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  الممخص
يهدد البحث ددحلبح ددىحالتعدد لبح فددلال حدد لتىتعيددجل  دد لب يايجلتاددصيلبح فعص ددى لتددال   ددي ل    

طىحثددى لبح ددالباص لبح  ص ددطلصب دد ثمىدةلتددال ددى يلبحفعددصللليلصلدد لب دد ف  لتددالبحث ددحلبح دد ه ل
ا صت ينل  كىتئ ينل) اليثيدجلصادىثطجمل دنلباد ل  ميدال د تىلبح اليثالذيلبالخ ثىللبحثف يلح 

تعدد ل  دد  لل8102-8102بحث ددحلولصراليدد للبح الثددجلتددالبحن دد لبحعددى ال ددنلبحفددىللبح لب ددال
   بلسل  ىتظجل يىح لي

ملطىحثدددجل دددنلطىحثدددى لبح دددالباص لبح  ص دددطل ص تدددى لتعددد ل28ُ ددد   لتي دددجلبحث دددحلثدددد)للللل
ولص للبخ يدىللشدفثجل)رملكشدفثجلحع ا صتدجلبح اليثيدجلصشدفثجللشفث ينلتال  ل جلرللت ىليلحعث ى 

 يب لبحذكىءلصبحف للبح   الثىاشهل)بملحع ا صتجلبحاىثطجلثف لرنلكصتئ لب  ىئيًىلتال  غيلل
صبخ يددددل لبحص دددد يلبحعى يددددجلل82/2/8102صب دددد  ل لحغىيددددجلل82/8/8102ثدددد ر لبح الثددددجلتدددداللل

بالبح دعصكيجلصبحخطدطلبح  لي ديجلص دللتلادهىلثن صحهىلبحعالعدجل دنلك دىبلبحفعدصلللص د   لبا د 
 تع لبحخثلبءلصبح  خ  ينلتالطلبئالبح  ليسليل

 ددددلل فىحاددددجلبحثيى ددددى ل   ددددىئيىلثى دددد خ بللبحص ددددىئ لبا  ددددىئيجل)ل فى دددد لثيل ددددصنلصبالخ ثددددىلللل
ص فى دد لبح ددفصثجلصبح ددهصحجلص  ييدد لبحنمددليلملولرظهددل لبح  ددىئ ل نددصالطىحثددى لللT-Testبح ددىئا

 اليثيدددددجلبحال دددددال ل دددددنلثى ددددد ف ى ل  ددددد لب يايجلتادددددصيلبح فعص دددددى لتعددددد لطىحثدددددى لبح ا صتدددددجلبح
بح ا صتددددجلبحاددددىثطجلبحال ددددال ل ددددنلثى دددد ف ى لبحطليمددددجلبالت يى يددددجلتددددالبالخ ثددددىللبح   دددديعال
صبال دد ثمىءلولصتعدد لاددصءلبح  ددىئ ل ص ددالبحثى عددجلثق كى يددجل طثيددال  دد لب يايجلتاددصيلبح فعص ددى ل

ىلادد نل نددل ب ل دد ه لطلبئددالبح دد ليسلتددالبحكعيددى لصبح فى دد لتددال دد ليسل ددى يلبحفعددصللصب  خىحهدد
لبح لثصيجلص  ليبلبح  ل ينلتع لكينيجلب  خ ب هىلي

ل
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 الفصل األول
 مشكمة البحث 

يشه لبحف للبح ىحال م  ًىل ك صحصايًىلصب فًىلر  ل ح ل ف  لبحفعصللصبح فىلالصبح خ  دى لولللل
بح فعي يددجلبح خ عنددجلرنل  ادد نلكدد ل ددذةلصر ددثمل ددنلبح ددفبلتعدد لبح  ددى  لتددالا يدد لبح لب دد ل

بح طددصلب لبح فلتيددجلبحهىئعددجلول  ددىلي طعددبل غييددللتع ددنجلصر دد بالبح فعدديلل ددنل فعدديلل معيدد يللددىئلل
تع لبح فعللصكنىء هلتمطلص نل  فعلل عثالي  مث لتمطل دىليم  دهلبح فعدلل حد ل فعدلل شدطلي  لكد ل

 مليللل82ولل8102 ص لبح  فعلل)للل الول
 نل أكي لبال اى دى لبح  يعدجلتعد لادلصليل كييدالطلبئدالصر دىحيبلبح فعديللث دىللصتع لبحلغللللل

يافددد ل صللبح ددد فعلل  دددصلًبلحعف عيدددجلبح فعي يدددجل اللب دددهلالل ددد ب لبحف عيدددجلبح فعي يدددجلتدددالكعيدددلل دددنل
  ى ا دددىلك دددىلكدددىنلتدددالبح ددد ه لبح معيددد يليم  دددللتعددد ل صللبح ددد فعللتيدددهلبغعدددبلبا يدددىنلتعددد ل

جلتددالثفددضلبالخ  ى ددى لصبح  ددى  لبح لب دديجلولحددذبلكددىنلاللثدد ل ددنلبال دد  ىعلصبح فعيددالخى دد
ب   لبلل عىليلبال   ىللصبحف  لتع ل هيئجلبحنلصلب دىللبح  فع دينلالك  دىبلبحخثدلب لتدنلطليدال

 بح شىطلبحذب الي
صبح  أ ددد لحعصبلددد لبحنفعدددالح ددد ليسلبحفعدددصللي ادددملحدددهلرنلطدددلالبح ددد ليسل  لكددد لتعددد لبحاى دددبللللل

ًىللئي ديًىلص يدد ًبلحع لثيدجلبحفع يدجولصرنلصبلد ل فعدديللبحفعدصللي  دالثدىحكعيلل ددنلبح فلتدالثص دنهل د ت
بح نى لغيللبح لغصبلتيهىلول ع لبح شاي لتع ل نظل مىئالغيلل  لبثطدجلولصتعد ل  دصلغيدلل
صظينالولص صنل صبتللبح ف د لصبحنهدللبحكدىتالحهدىلولصتد لللثطهدىلثدأطلل نى ي يدجلتى دجلولص مدصل

للللللللللللللللللللل ددددددددد ليلبح صبلدددددددددالبح فعي يدددددددددجلبح دددددددددال مدددددددددص ل حددددددددد ل فعدددددددددللبح نكيدددددددددلتدددددددددال لصسلبال  م دددددددددىءلولصل
 ملي22ولصلل8112)تث لبحعطيالو

ص نل  ىلر لكلبح لثصيصنلالصليلبال   دىللث طدصيللبحطلبئدالصبا دىحيبلبح الئ دجلتدال يد بنلللللل
 لباحمدددىءل دددنلبح لثيدددجلح ددد لبح شدددىك لبح لثصيدددجلص   دددينلت عيدددجلبح فعددديللولتىا دددىحيبلبحمىئ دددجلتعددد

اى ددبلبح فعدددللصبح نددظل دددنلاى ددبلبح ددد فعللصخى ددجلتدددال  ددى  لبح دددصب لبحفع يددجلصتددد للبال ددد خ بلل
بحنفى لحأل ىحيبلبح  يعجلب فكسلتع ل   ص لبح   ي لبح فلتالثصاهلتىللصبح   دي لبح لب دال

للللللللللللللللللللللللثصاددددددددددددهلخددددددددددددىصلصبح لبادددددددددددد لبح  ددددددددددددثالتددددددددددددال  دددددددددددد ص لبح   ددددددددددددي لتددددددددددددالا يدددددددددددد لبح لب دددددددددددد لللل
 مليلل8ولصل8112)لبحاثىصيلول
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صتددالاددصءل ددىل ددثالبل ددأ لبحثى عددجل طثيددال  دد  لب دد لب يايى لبحدد فعللبح شددطلتعدد لطىحثددى لللل
  دد  ل ددد بلسل  ىتظدددجل يدددىح لص دددال  ددد لب يايجلتادددصيلبح فعص دددى لح فلتدددجلرعل دددىلتعددد ل   دددي ل

ال ادى لبحفعدصللبحطىحثى لصب  ثمىدةلولخى جلب هلالل صا ل لب جل ثم ل ذةلبح لب جلل لطل  لتد
 تالاى فجل يىح لتع ل  لتعللبحثى عجلي

 ددىلبعددلل  دد لب يايجلتاددصيلبح فعص ددى لتددال ذنل  لكدد ل شددكعجلبحث ددحلبح ددىحالثىح دددب لب  ددال لللل
    ي ل ى يلبحفعصللصب  ثمىدةلح  لطىحثى لبح الباص لبح  ص طلي

 

 أىمية البحث والحاجة إليو
لينلصث بيدجلبحمدلنلبح دى يلصبحفشدلينل طدصلب ل   دىلتجلشه  لبحفمص لباخيدليل دنلبحمدلنلبحفشد   

ب فك  لتعد ل  ظص دجلبح لثيدجل دنل يدحل صل دىلصتع دن هىلص  ى اهدىلصر دىحيثهىلولص دنلرثدل ل دذةل
بح طدددصلب لبح مددد للبح دددذ  لتدددالكىتدددجل ادددىال لبحفعدددصللصبح ك صحصايدددىلولصظهدددصللت دددللبح فعص دددى ل

حد ل ا يدد لبح ظددىللبح لثدصيلص طددصيلةلح صبكثددجلصبحفصح دجلول  ددىلبادطللبحفددى عصنلتددال ادى لبح لثيددجل 
 مي02ولصل0222بح   ا ب لصبح طصلب لبح  يعجلصبح فىيشل فهىلصب  ع ىل ىل)بح يعجلول

صل لر لك لبح ا  فى لر  يدجلبح لثيدجلصادلصل هىلتدال   يدجلبحف ى دللبحثشدليجلبح دالاللغ د للللل
ال  د صيى هىلصر صبتهدىلبحد صللت هىللتال  ميالبح   يجلبحشدى عجل يدحل عفدبلبح  ل دجلتعد لبخد ال

باص لتددددال  ميددددالر دددد بالبح لثيددددجلولصتددددال مدددد   هىلرتدددد ب لبح ددددصبطنلبح ددددىحملص  صيدددد لبح ا  دددد ل
ثىحف ى دددللبحثشدددليجلصبح د عدددجل دددنلخدددال ل مددد لبح دددصلصحلبحفع دددالصبحعمدددىتالحألايدددى ل)ر ل صيددد لول

افد ل  هدىلتدالملصث ىلرنلطثيفجل دى يلتعدللبا يدىءلبح دال  دصيل ندى يللصرتكدىلليل8ولصل8112
 ىاجل    ليل ح ل طثيالطلبئالي  كنلبح  لسل نلخالحهىل ي ى لبح دى يل حد لبحطىحدبلث دهصحجل
صي دددللصثىح دددىحالبح  دددص لتعددد ل فعددديللايددد لولتفدددنلطليدددالبح فعددديللبحايددد ليددد لل طدددصيللبح ا  ددد ل
صب   ىلةلص صتيللكىتجلب  يىاى هل نل خ  ى لص هىلب لص نلعلل كى  لبح ا   لصب  دفى لرتدلب ةل

 مل22وصلل8111صبحف  لتع ل  فى لبا  ى يجلا فىءل)ل صللص ةلول
صبح فعيللالليكصنلتفىالل الل ذبلخططلحهل  دثمىلريل د للثطليمدجل   ظ دجلص   ع دعجل  دهللتداللل

عالعددددجلت ى ددددلل ددددللبحطددددالبلصلدددد لب هللبحفمعيددددجلصخ ىئ ددددهللبح خ عنددددجلصبح  ل دددديينلص ددددد ال هلل
بالصص ددىئ ل فعي يددجلصثىح ددىحاليكددصنل  ياددجل ددذبلبح نىتدد لباكى ي يددجلصبح دد ه لص ددىليلبتمددهل ددنلر دد 

  خلي لطعثجلذصيل فعيللاي لي
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طددلالبح دد ليسل ددالبحخطددصيلباصحدد لتددالر شددىءلرايددى لحهددللبحمدد ليلتعدد لباثدد بعلصبح  ييدد للص فدد للل
 يدحليهد ال دد ليسلبحفعدصللغدىي ينل   عدد لباصحد لتدالبك  ددىبلبحطعثدجلكدلل دد ظلل دنلبح فعص ددى ل

  عدد لبحعى يددجلتددال   يددجللدد ليلبحطعثددجلتعدد ل دد لبح شددكال لبح ل ثطددجلتددال ددذبلتددال اددى ل فددينلص 
 ميلل220ولصل8111بح اى لالك  ىبلكلل  ظلل نلبح فىلالصبحفعصلل)بحث ىلول

ص  ددددبللريلبحثى عددددجلر ددددث  ل  ددددىكلبح ىاددددجل حدددد لبح  ددددصعلصبح  يدددد لحدددديسلتمددددطلتددددالر ددددىحيبلللل
 لت ى للبح  ه لبح خ عنجل نلر د بالصب  لب يايى لصطلالبح  ليسلصحكنلالث لصرنليش   لا ي

 فعي يدجلص   دص لتع دالصص ددىئ لصر دىحيبلحع مدصيللصص ددىئ لصر شدطجل فعي يدجولثدد لصالثد ل دنلبح  ددصعل
 تالطلالصص ىئ ل ت ب ل فعللبحفعصلل   ليكصنل  ىكل فع ينل   ي ينلتال  ليسلبحفعصلي

ح  دد يللص  نيددذلبح  ددى  للص دد ل  بيدد لبح ىاددجل حدد ل طثيددالر ددىحيبل  يعددجلتددالبحف ددللبح ددىحاللللل
بح فعي يجلصر ىحيبل طصيل ىلث ىلي  ى بل  لل لب لبح  فع دينلصخ ىئ دهللص مىثعدجل دىلثيد هلل دنل
ياىثيدجولص  يادجلحع طدصلب لبحفع يدجل تلصالتالبحم لب ل اف لت عيدجلبح فعديللصبحد فعللركعدللتىتعيدجلصب 

  دد لب يايجلجلت يدد يل  هددىلتددالب دد لب يايى لبح دد ليسولتمدد لظهددل لر ددىحيبلصب دد لب يايى ل  لي ددي
ولص مدصللتكددليل  د لب يايجلتادصيلبح فعص دى لتعدد ل ثد رلبح كى د لثدينلبح  فع ددينلوللتادصيلبح فعص دى 

تنددال ددذةلبا دد لب يايجليف دد لبح دد فعللتددال اددى ي ليمددصللبح فعددللث م ددي هلل حدد ل اددى ي لع ىئيددجلرصل
ىءلرتددلب لبح ا صتددجل ددنلبح دد للثىتيددجلي فددىصنلتيهددىلثيدد هللصيمص ددصنلث ك عددجلبح فعص ددى لصثفدد لب  هدد

ي ىلشلبح  فع ينلبااىثدى لصبحد لريل د  لصتمدصبلتدال ك عدجلبااىثدى لبح د ي جل)لب ثدصل دفي يل
 مي222-222ولصل8102ص   لول

 نلبحف  لتال ا صتى ل غيليلين ملبح اى لب ىللبح  فعللحكاليشىلكلصثىح دىحاليددعللتداللصللل
 ددنلبح نددى للص  ددهللرياددىلتددال فعددللبح ددثللصبحمثددص للب خددىذلبحمددلبللصبح صبلددالبح فعي يددجل  دد  لاددصب

 مليل22ولصل8112ص   التنلبال   ىعلص هىليلبال  ى لثينلبح  فع ينل)لتلجلول
ص  ياجلحظهصلل ذةلبال د لب يايى لبح  يعدجلبح دال ف د لتعد ل   يدجللصالبح فدىصنلثدينلبحطعثدجللللل

طلح فلتدجل د  ل أعيل دىلتعد لولت ع لبحثى عدجلتعد ل طثيمهدىلتعد لطىحثدى لبح دالباص لبح  ص د
 ن دديجلبحطىحثددى لصتعدد ل   دديعهنلولص  ىصحددجلح غييددللبحطليمددجلبالت يى يددجلصبالث فددى لت هددىل اددىتجل
 حددد لذحدددكل ف يددد لبال اى دددى لبح دددال  دددى يلص دكددد لتعددد ل شدددلبكلبحطىحدددبلصافعدددهل  دددصللبحف عيدددجل

 بح فعي يجليلل
ل
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 ىدفا البحث 
 ييدف البحث الحالي إلى : 

  دد لب يايجلتاددصيلبح فعص ددى لتددال   ددي لطىحثددى لباص لبح  ص ددطل فددلالبعددللب دد خ بلل ي0
 تال ى يلبحفعصللليل

 فددلالبعددللب دد خ بلل  دد لب يايجلتاددصيلبح فعص ددى للتددالب دد ثمىءلبح فعص ددى لحدد  لطىحثددى ل ي8
 باص لبح  ص طلتال ى يلبحفعصلليلل

 فرضيتا البحث 
 ألجل تحقيق ىدفا البحث وضعت الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين : 

ثدددينل  ص دددطى ل لادددى للل0,05الليصاددد لتدددلالذصل الحدددجل   دددىئيجلت ددد ل  ددد ص ل الحدددجل ي0
طىحثدددددى لبح ا صتدددددجلبح اليثيدددددجلبح دددددال ددددد لسلثى ددددد خ بلل  ددددد لب يايجللتادددددصيلبح فعص دددددى ل
ص  ص طل لاى لطىحثدى لبح ا صتدجلبحادىثطجلبح دال د لسلثى د خ بللبحطليمدجلبالت يى يدجل

 تالبخ ثىللبح   ي لي
ثدددينل  ص دددطى ل لادددى للل0,05جل   دددىئيجلت ددد ل  ددد ص ل الحدددجلالليصاددد لتدددلالذصل الحددد ي8

طىحثددددددى لبح ا صتددددددجلبح اليثيددددددجلبح ددددددال دددددد لسلثى دددددد خ بلل  دددددد لب يايجلتاددددددصيلبح فعص ددددددى لل
ص  ص طل لاى لطىحثدى لبح ا صتدجلبحادىثطجلبح دال د لسلثى د خ بللبحطليمدجلبالت يى يدجل

 تالبال  ثمىءليل
 حدود البحث 

 يم  للبحث حلبح ىحالتع ل ل

  لبح الباص لبح  ص طليطىحثى ي0
 يل8102-8102بحن  لبح لب البحعى الحعفىللبح لب ال ي8
 ي8102و8بحص  يلبحعى يجلثن صحهىلبحعالعجل نلك ىبلبحفعصلللحع الباص لبح  ص طلولط ي2
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 تحديد المصطمحات 

   information gap. إستراتيجية فجوة المعمومات 1

تيددهلبحطعثددجلثشددك لر صبجلحع  ددص لتعدد لثأ هددىلنل شددىطليف دد لل(jones , 1995)عرفيااا يل0
 مليل2يjones , 1995:pبح فعص ى لثىحف  ل صيًجلص  ىصحجل  لبح شىطلثأك عهلنل)

ثأ هددىلنل  دد  لب دد لب يايى لبحدد فعللبح شددطل مددصلللل( 6112عرفيااا ا امبااو سااعيدي وىاادى يل8
تيك د لكد لطىحدبلتكل هىلتع ل ث رلبح كى  لحدذبليد لل م ديللبحطعثدجل حد ل ادى ي لع ىئيدجلرصللثىتيدجل

   ملي222ولص8102 ىلي مصل نلبحطىحبلب خلل نلبح فعص ى لنل)ب ثصل في يلص   ل
 

 ا صتددجل ددنلبحخطددصب لصبااددلبءب لبح  ظ ددجلصبح   ع ددعجلصبح ددال للأمااا تعريااف الباحثااة إجرا ياااً 
  ثفهدددىلبحثى عدددجلتددددال ع دددىءل  لي دددهىلحطىحثددددى لبح ا صتدددجلبح اليثيددددجلتدددال دددى يلبحفعددددصللصبح ددداليدددد لل

طىحثدددى لحكددد ل ا صتدددجل دددنلباددد ل  ميدددالبح فدددىصنلثدددينلل2 دددي هنل حددد ل ادددى ي للثىتيدددجل ادددلل م
ك ى لبح فعص ى لبح نمص يلح  لطىحثى لبح ا صتجلبح اليثيجليل  بحطىحثى لصب 

  Achievementب. التحصيل 

ثأ دهلنل دصل   دي ل فعي دالي  مدالحد  لبحطعثدجل( 6112عرفو ا قطامي وجابر قطاامي  ي0
 دد  لبا صب لبحك يدجلرصلبحكينيددجلولصكد لذحددكلثهد ال ددصتيلل الحددجلث  د ص لي كددنلليى دهلثق

رصل دشددددللتددددنلتىتعيددددجل  لي ددددهلص خطيطددددهلص دددد  ل  ميددددالبحطعثددددجلحأل دددد بالبح لاددددصيلنل
 ميلل822ولصل8112)لطى الصاىثلللطى ال

ثأ هلن ا صعل ىلبك  ثهلبحطىحدبل دنل هدىلب لص فدىلالص صبلدالل(6111عرفُو ا أبو دية ي8
 ددددجل مىل ددددجلث ا صتددددجلبح هددددىلب لصبح فددددىلالصبح صبلددددالصبحمدددديللصلدددديللتددددالت ددددليل   يددددجل في

 مي822وص8100بح طعصبلبك  ىثهىلن)رثصل يجلول
 ا صتددجل ددنلبح فددىلالصبح فعص ددى لصبح نددى يللبح ك  ددثجل ددنل للأمااا تعريااف الباحثااة اجرا ياااً 

خددال ل فعددللح ددى يلبح لب دديجلتعدد لصتددال  دد لب يايجلتاددصيلبح فعص ددى لل مى ددهلثىح لاددجلبحكعيددجل
  ال    لتعيهىلبحطىحثجلتالبالخ ثىللبح   يعالبح ف لاغلبضلبحث حلبح ىحايلبح
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 ج. االستبقاء 
ثأ هلنلثمىءلتف لبح  فعللولرصلخثليلخال ل  يلاللياليلتيهىلريلل(1991عرفو ا عاقل يل0

   ليبلنليللللللللللللل
لل8 لل(1919عّرفُو اقطامي ي لثين ل ى ل  خع  لبح ا لبال  نىظ لنت عيج لبالك  ىبلثأ ه ت عيج

 صبال  لاىعولصيطعالتعيهىلرياًىلت عيجلبح خ ينلبح ال  ا نل ىلبك  بلنيل
ثأ هلنلتثىليلتنلب   لبللل ليلبحنل لتع لر بءلت  ل ىل ثالرنل( 6112عرفو االعيسويي2

لنل لبحف   ل ذب لخالحهى لي ىلس لحل ل فع ه ل ن لت لي لثف  لصذحك لللللللللللللللللللللللللللل فع ه
 ملي802ولصل8112ول)لبحفي صي

لبحث حلأما تعريف الباحثة اجرا يًا :  لتي ج لبحطىحثى  لثهى ل   نظ لبح ا لبح فعص ى   م بل
ليفى ل لبحذي لبح   يعا لث لاى لبالخ ثىل ليم ل لبح الثج ل  ي ل ل  لخال  لبح ا حع صاصتى 
 طثيمهلث صليل كىتئجلحع صليلباصح لثف لعالعجلر ىثي ل نل صنل فليضلبحطعثجلايجلخثلب ل

 ثينلبخ ثىليلبح   ي لصبال  نىظلنليل
 

 الفصل الثاني
 خمفية نظرية  -

   information gapاواًل : إستراتيجية فجوة المعمومات
 فددددد ل  ددددد لب يايجلتادددددصيلبح فعص دددددى ل دددددنلب ددددد لب يايى لبحددددد فعللبح شدددددطلصبحدددددذيليف دددددالا يددددد لللل

بحطىحدبل يدحليد للبحد فعللبح  ىل ى لبح لثصيجلصباالبءب لبح  لي ديجلبح دال هد ال حد ل نفيد ل صلل
 نلخال لبحث حلصبح اليبلصبت  ى لبحطىحبلتع لذب دهلتدالبح  دص لتعد لبح فعص دى لصبك  دىبل

 مللل028ولصل8112بح هىلب لص كصينلبحميللصبال اى ى ل)لكصاكلصبخلصنلول
صيفددد لبحددد فعللبح شدددطلشدددكالل دددنلرشدددكى لبحددد فعللبح ددد يحلبحدددذيليافددد لبح ع يدددذل  دددصللبحف عيدددجللللل

رصليشددىلكلتيددهلبحطعثددجلث شددىطلر ددىلكددأتلب لرصلتددلالع ىئيددجلولص ددنل شددىطى لبحدد فعللبح ددالبح فعي يددجل
 يشىلكلتيهىلبحطعثجلث صليلتىتعجل  لبح شكال لصبال  م ىءلي

تىحطىحبلالليكصنل ال ل  عمالحع فعص ى لث لتعيهلرنلي نىت ل  ل  الئدهلتدالبحد لسلولصاللللللل
اد نل ادىال لصا ب يدجلصبا  ىتيدجلتدالبح  فع دصنليم  للتع ل اىال لثفي هىلث لب دهلي  دصعلحي 

ثىح شددىلكجلتددالثفددضلبا شددطجلبح ددال دد تفهلل حدد لبح نكيددللصبح أ دد لتددالبح فعص ددى لبح م  ددجلحهددللول
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ولل8100صتددددالبحطليمددددجلبح ددددال ددددصالي دددد خ  صنلتيهددددىل ددددذةلبح فعص ددددى ل)لبحشددددلثي الصتندددد لول
 مليل22ص
يسلبحفعدددصللصتدددالادددصءلتع دددنجل ددد ليسلرنلبحددد فعللبح شدددطلر دددثملذبلر  يدددجلكثيدددليلتدددال ادددى ل ددد للل

 بحفعصللبح  يعجلولص لا لر  ي هل ح ل  ىت  هلحعطىحبلتال  ميال ىليأ ال ل
  ف  لتع ل يى يل  ثجلب  ثمىءلبح فلتجلصبح فعص ى لي ي0
 يدى يلبح نىتد ل بخد لغلتدجلبح دالثدينلبح فعدللصبحطىحدبل دنلاهدجلصثدينلبحطىحثدجلر ن دهلل ددنل ي8

 اهجلرخل لي
 بحطىحبلتالر شطجلا ىتيجلصبك  ىبلبح هىلب لبالا  ىتيجليلل  يملبح اى لال   ىج ي2
  دددىت لتعددد ل يدددى يلب   دددىللبحطعثدددجلصرعدددىلةلب  ثدددى هللحن دددليلرطدددص ل ظدددلبلال شدددغىحهللثىا شدددطجل ي2

 مليل20-21ولصل8100ص نىتعهلل فهىليلللللللل)لبحشلثي الصتن لول
 استراتيجيات التعمم النشط 

 ددد  لصب ددد ل دددنلبا شدددطجلبح دددال شدددىلكلتدددالبحف ى دددلللب ددد لب يايى لبحددد فعللبح شدددطل شددد  لللللل
با ى دددديجلولصبح ددددال  ددددحلبحطددددالبلتعدددد لرنلي ىل ددددصبلصينكددددلصبل ددددص لباشدددديىءلبح ددددالي فع ص هددددىل

 صي ىل ص هىلي
 ذلرنلب ددد لب يايى لبح ددد ليسلبح دددال دددالءللبحددد فعللبح شدددطل  فددد  يلصتعددد لبح فعدددللرنلي دددذكللب دددهلالل

 صاددد ل  ددد لب يايجلركعدددلل الئ دددجلحعددد لسلص ددد الءلل ددد ل صاددد لطليمدددجلرصل  ددد لب يايجل عىحيدددجلصحكدددنل
 ملص نلبثل لب  لب ايى لبح فعللبح شطل ل822ول8100طثيفجلصخ ىئصلبح  فع ينل)تعالول

/ل ددددذةلبا دددد لب يايجل  ى ددددبل ل عددددجلبح  هيدددد لص مددددصللتكل هددددىل ددددص علل  دددد لب يايجلرصادددد لبحخطددددأ ي0
البحثطىلدى ل دعاًللرلثد لبحطىحثى لتع ل ا صتى لص ص علثطىلى لتع لك ل ا صتجلص ذكللت

 تثىلب لعالحلتثىلب ل  ي جلصصب  يليصا لثهىلبحخطألتفع لبحطىحثجلبك شىالبحخطألي
/ل  دددد خ للتددددالث بيدددددجلبحدددد لسلرصل هىي ددددهلح فددددلال دددد  ل مددددد للل  دددد لب يايجلبح ليمددددجلبحصب دددد ي ي8

بحطىحثددددى لتدددددال فعص دددددجلطليم هددددىل دددددص علبحطىحثدددددى لتعددددد ل ا صتددددى لص دددددص علبا دددددئعجلتعددددد ل
بح  كدنل تدى يل ص يد لباصلبال دليلرخدل لثفد لبااىثدجلتعد لبحطىحثدى لث يدحللبح ا صتجلص دن

 ك ل ا صتجل ميلل ن هىلي
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/ل ف ثلل نلبحطلالبحنفىحجلت   ىل لي لبح فع جل ل يخللديللص دالل   لب يايجلبحكل البح ىخن ي2
نل   ال هىلب لت يل ع لبحملبءيلولث ىءلبا ئعجلول ثدى  لباتكدىللولتكل هدىل طعدبلبح فع دجل د

طىحثجل  طصتجلثىحاعصسلتالبحكل دالبح دىخنلصيكدصنلتدالبح    دالصثميدجلبحطىحثدى ل صحهدىل
ص ددنلعددلل عمددال  يال هددىلبا ددئعجلتعيهددىلص ددال ايددبلثشددلطلرالل كددصنلبا ددئعجلراىث هددىلثكع ددجل
صب  يل   خ للتال ل عجلبح طثيالصبح دب لبحذيلاللي  طي لبااىثجلتعيهل  لللص نلعدلل د لل

 طىحثجلرخل لرصل نللث لبح فع جليبااىثجلتعيهل نل
/لطليمجل   خ للتال فلتجلخثدلب لبحطىحثدى لبح دىثمجلتدالث بيدجلرصلل   لب يايجلل ل ىلرل  ه ي2

 هىيجلبح لسلطليم هىل م للبح فع جلبحطىحثى ل ح ل ا صتى لع ىئيجلص خ ىللك لطىحثدجلعالعدجل
  ىلل   هلي نى يللعلل ل للك لطىحثجل ىلب  صتث هلعلل طعبل نلبح ا صتجلتهلل

/لبحخطدددصب ل اهددد لبح فع دددجل  دددًىلص  يددد لثفدددضلبح ندددى يللث يدددحلل  ددد لب يايجلاددد لبح ندددى يل ي2
 كدددصنلبحمطفدددجل ىل دددجلول مدددلرلكددد لطىحثدددجلبحددد صلص  دددىص لرنل اددد لبح نهدددصللبح دددىلصلعدددلل مدددلرل
بحددد صلبا دددعال دددنلبحك دددىبلث يدددحل  دددىص لرنل  دددذكللبح ندددل ب لبح ىل دددجلعدددلل مدددلرلبحددد صل

 لبح ىلصلص ا لبح نل ب لي
/لص ددددال ددددنلبال دددد لب يايى لبحنفىحددددجلصبح نيدددد يلول يددددحل  دددديملل  دددد لب يايجلتاددددصيلبح فعص ددددى  ي2

  ى جلحع صب  لباياىثالثينلبحطالبلحع  ص لتع لبح فعص ى لبح نمدص يلولص ادنالتعد ل
بح الاصل نلبح  ىسلصبح  فجلصبح بتفيجلحع فّعللولتااًللتدنل   يدجل هدىلب ل  فد  يلول عد ل

 جلصبحلثطلثينلبح فعص ى لي لبح صبللصطلالبا ئع
صتددال ددذةلبا دد لب يايجليمددصللبح فعددللث م دديللبحطعثددجل حدد ل اددى ي لع ىئيددجلرصللثىتيددجليف عددصنللللللل

تعدد لب اددى لبح شددىطلبحددذيليمدد للحهددللصذحددكل ددنلخددال لبح فددىصنلصبح  ىلشددجلتي ددىلثيدد هللت ددنلخددال ل
 ل ف دد ل)ب ثددصل ددفي يل  ىلشددجلبحطىحددبلح  الئددهلرصلبح ددصبلل دد لبحددذب ل  ددثملت عيددجلبحدد فعللذب

ملصيع ددد للرتدددلب لبح ا صتدددجلث مددد يللبح  دددىت يلصبح نىتددد لباليادددىثالصاهدددىل22ولصل8102ص ددد  لول
حصاهل  ل  الئهلصيمصللك لطىحبلث شاي ل  يعهلص م يللبح  ىت يلحثىلال  الئدهلتيدد يل حد لذحدكل
لللللللللللللللللللللللللللللللل   يددددددددددددددددددددددددددجلص طددددددددددددددددددددددددددصيللبح نددددددددددددددددددددددددددىتال لبالياىثيددددددددددددددددددددددددددجلصبح صب دددددددددددددددددددددددددد لثددددددددددددددددددددددددددينلبحطعثددددددددددددددددددددددددددجل

لمي22-22ولصل8112)    لصطىلالول
ل
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 خطوات إستراتيجية فجوة المعمومات 
يم دددللبح فعدددللبحطعثدددجل حددد ل ا صتدددى لع ىئيدددجل)  كدددصنل دددنلطدددىحثينملرصللثىتيدددجل)  كدددصنل دددنل ي0

 رلثفجلطالبملحك ل ا صتج
يمددد للبح فعدددلل شدددىطلي ندددذلثخطدددص ينل ك ع دددينلحثفاددده ىلبحدددثفضلح  ميدددال ددد البحددد فعللص دددصل ي8

  ى التالبحخطصب ليلشلطلر
ي  دددىص لكدددد لطىحددددبلبح شددددىطلبحخددددىصلثددددهلصيف دددد لتعدددد ل  ميمددددهلر ددددىلثىح  ددددثجلحع ا صتددددى لل ي2

بحلثىتيدددجلباتدددلب لتكددد لطدددىحثينلي شدددىلكىنلتدددال  ميدددالبح شدددىطلبحخدددىصلثه دددىلصكدددذحكلبا دددلل
 ثىح  ثجلح  يعيه ىلي

للكددد لثفددد ل  ادددى لبح شدددىطلي شدددىلكلرتدددلب لبح ا صتدددجلتدددالبح مدددىشل دددص لبح  دددىئ لث يدددحليمدددصلل ي2
 طىحبلث  ليبل  يعهي

 مليل22ولصل8100 فلضلبح  ىئ لشنصيىلرصلك ىثيىلب ىللبحطالبللي)لبحش ليلولل ي2
 أىمية التعميم باستخدام إستراتيجية فجوة المعمومات 

 عفبلا ىتى لتاصيلبح فعص ى ل صلًبل ه ًىلصر ى ديًىلتدال يدىيلبح دلب مينلث دصليلخى دجل ظدلبلللل
ثفاددهللبحددثفضلتددالبح  ل ددجلصخىلاهددىل  ددىلي يدد لبح نىتدد لت مددًىلحعصلدد لبحددذيليمادديهلبحطعثددجل دد ل

صش يلثي هللصيدعللتال عصكهللصب اى دى هلل دىعيلًبلكثيدلًبلولتدىح لب الاللي د طي لبح خعدالتدنللتىلدهل
رصلتددنلب دد لر دد لىئهلبحددذينليادد لتدديهللعم ددهلبح ى ددجلولصك ددىل  ددىت لبحدد فعللتددالتاددصيلبح فعص ددى ل

 مددددصيللث ددددثبلبحفاللددددجلبحطيثددددجلثيدددد هللك ددددىل  مددددالا ىتددددجلتاددددصيلتعدددد ل مدددد يللبح غذيددددجلبحلبافددددجلصبح
بح فعص دددى لتعددد ل   يدددجلبحدددذب لحددد  لبحطعثدددجلثث دددىءلبحفاللدددجلثدددينلبح ددد لسلصبحا ىتدددجل)ل ددد كصللول

  مليل822ولصل8112
 دور المدرس في التعمم النشط في إستراتيجية فجوة المعمومات 

ايدهلصحهدذبليع  دهلرنلي دذكللرنلبح  د حليم  لل صللبح  لسلتال ذةلبا د لب يايجلتعد لبح صللللل
تددالبح فعدديللحدديسل غطيددهلبح ددى يلحعطعثددجلولثدد لب ددهلي  عدد لتددالبحكشددالت هددىل فهددللصذحددكلثىت ثددىلل
بح دد لسل   شددىلًبلحع ا صتددجلركعددلل ددنلكص ددهلبح  دد للبحص يدد لحعدد فعللولصتعدد لبح دد لسلرنلي خددذل

مل802ولصل8111)ل ادالوللبحملبللث   يد لبا د بالبح فعي يدجلص شدكي لبح ا صتدى لبح فعي يدج
 ي
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 دراساٍت سابقة  -
 دراسات متعمقة بإستراتيجية فجوة المعمومات  -أ 
 6111. دراسة العبيدي 1
رالي ل ذِةلبح لب جلتالبحفلبالتدال  ىتظدجل يدىح لص د ت ل حد ل فلتدجلرعدللب د خ بلل  د لب يايجلل

  لطعثدددجلبح دددالباص لتادددصيلبح فعص دددى لتدددالبك  دددىبلبح ندددى يللبح ىليخيدددجلتدددال دددى يلبح دددىليخلحددد
 بح  ص طلي

ملطىحثدددجلولكىتدددأ لبحثى عدددجلثدددينل ا دددصت ال22بخ يدددل لتي دددجلبحث دددحلث دددصليلل ددد يجلصبحثىحغدددجل)
بحث ددحلتددالبح   ددي لبح لب ددالحعفددىللبح لب ددالبح ددىثالصبحف ددللبح   دداليلرتدد  لبحثى عددجلبخ ثددىلًبل

جلص دالولبالخ ثدىللبح دىئالحع نى يللبح ىليخيجلكأ بيلحعث حلولصب  خ   لبحص ىئ لبا  ىئيجلب  ي
T-Testولبحص طلبح  دىثالول فى د لبل ثدىطلثيل دصنلول لثد لكدىيلوكص دىئ ل   دىئيجلح فىحادجل

بحثيى ددددى لصر ددددنل لبح  ددددىئ لتددددنل نددددصالطىحثدددد لبح ا صتددددجلبح اليثيددددجلتعدددد لطىحثددددى لبح ا صتددددجل
تاددصيلبحاددىثطجلتددالبخ ثددىللبك  ددىبلبح نددى يللبح ىليخيددجلصرص دد لثاددلصليلب دد ف ى ل  دد لب يايجل

بح فعص ددى لتددال دد ليسل ددى يلبح ددىليخلص ددحلبح  ل ددينلتعدد ل  ثددىعلبحطددلالبح  يعددجلتددالبح دد ليسيل
 م8102)بحفثي يو

 6119. دراسة الزيدي 6
راليددد ل دددذِةلبح لب دددجلتدددالبحفدددلبالتدددال  ىتظدددجل يدددىح لص ددد ت ل حددد ل فلتدددجلرعدددللب ددد خ بللللللل

  ثالتال ى يلبح ىليخلي   لب يايجلتاصيلبح فعص ى لتال   ي لطىحثى لبح البحخى سلبا
ملطىحثدددجلولكىتدددأ لبحثى عدددجلثدددينل20بخ يدددل لتي دددجلبحث دددحلث دددصليلتشدددصبئيجلصبح دددال كص ددد ل دددنل)

 ا ددددصت البحث ددددحلتددددالبخ ثددددىللبحددددذكىءلصبحف ددددللبح   ددددالصبح   ددددي لبح لب ددددالحألثددددصينليلرتدددد  ل
ىئ لبحثى عددددجلبخ ثددددىلًبل   دددديعيًىل ددددنل ددددصعلبخ يددددىلل ددددنل  فدددد  لصر ددددئعجل مىحيددددجلولصب دددد خ   لبحص دددد

ول فى دد لبل ثددىطلثيل ددصنلول لثدد لكددىيلول فى دد لT-Testبا  ددىئيجلب  يددجل لبالخ ثددىللبح ددىئال
بح ددددفصثجلص فى حددددجل ددددثيل ىنليلر ددددنل لبح  ددددىئ لتددددنل نددددصالطىحثدددد لبح ا صتددددجلبح اليثيددددجلتعدددد ل
طىحثى لبح ا صتجلبحاىثطجلتدالبخ ثدىللبح   دي لصرص د لثادلصليلب د ف ى ل  د لب يايجلتادصيل

 وللمل8102 ليسل ى يلبح ىليخل)لبح ي يلبح فعص ى لتال 
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 الدراسات المتعمقة باالستبقاء   -ب
 6112دراسة الزىيري  .1

 د ت لبح لب دجل حد لبح فددلالتعد لتىتعيدجل  د لب ايجلحعدد فعللبح شدطلتدالبح   دي لصبال  نددىظل     
مل28حددد  لطدددالبلبح ل عدددجلبات ب يدددجلتدددال دددى يلبا بلصبح  دددصصلولصلددد لثعغددد لتي دددجلبحث دددحل)

ىل دددلل دددص يفهللتشدددصبئيًىل حددد ل ا دددصت ينلر ددد ب  ىل اليثيدددجلصرخدددل لادددىثطجلولصلددد لب ددد خ للطىحثددد
بحثى حلبالخ ثىللبح دىئالحفي  دينل  د مع ينلص لثد لكدىيلص فى حدجلبحندىلكلص ثدى لكص دىئ ل   دىئيجل
لللللللللللللللللللولرظهددددددل لبح  ددددددىئ ل نددددددصالطددددددالبلبح ا صتددددددجلبح اليثيددددددجلتعدددددد لطددددددالبلبح ا صتددددددجلبحاددددددىثطجل

 ملي8102 يليلول)بح ل
 6112دراسة الربيعي والموسوي .6
 ددد ت لبح لب دددجل حددد لبح فدددلالتعددد لبعدددلل خططدددى لبح فدددىلضلبح فلتدددالتدددالبك  دددىبلبح ندددى يلللل

ملطىحثدًىل018بال يىئيجلصب  ثمىئهىلح  لطىحثدى لبح دالبحخدى سلبحفع دالوللثعغد لتي دجلبحث دحل)
ًىل حدددد ل ا ددددصت ينلولكىتددددألبخ يددددل لث ددددصليلتشددددصبئيجل ددددنل ا  دددد لبح لب ددددجل ددددلل ددددص يفهللتشددددصبئي

بحثى عددىنلثددينل ا ددصت البحث ددحلتددالبح   ددي لبح لب ددالحألثددصينلصبحف ددللبح   ددالصبخ ثددىللبحددذكىءل
صبخ ثددىللبح فعص ددى لبح ددىثمجلولرظهددل لبح  ددىئ ل نددصالطددالبلبح ا صتددجلبح اليثيددجلتعدد لطددالبل

 ملي8102بح ا صتجلبحاىثطجل)بحلثيفالصبح ص صي
 الفصل الثالث

 إجراءات البحث
 واًل : التصميم التجريبي ا

بت    لبحثى عجلصب  ًبل نل  ى يللبحاثطلبحا ئال)لبح ا صت ىنلبح اليثيجلصبحاىثطجلملذب ل
 بالخ ثىللبحثف يلحكص هل الئ ًىلحظلصالبحث حلبح ىحالي

 ملبح   يللبح اليثالحعث ح0شك ل)
 بالخ ثىللبحثف ي بح  غيللبح   م  بح ا صتج
 يلبح فعص ى ل   لب يايجلتاصل بح اليثيج

 بالخ ثىللبح   يعال+لبال  ثمىء
 بحطليمجلبالت يى يج بحاىثطج
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 ثانيًا : مجتمع البحث وعينتو 
لح لثيجلللللل لبحفى ج لحع  يليج لصبح ىثفج لثفمصثج لح لك  لبح ىثفج لبح  بلس ل ن لت  ًب لبحثى عج  بل 

ح  نيذل الثجلبحث حلولل  ىتظجل يىح لصصل لبالخ يىللتع ل  ص طجل)رللت ىليملح كصنل اىالًل
لباص ل لبح ا لثطىحثى  لبحخى ج لبح فعص ى  لا ي  لتع  ل  بل هى ل   لصبال نىا ل يىل هى وص ل
لحغلضل البءل لص ل يثهى لبح فعص ى لبح طعصثج ل اال لبحطىحثى لح  ظيل ل ش   لصبح ا بح  ص ط

جل)رململطىحثجلتالشفث22ملطىحثجلثصبل ل)28بح كىتدلثينلبح ا صت ينلوللثعغ لتي جلبحث حل)
ملطىحثى ل نل2ملطىحثجلتالشفثجل)بملثف لب  ثفى لبحطىحثى لبحلب ثى لصبحثىحغلت   نل)82ص)

 كع ىلبحشفث ينلصبخ يل لشفثجل)رملتشصبئيًىلح  ع لبح ا صتجلبح اليثيجي
 ثالثًا : تكافؤ مجموعتا البحث 

 ل كىتدلحغلضلبح  مال نل كىتدل ا صت البحث حل ل  لبحثى عجللث لبحث ءلثىح الثجلتعللل
لل ل دعللتال ال جل لتالثفضلبح  غيلب لبح ال ف م لر هى طىحثى ل ا صت البحث حلب  ىئيًى

 بح الثجلص ال ل
 (1جدول رقم ا

 درجات التكافؤ بين مجموعتي البحث 

 العدد المجموعة المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
 القيمة التا ية

 المحسوبة      الجدولية
الداللة عند 

 1.12مستوى 

 الذكاء
 69.326 23.684 33 تجريبية

1.312 2 
غير دالة 
 احصا ياً 

 69.083 32.113 29 ضابطة

 العمر  الزمني
 3.367 31 33 تجريبية

1.497 2 
 4.610 31 29 ضابطة

 

 رابعًا : مستمزمات البحث 
 . تحديد المادة العممية 1

ثىحص د يلبحعى يدجلثن دصحهىلبحعالعدجل دنلك دىبلل    لبح ى يلبحفع يجلبح ال   لسلتال ع ىءلبح الثدج
بحفعصللحع دالباص لبح  ص دطلص دال)لبحخعيدجلولبال م دىللبحخعدصيلول  ظديللت د لرا دىللبحكىئ دى ل

لبح يجلمي
ل
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 . صياغة األىداف السموكية 6
مل دد تًىل ددعصكيًىلص ددللتلاددهىلتعدد ل ا صتددجل ددنلبحخثددلبءلحثيددىنللريهددلل82 ددىغ لبحثى عددجل)لللللل

نىئهىلحشلصطل يىغجلبا  بالبح دعصكيجلص الئ  هدىلح  د صيى لبح فلتدجل ذل  دع لتال   لب  ي
 %ملثف ل ف يعهىليل22تع ل  ثجل)

 . إعداد الخطط التدريسية 2
لللللللللللللللللللللللللللللللرنل تدددددددددددددددددد ب لبحخطددددددددددددددددددطلبح  لي دددددددددددددددددديجل ددددددددددددددددددصلحادددددددددددددددددد ىنل دددددددددددددددددد ليسل ددددددددددددددددددىاملصتفددددددددددددددددددى للللل

ططدًىل  لي ديجلح د ليسل صادصتى ل دى يلمل ذلرتد  لبحثى عدجلخ21ولصل8112)لتث لبح دالللول
بحفعددصللحع ددالباص لبح  ص دددطللتددالادددصءلبح   ددص لحع ا صتددجلبح اليثيدددجلصبحاددىثطجلصتلاددد ل
بحخططلبح  لي يجلتع ل ا صتجل نلبحخثلبءلحثيدىنلرلبئهدللثشدأ هىلحع فدلالتعد ل د  ل دال ي هىل

ثفدضلبح فد يال لال  ف ىحهىلتال د ليسل ا دصت البحث دحلصتدالادصءل دىلرثد بةلبحخثدلبءلراليد ل
 بحال  جلتعيهىلتأ ث  لاى  يلحع  ليسليل

 خامسًا: أدوات البحث 
 حعث حلر ب ينل  ىلبالخ ثىللبح   يعالصبخ ثىللبال  ثمىءلصتي ىليعال صايملحذحكل لللللل

 للى د لبحثى عدجلثقتد ب لبحخىلطدجلبالخ ثىليدجلثهد ال ص يد لتمدلب لبالخ ثدىلللاالختبار التحصايمي 
 عالراد بءلبح دى يلبحفع يدجلبح  د  يلصتعد لا يد لباغدلبضلبح دعصكيجلث دصليلبح   يعالتع ل خ

  اى  ددجل يددحلب  ددص لتعدد لبحص دد يلبحعى يددجلثن ددصحهىلبحعالعددجل ددنلك ددىبلبحفعددصلللصكددىنل ا ددصعل
ملتمدددلب لبخ ثىليدددجل دددنل دددصعل01ملتمدددليلبخ ثىليدددجل ص تدددجلتعددد ل)82تمدددلب لبالخ ثدددىللبح   ددديعال)

 ددصعلبحخطددألصبح ددصببللملتمددلب ل ددن2نل ددصعلر ددئعجلبح ك يدد لص)ملتمددلب ل دد01بالخ يددىللبح  فدد  لص)
 ل ثدددجل  دددبل  ددد صيى لثعدددصللبح فلتيدددجلولص دددللتدددلضلبالخ ثدددىللبح   ددديعالتعددد ل ا صتدددجل دددنل

%لملول يدددحلطثدددال21بحخثدددلبءلتدددالطلبئدددال ددد ليسلبحفعدددصللص  دددع لتملب دددِهلتعددد ل  دددثجلب ندددىال)
ملطىحثددجل ددنلطىحثددى لبح ددالباص ل21بالخ ثددىللبح   دديعالتعدد لتي ددجلب دد طالتيجل دحنددجل ددنل)

نل  ل جلتىط جلحعث دى لحع أكد ل دنلصادصالبحنمدلب لصتهدللبحطىحثدى لحدهلص مد يللبحصلد لبح  ص طل 
 مل ليمجليلل22-21بحال للحإلاىثجلتع لتملب ِهل يحل لبصال ىلثينل)

مل20ي1-22ي1 دلل ياددى ل  د ص لبح ددفصثجلحنمددلب لبالخ ثدىللبح   دديعال يددحل لبص د ل ددىلثددينل)
لللللللللللللللللللللمل21ي1-21ي1نل)ص ددددددددددددددددددالتمدددددددددددددددددددلب لايدددددددددددددددددد يلالنل فى ددددددددددددددددددد ل ددددددددددددددددددفصث هىلي دددددددددددددددددددلبصالثدددددددددددددددددددي

ل2/2/8102ملصطثدالبالخ ثدىللتعد لطىحثدى ل ا دصت البحث دحليدصلل082ولصل0222)تص يلل



 0202مجلة دٌالى/التسعون                                                                                 العدد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

077 

 

للولص  دبلل00/2/8102ولص لل تى يلبالخ ثىللثف ل لصللر ثصعلتعد لبح طثيدالباص لتداليدصلل
 ملي21ي1بحعثى لتنلطليالب  خ بلل فى  لبل ثىطلثيل صنل يحلثعغل)

 (6اجدول رقم 
   الخارطة االختبارية

 األسئلة الموضوعات
 األهداف السلوكية

مجموع 
 األسئلة

األوزان النسبية 
 للموضوعات

التذكر 
02% 

 %1التحليل %52التطبيق %51الفهم

 %33 8 1 2 2 3 الفصل األول الخلية

 %50 10 1 2 3 4 الفصل الثاني االنقسام الخلوي

تنظيم عمل 
أجسام الكائنات 

 الحية
 %17 7 - 2 2 3 الفصل الثالث

  25 2 6 7 10 مجموع األسئلة

 %100  %10 %20 %30 %40 مجموع األوزان النسبية
 

 سادسًا : الوسا ل اإلحصا ية 
 -ب  خ   لبحثى عجلبحص ىئ لبا  ىئيجلبح ىحيجل لللللل

 ملي821ولصل0222حفي  ينل   مع ينللللللللل)لبحثيى الT-Testبالخ ثىللبح ىئالل ي0
 ملي22ولصل0220)لبح صثفالللفى حجلبح فصثجلصبح هصحجلص  يي لبحنملب   ي8
 مليل022ولصل0222)لبحثيى الللللل فى  لبل ثىطلثيل صنل ي2

 الفصل الرابع
 عرض النتا ج وتفسيرىا 

 أواًل : نتيجة االختبار التحصيمي . 
لبح لللللل لبالخ ثىللبح   يعال نل  ص طل لاى لطىحثى لبح ا صتج اليثيجلي امل نل  ياج

ملصثعغل  ص طل لاى لطىحثى لبح ا صتجلبحاىثطجل27220ملصبال  لبالبح فيىليل)027221)
لصبال  لبالبح فيىليل)027122) لبالخ ثىللبح ىئال27200م لب  خ بل لصثف  حفي  ينللT-Testم

ملص لاجل ليجل1712ملت  ل   ص ل الحجل)27222   مع ينلصا ل نلبحمي جلبح ىئيجلبح   صثجل)
لص الب21) ل)م لبحثىحغج لبحا صحيج لبح ىئيج لي  لتع ل نلبحنلالذصل87111كثلل نلبحمي ج لص ذب م

 الحجلب  ىئيجل   لتع ل نصالطىحثى لبح ا صتجلبح اليثيجلبح الُ  لسلثى  خ بلل   لب يايجل
 تاصيلبح فعص ى لتع لطىحثى لبح ا صتجلبحاىثطجلبح ال  لسلثى  خ بللبحطليمجلبالت يى يجيل

بحنلايجلبح نليجلباصح لبح ال  صلتع لب هلنلحيسل  ىكلتلصالذب للصثذحكل لتضللللللل
ل ل) ل الحج ل   ص  لت   ل   ىئيج لبح ا صتجل12ي1 الحج لطىحثى  ل لاى  ل  ص طى  لثين م
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بح اليثيجلبح ال  لسلثى  خ بلل   لب يايجلتاصيلبح فعص ى ل  ص طل لاى لطىحثى لبح ا صتجل
 صبحا ص لبح ىحاليصاملذحكل يى يجلتالبح   ي لنجلبالت بحاىثطجلبح ال  لسلثى  خ بللبحطليم

 ( 2جدول رقم ا
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التا ية المحسوبة لدرجات طالبات مجموعتي البحث في 

 االختبار التحصيمي
 المجموعة

عدد 
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 د.ح
مستوى الداللة  القٌمة التائٌة

 الجدولٌة المحسوبة اإلحصائٌة

 4.391 18.750 33 التجرٌبٌة
 دالة احصائٌا   2.000 5.438 70

 5.311 15.064 29 الضابطة

 ثانيًا : نتيجة اختبار االستبقاء 
ثف ل لصللعالعجلر ىثي لرتي  لبحثى عجل طثيالبالخ ثىللبحثف يلتع لطىحثى لبح الباص للللل

لبح لص للبح  ص طلتال ى ي لبحنلايج ل   يمل اىثى لبحطىحثى لصبح  مال نل  ج لص ل لي فعصل
  ىبل  ص طل لاى ل ا صت البحث حلصظهللرنل  ص طل لاى لبح ا صتجلبح اليثيجلثعغل)ل

ل)02722 لبحاىثطج ل  ص طل لاى لبح ا صتج لثعغ لتال ين لبح ىئيجل02722م لصكى  لبحمي ج م
ل) ل27202بح   صثج لبح ىئيج لبحمي ج ل ن لبكثل لص ا ل)م لصبحثىحغج ل   ص ل87111بحا صحيج لت   م

ملص ذبلي  لتع لصاص لتلالذيل الحجل   ىئيجلثينلطىحثى ل21ملصث لاجل ليجل)1712 الحجل)
لبح ا صتجل لصطىحثى  لبح فعص ى  لتاصي ل   لب يايج لثى  خ بل لُ  لس لبح ا لبح اليثيج بح ا صتج

  ثمىءلصثهذبل لتضلبحنلايجلبحاىثطجلبح ال  لسلثى  خ بللبحطليمجلبالت يى يجلتالبخ ثىللبال
 مليصاملذحكل ل2بح نليجلبحعى يجلحعث حلصا ص ل)

 مل2ا ص للللل)
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التا ية المحسوبة لدرجات طالبات مجموعتي 

 البحث في اختبار االستبقاء

 درجة الحرية التباين الوسط الحسابي العينة المجموعة
الداللة عند مستوى  ةالقيمة التائي

 الجدولية المحسوبة 2021

 1,21 16,54 33 التجريبية
 دالة إحصائيا 2,000 6,713 70

 2,322 13,43 29 الضابطة
 

 تفسير النتا ج 
لبح فعص ى لتىتعيجلللللللل لتاصي لبحث حل نلا  لب يايج ل حيهى ل ص   لبح ا لبح  ىئ  ل ن ي ام

عالاصل نلبح  ىسلصبح  ىت جلثينلطىحثى لبح ا صتجلبح اليثيجلاي يل ذلب املب هىل ى   لثخ



 0202مجلة دٌالى/التسعون                                                                                 العدد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

077 

 

لتع لبحخصالح يهنل لصبحماىء لرتكىل ى لحكال طلا لطىحثج لحك  لر ى  لتل ج لب هى ل ح   اىتج
صثهذبلر  ل ح ل يى يل بتفي هنل  صل ى يلبحفعصللول اىتجل ح لذحكلثع ل ذةلبا  لب يايجللصال

ىتيجلص ن  هنلتع لبح نكيللتالبح صباي لبح ملليلث اًللبح فىصنلثينلبحطىحثى لتالبح اى ي لبحلث
  نلبالل  ىللتع لبح نظليلل

 الفصل الخامس
 االستنتاجات

رنلب  خ بلل   لب يايجلتاصيلبح فعص ى ل فطالبح يصيجلحع لسلص  ي ل نل شصيالبحطىحثى ل ي0
 ص  هللتال نىتعهلل  لطثيفجلبح ى يلبح لب يجلي

لبح فعص  ي8 لتاصي ل   لب يايج لثىح  ىسلصبح عىثليلتىتعيج ل عيئج لتفىحج ل فعي يج ى لتالخعالثيئج
 صبح شاي لصبح فىصنلصبح بتفيجلي

لثينل ي2 لباياىثا لحع صب   ل  ى ج ل  يم ل يح لو لصبح ني ي لبحنفىحج لبا  لب يايى  ل ن  ف ثل
 بحطىحثى لحع  ص لتع لبح فعص ى لبح نمص يلي

لصبح خ ي2 لبح نكيل ل  ل ع  لو ل هىلب ل  ف  ي لبح  فع ين لح   لبا ئعجل   ا لصطلا لبح صبل  ين
 صبحلثطلثينلبح فعص ى لصبح صب  لصبال    ىجلي

 التوصيات 
الصليلبت  ى ل   لب يايجلتاصيلبح فعص ى لتال  ليسل ى يلبحفعصللحع الباص لبح  ص طل ي0

 ح ىلحهل نلبعللتالبح   ي لصب  ثمىءلبح فعص ى لح يهنلثف لبال  هىءل نلبح ى يلي
ل ي8 لبحفعصل ل  ل ا لبطالع لبح فعص ى لا هىلالصلي لتاصي لتع لخطصب ل   لب يايج صبا يىء

 ف ثلل نلبال  لب يايى لبح  يعجلبح ال خعالاصل فعي الي ص ةلبح فىصنلثينلبحطىحثى لصث ىل
 ياف لبحطىحبل  صللبحف عيجلبح فعي يجلي

لب  لب يايى هل ي2 لا ي  لخطصب  لص صايم لبح شط لبح فعل لثى  لب يايى  لخى ج لك يثى   ت ب 
 ي    ل طثيمهىلتالبح  بلسليلحع  ل ينلح

 المقترحات 
لكق  لب يايجلب ي0 لرخل  لصب  لب يايى  لبح فعص ى  لتاصي ل   لب يايج لثين ل مىل ج ل لب ج البء

لبح شطلصبح ال  ن ل لثىح فعل ل نلبال  لب يايى لبح  فعمج صبكسلرصلبحلدصسلبح لل جلصغيل ى
 تع لبح نكيللي
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لب يايجلتاصيلبح فعص ى للتال ى يلبحفعصللل لب جلب اى ى ل  ل البحفعصللل  صلب  خ بلل    ي8
 صح لب  ل لب يجل خ عنجليل

  لب جل  ىععجلحع لب جلبح ىحيجلصث  غيلب لرخل لكىال اىةلصبك  ىبلبح نى يلليللبء ا ي2
Impact of Information gap strategy on the collection and retention of science 

in the first-graders 

Keywords: information gap strategy, collection, retention 

Prof. M. Hadeel Sajid Ibrahim 

Diyala University 

college of Education for Pure sciences 

         The current research aims to identify the effectiveness of the information gap 

strategy in the collection and retention of the first-graders in the science class. 

The experimental test method CRTs for two equal groups (experimental and 

female) was used in the research to achieve the objectives of the research, and the 

experiment was conducted in the second semester of the 2018-2019 academic 

year at a school in Diyala Governorate. 

      The research sample identified (72) female students in the first-grade average 

of two divisions at Um Amara School for Girls, and (a) was selected as a division 

of the experimental Group and division B of the control group after being 

statistically rewarded in IQ variables and time-span in months . 

The experiment began in 24/2/2019 and lasted up to 25/4/2019 and the second 

module was selected with three chapters of the science book and defined 

behavioral goals and teaching plans and was presented to experts and specialists 

in teaching methods . 

         The data were statistically processed using statistical means (Pearson Labs, 

T-t-test, difficulty, ease, and paragraph differentiation), the results showed that 

the students of the experimental group who studied using the information gap 

strategy were more than female students of the group who They studied using the 

usual method of achievement testing and retention, and in the light of the results 

The researcher recommends the possibility of applying the information gap 

strategy in the teaching of science material and introducing it within the 

vocabulary of curriculum methods of teaching in colleges and educational 

institutes and training teachers on how to use it  .  

 المصادر 
 ولل0ولط ر ددىحيبل فى دليلتددال دد ليسلبالا  ىتيدى   ل8100رثدصل يددجلولتد  ىنلب  دد ل

 ر ى جلحع شللصبح ص ي لولت ىنللي
 ولرعددددللب دددد خ بللر بيل ك ددددىنلتددددال ميدددديللبا ددددىحيبلل8112ر ل صيدددد لول  ددددينليص ددددالول

ل دىحجلىلث   دي لبحطعثدجلولبح  لي يجلح  ليسلكعيجلبحه   جلتالاى فدجلبح ص د لصتالل هد
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ولبح فهدد لبحفلثددالبحفددىح الحع لب ددى لبح لثصيددجلصبح ن دديجلولثغدد ب لول ىا دد يللغيددلل  شددصلي
 ا هصليجلبحفلباي

 ب ددد لب يايى ل لل8102ب ثدددصل دددفي يلتثددد لب لثدددنلخ ددديسلص ددد  لث ددد لتعدددالبح ص دددي هل
 ول بللبح  يليلحع شللصبح ص ي لولت ىنلولبال نليلبح فعللبح شط

 تفىحيجلبح  ليسلثى د لب يايى لبح  شدىثهى لتدالبح   دي لص د لل ل8111   يلولبحث ىلول
ولبح اعد لبحعددى الولبحا فيدجلبح  ددليجللبح شدكال لبحكي يىئيدجلحدد  لطدالبلبح ل عددجلبحعى صيدج
 بحفع يجلولاى فجلتينلش سلولبحفثى يجلول  للي

 لبا  دددددددىءلبحص دددددددنا لل0222بحثيدددددددى الولتثددددددد لبحاثدددددددىلل صتيددددددداللص كليدددددددىلبع ى ددددددديصسل
 ول طثفجل د  جلبحعمىتجلبحف ىحيجلولثغ ب ليللصبال   الحالتالبح لثيجلصتعللبح نس

 لرعللب  ف ى لر  صذجلكعص  ىيللتالبك  دىبلبح ندى يللل8101بحثيى اولثي بءل    لر   ل 
ولكعيدددجلبح لثيدددجلبا ى ددديجولبحاى فدددجلل دددىحجل ىا ددد يللغيدددلل  شدددصليبحليىاددديجلصب ددد ثمىئهىول
 لبايبح     ليجولثغ ب ولبحف

 لب ددد خ بللخدددلبئطلبح ندددى يللتدددال ددد ليسل دددى يلل8112بحاثدددىصيلولثدددىنل   دددص ل   ددد لول 
بحني يىءلصرعل ىلتالبح   ي لص   يجلبال  طالعلبحفع الحطىحثى لبح البحعدى البح  ص دطل

 ل ىحجل ىا  يللغيلل  شصليليولاى فجلثىث لولكعيجلبح لثيجلبا ى يجلول
 ول ظليددجلص  ىل ددجلول بللبح  دديليلوللح فعي ددابح  دد يللب ل0222بح يعددجلول   دد ل   ددص ل

 ت ىنليل
 ول بللل0ولطلبح ظليددددجلتددددالبح دددد ليسلص لا  هددددىلت عيددددىولل8111 لص يلولرت ددددىنل ظيددددللول

 بحشلصالولت ىنلي
 لبعدددلل خططدددى لبح فدددىلضلبح فلتدددالتدددالبك  دددىبلبح ندددى يللل8102بحلثيفدددالصبح ص دددصي 

 اعجلكعيدجلبح لثيدجلبا ى ديجلوللبا يىئيجلصب  ثمىئهىلح  لطىحثى لبح البحخى سلبحفع ا
 ولاى فجلثىث ليل02ولبحف  لحعفعصللبح لثصيجلصبا  ى يج

 لتىتعيدجل  دد لب ياي ينلحعد فعللبح شددطلتدالبح   ددي لل8102بح  يدليلول ى دد لتثد ل ثددلب يلل 
ل دىحجل ىا د يللصبال  نىظلح  لطالبلبح ل عجلبات ب يجلتدال دى يلبا بلصبح  دصصلول

 لثيجلحعفعصللبا  ى يجلولاى فجل يىح ليلولكعيجلبح غيلل  شصليل
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 ولص بليلبح فعدديلللبالخ ثددىلب لصبح مددىييسلبح ن دديج ل0220بح صثفددالولتثدد لبحاعيدد لصرخددلصنل
 بحفىحالصبحث حلبحفع الول بللبحك بلحعطثىتجلصبح شللولاى فجلبح ص  ليل

 للول بل0ولطل طدددصيللبح  دددى  لبح فعي يدددج لل8100بحشدددلثي الولتدددص يلولصتنددد لبحط دددىصيلو
 بح  يليلحع شللصبح ص ي لولت ىنلولبال نلي

 ول طدددىث لل0ولط  ددد لب يايجلبحددد فعللبح شدددطللل010 لل8100بحشددد ليول ىشدددالثدددنل   ددد ل
 ص بليلبح لثيجلصبح فعيللولبح  عكجلبحفلثيجلبح فص يجلي

 بح يددد يلولص دددنلكدددليلل لبعدددللب ددد خ بلل  ددد لب يايجلتادددصيلبح فعص دددى لتدددال   دددي ل دددى يل
ولبحفدلبالوللل ىحجل ىا د يللغيدلل  شدصليبح البحخى سلبا ثالولبح ىليخلح  لطىحثى ل

  يىح لي
 ول بللبحلبئ لبحفلثاولثيلص ولحث ىني0ولط فاللبحفعصللبح ن يج ل0222تىل ولتىخل 
 ول بلل0ولطل ددد ليسلبحفعدددصللص  طعثدددى لبحف دددل ل8112تثددد لبح دددالللول  دددطن لكى ددد ل

 بحنكللبحفلثالولبحمى لييل
 لرعدللب د خ بلل  د لب يايجلتادصيلبح فعص دى لتدالبك  دىبل8102بحفثي يلولصا بنل    ل 

 لكدد لبحث ددصحلبح ندى يللبح ىليخيددجلتددال ددى يلبح ددىليخلحدد  لطعثددجلبح ددالباص لبح  ص ددطلول
 كعيجلبح لبتجليل–ولاى فجل يىح لل82بحف  لبح ن يج

 تعللبح نسلبح لثصيل لب جلتالبحد فعللتدى ب لبال د ذكىلل لل8112بحفي صيولتث لبحل  نل
 ول بللبح هاجلبحفلثيجلولثيلص ليللى هىص فصل

 ول بللبح ى ددد للطدددلالبح ددد ليسلتدددالبح فعددديللبحفدددىحا لل8112تدددلجلولتثددد لبحعطيدددال  دددينل
 حع شللصبح ص ي لولت ىنلولبال نل

 ب ددددد لب يايى لبحددددد فعللبح شدددددطلبح   لكددددد ل دددددص لبحطىحدددددبل ل8102لل دددددالول ثيددددد يل   ددددد ل
بحف ددليجلحع شددللصبح ص يدد لول  ددللولولبح ك ثددجلل0ولطص طثيمى هددىلتددالبح صلددالبح فعي يددجل

 بحمى ليلي
 ول بللبحشددلصاللولل دديكصحصايجلبحدد فعللصبح فعدديللبح ددنا للطى اويص ددا ل0222لطددى اول

 بال نيل-ت ىن
 كصاددكلولكددصعلل  ددينلص ىادد يل  ددطن لبح ددي لص ددالالبحدد ينلخاددللصتل ددىصيل   دد ل

فعددللح   ددينل  صيدد لبح دد ليسلتددالبحن دد لبح لب ددال حيدد لبح  لل8112صب  دد لتثدد لبحف يدد ل
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ول ك ددبلبحيص  ددكصلبح فعي ددالحع لثيددجلتددالبحدد ص للطددلالبح فعدديللتددال دد بلسلبحددصطنلبحفلثددا
 بحفلثيجلولثيلص لولحث ىنلي

 ولبحطثفددددجللبال اددددثىطلبح فددددىص ا لل8112   دددد لوللثيدددد لصطددددىلالتثدددد لبحددددلدصالتددددى لل
 بحفلثيجلول بللبحيى صل يلبحفع يجلحع شللصبح ص ي لولبال نلي

 Peter watcyn- jones 1995 : grammar games and activities for 

teachers (London : pengnin books). 
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 نموذج خطة يومية وفق إستراتيجية فجوة المعمومات لطالبات المجموعة التجريبية 
 الشعبة : اأ(        الصف : األول المتوسط 

التاريخ :            الموضوع : تركيب الخمية ووظا فيا
/6/6119 

  ل ك ىبلبحطىحثى لبح هىلب لصبح فىلالبال ى يجلح صاصعلبحخعيجلصصظىئنهىلاليدف الخاصبصالل ل
  لاف لبحطىحبللى لبلتع لرنل لاألىداف السموكيةعى يًىل ل

 يفلالبحخعيجلي ي0
 يل للخعيجل  صذايجلي ي8
 ي  البحفىحللبحذيلشى  لبحخاليىلبح يجلاص ل ليي ي2
 خعيجلبح يجلييشلال كص ى لبح ي2
 يل للبحغشىءلبحثال  اي ي2
 يذكلل كص ى لبحفايى لبح كص جلحعخعيجلي ي2
 يفلالبح ىي صكص  ليىللي ي2
 يفظللل ليلب ل ث ى هلص فىح لتالخعمهلي ي2

 ثالثًا : الوسا ل التعميمية : 
 بح ثصليلصبالالللبح عص جلولبح عخصلبح ثصليلول خططى لتنلبحخعيجلص كص ى هىليل

 مل ليمج22)للللبثفًىل ل يللبح لس
 ( دقا ق2-6المقدمة  ا .1

لبحفعصلللللل لتال خ عالتلصع لبحفىح يج لبح اىلي لتالبغ ىء لبحذينل ى  صب لتالبح لسلبح ىثالبحفع ىء رخذ ى
 بح خ عنجلصخى جلتعللبا يىءلص نلا نل دالءلبحفع ىءل 

  لبثنلبح نيسليلطىحب
 حللتلثال  علليل ىذبلبك شال ذبلبحفىحللي فللر    لولبثنلبح نيسلبحذيلثلعلتالبحطبلص صلتىلبح  ل جل 
  لبك شالبح صليلبح  صيجلبح غل لتالبا  ىنليلطىحبلرخل

 ل فللر    لولص  ىكلتىحللرخلل صلبثنل ي ىلولص صلتىحللصطثيبل  عللبش هللتال اى لبحطبللبح  ل ج
ص ى كلل لث ىذبلحمبلرياىل   لب هلرحالك ىبلب  ىةلبحمى صنلتالبحطبليلب أحكلل دب لث يطلح  لافصبل فع

  ذبلبحفىحلل؟
  لحمبلثىحشيخلبحلئيسلصر يللباطثىءليلطىحب

  لر    ليبح  ل جل
 ثمالح ي ىلتىحللرخللرياىل صلتىحللتلثال  عللصبش هللثىح ي حجل نل صل؟

  لبحفىحللبثنلبحثيطىلليلطىحبلرخل
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  ل فللرك  ليلبح  ل ج
التعللبح ثى لل   لب هللىللث   ينهىلص لب جلخ ىئ هىل ليف ل نلبثل لبحفع ىءلبحذينلثل صبلتل نسلبحطىحب

 بحطثيجلصبح صبئيجلي
  لباعسلر    ليلبح  ل ج

بحيصلل  أخذل صاصعلا ي لصا ي ل ميمجلا هلحهلتاللجلثا   ىلص صل صاصعلبحخعيجلصبحذيلرلي ةل  كلللث ل
ىصلبلتي ىلثي كللص أص علطىحثى لص شل2شلالبح صاصعلرنل  م  صبل ح لع ىنل اى ي لك ل ا صتجل  كصنل نل

تع لك ل ا صتجلصلل ينل  كصنل نلا ص ل)رملتيهل فعص ى ل نمص يلصيفط لحك لطىحث ينلتالبح ا صتجل
ل ك عجل لث يح لبح ا صتج ل نس لتا لبالخلي ين لحعطىحث ين لصيفط  ل نمص ي ل فعص ى  لتيه لرياًى ل)بم صا ص 

 بح فعص ى لبح نمص يلتالك لا ص ل صاص يلتالبحا ص لب خلليل
 ( دقيقة22لعرض اا .6
لبحث ىءلص   هالثى  ك ى لللل لثف عيج ل ث ر لصكيالرنلبحف عيج ليث صنلبح  ى  لصغيل ى لبحف ى لص ل  ال ظليص يًى

بح    ليلي كنل شثيهلا للبا  ىنلثىح    لصبحغلالبح كص جلحع    ل الث عىثجلرتاىءلا للبا  ىنلول ذنل
 يلصبحطىثصلجل  ع لبحخعيجليبح    ليث  ل نلا ءلر ى الص البحطىثصلجلول  ىلل

 بحذيلي  لص ك   ل اىث هلثخطص ينل ل ىل البحخعيجل لل طلالبح  ل جل دب لحع ا صتجلباصح 
     لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رملح ايبلتع ل ذبلبح دب ل ل الص  يلث ىءلبحكىئنلبح الي

  لاي لولحكنلبااىثجل   ىجل ح ل ك ىحهىليلالمدرسة
ل جل    لطىحث البحا ص ل)بملح ك عجلبااىثجل لبحخعيجل الص  يل لكيثيجلصصظينيجلتالا للعلل خ ىللبح  
 بحكىئنلبح الي

  ل فللر    اليبح  ل جل
 ل طعبلبح  ل جل نلطىحثى لبح ا صتجلبالثفجل شلبكهللتالبح مىشلتي ىليخصلبااىثجلتنلبح دب ل   ى

بااىثجلتع لبح ثصليلثخطلصباملص مصللبح  ل جللباص لصتلضلبح فعص جلكى عجلعلل مصللبح  ل جلثك ىثج
 ثفلضل صليلحعخعيجلي

 ل نل صلبحفىحللبحذيلشى  لبحخاليىلبح يجلص  لشى   ىل طلالبح  ل جلبح دب لبحعى التع لبح ا صتجلبحعى يجل
 ثىحفينلبح ال يلي

     لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رملح ايبلتع ل ذبلبح دب ل لبحفىحلللصثل ل صكلي
  لاي لولحكنلبااىثجل   ىجل ح ل ك ىحهىل  لشى   ىلثىحفينلبح ال يليلالمدرسة

 علل خ ىللبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)بملح ك عجلبااىثجل لكاللشى   ىل   لبح اهلللي
  لاي ليلالمدرسة
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ليخصلبااىثج*  لتالبح مىشلتي ى ل شلبكهل لبالثفج ل طعبلبح  ل جل نلطىحثى لبح ا صتج ل  ى تنللرياى
لص مصلل لصبام لثخط لبح ثصلي لتع  لبااىثج لثك ىثج لبح  ل ج ل مصل لعل لكى عج لصتلضلبح فعص ج لبحعى ا بح دب 

 بح  ل جلثفلضل صليلحخاليىلبحث  لك ىل ث صل   لبح اهللي
 
 
 
ل
ل

لح ينل لبحطىحثى  ل ن لبح ك  عج لبااىثى  لبح  ل ج لص أخذ لبحع ى يج لبح ا صتى  لثىلا لتع  لبا ئعج ص    ل
 ا صحينلص نلعلل ك بلبح فعص ى لتع لبح ثصليلبك  ى لبح

 لب  ثهصبلت ي ب الول املبحفع ىءلتاللديجلخاليىلبحف ي لل طلالبح  ل جلبح دب لبحعىححلتع لبح ا صتجلبحعىحعج
لصبح ال لبحخعيج ل ظليج لتعيهى لرطعمصب لرتكىلللئي ج لعالعج لث   ي  لبح اهللصلى صب لثى  خ بل لبحكىئ ى لبح يج  ن

بحكىئ ى ل  كصنل نلخعيجلرصلركعللصبنل ذةلبحخعيجل البحص  يلبال ى يجلحعكىئنلبح الل  صلتع لرنلا ي 
 ص    لبحخاليىلبحا ي يل نلخاليىل صاص يلر اللي

  دبحال صل ل  كصنلبحخعيجلبح يجل نلبحغشىءلبحثال  الصبح صبيلول ىل صلبحغشىءلبحثال  الولص ىلصظين هل؟ي
ح ايبلتع ل ذبلبح دب ل لبحغشىءلبحثال  ال صلغشىءللليالا بل    لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رمل

 ي يطلثىح ىي صثال للحي  ال كص ى هل نلبح دعلب لبحخىلايجلي
  لاي لولبااىثجل   ىجل ح ل ك ىحهىليلالمدرسة

علل خ ىللبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)بملح ك عجلبااىثجل لثىااىتجل ح ل ىلذكل هل  يع التىنلصظينجل
ىءلبحثال  ال صلبح  كللث خص لصخلصجلبح صب ل نلصبح لبحخعيجلصي   لب  شىللبح ىي صلثال لل ح لخىلجلبحغش

 بحخعيجلصي كصنل نل صب ل   يجلصثلص ي يجلللي
ل نلبح  ل جل لشنىتجل ال يجلي  صنلطثفى لرنلبح ىي صثال لل صل ى ي للع ه ى لتع ل ى لر    للولص يى ي ل فل  

 يشك لبح ى يلباكثللتال كصينلبحخعيجلليبح ىءلصبحثلص ي ى لصبح  صنلصل
 كذحكل طعبلبح  ل جل نلطىحثى لبح ا صتجلبالثفجل شلبكهللتالبح مىشلتي ىليخصلبااىثجلتنلبح دب ل

بحعىححلصتلضلبح فعص جلكى عجلعلل مصللبح  ل جلثك ىثجلبااىثجلتع لبح ثصليلثخطلصباملص نلعلل فلضل
  لليبح  ل جلل صليلحعثلص صثال للصبح ىي صثال
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 لبح صبيل البحا ءلبحعى البحذيل  كصنل  هلبحخعيجلول ىلل طلالبح  ل جلبح دب لبحلبث لتع لبح ا صتجلبحلبثفج
 يلبح صبيلولصث ىذبلي يطلثهىلولص ىل الصظينجلبح صبيل؟

لبح دب ل لبح صبيل الا للكلصيلرصلشثهلكلصيل     لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رملح ايبلتع ل ذب
 حثىل ىل  ص طلبحخعيجلص   صيلتع لبح صيجليغى

  ل فللولاي لحكنلبااىثجلحلل ك   لثف لليلالمدرسة
لبحغالالبح صصيلبحذيلين  ل لي يطلثهى ل  لبااىثج لح ك عج ل)بم لبحا ص  ل    لطىحث ا لبح  ل ج ل خ ىل عل

جلصيصا لتالبح صبيل   صيى هىلتنلبح ىي صثال للص   صيلتع ل ىئ ليفلالثىح ىئ لبح صصيلص   صيلتع لبح صي
  صيجلصب  يلرصلركعللص   كللبح صبيلثا ي لر شطجلبحخعيجليل

 لر    الاي لا ًبلول اىتجل ح لبح صبيلرياىلب هىل ف ل   ص علبح ى يلبحصلبعيجلبح ال    ل نى للالمدرسة
 بحكىئنلبح اي

 ل طعبلبح  ل جل نلطىحثى لبح ا صتجلبالثفجل شلبكهللتالبح مىشلتي ىليخصلبا اىثجلتنلبح دب ل  ى
بحلبث لصتلضلبح فعص جلكى عجلعلل مصللبح  ل جلثك ىثجلبااىثجلتع لبح ثصليلثخطلصباملص نلعلل فلضل

 بح  ل جلل صليلحع صبيلصبح صيجلي
 
 
 
 

 ل  كصنلبحخعيجل نلتايى ل  هىلبحشثكجلبحثال  يجل   م لحع ا صتجلبحخى  جلص طلالبح  ل جلبح دب لبحخى س
لصبحلبيثصل ليلبح بخعيج لصبا  بب لبح ىحج لصا ي ى  لصبح ىي صكص  ليى لكصحاا لصاهى  لصبحكلص ص ص ى  ل  ص ى 

 ص  أخذلشل هىلثىح  ع  ول دبحال صل ىل البحشثكجلبحثال  يجلبح بخعيجلص ىل الر صبتهىل؟
لبح دب ل ل  كصنلبحشثكجلبحثال  يجلبح بخعيجل نل     لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رملح ايبلتع ل ذب

يبلصبح صي ال لص كصنل  ىطجلثأغشيجل    لثىح صبيل نلاهجلصثىحغشىءلبحثال  ال نلبحاهجلباخل لبا ىث
 ي

  لاي لحكنلبااىثجلثف لحلل ك   ليلالمدرسة
علل خ ىللبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)بملح ك عجلبااىثجل ليصا ل صتىنل  هىلبحخش جلصبح ع ىءلص   ى ل

 يثص ص ى ليبحخش جلثى  صبءل طص هىلتع لبحلب
  لر    الاي لا ًبيلبح  ل ج
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 ليخصلبااىثجلتنل ل طعبلبح  ل جل نلطىحثى لبح ا صتجلبالثفجل شلبكهللتالبح مىشلتي ى لبياًى ص  ى
بح دب لبحخى سلصتلضلبح فعص جلكى عجلعلل مصللبح  ل جلثك ىثجلبااىثجلتع لبح ثصليلثخطلصباملص نل

 بح بخعيجليعلل فلضلبح  ل جلل صليلحعشثكجلبحثال  يجل
 
 
 
 

لبح ى س لبح دب  لبح  ل ج    م لحع ا صتجلبح ى  جل   للص طلا
  ف ثللبحلبيثص ص ى ل نلبحفايى لبح كص جلحعخعيجلص ىل الصظين هىي

     لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رملح ايبلتع ل ذبلبح دب ل ل فلل ف ثلل نل كص ى لبحخعيجلي
  لحكنلبااىثجلثف لحلل ك   ليلالمدرسة

علل خ ىللبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)بملح ك عجلبااىثجل ل د يل ذةلبحفايى لصظينجل يصيجل ه جل
لثىحشثكجل ل ل ثطج لرص لبح ىي صثال ل لتا ل   لك ل لي لص كصن لحعخعيج لبحثلص ي ى لبحال  ج لثث ىء ل يحل مصل ا ب

 بحثال  يجي
  لر    اللبح  ل ج

 ل لبالثفج لبح ا صتج لطىحثى  ل ن لبح  ل ج لبح دب ل طعب لتن ليخصلبااىثج لتي ى لبح مىش لتا  شلبكهل
لعلل لص ن لصبام لثخط لبح ثصلي لتع  لبااىثج لثك ىثج لبح  ل ج ل مصل لعل لكى عج بح ى سلصتلضلبح فعص ج

  فلضلبح  ل جلل صليلحعلبيثص ص ى لي
 
 
 
 
 

ل لر ى كلل صليل صاملاهى ل   م لحع ا صتجلبح ىثفجلص طلالبح  ل جلبح دب لبح ىث 
 عيجلي   لاهى لكصحاال ىل صلاهى لكصحاالصث ىذبلي هلل؟ بخ لبحخل

     لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رملح ايبلتع ل ذبلبح دب ل لاهى لكصحاالي كصن
  نل لبكيبلغشىئيجلرصل صي ال ل صا لثىحملبل نلبح صبيلصينل لبحثلص ي ى للي

طىحثجل نلطىحثى لبحا ص لبلااىتجلل ل فللر    الص ك  لبااىثجلرياىلل)  ىل خ ىللبح  ل جلالمدرسة
  فعص جلا ي يلثف لرنلبع  لتع لبحطىحثجل نلا ص لرلمي
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 خ ىللبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)بملااىتجل اىثجلرخل ل لثىااىتجل ح ل ىللىح هل  يع الرايال
ل لصبا  ي ى  لبحهل ص ى  ل ع  لبح صب  ل ن لبحف ي  ل تلب  لتا لي هل لكصحاا لاهى  لرن لرخل  تلب ل فعص ج صب 

 بح كليى لرياىل اىتجل ح لبحثلص ي ى لبح الذكل هىل  يع الي
 لر    للثىلكلب لتيكللولص طعبلبح  ل جل نلطىحثى لبح ا صتجلبالثفجل شلبكهللتالبح مىشلتي ىللالمدرسة

ليخصلبااىثجلتنلبح دب لبح ىث لصتلضلبح فعص جلكى عجلعلل مصللبح  ل جلثك ىثجلبااىثجلتع لبح ثصليلثخط
 صبامل

 لبح ىي صكص  ليىل ف ثلل لبك لبحطىلجلتالبحخعيجليل  لل  م لحع ا صتجلبحعى  جلص طلالبح  ل جلبح دب لبحعى ن
    نى لبحخعيجل  هىليلصث ىذبل شثهلبح ىي صكص  ليىل؟ي

    لبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)رملح ايبلتع ل ذبلبح دب ل ل فلل   نى ل  هىلص ال لبكيبلب طصب يجل
 ىطجلثغشىءل   صجلي  

  لر    الثىلكلب لتيكالولص ك  لبااىثجل نل  يع كلليلالمدرسة
لي أحال نل علل خ ىللبح  ل جل    لطىحث البحا ص ل)بملح ك عجلبااىثجل لبحغشىءلبح بخعالحع ىي صكص  ليى

 طيى ل شثهلبح نىئملر ىلبحخىلاالتي يطلثىح بخعالصيكصنلخىحيىل نلبحطيى ليل
     ال   ى لي لرلالمدرسة

ليخصلبااىثجلتنلبح دب ل لتالبح مىشلتي ى لرياى  طعبلبح  ل جل نلطىحثى لبح ا صتجلبالثفجل شلبكهل
بحعى نلصتلضلبح فعص جلكى عجلعلل مصللبح  ل جلثك ىثجلبااىثجلتع لبح ثصليلثخطلصباملص نلعلل فلضل

 بح  ل جلل صليلح لك لبحطىلجلبح ىي صكص  ليىي
 
 
 
 
 

 ( دقا ق2-2ويم اخامسًا: التق
  صاهلبح  ل جلت  ل نلبا ئعجلتع لبح اى ي لبحع ى يجلح فلتجل   لب  يفىبلبح صاصعل ل

  ىل البحخعيجلص  نل  كصنلي ي0
  ىلصظينجلبحغشىءلبحثال  ا؟ ي8
  ىلبحفايى لبح كص جلحعخعيجل؟ل ي2

 ن  لباص للي ى  ًىل لبحصبابلبحثي ال ل  ايللثميجلبح صاصعلا ي ى لبح ىحجلصبا  ببلص  لر ئعجلبح
 ي8102ولل8بح  ى لل لك ىبلبحفعصلللحع الباص لبح  ص طلولطل
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 ثفضل  ىذجلبحا بص لبح ال  عيهىلطىحثى لبح ا صتى لبحلثىتيج
 بحا ص لب بحا ص لر

كان سؤال المدرسة لممجموعة الثالثة : تتكون الخمية الحية من الغشاء البالزمي والنواة ، ما ىو 
 ظيفتوالغشاء البالزمي وما و 

لي يطل لا ب للليا لغشىء ل ص لبحثال  ا بحغشىء
ل نلبح دعلب لبحخىلايجل لحي  ال كص ى ه ثىح ىي صثال ل

 ي
 

لث خص ل لبح  كل ل ص لبحثال  ا لبحغشىء صظينج
لب  شىلل لصي    لبحخعيج لصبح  ل ن لبح صب  صخلصج
بح ىي صلثال لل ح لخىلجلبحخعيجلصي كصنل نل صب ل

    يجلصثلص ي يج
 

 بحا ص لب بحا ص لر
 كان سؤال المدرسة لممجموعة السابعة : ما ىو جياز كولجي وبماذا يسيم

لرصل لغشىئيج ل لبكيب ل ن لي كصن لكصحاا اهى 
  صي ال ل صا لثىحملبل نلبح صبيلصينل لبحثلص ي ى ل

ل نل لبحف ي  ل تلب  لتا لي هل لكصحاا لاهى  رن
تلب ل لصب  لصبا  ي ى  لبحهل ص ى  ل ع  بح صب 

 ثلص ي ى بح كليى لرياىل اىتجل ح لبح
 

ل
ل
 
ل
ل


