدزٚظ ٘ظدٞ اودزاض 
    ٟاشب ٟ اوصٌّٟٛ وحدزٚظ ٘ظدٞ اودزاض 
  ٘جكٍْ اودزع ٌ  ٚى5ٜؾٛ نٟ  ز٘ع اوٙظدٞ ب ضحخداُ منٙذط بٙضّس اوةّ ٠٣ 

 عّٙآ اودزع  
  ا٫ٔداف اوطىٙلٟٛ وىدزع 
 ٌٟا٫ ٘اد ٘اوٙض ٣ي او٪ش  
   ٌسظىٟ اوحم ٌي 
 ٌسظىٟ اوحٍٛٛص   
  ٌسظىٟ اوحةدٚي 
 ٌسظىٟ اوحصطرل ااه ٠ٍٛٔ  
  ٌَٚٙسظىٟ اوحق 

٘ثالالد   عالالسل  وٛالالي ااعىالالَ عىالال٠ صبٍٙعالالٟ ٌالالْ اوطالال  ٞ احملمٍالال  ببالالدا٢ اوالالسأٝ   
٘إشسا٢ اوحعدٚ٪د ااّ ضةٟ   ٘بعد إشالسا٢ اوحعالدٚ٪د أؾالة   وٛالي ااعىالَ ت ؾالٙزجٖ       

 ((   9 ٌىعن   اوّٕ ٣ٟٛ ؾ سب ا و٪ضحخداُ 

 : إعداد اختباز تصويب املفاهيه العلنية اخلاطئة 
 اجةع ت إعدا ٗ اشب ٙاد اوح وٟٛ 5

  حتديد املفاهيه: 
     ٕٛذبدٚد اا  ٞ اوعىٍٟٛ ٌٙقٙا اوةعز ٘ذبدٚد ااه َٔٛ اوعىٍٟٛ اوٙاز ٞ ف 
    ُٙذبدٚد ٘ظدٞ   ا٫ض ل ٘اوقٙاعد ٘ا٫ٌ٪ا(   ظٛز اضحخدُ اوة ظز ااهٕال

Concept         اوعى٠ٍ لٙظدٞ وىحعىٛي ٘جاللذرلٗ ٌالسٞ ٘اظالدٞ ظحال٠ إذا جمالسز ألرالس
ٌالالالْ ٌالالالسٞ   بعالالالد ذوالالالن ثالالال ُ اوة ظالالالز بعالالالسل ث ٣ٍالالالٟ ااهالالال َٔٛ عىالالال٠ زبّالالالٟ ٌالالالْ      
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( ٌهٌٕٙالالال   بعالالالد اضالالالحةع      90احملمٍالالال    ِ٘حٛصالالالٟ والالالرون   ا٩جهالالال   عىالالال٠      
 (   2ثطٍ   ٌّٕ  وٙثٙعٕ  قٍْ صب ً ٌه َٔٛ اسلي   ٌىعن   

 اهيه العلنية ذات الفهه اخلاطئ  .تشخيص املف 
   جػخٛـ ااه َٔٛ  ذاد اوهَٕ اشب ل٥ ود١ او ىةٟ عى٠ ٌسظىح  5 

       ا٩ضالالحع ِٟ ب اخحؿالال  5 ثالال ُ اوة ظرالال ٓ بعالالسل ث ٣ٍالالٟ بلزلالال ٢ ااهالال َٔٛ ااحهالالن
عىٕٛالال  ٌالالْ ثةالالي اشبالالدلا٢ ٘اوالالر ج  الالٜ ااالالّٕض ااعالالد وىحصسبالالٟ عىالال٠ عّٛالالٟ ٌالالْ            
ا٩خحؿ ؾ  اوذلبٙٚ  ت ٌ  ٞ اوعىُٙ ٌ٘دزضٜ اا  ٞ اورْٚ ٚقٌٙالٙٓ بحالدزٚظ   

ة ظالالالز ٌالالالَّٕ آ ااٙقالالالٙع د اوالالالٙاز ٞ ت  زاضالالالٟ اوةعالالالز اسبالالال وٜ   ٘ثالالالد لىالالالت او  
حيد ٘ا ااهال َٔٛ اوالر ٚحمالسز اشب الل فٕٛال  ٌالْ ثةالي او ال٪ث بّطالت ع وٛالٟ   ٘            

(  90% فللرس   ظٛز بى خ ااه َٔٛ ذاد اوهَٕ اشب ل٥    30اخر ِطةٟ اجه    
 ٌهٌٕٙ      

   إعدا  اخحة ز وحعدٚد ااه َٔٛ ذاد اوهَٕ اشب ل٥ 5    إعدا  اخحة ز وحعدٚالد
اشبالال ل٥ ٌالالالْ ِالالٙا اخحٛالال ز ٌالالالْ ٌحعالالد  ذاد أزبعالالٟ بالالالدا٣ي        ااهالال َٔٛ ذاد اوهٕالالَ   
( فقالالالسٞ جقالالالٛظ لالالالي ذالالال٪س فقالالالساد ٌحح وٛالالالٟ ٌهٌٕٙالالال        20٘جكالالالٍْ ا٩خحةالالال ز   
 عىٍٛ ا  ٘اظدا   

  : اهلدف مً االختياز 
ٕٚالالدف إىل ثٛالال ع ذبؿالالٛي ٘جؿالالٙٚت لالال٪ث اوؿالالم ا٫ً٘ اورالال ١ِٙ وىٍهالالال َٔٛ        

 ٌ٪ا (   ا٫الال اوقٙاعد  الالاشب ل٤ٟ ااحكٍّٟ بٙظدٞ   ا٫ض ل 

 : صياغة مفسدات االختباز 
بعد ؾٛ نٟ ٌهس اد ا٩خحة ز   عالسل ا٩خحةال ز عىال٠ صبٍٙعالٟ ٌالْ احملمٍال        
بٕدف اوحللد ٌْ ؾد  ٌهس اد ا٩خحة ز ٘ؾعحٕ  اوعىٍٛالٟ ٘٘قالٙظٕ  ٘سلٙشلال     
وىٍٙقٙع د ااحكالٍّٟ ت ٘ظالدٞ   ا٫ضال ل ٘اوقىٙٚال د ٘ا٫ٌال٪ا ( ٘أِحٍ ٣ٕال  اىل       

إشالالالسا٢ اوحعالالالدٚ٪د ااّ ضالالالةٟ ت قالالال٢ٙ آزا٢ احملمٍالالال  ٘اؾالالالة        ااهٕالالالُٙ احملالالالد  ٘  
فقسٞ ذاد أزبعالٟ بالدا٣ي اخحٛ زٚالٟ بّٕٛال      ( 20ا٩خحة ز ت ؾٙزجٖ اوّٕ ٣ٟٛ ٌمٙٓ ٌْ  

بالالدٚي ٘اظالالد ؾالالعٛ  أٌالال  بالال ثٜ اوةالالدا٣ي فحٍرالالي أفمالال زا خ ل٤الالٟ ظالالًٙ ااهٕالالُٙ اوالالرٝ     
ز او  والالت جقٛطالالٖ اوهقالالسٞ   ٘زنةالالٟ ٌالالْ اوة ظالالز ت ذبدٚالالد أضالالة ث ٌ٘الالدلزاد اخحٛالال       

وىةدٚي فقد   جص٘ٚد لي فقسٞ اخحة زٖٚ شالص٢ ٌهحالٙا ٚالرلس فٛالٖ او  والت ضالةت       
 (  2ٌىعن     اخحٛ ز ٔرا  اوةدٚي 

  : التجسبة االستطالعية لالختباز 
  ج ةٛالالالن اوؿالالالٙزٞ اوّٕ ٣ٛالالالٟ و٪خحةالالال ز عىالالال٠ عّٛالالالٟ ٌالالالْ لالالال٪ث اوؿالالالم ا٫ً٘        

  اور ١ِٙ وٛطخ عّٟٛ اوةعز ٘ذون سبط ث اورٙابخ ابظؿ ٣ٟٛ 

  : ثبات االختباز 
٘ٔالالٜ ثٍٛالالٟ ع وٛالالٖ ااعّٙٚالالٟ دالال  ٚالالدً عىالال٠ أٓ      31 0بىالالم ٌع ٌالالي اورةالال د ظالالٙاوٜ   

 ا٩خحة ز عى٠  زشٟ ع وٖٛ ٌْ اورة د   
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  : صدم التجاىس الداخلي 
  ظط ث ٌع ٌي ا٩زجة ط ب   زشال د لالي ٌطالح١ٙ ٌالْ ا٩خحةال ز ٌالع اودزشالٟ        

(  20 0( وىحالرلس      22 0اومىٟٛ و٪خحة ز   ٘ثد ٘شد أٓ ٌعال ٌ٪د ا٩زجةال ط ٔالٜ      
( وىح ةٛن ٜ٘ٔ ثَٛ ذاد  ٩وٟ إظؿ ٣ٟٛ ع وٟٛ د  ٚدً عى٠ ؾد  29 0وىهَٕ     

 ٌهس اد ا٩خحة ز   

 : معامالت السهولة والصعوبة 
 الالالال 93 0( ٌ٘عالال ٌ٪د اوؿالالعٙبٟ    39 0 الالالال 99 0جسا٘ظالالخ ٌعالال ٌ٪د اوطالالٕٙوٟ بالال     

 ( ٜ٘ٔ ثَٛ ٌقةٙوٟ ٌّ٘ ضةٟ    21 0

  : شمً االختباز 
% ٌالالْ او الال٪ث عىالال٠ مجٛالالع ٌهالالس اد ا٩خحةالال ز   20٘شالالد أٓ اوالالصٌْ اوالال٪شُ بش بالالٟ  

(  ثٛقٟ   ٘بٕرا أؾة  ا٩خحة ز ت ؾٙزجٖ اوّٕ ٣ٟٛ ؾال سب ا و٪ضالحخداُ   10ظٙاوٜ  
 ٘اوح ةٛن   

  : اختباز مهازات التفكري العلني 
ٕٚالالدف ا٩خحةالال ز إىل ثٛالال ع ٌالالد١ جٍّٛالالٟ ٌٕالال زاد اوالالحهمرل اوعىٍالالٜ والالد١ ج٪ٌٛالالر    

ا٫ٌالال٪ا (  الالالالاوقىٙٚالال د  الالالال٫ً٘ اورالال ١ِٙ أذّالال ٢  زاضالالحَٕ وٙظالالدٞ   ا٫ضالال ل  اوؿالالم ا
 ب ضحخداُ منٙذط بٙضّس اوةّ ٠٣ ٌْ خ٪ً اومٍةٛٙجس   

  : خطوات بياء االختباز 
   ٍٜا٩ل٪ا عى٠ بعا ا٩خحة زاد اشب ؾٟ بقٛ ع ٌٕ زاد اوحهمرل اوعى 
  ٌٕ زاد اوالحهمرل اوعىٍالٜ   ذبدٚد ٌٕ زاد اوحهمرل اوعىٍٜ 5 ث ُ اوة ظز بحعدٚد

اخحٛالالال ز ؾالالالعٟ  الالالالالفالالالسل اوهالالالس٘ل  الالالالالاامِٙالالالٟ و٪خحٛالالال ز ٘ٔالالال٠   ذبدٚالالالد ااػالالالمىٟ  
 اوحعٍَٛ (  الال جهطرل اوةٛ ِ د  الالاوهس٘ل 

  : صياغة مفسدات االختباز 
  ؾٛ نٟ ٌهس اد ا٩خحٛ ز ت ؾٙزٞ اخحٛ ز ٌْ ٌحعد  ٘ثد ز٘عٜ عّد ؾٛ نٟ 

 ااهس اد ٌ  ٚىٜ 5
         ب وّطةٟ اقدٌٟ اوط٨اً 5 جقدُ وى  والت ٌػالمىٟ أ٘ عةال زٞ ِ ثؿالٟ ٘دبٛالت عىٕٛال

ا٩ضحص ب د اور جىٜ ااقدٌٟ   ٘جقدُ وى  والت لالي اوةٛ ِال د او٪شٌالٟ ٩خحٛال ز      
 ا٩ضحص بٟ اوؿعٛعٟ   

    ًٙب وّطةٟ و٪ضحص ب د 5 ٚىٜ ٌقدٌٟ اوط٨اً أزبعٟ اضحص ب د ز٘عٜ فٕٛال  او ال
  ٙ وٟ اوهٕالالالَ ٘اوةعالالالد عالالالْ او ٍالالالٙل   ٘أٓ جمالالالٙٓ     ااحصالالال ِظ و٪ضالالالحص ب د   ٘ضالالالٕ

 ا٩ضحص ب د او رل ؾعٛعٟ ضبحٍىٟ اوؿٙاث ٌْ ش ِت او  وت   
       ٌْهالالس ٞ جقالالٛظ اإالال زاد اوهسعٛالالٟ    90جمالالٙٓ ا٩خحةالال ز ت ؾالالٙزجٖ اوّٕ ٣ٛالالٟ ٌالال )

وىالالحهمرل اوعىٍالالٜ   عسقالالٕ  عىالال٠ صبٍٙعالالٟ ٌالالْ احملمٍالال  وىعمالالَ عىالال٠ ٌالالد١      
ٌالالالٟ ا٩خحٛالالال ز اطالالالح١ٙ او الالال٪ث    ؾالالال٪ظٟٛ ا٩خحةالالال ز وىح ةٛالالالن ٌالالالْ ظٛالالالز ٌ٪٢ 
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ٌّ ضالالالةٟ ا٩خحةالالال ز وقٛالالال ع ٌٕالالال زاد اوالالالحهمرل اوعىٍالالالٜ   ؾالالال٪ظٟٛ لالالالي ٌهالالالس ٞ      
وقٛالال ع اإالال زٞ اوعىٍٛالالٟ ااالالسا  ثٛ ضالالٕ    ٘ثالالد ثالال ُ اوة ظالالز بالاللشسا٢ اوحعالالدٚ٪د ت  

( ٌهالالالس ٞ   ٘بالالالرون    90قالالال٢ٙ آزا٢ احملمٍالالال  ٘اؾالالالة  ا٩خحةالالال ز ٌمالالالٙٓ ٌالالالْ       
 ( 1ٌىعن    اوحللد ٌْ ؾد  ا٩خحة ز وىح ةٛن

 ( جٙشٚع ٌهس اد اخحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ  9شدً٘   

 اإ زاد
ذبدٚد 
 ااػمىٟ

فسل 
 اوهس٘ل

اخحة ز ؾعٟ 
 اوهس٘ل

جهطرل 
 اوّح ٣ض

 ا ٍٙا اوحعٍَٛ

 90 1 1 1 1 1 عد  ا٫ض٤ىٟ
 10 3 3 3 3 3 اودزشٟ 

  ج ةٛالالن ا٩خحةالال ز عىالال٠ عّٛالالٟ اضالالح ٪عٟٛ ٌالالْ لالال٪ث اوؿالالم ا٫ً٘ اورالال ١ِٙ      
 وٛطخ عّٟٛ اوةعز ٘ذون يٕٛداا اع زبٟ اوةٛ ِ د إظؿ ٣ٛ ا ل وح وٜ 5 

          ٜذةالال د ا٩خحةالال ز 5   ظطالال ث ذةالال د ا٫بعالال   اوهسعٛالالٟ ٩خحةالال ز اوالالحهمرل اوعىٍالال
   KR-21زٚحػ ز ضالالٙٓ  الالالال٘اودزشالالٟ اومىٛالالٟ و٪خحةالال ز ب ضالالحخداُ ٌع  والالٟ لٛالالٙ ز  

( ثالالالَٛ ٌعالالال ٌ٪د ذةالالال د ا٫بعالالال   اوهسعٛالالالٟ ٘اودزشالالالٟ اومىٛالالالٟ    9٘ٚٙقالالال  شالالالدً٘   
 ٩خحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ   

 ثَٛ ٌع ٌ٪د ذة د ا٫بع   اوهسعٟٛ ٘اودزشٟ اومىٟٛ ٩خحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ   (9شدً٘  

 اإ زاد
ذبدٚد 
 ااػمىٟ

فسل 
 اوهس٘ل

اخحة ز ؾعٟ 
 اوهس٘ل

جهطرل 
 اوّح ٣ض

 اوحعٍَٛ
 ا٩خحة ز
 لمي

 22 0 22 0 21 0 22 0 20 0 21 0 ٌع ٌي اورة د

( أٓ ثَٛ ٌع ٌ٪د اورة د و٬بع   ٘ا٩خحة ز لمي جسا٘ظخ 9ٚحك  ٌْ شدً٘  
٘ٔالرا ٚالدً عىال٠ أٓ ا٩خحةال ز عىال٠       9 0( ٜ٘ٔ ثَٛ  اوالٟ عّالد    22 0-20 0   ٌ  ب  

  زشٟ ع وٟٛ ٌْ اورة د يمْ ٌْ اضحخداٌٖ   
      ؾالالد  ا٩جطالال   اوالالداخىٜ و٪خحةالال ز 5 ثالال ُ اوة ظالالز حبطالال ث ٌؿالالهٙفٟ ٌعالال ٌ٪د

 (    2ا٩زجة ط ب  ا٫بع   اوهسعٟٛ اشبٍطٟ ٘بعكٕ  اوةعا لٍ  ت شدً٘   

 ( ٌؿهٙفٟ ٌع ٌ٪د ا٩زجة ط  2شدً٘   
 0 1 2 9 9 ُ اوةعد

     - ذبدٚد ااػمىٟ -9
    - 92 0 فسل اوهس٘ل -9

   - 91 0 91 0 اوهس٘لاخحة ز ؾعٟ  -2
  - 92 0 99 0 92 0 جهطرل اوّح ٣ض -1

 - 99 0 91 0 90 0 9 0 اوحعٍَٛ -0

( أٓ ثَٛ ٌع ٌ٪د ا٩زجة ط اوداخىٛالٟ بال  أبعال   اوهسعٛالٟ      2ٚحك  ٌْ شدً٘   
( ٘ٔالٜ ٌعال ٌ٪د ٌّخهكالٟ إىل ظالد      92 0 الال 9 0٘بعكٕ  اوةعا اعبؿسد ٌ  ب    

ٌ    ا٫ٌس اورٝ ٚطٍ  باٌم ِٟٛ اوحع ٌي ٌع  زشٟ لي بعد فسعٜ بؿٙزٞ ٌطحقىٟ 
 ِطةٛ ا   
        الالالال 92 0ٌعالال ٌ٪د اوطالالٕٙوٟ ٘اوؿالالعٙبٟ 5 جسا٘ظالالخ ثالالَٛ ٌعالال ٌ٪د اوطالالٕٙوٟ بالال 

 ( ٜ٘ٔ ثَٛ ٌقةٙوٟ ٌّ٘ ضةٟ    21 0 الال 92 0( ٌ٘ع ٌ٪د اوؿعٙبٟ ب     21 0
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 ٌٌالْ او ال٪ث ت ابش بالٟ عىال٠     20ْ ا٩خحة ز 5   أخالر ٌحٙضال  شٌالْ إش بالٟ     ش %
ٌهالالس اد ا٩خحةالال ز وحعدٚالالد شٌالالْ إش بالالٟ ا٩خحةالال ز فصالال ٢ اوالالصٌْ اوالال٪شُ وإلش بالالٟ     

 (  ثٛقٟ  10ظٙاوٜ  

 : ثاىيا : إجساءات البخح 
بعد ا٩ِحٕ ٢ ٌْ إعدا  أ ٘اد اوةعز ث ُ اوة ظز ب بشسا٢اد اوح وٟٛ 5

  البخح :اختياز عيية 
  اخحٛالالال ز عّٛالالالٟ اوةعالالالز ٌالالالْ لالالال٪ث اوؿالالالم ا٫ً٘ اورالالال ١ِٙ  رالالالدازع اوطالالالعد     

ظٛالز   الالال ا٫ٔىٟٛ رع فعٟ اشبدل ب اٍىمٟ اوعسبٟٛ اوطالعٙ ٟٚ   ضبالي عٍالي اوة ظالز     
ٚعٍي ٌطحػ زاا ٌ٘ػسف جسبٙٝ وحدزٚظ اوعىُٙ ردازع اوطعد ا٫ٔىٟٛ (   ٘ثالد    

ٍٙعالالٟ اوحصسٚةٛالالٟ ٘جمِٙالالخ ٌالالْ جقطالالَٛ اوعّٛالالٟ إىل صبٍالالٙعح  إظالالدأٍ  يرالالي ا 
 ( ل وت   11( ل وت ٘اور ِٟٛ يري ا ٍٙعٟ اوك ب ٟ ٘جمِٙخ ٌْ  11 

  : إجساءات تيفير جتسبة البخح 
 : أواًل تطبيل األدوات قبليًا 

من ج ةٛالالن أ ٘اد اوةعالالز ثةىٛالال ا   اخحةالال ز جؿالالٙٚت ااهالال َٔٛ اشب ل٤الالٟ   اخحةالال ز        
اوّحالالال ٣ض لٍالالال  ٔالالالٜ ٌٙقالالالعٟ ت  اوالالالحهمرل اوعىٍالالالٜ ( عىالالال٠ عّٛالالالٟ اوةعالالالز   ٘ل ِالالالخ

 ازبد٘اً ا٭جٟٛ 5

 : باليسبة لالختباز التخصيلي 
 ِح ٣ض ج ةٛن اخحة ز جؿٙٚت ااه َٔٛ اشب ل٤ٟ ثةىٛ   (1شدً٘  

 اود٩وٟ د ا ُ ٓ ا ٍٙعٟ

 91 2 92 91 11 اوك ب ٟ
 نرل  اوٟ 29 0

 94 2 19 91 11 اوحصسٚةٟٛ

 : باليسبة الختباز التفكري العلني 
 ٣ض ج ةٛن اخحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ ِح  (0 شدً٘ 

 اود٩وٟ د ا ُ ٓ ا ٍٙعٟ
 09 9 39 99 11 اوك ب ٟ

 نرل  اوٟ 13 0
 12 9 92 99 11 اوحصسٚةٟٛ

(   عالالالدُ ٘شالالالٙ  فالالالس٘   اوالالالٟ إظؿالالال ٣ٛ ا بالالال   0(    1ٚحكالالال  ٌالالالْ ِحالالال ٣ض ازبالالالداً٘  
ٌحٙضالال ٜ  زشالالال د لالال٪ث ا ٍالالالٙعح  اوحصسٚةٛالالٟ ٘اوكالالال ب ٟ ت اخحةالال ز جؿالالالٙٚت     
ااهالالال َٔٛ اشب ل٤الالالٟ ٘اخحةالالال ز اوالالالحهمرل اوعىٍالالالٜ   دالالال  ٚالالالدً عىالالال٠ جمالالال ف٨ صبٍالالالٙعر  

 اوةعز   

 التدزيس جملنوعيت البخح :      ثاىيًا 
 نوعة التجسيبية :التدزيس للنج 

ثالالالال ُ اوة ظالالالالز بحالالالالدزٚت ٌعىالالالالَ اوعىالالالالُٙ اوالالالالرٝ ضالالالالٛقُٙ ب وحالالالالدزٚظ وىٍصٍٙعالالالالٟ     
اوحصسٚةٟٛ عى٠ لٛهٟٛ اوحالدزٚظ ب ضالحخداُ  ٘زٞ اوالحعىَ اشبٍ ضالٟٛ بؿالهٟ ع ٌالٟ       
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ذالالالَ جالالالدزٚظ ٘ظالالالدٞ   ا٫ضالالال ل ٘اوقىٙٚالالال د ٘ا٫ٌالالال٪ا ( بؿالالالهٟ خ ؾالالالٟ ب ضالالالحخداُ  
زٚظ وىٍصٍٙعالٟ اوحصسٚةٛالٟ   منٙذط بٙضّس اوةّ ٠٣ ٌْ خ٪ً اومٍةٛالٙجس   ٘  اوحالد  

 ذبخ إغساف اوة ظز ظٛز ز٘عٜ 5
      جقطالالالَٛ اوؿالالالم إىل مخالالالظ صبٍٙعالالال د ٌالالالع لالالالي صبٍٙعالالالٟ شٕالالال ش لٍةٛالالالٙجس

 ٘جحكٍْ ا ٍٙعٟ ٌطحٙٚ د طبحىهٟ ٌْ او ٪ث   
   ً٪جالالسه اوهسؾالالٟ ل ٌىالالٟ وى الال٪ث وحالالدْ٘ٚ ٌ٪ظعالالحَٕ ٘اضالالحّح ش جَٕ ٌالالْ خالال

اسبالالالال ٩د او  ز٣الالالالٟ فقالالالال   ٌسظىالالالالٟ ا٩ضحمػالالالال ف  ٘ٓ جالالالالدخي ٌالالالالْ ااعىالالالالَ إ٩ ت  
  لع ي ت ازبٕ ش أ٘ جسلٛت بعا ا٫ ٘اد      اخل(

        جػالالصٛع او الال٪ث ٘إذالال زٞ  افعٛالالحَٕ وىالالحعىَ ٘اوةعالالز ٌالالْ خالال٪ً ٌساظالالي منالالٙذط
 بٙضّس اوةّ ٠٣   

  عالالدُ اوحعالالسل ب وّقالالد وى الال٪ث خالال٪ً ٌساظالالي اوالالحعىَ ااخحىهالالٟ ظحالال٠ ٚطالالح ٛع
  او  وت اوحعةرل حبسٟٚ عْ ٌ٪ظع جٖ ٘اضحّح ش جٖ  

       ٖاا٪ظعالالٟ ازبٛالالدٞ ومالالي صبٍٙعالالٟ ٘إشالالسا٢ جقالالَٙٚ ت ِٕ ٚالالٟ لالالي ٌسظىالالٟ ٚحةعالال
 ج رٟٚ زاشعٟ ٘جعدٚي ت ٌط ز عٍي ا ٍٙعٟ   

٘ثد ٩ظغ اوة ظز ثةي جّهٛر اوحصسبٟ ربالٙف ااعىالَ اوالرٝ ضالٛقُٙ ب وحالدزٚظ      
ٌالالْ اوحصسبالالٟ ِعالالساا ٩عحقالال  ٗ بالاللٓ اوٙثالالخ ااخؿالالـ نالالرل لالال ف   ٘عالالدُ اضالالحٛع ث       

نرل االوٙفالٟ ب وّطالةٟ شلالَ ٘عالدُ ثالدزٞ او ال٪ث عىال٠ إ ازٞ عٍىٛالٟ         او ٪ث وى سٚقٟ 
 اوحعىَ فٍٛ  بَّٕٛ   ٘ج٪غٜ ذون ٌع بداٟٚ ج ةٛن دبسبٟ اوةعز  

أٌالالال  ب وّطالالالةٟ وى الالال٪ث فهالالالٜ اسبؿالالالٟ ا٫٘والالالٜ لالالال ٓ ّٔالالال ه ِؿالالال ٣  ٘جعىٍٛالالال د      
٘جٙشٕٛالال د و سٚقالالٟ اوالالحعىَ   بالال وسنَ ٌالالْ ذوالالن ظالالدذخ بعالالا اوكٙقالال ٢ ٘عالالالدُ          

ا٫٘وٜ ٌالْ اوح ةٛالن ٘ومالْ ضالسع ٓ ٌال  ج الرل ا٫ٌالس بعالد جالدخي          اوذللٛص ت اسبؿٟ 
ااعىَ ٘اوة ظز ٘جٙشَٕٕٛ بؿٙزٞ ألرس ٘قالٙظ ا دال  ٚطالس عىال٠ او ال٪ث اوطالرل ت       

  عٍىٟٛ اوحعىَ  

 : التدزيس للنجنوعة الضابطة 
ثالال ُ ٌعىالالَ آخالالس ب وحالالدزٚظ وىٍصٍٙعالالٟ اوكالال ب ٟ ب ضالالحخداُ او سٚقالالٟ ااعحالال  ٞ     

 ٘ٔٙ حيٍي ِهظ ٨ٌٔي ٘خدلٞ ٌعىَ ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ   

( 90( أزبعالالٟ أضالال بٛع بٙاثالالع    1٘ثالالد اضالالح سثخ عٍىٛالالٟ اوحالالدزٚظ وىٍصٍالالٙعح       
 ظؿٟ ب بق فٟ إىل ظؿٟ وىٍساشعٟ ت ِٕ ٟٚ اوٙظدٞ وىٍصٍٙعح    

  األدوات بعديًا :ثالجا : تطبيل 
بعد ا٩ِحٕ ٢ ٌْ جدزٚظ ٘ظدٞ اوةعالز ااخحال زٞ ٌالْ ٌقالسز اوعىالُٙ وىؿالم ا٫ً٘       
اورال ١ِٙ ب اٍىمالٟ اوعسبٛالٟ اوطالالعٙ ٟٚ   و ال٪ث ا ٍالٙعح  اوحصسٚةٛالٟ ٘اوكالال ب ٟ         
ثالال ُ اوة ظالالز بح ةٛالالن أ ٘اد اوةعالالز عىالال٠ عّٛالالٟ اوةعالالز   اخحةالال ز جؿالالٙٚت ااهالال َٔٛ   

عىٍالٜ( يٕٛالداا بشالسا٢ ااع زبالٟ ابظؿال ٣ٟٛ وىّحالال ٣ض      اخحةال ز اوالحهمرل او   الالال اشب ل٤الٟ  
 ب ضحخداُ اخحة ز   د     
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 : ىتائج البخح 
 : أواًل اختباز صخة الفسض األول 

ٚالالالّـ عىالالال٠   جٙشالالالد فالالالس٘  ذاد  ٩والالالٟ إظؿالالال ٣ٟٛ بالالال  ٌحٙضالالال ٜ  زشالالال د أفالالالسا    
ا ٍٙعالالالالٟ اوحصسٚةٛالالالالٟ ٘ زشالالالال د أفالالالالسا  ا ٍٙعالالالالٟ اوكالالالال ب ٟ ت اوقٛالالالال ع اوةعالالالالدٝ  

 ٚت ااه َٔٛ اشب ل٤ٟ وؿ حل أفسا  ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ     ٫خحة ز جؿٙ

٩خحةالال ز ؾالالعٟ اوهالالسل   ظطالال ث ااحٙضالال  د اسبطالال بٟٛ ٘ا٩عبالالساف ااعٛالال زٝ     
والالدزش د لالال٪ث ا ٍالالٙعح  ت ا٩خحةالال ز ٘ظطالال ث ثٍٛالالٟ   د   ٘ٚٙقالال  شالالدً٘ زثالالَ   

  (  ٔرٗ اوّح ٣ض  1 

ودزش د صبٍٙعر اوةعز ت اخحة ز جؿٙٚت ااه َٔٛ ااحٙض  د ٘ا٩عبساف د ااعٛ زٟٚ  ( 1شدً٘ زثَ   
  اشب ل٤ٟ   ٘ظط ث ثٍٟٛ   د   وىهس٘  ب  ااحٙض  د

 اود٩وٟ د ا ُ ٓ ا ٍٙعٟ

 29 0 12 23 11 اوك ب ٟ
 09 0 اً عّد  4 90

 99 1 21 09 11 اوحصسٚةٟٛ

(  09 0( ٘شالالٙ  فالالس٘   اوالالٟ إظؿالال ٣ٛ  عّالالد ٌطالالح١ٙ     1ٚحكالال  ٌالالْ شالالدً٘ زثالالَ   
ب  ٌحٙض ٜ  زش د أفسا  ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ ٘ زش د أفسا  ا ٍٙعٟ اوك ب ٟ 
ت اوقٛالال ع اوةعالالدٝ ٫خحةالال ز جؿالالٙٚت ااهالال َٔٛ اشب ل٤الالٟ وؿالال حل أفالالسا  ا ٍٙعالالٟ       

   ٘ لالرون ابش بالٟ عىال٠    اوحصسٚةٟٛ ٘ت ق٢ٙ جىن اوّحٛصالٟ ٚقةالي اوهالسل ا٫ً٘   
 اوحط ٧ً ا٫ً٘ ٌْ جط ٩٧د اوةعز   

 : ثاىيًا اختباز صخة الفسض الجاىي 
ٚالالالّـ عىالالال٠   جٙشالالالد فالالالس٘  ذاد  ٩والالالٟ إظؿالالال ٣ٟٛ بالالال  ٌحٙضالالال ٜ  زشالالال د أفالالالسا    
ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ ٘ زش د أفسا  ا ٍٙعٟ اوك ب ٟ ت اوقٛ ع اوةعالدٝ إال زاد   

  وحصسٚةٟٛ    اوحهمرل اوعىٍٜ وؿ حل أفسا  ا ٍٙعٟ ا

٩خحةالال ز ؾالالعٟ اوهالالسل   ظطالال ث ااحٙضالال  د اسبطالال بٟٛ ٘ا٩عبالالساف ااعٛالال زٝ     
ودزش د ل٪ث ا ٍٙعح  ت اخحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ ٘ظط ث ثٍٟٛ   د   ٘ٚٙقال   

 ( ٔرٗ اوّح ٣ض  2شدً٘ زثَ  

اوحهمرل اوعىٍٜ  ااحٙض  د ٘ا٩عبساف د ااعٛ زٟٚ ودزش د صبٍٙعر اوةعز ت اخحة ز ( 2شدً٘ زثَ   
 ثٍٟٛ   د   وىهس٘  ب  ااحٙض  د  ٘ظط ث 

 اود٩وٟ د ا ُ ٓ ا ٍٙعٟ
 99 2 19 91 11 اوك ب ٟ

   09 0 اً عّد  12 99
 93 2 91 29 11 اوحصسٚةٟٛ

( 09 0( ٘شٙ  فس٘  ذاد  ٩وٟ إظؿ ٣ٛ  عّد ٌطالح١ٙ    2ٚحك  ٌْ شدً٘ زثَ  
ب  ٌحٙض ٜ  زش د أفسا  ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ ٘ زش د أفسا  ا ٍٙعٟ اوك ب ٟ 
ت اوقٛ ع اوةعالدٝ ٩خحةال ز اوالحهمرل اوعىٍالٜ وؿال حل أفالسا  ا ٍٙعالٟ اوحصسٚةٛالٟ           

ن ابش بالٟ عىال٠ اوحطال ٧ً    ٘ت ق٢ٙ جىالن اوّحٛصالٟ ٚقةالي اوهالسل اورال ِٜ   ٘لالرو      
 اور ِٜ ٌْ جط ٩٧د اوةعز   
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 : زابعًا : اختباز صخة الفسض السابع 
ّٚـ عى٠   جٙشد ع٪ثٟ ازجة لٟٛ  اوٟ ب   زش د ل٪ث ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٛالٟ  

   ٘اخحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ  ت اوقٛ ع اوةعدٝ ٩خحة ز جؿٙٚت ااه َٔٛ اشب ل٤ٟ 

٩خحة ز ؾعٟ اوهسل   ظط ث ٌع ٌي ا٩زجة ط ب   زش د ل٪ث ا ٍٙعالٟ  
اوحصسٚةٟٛ ت اوقٛ ع اوةعدٝ ٩خحة ز جؿٙٚت ااه َٔٛ اشب ل٤ٟ ٘اخحة ز اوحهمرل 

  ( ٔرٗ اوّح ٣ض  3اوعىٍٜ   ٘ٚٙق  شدً٘ زثَ   

ٌْ اخحة ز  ومي ٌع ٌي ا٩زجة ط ب   زش د ل٪ث ا ٍٙعٟ اوحصسٚةٟٛ ت اوقٛ ع اوةعدٝ( 3شدً٘ 
 ٘اخحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ جؿٙٚت ااه َٔٛ اشب ل٤ٟ 

 اود٩وٟ ٌع ٌي ا٩زجة ط اوقٛ ع اوةعدٝ ا ٍٙعٟ

 اوحصسٚةٟٛ
 ا٩خحة ز اوحعؿٛىٜ 

 
 اخحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ 

   09 0 اً عّد  24 0

( ٘شٙ  ع٪ثٟ ازجة لٟٛ  اوٟ ٌٙشةٟ ب   زش د لال٪ث  3ٚحك  ٌْ شدً٘ زثَ  
ا ٍٙعالالالٟ اوحصسٚةٛالالالٟ ت اوقٛالالال ع اوةعالالالدٝ ٫خحةالالال ز جؿالالالٙٚت ااهالالال َٔٛ اشب ل٤الالالٟ      

 ٘اخحة ز اوحهمرل اوعىٍٜ   ٘ت ق٢ٙ جىن اوّحٛصٟ ٚقةي اوهسل اوسابع   

 نبيوتس :سادسا حساب فاعلية طسيكة دوزة التعله اخلناسية مً خالل الك 
  سبط ث ف عىٟٛ لسٚقٟ  ٘زٞ   Black  اضحخداُ ِطةٟ اومطت ااعدوٟ   ب٪ه 

 ( ِح ٣ض ذون    4اوحعىَ اشبٍ ضٟٛ ٌْ خ٪ً اومٍةٛٙجس   ٘ٚٙق  شدً٘ زثَ    

  ظط ث ِطت اومطت ااعدوٟ وة٪ه (4شدً٘ زثَ   
 ِطةٟ اومطت اوّٕ ٟٚ اوعع٠ٍ و٪خحة ز ااحٙض  ِٙا ا٩خحة ز

 ااه َٔٛ جؿٙٚت
 19 91 ثةىٜ

10 9 09 
 21 09 بعدٝ

 اوحهمرل اوعىٍٜ
 92 99 ثةىٜ

10 9 2 
 91 29 بعدٝ

ٚحك  ٌْ ازبدً٘ اوط بن أٓ اوّطةٟ ااعدوٟ وىمطت وال   ب٪ه   وٍّٙذط بٙضالّس  
( ت ظ والالٟ اخحةالال ز جؿالالٙٚت ااهالال َٔٛ    09 9اوةّالال ٠٣ ٌالالْ خالال٪ً اومٍةٛالالٙجس جطالال ٘ٝ     

(   دالال   9 – 9اشب ل٤الالٟ ٘ٔالال٠ ألالالدل ٌالالْ اوّطالالةٟ احملالالد ٞ لعالالد أ ِالالٜ وىه عىٛالالٟ      
حعؿالٛي اودزاضالٜ  لٍال  أٓ ٔالرٗ     ٚدً عى٠ أٓ  ٘زٞ اوحعىَ لسٚقٟ ذاد ف عىٟٛ ت او

( دالال  ٚالالدً عىالال٠ أٓ منالالٙذط   2 9اوّطالالةٟ ت ظ والالٟ اخحةالال ز اوالالحهمرل اوعىٍالالٜ جطالال ٘ٝ    
 بٙضّس اوةّ ٠٣ ذاد ف عىٟٛ ت جٍّٟٛ ٌٕ زاد اوحهمرل اوعىٍٜ   

 : مياقشة اليتائج وتفسريها 
 : أواًل  باليسبة الختباز تصويب املفاهيه اخلاطئة 

أٓ اوحالالدزٚظ بٍّالالٙذط بٙضالالّس اوةّالال ٠٣ ٌالالْ خالال٪ً      ٚحكالال  ٌالالْ اوّحالال ٣ض اوطالال بقٟ    
اومٍةٛٙجس أ ١ إىل ذبط  ٘شٚ  ٞ ٌطح١ٙ ذبؿٛي ٘جؿٙٚت ااه َٔٛ اوعىٍٛالٟ ٘ثالد   

 ٚسشع ذون إىل 5
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          ْاضحخداُ او سٚن ٚع الٜ او  والت اوهسؾالٟ وىٙؾالًٙ إوالٜ ااعىٌٙال د بّهطالٖ ٌال
خالال٪ً ثٛ ٌالالٖ ب ٫ِػالال ٟ ااخحىهالالٟ اوالالر جدٍمّالالٖ ٌالالْ اضالالحخداُ خدلاجالالٖ اسبطالالٟٛ      
اوحالال٠ جعٍالالي عىالال٠ جٍّٛحالالٖ ٌعسفٛالالٟ وإلش بالالٟ عىالال٠ اوحطالال ٩٧د اارالال زٞ ٌالالْ خالال٪ً         

 ااٙثم اوحعىٍٜٛ   
      إوالٜ ااٙاثالم ازبدٚالدٞ دال      جع ٠ او  وت اوهسؾالٟ وّقالي خدلاجالٖ اوحال٠ جعىٍٕال  

 ٚدعَ ٌ  جعىٍٖ او  وت ٘إف  ٞ اوة٤ٟٛ اوح٠ ظٙوٖ   
        ٖاضالالحخداُ اومٍةٛالالٙجس ت اوحعىالالَٛ ٚالالررل ٘ٚصٚالالد زنةالالٟ او  والالت ت اوالالحعىَ ٘شعىالال

 ألرس ض ض ا ا  ٚحعىٍٖ   
    ْاوح رٚالالالٟ اوساشعالالالٟ اوحالالال٠ جالالالحَ عقالالالت لالالالي ٌسظىالالالٟ ٌالالالْ ٌساظالالالي اوٍّالالالٙذط يمالالال

 ل٤الالالالٟ ٘اسبؿالالالًٙ عىالالالال٠ ااهالالال َٔٛ اوعىٍٛالالالالٟ   او الالال٪ث ٌالالالْ جعالالالالدٚي ااهالالال َٔٛ اشب   
 اوؿعٛعٟ   

(     زش  عةالالد  9441٘جحهالالن ٔالالرٗ اوّحالال ٣ض ٌالالع ِحالال ٣ض لالالي ٌالالْ  يالال ُ إزل عٛالالي     
(    9009(     ٚطسٝ  ِٛالٙز    9000(    ضبٍد   9000(    شبٛدٞ اوقسِٜ  9444اوّيب   

 ٠ِ ظطال   (    ٌ ظدٞ ابسأَٛ ٘ذال 9001(      بىعسب٠ ِ٘ ش٠    9009 ظطْ ظٙٚي   
(   9003(     اوعىٍٛالالالالالالال د   9002(     ثالالالالالالالد٘ز١ 9001(       اوةالالالالالالال ١٘ ٘خالالالالالالال ش٠   9000 

  فالالال ٣ن اوطالالالٍسا٠ِ ٘عةالالالد اوقالالال  ز ثالالالد٘ز١    (   9003(      اوطالالالٛد   9004 اوةىعالالال ١٘   
 (  9099(     اٌ ً اوةٛ ز١  9090(     اوصع ِٛ   9002 

 باليسبة للتفكري العلني : ثاىيا 
ّح ٣ض فع وٟٛ منٙذط بٙضّس اوةّ ٠٣ ٌالْ خال٪ً اومٍةٛالٙجس ت    ٚحك  ٌْ خ٪ً او

  جٍّٟٛ ٌٕ زاد اوحهمرل اوعىٍٜ ٘ثد ٚسشع ذون إىل 5
        ٛالحطالال ث او الال٪ث وىٍعالال زف اوعىٍٛالالٟ ٚالاللجٜ عالالْ لسٚالالن اوةعالالز ٘ٔالالرا ٌالال  ٚحالال

اوهسؾالالالٟ وى الالال٪ث ٩ضالالالحخداُ اإالالال زاد ااخحىهالالالٟ وىالالالحهمرل اوعىٍالالالٜ   لٍالالال  أٓ       
عٛالالٟ او الال٪ث وىالالحعىَ ٘ذبهالالصَٔ عىالال٠ اضالالحخداُ   عٍىٛالال د ااّ ثػالالٟ جصٚالالد ٌالالْ  اف 

 ٘ج ٙٚس أضىٙث جهمرلَٔ ٘جّعٍٖٛ   
    اضحخداُ منٙذط بٙضّس اوةّ ٠٣ ٚح ىت ٌٙاشٕٟ او  وت وةعا ااػالم٪د اوالر

حي ٘وٙٓ إ    اسبىًٙ ااّ ضةٟ شل  ٌْ خ٪ً عٍىٛ د اوةعز   ف و  والت ٚقالُٙ   
ٌالالْ خالال٪ً د زضالالحٖ  بالالد٘ز إ الال بٜ ت عٍىٛالالٟ الحػالال ف ااعسفالالٟ ٘اوٙؾالالًٙ إوٕٛالال 

إ زاد اوحهمرل اوعىٍٜ   ٘جحهن ٔرٗ اوّح ٣ض ٌع ِح ٣ض لي ٌْ  ن وت او ٙٚي 
(   عةالالالالداوسشا   9009(    ٚطالالالالسٝ  ّٚالالالالٙز    9441(    عٛالالالالد أبالالالالٙ ااعالالالال لٜ     9009 

 (   9003ض ا ٓ  

 : توصيات البخح 
 ت ق٢ٙ ٌ  جٙؾي إوٖٛ اوةعز ٌْ ِح ٣ض ٚٙؾ٠ اوة ظز ر  ٚىٜ 5

      قالالس٘زٞ ا٩ٔحٍالال ُ بحالالدزٚت لالال٪ث لىٛالالٟ اوذلبٛالالٟ عىالال٠ اضالالحخداُ اضالالذلاجٛصٛ د
 جدزٚطٟٛ جٕحَ بد٘ز او  وت ت اوةعز ٘اوحقؿٜ ٌري  ٘زٞ اوحعىَ   
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        ا٩ٔحٍ ُ بحهعٛي  ٘ز اومٍةٛٙجس ت عٍىٛالٟ اوالحعىَ ٘عالدُ ثؿالس اضالحخداٌٖ عىال٠
 لِٖٙ ٘ضٛ  جعىٍٜٛ فق   

     ا٩ٔحٍالال ُ بحّعالالَٛ ااقالالسزاد اودزاضالالٟٛ ٘فالالن منالالٙذط بٙضالالّس اوةّالال ٠٣ ٘خ ؾالالٟ إِٕالال
 ذبحٙٝ عى٠ ٌساظي جصٚد ٌْ ِػ ط او  وت ٘دبعىٖ ت ظ وٟ جهمرل ٌطحٍس   

       قس٘زٞ ا٩ٔحٍ ُ بٙقع او  وت أٌ ُ بعا ااػم٪د اسبٛ جٛالٟ اوحال٠ جحعىالن رال
 زشٛالٟ دال  ٚػالعسٗ    ٚحَ  زاضحٖ ظح٠ ٚحَ ِقي ٌ  ٚحعىٍٖ او  وت إوالٜ ب٤ٛحالٖ اشب  

 .ألرس بلٍٟٔٛ ٌ  ٚحَ جعىٍٖ د  ٚصٚد ٌْ ا٩دب ٗ عبٙ  زاضٟ اوعىُٙ 

 املساجع : 
 (5  جالالالدزٚظ اوعىالالالُٙ ٘اوذلبٛالالالٟ اوعىٍٛالالالٟ   اوقالالال ٔسٞ     9434إبالالالسأَٛ بطالالالِٜٛٙ  فحعالالالٜ اوالالالدٚت      -

  از ااع زف 

ٚىالالٟ (5  أذالالس أضالالحخداُ منالالٙذط بٙضالالّس فالال٠ جؿالالٙٚت اوحؿالالٙزاد اوةد   9003ازلالال ٢ زغالال   اوطالالٛد    -
والالةعا ااهالالال َٔٛ اوعىٍٛالالالٟ ٘اوسٚ قالالٟٛ والالالد١ ل وةالالال د غالالالعةٟ زٚالال ل ا٫لهالالال ً بمىٛالالالٟ اوذلبٛالالالٟ    

 بطٙٔ ط   زض وٟ ٌ شطحرل  لىٟٛ اوذلبٟٛ  ش ٌعٟ ضٙٔ ط  

(5  أذالالالس أضالالالحخداُ اضالالالذلاجٛصٟٛ بٙضالالالّس فالالال٠ جعالالالدٚي اوحؿالالالٙزاد   9099اٌالالال ً غالالالعرٞ اوةٛالالال ز١    -
ض ضال٠   زضال وٟ ٌ شطالحرل  لىٛالٟ     اشب ل وىٍه َٔٛ اوسٚ قٟٛ ود١ ل وة د اوؿم اوسابع ا٫

 اوذلبٟٛ   ازب ٌعٟ ا٫ض٪ٌٟٛ ب صٞ 

(5  جعدٚي اوحؿٙزاد اوةدٚىٟ اه َٔٛ بّٟٛ اا  ٞ ٌْ خال٪ً  9001بىعسب٠ لٖ ٘ضبٍد ِ مج٠   -
  99ٌد شطٙز ب  اوّعسٟٚ اوةّ ٣ٟٛ ٘ااق زِٟ ااّعٌٟٙٛ    صبىٟ اادلش  ازبصا٣س  اوعد  

ضالحخداُ  ا٣السٞ اوالحعىَ ت جالدزٚظ ااهال َٔٛ اوعىٍٛالٟ ااحكالٍّٟ        (5  أذس ا 9441ي ُ إزل عٛي    -
  99بٙظدٞ اوك٢ٙ وح٪ٌٛر اوؿم ا٫ً٘ ابعدا ٝ   صبىٟ لىٟٛ اوذلبٟٛ بلضٛٙط   اوعد  

(5  ا٩دب ٔالالال د ااطالالالحقةىٟٛ ت جالالالدزٚظ اوعىالالالُٙ ٘جمّٙوٙشٛالالال    9442يالالال ُ إزل عٛالالالي ٘آخالالالس٘ٓ     -
 اوحعىَٛ   أضٛٙط   ٌمحةٟ ا٫٘فطخ اسبدٚرٟ  

(5  فع وٛالالٟ منالالٙذط بٙضالالّس فالال٠ أظالالداس اوالالح رل ااهالال ٠ٍٛٔ        9090 ً عةالالد زبالالٟ اوصعالال ِٛ       مجالال -
والالةعا اوهالال َٔٛ اوهٛصٚ ٣ٛالالٟ و ىةالالٟ اوؿالالم اوطالال  ع بق الال ا نالالصٞ ٘أظحهالال ظَٕ بٕالال    صبىالالٟ        

 ش ٌعٟ ٨ٌجٟ وىعىُٙ ا٫ِط ِٟٛ  

ٚي (5  أذس أضالحخداُ بعالا أضذلاجطالصٛ د اوالح رل ااهال ٠ٍٛٔ فال٠ جعالد        9004ظط ُ اوةىع ١٘    -
ااهال َٔٛ اوسٚ قالٟٛ اشب ل٤الٟ والالد١ لال٪ث اوؿالم اوع غالس ا٫ض ضالال٠ ب الصٞ    زضال وٟ ٌ شطالالحرل         

 نرل ٌّػٙزٞ   ازب ٌعٟ ا٫ض٪ٌٟٛ ب صٞ 

(5  أذس اضحخداُ  ٘زٞ اوحعىَ وحدزٚظ ااه َٔٛ اومٕسبٟٛ عى٠ اوحعؿٛي  9009ظطْ ظٙٚي    -
 ِٙٝ اوؿالّ عٜ  زضال وٟ   ٘جٍّٟٛ بعا ٌٕال زاد اوالحهمرل اوعىٍالٜ والد١ ج٪ٌٛالر اوؿالم ا٫ً٘ اورال       

 ٌ شطحرل  لىٟٛ اوذلبٟٛ  ش ٌعٟ أضٛٙط 

(5   ا٣الالالسٞ اوالالالحعىَ لسٚقالالالٟ شدٚالالالدٞ ت جالالالدزٚظ اوعىالالالُٙ   صبىالالالٟ اوعىالالالُٙ      9439ظطالالالْ شٚحالالالٙٓ     -
 اسبدٚرٟ  ٌسلص ج ٙٚس اوعىُٙ ش ٌعٟ عٛد سلظ   اوعد  ا٫ً٘  
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ىالٟ اوذلبٛالٟ ٓ   (5  ٌكال ٌ  اوهىطالهٟ اوةّ ٣ٛالٟ فال٠ جالدزٚظ اوعىالُٙ   صب       9441خىٛي اشبىٛى٠   -
  991اوىصّٟ اوٙلّٟٛ اوق سٟٚ وىذلبٟٛ ٘اورق فٟ ٘اوعىُٙ   اوعد  

(5  أذس اضحخداُ  ا٣سٞ اوحعىَ عىال٠ الحطال ث ااهال َٔٛ اوعىٍٛالٟ ٘بقال ٢       9444زش  عةد اوّيب    -
أذس اوحعىَ ٘ا٩دب ٔ د ود١ ج٪ٌٛر اوؿم ا٫ً٘ ابعدا ٝ   صبىٟ اوذلبٛالٟ اوعىٍٛالٟ   اوعالد     

 اور ِٜ 

(5  أذالس اضالحخداُ  ا٣السٞ اوالحعىَ ااؿال ظةٟ و٬ِػال ٟ ا٫ذسا٣ٛالٟ ت جالدزٚظ          9000ثسِالٜ    شبٛدٞ  -
اوعىالالُٙ عىالالال٠ الحطالالال ث ااهالالال َٔٛ اوعىٍٛالالالٟ ٘جٍّٛالالالٟ أمنالال ط اوالالالحعىَ ٘اوالالالحهمرل والالالد١ لالالالي ٌالالالْ    
 ااحهٙث  ٘اوع  ٚ  ب وؿم اشب ٌظ ا٩بحدا٣ٜ     صبىٟ اوذلبٟٛ اوعىٍٟٛ   اوعد  اور ِٜ  

 (5  اومٍةٛٙجس ت اادازع     برل٘د    از اوساجت ازب ٌعٟٛ  9433ض ٌٜ اوسٌ ظ٠    -

(5  أذس اضحخداُ  ٘زٞ اوحعىَ اشبٍ ضٟٛ ٌْ خال٪ً اومٍةٛالٙجس    9003عةداوسشا  ضٙٚىَ ٍٔ ُ   -
ت ذبؿٛي بعا ااه َٔٛ اوعىٍٟٛ ٘اوحهمرل اوعىٍٜ ٘ا٩دب ٗ عبٙ اوعىُٙ ود١ ل٪ث اوؿم 

ٙ ٟٚ   صبىٟ اوةعز ف٠ اوذلبٟٛ ٘عىَ اوالّهظ  لىٛالٟ   اور وز ااحٙض  ب اٍىمٟ اوعسبٟٛ اوطع
 اوذلبٟٛ  ش ٌعٟ ااّٛ  

(5  بّالال ٢ ٌقٛالال ع وىالالحهمرل اوعىٍالالٜ ٘ج ةٛقالالٖ ب الال   اوع٪ثالالٟ بالال       9439عىالال٠ ضبالالٜ اوالالدْٚ     -
اوحهمرل اوعىٍٜ ٘اوحعؿٛي اودزاضٜ ت ااسظىٟ اور ِٟٙٚ     زض وٟ  لحٙزاٗ   لىٟٛ اوذلبٛالٟ  

   ش ٌعٟ ا٫شٔس 

(5  أذالالس اوحالالدزٚظ بلضالالحخداُ منالالٙذط بٙضالالّس فالال٠ أظالالداس اوح الالٛرل  9003اوعىٍٛالال د   عىال٠ ٌقةالالي  -
ااه ٠ٍٛٔ ود١ ل٪ث اوؿم اور ٌْ ا٫ض ض٠ وىٍه َٔٛ اومٍٛٛ ٣ٟٛ ا٫ض ضٟٛ ٘أظحهال ظَٕ  

   23بٕرا اوح ٛرل ف٠ اوهَٕ   صبىٟ اوػ زثٟ وىعىُٙ ا٫ِط ِٟٛ ٘ا٫شحٍ عٟٛ   اوعد  

                                                                          ٘زٞ اوالالحعىَ عىالال٠ اوحعؿالالٛي ٘بقالال ٢ أذالالس اوحعىالالَٛ      اضالالحخداُ (5   أذالالس9441عٛالالد أبالالٙ ااعالال لٜ     -
ٜ   ٘اوالحهمرل اوعىٍالالٜ والد١   صبىالٟ  زاضالال د ت    بالال وةعسْٚ      ج٪ٌٛالالر اوؿالم اشبالال ٌظ ا٩بحالدا٣

 اوحدزٚظ  اوعد  اور ٌْ اوعػسْٚ  ٘لس  ااّ ٔض

(5   فع وٟٛ اضحخداُ أضىٙث  ٘زٞ اوحعىَ عى٠ جٍّٛالٟ اوالحهمرل ٘ا٩دبال ٗ     9449ن وت او ٙٚي    -
عبالالالٙ اوسٚ قالالالٛ د ٘اوحعؿالالالٛي والالالد١ عّٛالالالٟ ٌالالالْ لالالال٪ث اوؿالالالم ا٫ً٘ اورالالال ِٙٝ بق الالالس  زضالالال وٟ   

  لحٙزاٗ  لىٟٛ اوذلبٟٛ   ش ٌعٟ لّ   

(5  أذس أضحخداُ منٙذط بٙضّس فال٠ ج الٛرل ااهال َٔٛ    9002اوق  ز ثد٘ز١   ف ٣ن اوطٍسا٠٣ ٘عةد -
   21اوسٚ قٟٛ ٘اوحعؿٛي ود١ ل٪ث اوؿم اور ٠ِ ااحٙض      صبىٟ  ٚ ىل  اوعد  

(5   أذالالس أضالالحخداُ أمنالالٙذش٠ اوالالحعىَ اوةّالال ٠٣      9001ٌ شالالدٞ ابالالسأَٛ اوةالال ١٘ ٘ذالال ٠ِ ظطالال          -
اه َٔٛ اوهٛصٚ ٣ٟٛ ود١ ل٪ث ٌع ٔالد اعالدا    ٘بٙضّس ف٠ جعدٚي اوحؿٙزاد اشب ل٤ٟ وةعا ا

 ااعىٍ  ٘أدب ٔ جَٕ عبٙ اا  ٞ   صبىٟ اوهح    ش ٌعٟ  ٚ ىل 

(5   فع وٛالالٟ اضالالذلاشٟٛ ٌقذلظالٟ ث ٣ٍالالٟ عىالال٠ بعالالا  9000ٌال ٔس ؾالالدل١ ٘ابالالسأَٛ جال ط اوالالدْٚ      -
منالال ذط اوالالحعىَ اوةّالال ٠٣ ٘خالالسا٣  اضالال وٛت اوالالحعىَ فالال٠ جعالالدٚ  ا٫ثمالال ز اوةدٚىالالٟ ظالالًٙ ٌهالال َٔٛ         

م ِٛمالالال  اومالالالَ ٘أذسٔالالال  عىالالال٠ أضالالال وٛت اوالالالحعىَ والالالد١ ٌعىٍالالال د اوعىالالالُٙ ثةالالالي اشبدٌالالالٟ ب اٍىمالالالٟ  ٌٛ
  22اوعسبٟٛ اوطعٙ ٟٚ    زض وٟ اشبىٛض اوعسب٠   ٌمحت اوذلبٟٛ اوعسب٠ ودً٘ اشبىٛض  اوعد 
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(5  أذالالالس اضالالالحخداُ أضالالالذلاجٛصٛ د اوح ٛرلفالالال٠ ج الالالٙٚس بعالالالا       9002ضبٍالالالد اضالالالد اومالالالسؽ      -
اوؿالالم ا٫ً٘ ا٫عالالدا ١   صبىالالٟ  زاضالال د فالال٠ ااّالال ٔض ٘لالالس     ااهالال َٔٛ اوسٚ قالالٟٛ والالد١ لالال٪ث 

   02اوحدزٚظ  لىٟٛ اوذلبٟٛ  ش ٌعٟ ع  سلؼ  اوعد  

(5  أذس أضحخدُ منٙذط اوحعىَ اوةّ ٠٣ ف٠ جدزٚظ ااه َٔٛ اوسٚ قٟٛ 9000ضبٍد ازل عٛي   -
   عىالال٠ اوحعؿالالٛي ٘بقالال ٢ أذالالس اوالالحعىَ ٘اوالالحهمرل ا٫بالالداع٠ والالد١ لىةالالٟ اوؿالالم ا٫ً٘ ا٫عالالدا ١    

  92صبىٟ اوةعز ف٠ اوذلبٟٛ ٘عىٙ اوّهظ  اوعد 

اذالس اضالذلاجٛصٛ د اوح الٛرل ااهٕالٌٜٙ اوؿالهٟٛ         ( 5 9441  ٘اشب ٛالت   ضبٍد ضعٛد ؾة زٚين -
 ٜ   زضالالال وٟ اشبىالالالٛض   والالالةعا ااهالالال َٔٛ اوهٛصٚ ٣ٛالالالٟ والالالد١ لالالال٪ث اوؿالالالم ا٩ً٘ اورالالال ِٙٝ اوعىٍالالال

 عػس  اوعسبٜ   اوعد  اوح ضع ٘ا٫زبعٙٓ  اوطّٟ اوسابعٟ

(5  ف عىٛالالٟ اضالحخداُ  ٘زٞ اوالالحعىَ ااعدوالٟ ت اوحعؿالالٛي ٘جٍّٛالٟ ٌٕالال زاد     9009ٝ  ّٚالٙز    ٚطالس  -
اوالالحهمرل اوعىٍالالٜ ت اوهٛصٚالال ٢ والالد١ لالال٪ث اوؿالالم ا٫ً٘ اورالال ِٙٝ طبحىهالالٜ اوطالالعٟ اوعقىٛالالٟ     
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