
  همياص
 عٌاهل اخنفاض هستٌٍ حتصيل التالهيذ املتفٌلني عمليا  

 إعداد/محمود محمد الطنطاوي 
 كلية التربية جامعة عين شمس  -قسم التربية الخاصة

 همذهة: 
أوضػػ نتائػػالعتيد منػػمترػػاتيدمريحػػاتتويدت ػػاثتأفتر ػػئااتيدئ ىػػلتتيدمريحػػ تدػػماتيدئبلرلػػ ت

يد ايرتتيديتتقمتت ػم ت تيرتااعػأتأوتياااضػأتوذدػخمت ت ئ ػ تنئأثرتبىارةتعارةتمبجماعةتراتيملئغرييتتوت
يجملاالت،توراتأه ته هتيملئغرييتتويد ايرت:تيملئغرييتتويد ايرتتيدشخىلة،تويملمرحلة،تويألحػرنة،توالتكػخمت
 تأهنػػػػاتتػػػػمثرتع ػػػػ تر ػػػػئااتفىػػػػلتتيدئبلرلػػػػ تيملئاػػػػاقحتتعل لػػػػاذت مػػػػاتتػػػػمثرتع ػػػػ تر ػػػػئااتفىػػػػلتتيدئبلرلػػػػ ت

ت خمتيملئغرييتتويد ايرتتع ػ تيدح ػاتيدئػاا:تيملئغػرييتتويد ايرػتتيدشخىػلة:توتئم ػتتتنكاتعر يد ادنحت،تومي
تيد يتتيأل ادمي ،تويااا تتلمنرتيد يت،تويااا تفاع لةتيدػ يت،تويااػا تر ػئاات  تيااا ترامـا

،توعػمـتا ػعتيدميف لة،توعمـتيدئمنكاتراترماريتتيالحئ  ار،تويالجتاهػاتتيد ػ تلةت ػاتيملمرحػةتويمل  مػحت
يدئبلرل تيجئماعلاذ،تويمل ئااتيملرتاعتراتيدل قتويال ئئابتويدنكمادلة...إخل.تبلحماتتئم تتيملئغػرييتتويد ايرػتت
يملمرحػػلة:ت تيد بلقػػاتتيد ػػ تلةترػػعتيمل  مػػحتتويألقػػريف،تويملحػػاهعتيدمريحػػلةتيدئل لمنػػةتيدػػيتتالتتئ ػػماتقػػمريتت

يمل  مػحت،تورػرؽتتدئحملػةتيملايهػ ،تويااػا تر ػئااتتاق ػاتتهمالءتيدئبلرل ،توعمـتوجادتيداػر تيملبللمػة
يدئمرنستغريتيملبللمة،توعمـتوجػادتيمل  ػ تيدنكػ ء....إخل.ت تتػحتتتئم ػتتيملئغػرييتتويد ايرػتتيألحػرنة:ت ت
رشػػػػنكبلتتيدئااعػػػػتتيألحػػػػرمل،تويدتلئػػػػةتيملحودلػػػػةتغػػػػريتيلاذبػػػػة،توعػػػػمـتيت ػػػػاؽتا ػػػػاـتيدلػػػػل تدي ػػػػتتيألحػػػػرة،ت

نةتبػػحتتأع ػػاءتيألحػػرة،تورشػػنكبلتتيدئحػافستبػػحتتيأل ػػاة،توعػػمـتقلػػاـتيدايدػػمناتبئلػػمًنتويد بلقػاتتغػػريتيد ػػات
تألبحالم ،تويااا تر ئاناتتيدئاق اتتيدايدمنة،تويملحاختيألحرملتغريتيمل ئلر.ت...إخل.ت تيإلركادتيدبلـز

ت(5002،تGammons؛تجارااوت5002،تClemons؛ت  لمااوت8443،تDiaz)دنازت
 هشكلة البحث:

 ةتيدت ػػاتييلػػاات تضػػاءترػػاتأحػػارتتعحػػأتائػػالعتيد منػػمترػػاتيدت ػػاثتويدمريحػػاتترشػػنكتتئ ػػ 
يملئاػاقحت،تفلػمتأكػارتتتيد ابلةتراتيرتااعتا تةتيائشػارتيااػا تر ػئااتيدئ ىػلتتيدمريحػ تبػحتتيدئبلرلػ 

(تإىلتأفتا ػػتةتيدئبلرلػػ تيملئاػػاقحتترحخا ػػ ت5002)تRayneri,et alائػػالعتدريحػػةترنحػػرملتو  ػػروفت
%ترػػاتة ػػةتيدئبلرلػػ ،تبلحمػػاتأكػػارتتائػػالعتدريحػػةت00-82رػػميرستيملئاػػاقحتتتػػًتيوحترػػاتبػػحتتتيدئ ىػػلتت 

(تإىلتأفتعػػػػمدتيدئبلرلػػػػ تيملئاػػػػاقحتترحخا ػػػػ ت5002)تMatthewsت&تMcBeeرػػػػاثلاستورػػػػا  ت
%(ترػاتة ػةتيدئبلرلػػ تيملئاػاقحت،تورغػ تزنػادةتعػمدتيدئبلرلػ تيملئاػػاقحتت80ر ػئااتيدئ ىػلتتنلػمرتيلػايات)

مقياس عوامل انخفاض مستوى تحصيل التالميذ المتفوقين عقلياًالعنوان:

مجلة كلية التربية - عين شمس -مصرالمصدر:

الطنطاوي، محمود محمدالمؤلف الرئيسي:

ع 33, ج 2المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2009التاريخ الميالدي:

140 - 121الصفحات:

:MD 45155رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

المناهج، المتفوقون عقلياً، رعاية المتفوقين، التحصيل الدراسي، التأخر الدراسي،مواضيع:
المشكالت التعليمية، طرق التدريس، األقران، الوسائل التعليمية، صعوبات التعلم،

تقذير الذات، استراتيجيات التعلم، االختبارات والمقاييس التربوية

http://search.mandumah.com/Record/45155رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/45155


  همياص
 عٌاهل اخنفاض هستٌٍ حتصيل التالهيذ املتفٌلني عمليا  

 إعداد/محمود محمد الطنطاوي 
 كلية التربية جامعة عين شمس  -قسم التربية الخاصة

 همذهة: 
أوضػػ نتائػػالعتيد منػػمترػػاتيدمريحػػاتتويدت ػػاثتأفتر ػػئااتيدئ ىػػلتتيدمريحػػ تدػػماتيدئبلرلػػ ت

يد ايرتتيديتتقمتت ػم ت تيرتااعػأتأوتياااضػأتوذدػخمت ت ئ ػ تنئأثرتبىارةتعارةتمبجماعةتراتيملئغرييتتوت
يجملاالت،توراتأه ته هتيملئغرييتتويد ايرت:تيملئغرييتتويد ايرتتيدشخىلة،تويملمرحلة،تويألحػرنة،توالتكػخمت
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ايجمافترشنك ةتيااا تر ػئااتيدئ ىػلتتيدمريحػ تيدحػاتعتعػاتيد منػمترػاتيألحػتابت)يدشخىػلةتيد ناتن
ويملمرحػػلةتويألحػػرنة،تأوتاػػ اباتتيدػػئ   ،تأوتيضػػرريباتتقىػػارتيالائتػػاهتيملىػػ ابةتبادحشػػا تيدويلػػم،...إخل(ت

اتإىلترئغػرييتتإالتأفترشنك ةتيااا تر ئااتيدئ ىلتتيدمريح تدماتيدئبلرل تيملئااقحتتعل لاذتيدػ ملتنع ػوت
وعايرتتكخىلةتورمرحلةتوأحرنةتملتفظتباهئماـتيدت اثتويدمريحاتتيد ربلػةتحػايءتع ػ تر ػئااتيدئللػل ت
أوتيدئم ت،تد دخمتفمحاؾتتاجةتراحةتإىلتإعميدتأدويتتمينكاترػات بلاػاتتللػل تب ػتتيملئغػرييتتويد ايرػتت

تدتبريرعتيدئم ت.تيملمدنةتإىلتيااا تر ئااتفىلتتهمالءتيدئبلرل تمتملميذتإلعمي
 ىذف البحث: 

تن   ته يتيدت اتإىلتإعميدترللاستمينكاترات بلدأتفللقتيآليت:ت
تيدػػػ يتتيأل ػػػادمي ،تويحػػػئخميـت - تللػػػل تديف لػػػةتيإلاػػػاز،تويالجتػػػاهت ػػػاتيملمرحػػػةتويمل  مػػػحت،تورامػػػـا

تيحًتيتلجلاتتيدئ   تدماتتبلرل تيدى تيد اداتيإلعميدمل.ت
هػػ هتيملئغػػرييتت)ديف لػػةتيإلاػػاز،تويالجتػػاهت ػػاتيملمرحػػةتويمل  مػػحت،تتيدئ ػػرؼتع ػػ ترتل ػػةتيد بلقػػةتبػػحت -

تيدػػػػ يتتيأل ػػػػادمي ،تويحػػػػئخميـتيحػػػػًتيتلجلاتتيدػػػػئ   (ترػػػػاتااتلػػػػةتور ػػػػئااتيدئ ىػػػػلتت ورامػػػػـا
 يدمريح تامالءتيدئبلرل تراتااتلةتأ را.ت

 هصطلحات البحث: 
تنئ ماتيدت اتيملىر  اتتيدئادلة.ت

 : Underachiever Gifted Studentحصيل التلويذ املتفٌق هنخفط الت -
نع ػػرؼتيدئ ملػػػ تيملئاػػػاؽتعل لػػػاذترػػػحخاتتيدئ ىػػػلتتإجريللػػػاذتبأاػػػأتذدػػػخمتيدئ ملػػػ تيدػػػ ملتميئ ػػػخمتقػػػمرةت
عل لةتعادلة،تودنكاتر ػئااتفىػل أتيدمريحػ تيد ػاـت) تر  ػ تيملػايدتيدمريحػلة(تأقػتترػاتيملئاقػعتملػاتهػ ت ت

رئأاػػػبلذتقػػػمترػػػرتع لػػػأتثبلثػػػةتفىػػػاؿتدريحػػػلةتع ػػػ تيألقػػػت.تتر ػػػئااتقمرتػػػأتيد ل لػػػة،توننكػػػافتهػػػ يتيالااػػػا 
تونرتتطتيااا تر ئااتيدئ ىلتتيدمريح تدماتهمالءتيدئبلرل تبلىارت تيلايا تيدئادلة:ت

 : Achievement Motivationدافعية اإلجناس  -
ت ػػاتوي د مػػتتونلىػػمت ػػاترغتػػةتيدئ ملػػ ت تفللػػقتيدئاػػاؽتويدحجػػاحت تيألاشػػرةتيملمرحػػلةتيدػػيتتنلػػـا

ت(.22:ت5000،تSpielbergerجبمنةتراتأجتتإاازته هتيألعماؿ.ت)حتل ربجرت
 : Attitude Towards School and Teachersاالجتاه حنٌ املذرسة ًاملعلوني  -

ونػػػمثرتتكػػػ ارتأوتر ئلػػػمتأوترأملتر ئ  ػػػاتأوتر ػػػئمجاتنعنكااػػػأتيدئ ملػػػ ت ػػػاتيملمرحػػػةتويمل  مػػػحت،
ت(.تت22:ت5008،تStricklandع  تر ئايهتيدئ ىل  .ت)حًتننكبلامت

ت
ت
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 : Academic Self-Conceptهفيٌم الذات األكادميي  -
رىر  تنشريتإىلتيدىارةتيديتتنمرؾت ػاتيدئ ملػ تذيتػأت تيجملػاؿتيأل ػادمي تبىػاةتعارػة،تو ت ػاؿت
يدئ ىػػػلتتيدمريحػػػ تبىػػػاةت ااػػػة،تونػػػمثرتهػػػ يتع ػػػ تر ػػػئااتفىػػػلتتيدئ ملػػػ تإ ابػػػاذتأوتحػػػ تاذ.ت)رػػػا ات ت

ت(.تت5002،تMcCoach & Siegleوحلجتت
 :  Learning Strategiesإسرتاتيجيات التعلن  -

 ماعػػةترػػاتيدرػػرؽتويداحلػػاتتت ػػاعمتيدئبلرلػػ تع ػػ تي ئ ػػابتيمل  ارػػات،تور الئمػػا،تو ونحمػػػا،ت
ويحػػًتجاعما،تورػػاتهػػ هتيالحػػًتيتلجلاتتيدئنكػػرير،توتىػػحل تيمل  ارػػات،تورػػاتوريءتيدػػ ي رة،توتح ػػل تيدػػ يت،ت

ت(.تت8522:ت5002،تReynolds & Janzenاوناتوجاتز)رنحادم
 دراسات سابمة:  -

(تدريحػػػػةتهػػػػمفنتإىلتر رفػػػػةتأثػػػػرتيالجتاهػػػػاتت5000)تPapanastsiouأجػػػػراتباباااحلئ ػػػػات
ويمل ئلػػػػػميتتيدػػػػػيتتننكاهنػػػػػاتيدئبلرلػػػػػ تعػػػػػاتيملمرحػػػػػةتويألحػػػػػرةتع ػػػػػ تر ػػػػػئااتيدئ ىػػػػػلتتيدمريحػػػػػ ت ترػػػػػادةت

قرب تويدلابافتويداالناتتيملئ مةتيألررننكلة،توتنكااػنتتيدرناضلات،تومتتترتلقتيدمريحةت تثبلثتدوؿته :
رادتػاذتورادتػةترػػاترػبلبتيدىػ تيد ػػاراترػاتيدػموؿتيدػػ بلث،توت ػمحنتيدمريحػػةتت8051علحػةتيدمريحػةترػػات

أدويتتدئللػػػل تيي الػػػةتيدئ  لملػػػةتدؤلحػػػرة،توأحػػػادل تيدئ ونػػػو،توأحػػػادل تيدئػػػمرنس،تويملحػػػاختيألحػػػرمل،تورػػػمات
دئ  لملػػػةتويمل ارػػػت،توأوضػػػ نتائػػػالعتيدمريحػػػةتأفتأ  ػػػرتيد ايرػػػتتتػػػأثرييذت تيجتػػػاهتتػػػايفرتيألدويتتويداحػػػالتتي

يدئبلرلػػ ت ػػػاتيملمرحػػػةتويألحػػػرةتوبادئػػػااتتػػػأثرييذتع ػػػ تر ػػػئااتيدئ ىػػػلتت ترػػػادةتيدرناضػػػلاتتهػػػ تيحػػػئخميـت
ت تقػػرب تويدلابػػاف،تبلحمػػات ااػػنتأحػػادل وذدػػخمتبادح ػػتةتد ئبلرلػػ تيمل  ػػ تألحػػادل تورػػرؽتتػػمرنستربللمػػةت

تيدئ ونوته تأ  رتيد ايرتتتأثرييذتع  تتبلرل تيداالناتتيملئ مةتيألررننكلة.ت
(تدريحػةتهػمفنتإىلتتىػمل ت5002)تMcCoach & Siegleوأجػراترػا ات توحػلجتت

أديةتمينكػػػاترػػػات بلاػػػاتتللػػػل تيجتاهػػػاتتيدرػػػبلبت ػػػاتيملمرحػػػة،تويجتاهػػػا  ت ػػػاتر  مػػػلم ،تو ػػػ دخمتتللػػػل ت
دري مػ تدػ ي  تيأل ادميلػة،تتلػاتن ػاعمتهػ يت تي ئشػاؼتتبلرلػ تيملرت ػةتإأهميفم تيد يتلة،توديف لئم ،توت

ت-يد ااانػػػةتيملئاػػػاقحتترحخا ػػػ تيدئ ىػػػلت.توتنكااػػػنتقالمػػػةتتللػػػل تيالجتػػػاهت ػػػاتيملمرحػػػةت تاػػػار اتيمل مدػػػة
School Attitude Assessment Survey- Revised (SAAS-R)رػاتس ػةتت

ويالجتػػاهت ػػاتيمل  مػػحتتويداىػػتتيدمريحػػ ،توتللػػل تيألهػػميؼتيد يتلػػةتأب ػػادتفرعلػػةتهػػ :تيالجتػػاهت ػػاتيملمرحػػة،ت
(ترادتػاذتورادتػةت405وإدريؾتيد يتتيأل ادميلة،تومتتترتلقتيألديةتع  ت)د ربلب،تويدميف لةتوضتطتيد يت،ت

راتربلبتيدى تيد اينتعشر،تومتتت ابتامؽتوثتاتته هتيدلالمةتفاجػمتأهنػاتتئملػوتبمرجػةتعادلػةترػات
ت،ت مػػػاتوجػػػمتأفتهحػػػاؾتفروقػػػاذتديدػػػةتبػػػحتتيدرػػػبلبتيملئاػػػاقحتتررتا ػػػ تيدئ ىػػػلتتورحخا ػػػ تيدىػػػمؽتويد تػػػا

تيدئ ىلتتع  تأب ادته هتيدلالمة.ت
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(تدريحػػةتهػػمفنتإىلتر رفػػةتعبلقػػةتياػػمؼت5003)تSins, et al مػػاتأجػػراتحػػحوتو  ػػروفت
يدمريحػػ ،توتنكااػػنتتيدػػميف  تيملاجػػأت ػػاتيدئ ىػػلت،توفاع لػػةتيدػػ يت،تويمل الػػةتيمل رفلػػة،تمب ػػئااتيدئ ىػػلت

رادتػػاذتورادتػػةترػػاترػػبلبتيدىػػ تييلػػادملتعشػػرتتريوتػػنتأعمػػاره تيدورحلػػةتفلمػػاتبػػحتتت10علحػػةتيدمريحػػةترػػات
حػػػػحة،تويحػػػػئخمرنتيدمريحػػػػةتيحػػػػئتلافتفاع لػػػػةتيدػػػػ يت،تويحػػػػئتلافتياػػػػمؼتيدػػػػميف  تيملاجػػػػأت ػػػػاتت81-83

عبلقػػػػةترردنػػػػةتبػػػػحتتياػػػػمؼتتيدئ ىػػػػلت،تورمػػػػاـتيمل الػػػػةتيمل رفلػػػػة،توأوضػػػػ نتائػػػػالعتيدمريحػػػػةتأفتهحػػػػاؾت ػػػػة
ور ئااتيدئ ىلت،تأملت  ماتزيدتيامؼتيدػميف  تيملاجػأت ػاتتيدئ ىلتتوفاع لةتيد يتيدميف  تيملاجأت ات

يرتاػػػعتر ػػػئااتيدئ ىػػػلت،تبلحمػػػاتملتتاضػػػ تيدحئػػػالعتوجػػػادتعبلقػػػةتبػػػحتتيمل الػػػةتتيدئ ىػػػلتتوفاع لػػػةتيدػػػ يت
تيمل رفلةتور ئااتيدئ ىلت.ت

ت5004)تChiu & Klassenوأجراتكاتو بلححتت (تدريحةتهػمفنتإىلتر رفػةتتػأثريترامػـا
رادتػػػاذتت33يدػػػ يتتيأل ػػػادمي تع ػػػ تر ػػػئااتيدئ ىػػػلتت ترػػػادةتيدرناضػػػلات،توتنكااػػػنتعلحػػػةتيدمريحػػػةترػػػات

حػػحة،تويحػػئخمرنتيدمريحػػةتبراػػارعتيدئللػػل تيدػػمواتد رػػبلبتت82ورادتػػةتباملرت ػػةتيد ااانػػةتمبئاحػػطتعمػػرملت
Program for International Students Assessment (PISA, 2003)وهػاتتت

تيدػػػػ يت،ت براػػػػارعتن ػػػػئخمـتدئللػػػػل تيدئ ىػػػػلتت تيدرناضػػػػلات،ت مػػػػاتيحػػػػئخمرنتيدمريحػػػػةترللػػػػاسترامػػػػـا
تيدػ يتتيأل ػادمي ت) ترػادةت وأوض نتائالعتيدمريحػةتأفتيدرػبلبتذوملتيمل ػئااتيملرتاػعترػاتتلػاترامػـا

تادة.تيدرناضلات(تحيى افتع  تدرجاتتفىل لةتررتا ةت ته هتيمل
(تدريحػػةتهػػمفنتإىلتر رفػػةتتػػأثريت5004)تIreson & Hallamوأجػػراتأنرحػػافتوهػػاالـت

تيدػػ يتتيأل ػػادمي تع ػػ تر ػػئااتيدئ ىػػلتتيدمريحػػ ،تور رفػػةتأثػػرتتىػػحل تيدرػػبلبترتلػػاذتدلػػمري  ت رامػػـا
تيدػػ يتتيأل ػػػادمي ،توتنكااػػنتعلحػػػةتيدمريحػػةترػػػات ترادتػػاذتورادتػػػةترػػاتر تػػػةتيملرت ػػةتيد ااانػػػةت52ع ػػ ترامػػػـا

تيدػ يتتيد ػاـتت82-80تريوتنتأعماره تيدورحلةتفلماتبحتت ححة،تويحئخمرنتيدمريحةتأدويتتدئللل ترامػـا
تيدػػ يتتيأل ػػادمي ،تو ماعػػةترػػاتيال ئتػػاريتتيدئ ىػػل لةت ترلػػرريتتيد غػػةتيإلا لونػػةتويدرناضػػلاتت ورامػػـا

،توأوضػػػ نتائػػػالعتيدمريحػػػةتأفتهحػػػاؾتعبلقػػػةتيرتتارلػػػةتراجتػػػةتديدػػػةتبػػػحتترا تيدػػػ يتتيأل ػػػادمي تويد  ػػػـا مػػػـا
ور ػػػػئااتيدئ ىػػػػلتتيدمريحػػػػ ،ت مػػػػاتأوضػػػػ نتيدحئػػػػالعتأن ػػػػاذتأفتإعػػػػادةتجتملػػػػعتيدرػػػػبلبترتلػػػػاذتدلػػػػمري  ت

تيد يتتيأل ادمي تدمنم .ت توجايا تيهئمارا  تنمدملتإىلتيرتااعتر ئااترامـا
(تدريحػػةتهػػمفنتإىلتر رفػػةت5004)تThiessen & Blasiusوأجػػراتثل ػػحتتوبػػبلزوست

يدئبلرلػػ تإلحػًتيتلجلاتتيدػئ   ت ترػػادةتيدرناضػلاتتع ػ تر ػػئااتيدئ ىػلتت تهػ هتيملػػادة،تتػأثريتيحػئخميـت
وتنكااػػنتعلحػػةتيدمريحػػةترػػاتتبلرلػػ تمي  ػػافتحػػت ةتر ػػئاناتتدريحػػلة،تويحػػئخمرنتيدمريحػػةتبراػػارعتيدئللػػل ت

ت،Assessment (PISA, 2003)تProgram for International Studentsتيدػمواتد رػبلب
حًتيتلجلاتتيدػئ   ،توأوضػ نتائػالعتيدمريحػةتأفتيدئبلرلػ تيدػ ناتن ػئخمرافتيحػًتيتلجلاتتو ماعةتراتي

تيدئ   تبنكااءةتحيى افتع  تدرجاتتفىلتتررتا ةت ترادةتيدرناضلات.ت
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نئ ػػ ترػػاتهػػ هتيدمريحػػاتتأفتهحػػاؾتعبلقػػةتيرتتارلػػةتديدػػةتبػػحتتيدميف لػػة،تويالجتاهػػاتت ػػاتيملمرحػػةت
تيدػ يتتيأل  ػػادمي ،تويحػًتيتلجلاتتيدػػئ   ترػػاتااتلػة،تور ػػئااتيدئ ىػلتتيدمريحػػ ترػػاتويمل  مػحت،تورامػػـا

تااتلةتأ را.ت
 خطٌات إعذاد املمياص: 

تيحئحمتيدتاتات تإعميدهتا يتيملللاستإىل:ت
يألرػػػػرتيدح رنػػػػةتيملخئ اػػػػةتيدػػػػيتتتحاودػػػػنترشػػػػنك ةتيااػػػػا تر ػػػػئااتيدئ ىػػػػلتتيدمريحػػػػ تدػػػػمات -8

عل لػػػػػاذتبىػػػػػارةت ااػػػػػة،تويد ايرػػػػػتتيمل ػػػػػممةت تيدئبلرلػػػػػ تبىػػػػػارةتعارػػػػػة،تويدئبلرلػػػػػ تيملئاػػػػػاقحتت
تيااا تر ئااتفىلتتهمالءتيدئبلرل .

ائػػالعتب ػػتتيدمريحػػاتتيد ػػابلةتيدػػيتتتحاودػػنتتػػأثريتعػػمدترػػاتيد ايرػػتتع ػػ تر ػػئااتفىػػلتت -5
(ت5000)تPapanstasiouيدئبلرلػػػػ تورػػػػاتأر  ػػػػةتهػػػػ هتيدمريحػػػػاتتدريحػػػػةتباباااحلئ ػػػػات

(،تودريحػةتحػحوتو  ػروفت5002)تMcCoach & Siegleودريحةترا ات توحػلجتت
Sins, etal(،تودريحػػػةتكػػاتو بلحػػػحتت5003)تChiu& Klassen(،ت5004)ت

(،تودريحػػةتثل ػػحتتوبػػبلزوست5004)تIreson & Hallamودريحػػةتينرحػػافتوهػػاالـت
Thiessen & Blasius(،تتلػاتأ ػمتتائػالعتهػ هتيدمريحػاتتأفتأ  ػرت5004)ت

بلرلػػػ تهػػػ :تيدميف لػػػة،تويالجتػػػاهت ػػػاتيملمرحػػػةتيد ايرػػػتتتػػػأثرييذت تيااػػػا تر ػػػئااتفىػػػلتتيدئ
تيدػػ يتتيأل ػػادمي ،تويحػػئخميـتإحػػًتيتلجلاتتيدػػئ   ،تدػػ دخمتهػػمؼتهػػ يت ويمل  مػػحت،تورامػػـا

 يملللاستإىلتتللل ته هتيلايا تيألرب ةتدماتيدئبلرل .ت

تيإلرػػبلعتع ػػ تب ػػتتيألدويتتيدػػيتتمتتإعػػميدهاتدئللػػل تهػػ هتيلاياػػ تيألرب ػػةتدػػماتيدئبلرلػػ  -2
 ر  ةته هتيألدويت:توراتأ

تقالمةتديف لةتيإلااز.تت-
Achievement Motivation Inventory (Krebs, et al.; 2000) 

تقالمةتديف لةتيإلااز.تت-
Achievement Motivation Inventory (Schuler&Prochaska;2001) 

تيحئتلافتيملمارحاتتيدئمرن لة.تت-
Instructional Practices Questionnaire (Hong, Eunsook; Green, 

Mary & Higgins, Kyle; 2006).  

تقالمةتتللل تيالجتاهت اتيملمرحةتيمل مدة.تت-
School Attitude Assessment Survey-Revised 

(McCoach&Siegle;2003)ت
ت
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تيد يتترئ مدتيألب اد.تت- ترللاسترامـا
Multidimensional Self-Concept Scale (Bracken, Bruce; 1992) 

 Self-Perception Profile forروفلػػتتإدريؾتيدػػ يتتد ئبلرلػػ تذوملتاػػ اباتتيدػػئ   تبت-

Learning Disabled Students (Renick & Harter; 2000)ت
تقالمةتبريتترلحميج لاتإلدريؾتيد يت.تت-

Pyryt Mendaglio Self-Perception Survey (Pyryt & Mendaglio; 

1996) 

تتتيحئتلافتيحًتيتلجلاتتيدئ   .ت-
Learning Strategies Questionnaire (Hierholzer, Sandra; 1995).  

يحػػئحاديذتإىلتهػػ هتيملىػػادرتوغريهػػاتلػػاتأتػػل تد تاتػػاتيإلرػػبلعتع لػػأت تيإلرػػارتيدح ػػرملتد مريحػػةتف ػػبلذتت-0
(تراػػػردةترازعػػةتع ػػػ تأرب ػػةتأب ػػػادت885عػػاتيدمريحػػاتتيد ػػػابلةتمتتإعػػميدتراػػػرديتتيملللػػاستوب ػػػ تعػػمدهات)

تيدػ يتت20(تراردة،تيالجتاهت اتيملمرحةتويمل  محتت)25 اتيدئاا:تديف لةتيإلاازت)ع  تيدح (تراردة،ترامػـا
ت(تراردة.ت50(تراردة،تيحًتيتلجلاتتيدئ   ت)20يأل ادمي ت)

متتفمنػػمتا ػػاـتيالحػػئجابةتوتلػػمنرتيدػػمرجاتتوفلػػاذتملللػػاسترئػػمرجتبررنلػػةتدلنكػػرتترنكااػػةترػػاتس ػػةتت-2
ايفػػقتإىلتتػػمترػػا،تغانػػم،تغػػريترايفػػقتإىلتتػػمترػػا،تغػػريترايفػػقتمتارػػاذ(تتأ ػػ تدرجػػاتتبػػميلتت)رايفػػقتمتارػػاذ،تر

(تبادح ػػػتةتد ماػػػرديتت2،ت0،ت2،ت5،ت8ع ػػػ تيدئػػػاياتبادح ػػػتةتد ماػػػرديتتيملاجتػػػة،توت)ت(8،ت5،ت2،ت0،ت2)
تيد ادتة.ت

تدت م.تمتتتازنعترارديتتيملللاستبررنلةتديلرنةتيللاتالتتاجمتراردتحتترئئادلئحتتتحئم تدحاستيت-1
 إجزاءات تمنني املمياص ًالتحمك هن صالحيتو:  -

(ت800متتترتلػػػػقتيملللػػػػاستع ػػػػ ت ماعػػػػةترػػػػاتتبلرلػػػػ تيدىػػػػ تيد ادػػػػاتيإلعػػػػميدملتب ػػػػ تعػػػػمده ت)
تت مل يذ،توقاـتيدتاتاتبادئ لقتراتامؽتوثتاتتيملللاستع  تيدح اتيدئاا:ت

 أًال : صذق املمياص:  -

ترنلئحتتيدئادلئحت.تمتتيدئ لقتراتامؽتيملللاستباحئخميـتيدر
 صذق االتساق الذاخلي للومياص:  -1

رات ػبلؿتت ػابتقلمػةتر ارػتتيرتتػا تراػرديتتيملللػاستبادمرجػةتيدنك لػةتد ت ػمتيدػ ملتتحئمػ تإدلػأتت
 تتراردة،تمثتت ابتقلمةتر اربلتتيالرتتا تبحتت تتب متراتيألب ادتيألرب ةتويدمرجػةتيدنك لػةتد مللػاس،ت

تويلميوؿتيدئادلةتتاض تذدخم.ت
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 (1جدول )
 معامالت االرتباط بين مفردات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول
االتجاه نحو المدرسة  دافعية اإلنجاز

 والمعلمين
مفهوم الذات 

 األكاديمي
 استراتيجيات التعلم

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
ت**0.141ت8ت0.031ت8ت**0.030ت8ت**0.080ت8
ت**0.142ت5ت0.882ت5ت**0.023ت5ت**0.288ت5
ت**0.120ت2ت**0.208ت2ت**0.200ت2ت**0.202ت2
ت**0.242ت0ت**0.203ت0ت**0.222ت0ت**0.225ت0
ت**0.232ت2ت**0.010ت2ت**0.018ت2ت**0.221ت2
ت**0.018ت1ت**0.252ت1ت**0.232ت1ت**0.244ت1
ت**0.200ت2ت**0.511ت2ت**0.113ت2ت**0.020ت2
ت**0.222ت3ت**0.003ت3ت**0.110ت3ت**0.224ت3
ت**0.252ت4ت**0.548ت4ت**0.122ت4ت**0.082ت4
ت**0.012ت80ت**0.210ت80ت**0.250ت80ت**0.255ت80
ت**0.042ت88ت**0.211ت88ت**0.042ت88ت**0.042ت88
ت**0.100ت85ت**0.055ت85ت**0.242ت85 **0.082ت85
ت**0.225ت82ت0.823ت82ت**0.140ت82ت**0.251ت82
ت**0.040ت80ت**0.200ت80ت**0.043ت80ت**0.210ت80
ت**0.220ت82ت**0.023ت82ت**0.282ت82ت**0.030ت82
ت**0.244ت81ت0.823ت81ت**0.531ت81ت**0.001ت81
ت**0.220ت82ت**0.222ت82ت**0.122ت82ت**0.202ت82
ت**0.203ت83ت**0.028ت83ت**0.232ت83ت**0.224ت83
ت**0.212ت84ت**0.041ت84ت**0.021ت84ت0.824ت84
ت**0.234ت50ت0.848ت50ت0.854ت50ت**0.224ت50
تتت**0.532ت58ت**0.232ت58ت**0.258ت58
تتت**0.255ت55ت**0.000ت55ت*0.588ت55
تتت**0.522ت52ت**0.202ت52ت**0.025ت52
تتت**0.042ت50ت**0.120ت50ت**0.542ت50
تتت**0.080ت52ت0.042ت52ت**0.200ت52
تتت**0.022ت51ت**0.085ت51ت**0.018ت51
تتت**0.244ت52ت**0.210ت52ت**0.051ت52
تتت**0.024ت53ت**0.214ت53ت**0.032ت53
تتت**0.233ت54ت**0.022ت54ت**0.215ت54
تتت0.822ت20ت**0.210ت20ت**0.202ت20
تتتتتتت**0.081ت28
تتتتتتت**0.530ت25

ت(0.08**تديؿتعحمت)تتتتتت(0.02*تديؿتعحمت)
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نئ  تراتيلموؿتيد ابقتأفتةلػعتراػرديتتيملللػاستتػرتتطتيرتتارػاذتراجتػاذتديؿتإتىػاللاذتباحػئ حاءت
راػردةتويتػػمةت تب ػػمتديف لػػةتيإلاػػاز،توراػػردتحتت تب ػمتيالجتػػاهت ػػاتيملمرحػػةتويمل  مػػحت،توحػػنتراػػرديتت ت

تيد يتتيأل ادمي ،توقمت (تراػردةت802وأات تعمدتراػرديتتيملللػاست)تمتتيحئت ادته هتيملارديتب مترامـا
(تراػػردةتدتع ػػمتيالجتػػاهت ػػاتيملمرحػػةتويمل  مػػحت،توت53(تراػػردةتدتع ػػمتديف لػػةتيإلاػػاز،تو)28رػػازعحتت ادئػػاا:ت)

تيد يتتيأل ادمي ،تو)50) ت(تراردةتدتع متيحًتيتلجلاتتيدئ   .ت50(تراردةتدتع مترامـا
 (2جدول )

 االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس معامالت
تر ارتتيالرتتا تيدت م

ت**0.242تديف لةتيإلااز
ت**0.322تيالجتاهت اتيملمرحةتويمل  محت

تيد يتتيأل ادمي  ت**0.234ترامـا
ت**0355تيحًتيتلجلاتتيدئ   

ت(تت0.08**تديؿتعحمت)تتتتتت
يالرتتػػا تبػػحتت ػػتتب ػػمترػػاتأب ػػادتيملللػػاستيألرب ػػةتنئ ػػ ترػػاتيلػػموؿتيد ػػابقتأفتةلػػعتر ػػاربلتت

(تلػػاتنػػمؿتع ػػ تأفتيملللػػاستنئمئػػعتبمرجػػةتعادلػػةترػػات0.08ويدمرجػػةتيدنك لػػةتد مللػػاستديدػػةتعحػػمتر ػػئاات)
تيدىمؽ.ت

 صذق املمارنة الطزفية:  -2
ن ػػػػئخمـتاػػػػمؽتيمللاراػػػػةتيدررفلػػػػةتمل رفػػػػةتقػػػػمرةتيملللػػػػاستع ػػػػ تيدئمللػػػػوتبػػػػحتتيألقانػػػػاءتويد ػػػػ ااءت ت

ئغرييتتيديتتنلل ػماتيملللػاس،توذدػخمتبًتتلػ تدرجػاتتيد لحػةتتحازدلػاذتوت ػابتدالدػةتيداػروؽتبػحتترئاحػر تيمل
%(تيألدىنتوهػاتيدرػرؼتيد ػ ل ،تمثتيحػئخميـت52%(تيألع  توهاتيدررؼتيدلامل،تويدػت)52درجاتتيدػت)

تي ئتارت)ت(تد مجماعئحتتغريتيملئجاا ئحتتويلموؿتيدئااتناض تذدخم:ت
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 (3جدول )
 المقارنة الطرفية للمقياس صدق

المستوى الميزاني المرتفع  البعد م
(25)% 

المستوى الميزاني 
 %(25المنخفض )

قيمة ت 
 ودالالتها

 ع م ع م
ت**50.10ت3.50ت804.33ت2.11ت801.41تديف لةتيإلاازت8
يالجتػػػػػػػػاهت ػػػػػػػػاتيملمرحػػػػػػػػةتت5

تويمل  محت
ت**82.12ت3.15ت38.25ت80.85ت853.25

تيدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يتتت2 رامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـا
تأل ادمي ي

ت**82.434ت2.42ت40.10ت80.13ت855.22

ت**50.45ت1.42ت23.30ت0.51ت45.25تيحًتيتلجلاتتيدئ   ت0
ت(0.08**تديؿتعحمت)

نئ ػػ ترػػاتيلػػموؿتيد ػػابقتأفتيداػػرؽتبػػحتتيمللػػوياحتتيدلػػاملتويد ػػ ل تديؿتإتىػػاللاذتعحػػمتر ػػئاات
تملللاستبىمؽتمتللوملتقاا.ت(تو تيجتاهتيمل ئااتيمللويينتيدلاملتلاتن ينتمتئعتأب ادتي0.08)
: ثبات املمياص:  -  ثانيا 

تمتتيدئ لقتراتثتاتتيملللاستباحئخميـتيدررنلئحتتيدئادلئحتت
 الثبات باستخذام طزيمة ألفا كزًنباخ:  -1

ت ػػػػابتيد تػػػػػاتتبررنلػػػػةتأداػػػػػات رواتػػػػػاخ،تتلػػػػاتمتتت ػػػػػابتثتػػػػػاتتيألب ػػػػادتيدارعلػػػػػةتيألرب ػػػػػة،تتمت
تيلموؿتيدئااتثتاتتيملللاستبررنلةتأداات رواتاخ.توت ابتيد تاتتد مللاست نكت،توناض ت

 (4جدول )
 ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ

تر ارتتيد تاتتيدت م
ت0.31تديف لةتيإلااز

ت0.32تيالجتاهت اتيملمرحةتويمل  محت
تيد يتتيأل ادمي  ت0.21ترامـا

ت0.32تيحًتيتلجلاتتيدئ   
ت0.40تيد تاتتيدنك  تد مللاس

تيلموؿتيد ابقتأفتيملللاستنئمئعتبمرجةتعادلةتراتيد تات.نئ  ترات
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 الثبات باستخذام طزيمة التجشئة النصفية:  -2
متتجتولةت تتب متفرعػ تإىلتاىػاحتت)يدتحػادتيداردنػة،تويدتحػادتيدووجلػة(تومتتت ػابتر ارػتتيالرتتػا ت

نك ػ تإىلتاىػاحتت)يدتحػادتبحتتدرجاتت ماعةتيدئلححتت تاى ت تتب ػمتفرعػ ،تو ػ دخمتمتتجتولػةتيملللػاستيد
تيداردنة،تويدتحادتيدووجلة(تومتتت ابتر ارتتيالرتتا تبحتتيدحىاحت،تويلموؿتيدئااتناض تذدخم.ت

 (5جدول )
 ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية

ت-ر ارػػػػتتيد تػػػػاتتب ػػػػمتيدئىػػػػان تمب اددػػػػةتحػػػػتريرافتيدت م
تبريوف

ت0.38تديف لةتيإلااز
ت0.32ت  محتيالجتاهت اتيملمرحةتويمل
تيد يتتيأل ادمي  ت0.25ترامـا

ت0.30تيحًتيتلجلاتتيدئ   
ت0.32تيد تاتتيدنك  تد مللاس

تنئ  تراتيلموؿتيد ابقتأفتيملللاستنئمئعتبمرجةتعادلةتراتيد تات.

 تصحيح املمياص:  -

حػػتلنتيإلكػػارةتإىلتأفتيالحػػئجابةتدنكػػتتراػػردةترػػاتراػػرديتتيملللػػاستتػػئ تبأتػػمتيدتػػميلتتييم ػػةت

ئادلةت)رايفقتمتاراذ،ترايفقتإىلتتمترا،تغانػم،تغػريترايفػقتإىلتتػمترػا،تغػريترايفػقتمتارػاذ(،توعحػمتيدئىػ ل تيد

ن رػػػ تدئلجابػػػةت رايفػػػقتمتارػػػاذ تسػػػستدرجػػػات،تودئلجابػػػةت رايفػػػقتإىلتتػػػمترػػػا تأربػػػعتدرجػػػات،تودئلجابػػػةت

رايفػػقتمتارػػاذ تدرجػػةتت غانػػم تثػػبلثتدرجػػات،تودئلجابػػةت غػػريترايفػػقتإىلتتػػمترػػا تدرجئػػافتودئلجابػػة تغػػري

،ت05،ت20،ت28،ت52،ت52،ت83،ت81،ت80،ت82،ت2،ت0،ت2ويتػػمةتراعػػميتيملاػػرديتتيدػػيتتفمػػتتأرقػػاـت)

،ت41،ت42،ت45،ت32،ت30،ت22،ت22،ت12،ت12،ت15،ت10،ت24،ت23،ت22،ت28،ت02،ت00،ت02

ف،ت(تت رػػػػػ تدئلجابػػػػػةت رايفػػػػػقتمتارػػػػػاذ تدرجػػػػػةتويتػػػػػمة،تودئلجابػػػػػةت رايفػػػػػقتإىلتتػػػػػمترػػػػػات درجئػػػػػا805،ت44
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ودئلجابةت غانم تثبلثتدرجات،تودئلجابةت غػريترايفػقتإىلتتػمترػا تأربػعتدرجػات،تودئلجابػةت غػريترايفػقت

تمتاراذ تسستدرجات.ت

هعاهالت االرتباط بني هتٌسطات درجات أبعاد املمياص ًالذرجة الكليةة  -

 لو، ًهتٌسطات درجات التحصيل: 

رػػػػاتمتئ ػػػػأتبمرجػػػػةتعادلػػػػةترػػػػاتيدىػػػػمؽتتب ػػػػمتإجػػػػريءتعم لػػػػيتتيدىػػػػمؽتويد تػػػػاتتد مللػػػػاستويدئأ ػػػػم

(تت ملػ يذتومتت800ويد تات،تمتتترتلػقتيملللػاستع ػ ت ماعػةترػاتتبلرلػ تيدىػ تيد ادػاتيإلعػميدملتقايرمػات)

ت ػػػػػابتر ػػػػػاربلتتيالرتتػػػػػا تبػػػػػحتترئاحػػػػػراتتدرجػػػػػاتتيدئبلرلػػػػػ تع ػػػػػ تيملللػػػػػاس،تورئاحػػػػػراتتدرجػػػػػا  ت

ودرجػػاتتيدئ ىػػلت.تتد بلقػػةتبػػحتتأب ػػادتيملللػػاسيدئ ىػػل لةتد  بلثػػةتفىػػاؿتيدمريحػػلةتيملاضػػلةتوذدػػخمتمل رفػػةتي

،توبػحتتيالجتػػاهت ػػاتيملمرحػػةتويمل  مػػحتت0.24بػحتتديف لػػةتيإلاػػازتويدئ ىػػلتتتوقػمتب غػػنتر ػػاربلتتيالرتتػػا 

تيدػػػػػػ يتتيأل ػػػػػػادمي تويدئ ىػػػػػػلتت0.22ويدئ ىػػػػػػلتت ،توبػػػػػػحتتيحػػػػػػًتيتلجلاتتيدػػػػػػئ   ت0.13،توبػػػػػػحتترامػػػػػػـا

و  مػػػاتر ػػػاربلتتيرتتػػػا تديدػػػةتإتىػػػاللاذتعحػػػمتت0.38ىػػػلتت،توبػػػحتتيملللػػػاستيدنك ػػػ تويدئ 0.30ويدئ ىػػػلتت

(تلػػػاتنػػػمؿتع ػػػ تقػػػمرةتيملللػػػاستع ػػػ تيدئمللػػػوتبػػػحتتيدئبلرلػػػ تررتا ػػػ تيدئ ىػػػلت،تويدئبلرلػػػ ت0.08ر ػػػئاات)

ترحخا  تيدئ ىلت.ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 همياص
 ٌلني عمليا  عٌاهل اخنفاض هستٌٍ حتصيل التالهيذ املتف

تيملمرحة.........................................ت-يالح :...............................ت-
تيدى تيدمريح :................................ت-يد ا:................................ت-
ت.......................يدحاعت)ذ ر/أا  (:................................................ت-

 تعليوات
نممؼته يتيملللاستإىلتيدئ ػرؼتع ػ تب ػتتيد ايرػتتيدػيتتقػمتتػمدملتإىلتيااػا تر ػئااتفىػلتتب ػتتت-

تيدئبلرل تيملئااقحتتعل لاذ،تتىتتمينكاتتلمًنتيدربيرعتيدًتبانةتراتأجتتف حتتر ئااتفىل م .ت
ب  ماتع لػخم،تبلحمػاتقػمتالتنحرتػقتب  ػماتيآل ػر،تونئ ماته يتيملللاستعمديذتراتيد تاريتتيديتتنحرتقتت-

ويملر ػػابترحػػخمتهػػاتقػػريءةتهػػ هتيد تػػاريتتجلػػميذ،تويالحػػئجابةتدئ ػػخمتيد تػػاريتتمبػػاتنئحاحػػ ترػػعترأنػػخم،تع مػػاذت
،تويال ػػئبلؼت تيالحػػئجابةتنرجػػعتإىلتيال ػػئبلؼت تتوي ػػرملت ارئػػةتبػػأفتدػػلستهحػػاؾتيحػػئجابةتاػػ ل ة

تيآلريء.ت
ت(تفنت  مةترايفقتمتاراذ.ت√أنخمتمتاراذتض تعبلرةت)إذيت اانتيد تارةتترابقترتت-
ت(تفنت  مةترايفقتإىلتتمترا.ت√إذيت اانتيد تارةتترابقترأنخمتإىلتتمتراتضعتعبلرةت)ت-
ت(تفنت  مةتغانم.√إذيت حنتالتتش رتباملايفلةتأوتيدرفتتضعتعبلرةت)ت-
تمةتغريترايفقتإىلتتمترا.ت(تفنت  √إذيت اانتيد تارةتالتترابقترأنخمتإىلتتمتراتضعتعبلرةت)ت-
ت(تفنت  مةتغريترايفقتمتاراذ.ت√إذيت اانتيد تارةتالتترابقترأنخمتمتاراذتضعتعبلرةت)ت-

تويآلفتمينكحخمتيدتمءت تيالحئجابة.
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رقم 
 العبارة

 العبارات
موافق 
 تماماً 

موافق إلى 
 حد ما

 محايد

غير 
موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
موافق 
 تماماً 

      ة.أعمتتجبمنةت تيملمرح 8

      أك رتأفتغرفةتيدمريحةترنكافتكلقتبادح تةتا. 5

      التأك رتبأاأتدويراذتع  تأفتأ افترئااقاذتع  تزربلل . 2

      التأهئ تبئح ل تأوقاتتيمل ي رة. 0

      التأك رتباد  ادةتعحمراتأت   تأكلاءتجمنمةتملتأ اتأعرفما. 2

      رحة.أك رتباد  ادةتعحمتت ارملتإىلتيملم 1

نػػػراتزربللػػػ ت تيملمرحػػػةتأينتويتػػػميذترػػػاتأف ػػػتتتبلرلػػػ تيملمرحػػػةت 2
 فىلبلذ.

     

      أيصتيملاضاعاتتيديتتأدرحما. 3

أحػػػػػػػ  تإىلتييلىػػػػػػػاؿتع ػػػػػػػ تدرجػػػػػػػاتتررتا ػػػػػػػةت تيالرئ ااػػػػػػػاتت 4
 يملمرحلة.

     

      أك رتبأفتهحاؾتعبلقةتجلمةتتربرينتمب  م . 80

      يـتأ  رتراتأملتت مل ت  رت تيملمرحة.أراتأينتجمنرتباالتًتت 88

تمب ي رتأ. 85       يحئخ صتيألفنكارتيدرلل لةت ت تتراضاعتأقـا

      دلستدمملتيدشجاعةت تيدئ تريتعاتأفنكارملتو ريل . 82

      أك رتأفترمرحيتترمرحةتحلئة. 80

      أااتأف تتراتزربلل تيآل رناتراتتلاتيألديءت تيملمرحة. 82

      التأبمأتيمل ي رةتو ئابةتيدايجتاتتيملمرحلةت توقنتغمد. 81

      أارتع  تأديءتويجتايتتيملمرحلةترممات اانتا تة. 82

      التأعئلمتأفترمرحيتترنكاااذتربللماذتبادح تةتا. 83

      أتلتتتيآلريءتيديتتتشريتإىلتأينتت مل تجمنرتباالتًتيـ. 84

      حةتيمل  اراتتدًتحلخما.أتر تع  تتنكريرتدري 50

      أك رتباد  ادةتعحمراتأت   تأفنكاريذتجمنمة. 58

      أراتأفتةلعتيملايدتيدمريحلةتحم ةتبادح تةتا. 55
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      التأحئرلعتتتترشنكبليتتيدمريحلةتبحا  . 52

نالػػػػػػػمينتتنكػػػػػػػريرترريج ػػػػػػػةتيمل  ارػػػػػػػاتتع ػػػػػػػ تفػػػػػػػًتيتترئلاربػػػػػػػةت ت 50
 تا ما.

     

ملتيد لػػةت تأاػػػينتحػػاؼتأتاػػاؽت تأديءتيألعمػػاؿتيدػػػيتتدل ػػنتدػػم 52
ت ا.  أقـا

     

      أك رتبأاينتأت تر  م ت  رييذ.ت 51

       تيملمرحةتن ت تاتب تتيملشنكبلت.تيد لئأديل ت 52

ر ػػرفيتتبادررنلػػةتيدػػػيتت ػػوفت ػػاتيمل  ارػػػاتتدي ػػتتيدػػ ي رةتنػػػمدملت 53
 إىلتزنادةتقمريتتع  تيدئ  ر.

     

 رتبػػػػأفتهحػػػػاؾتديفػػػػعتدي  ػػػػ تنػػػػاجمينترػػػػاتأجػػػػتتيدئاػػػػاؽت تأكػػػػ 54
 يملمرحة.

     

      أك رتأفتيمل   تنمئ تيبتيهئماراذت ترييذ. 20

      أااتغريتريض تعاتاا  . 28

أعلػمترريج ػةتيدايجتػاتتيملنك ػ ت ػػاتد ئأ ػمترػاتأينت ئتئمػاتع ػػ ت 25
 يداجأتيدى ل .

     

      يملمرحلة.تأعئممتع  تاا  ت تأديءتيدايجتات 22

      التأراتأفتيمل   ت  تتيدئ   تلئ اذتبادح تةتا. 20

      أتلتتت ريءتر  م تع  تأينتأعمتتجلميذت تيملمرحة. 22

أوجػػأتدحا ػػ تب ػػتتيدئ ػػاءالتتأثحػػاءتيملػػ ي رةتو ئابػػةتيدايجتػػاتت 21
 يملمرحلة.

     

      أك رتبرغتةتر ئمرةت تيدئ  ل . 22

      ب تتيألرارتيمل لمةت تيملمرحة.تأعاينترا 23

      أذي رتدروح تأوالذتبأوؿ. 24

ت اتبمقة. 00       أح  تإىلتفمنمتهمؼتيملممةتيديتتأقـا

ت ا. 08       أارتع  تيالائماءتراتيدايجتاتتيديتتأقـا
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      التأك رتباداخرتالائمال تا هتيملمرحة. 05

      نئجحتينتزربلل ت تيملمرحة. 02

      التأتمدتييرايتتيدبلزرةتألديءتيملماـتيديتتأ   ت ا. 00

      دل نتدمملتيدلمرةتع  تيدئحافسترعتيآل رنا. 02

      أعئلمتأفتيد متتجبمنةتدي تتيملمرحةتأرريذترمماذ.ت 01

أكػػػػػػ رتأفتزربللػػػػػػ تننكااػػػػػػافتغػػػػػػريتحػػػػػػ ميءتعحػػػػػػمراتأكػػػػػػار م ت ت 02
 يألاشرة.

     

      ااتفىل  تغمدتأح  تإىلتيداااؿتإدلأ.أضعتدحا  تر ئ 03

      أح  تإىلتب اغتر ئااتررتاعتراتيدئمنكاتأثحاءتت  م . 04

      أك رتباداخرتداجادملت تغرفةتيدمريحة. 20

      أااتت مل ت  اؿ. 28

تيل ما. 25       يهئ تبام تيألحئ ةتويمل التتيديتتأقـا

      ألعماؿتيدى تة.أب ؿتجممتإضا تراتأجتتإاازتي 22

      أراتأفتأديل تد ايج تيملمرح تن ادتع  تبادحاع. 20

      تلئىرتيهئمارايتتع  ترلرريتتيدمريحةتفلط. 22

      أح  تإىلتإزيدةتيدغما تأثحاءتتتتيدايجتاتتيملمرحلة. 21

      أتمدتدحا  تأهميفاذتأح  تإىلتفلللما. 22

      باملمرحة.أك رتبامل تتأثحاءتوجادملت 23

      أك رتبأينتت مل تفاكت. 24

      التأح  تإىلتر رفةتا ةتأوت رأتويجتايتتيملمرحلة. 10

تبأتراتأعماؿترمرحلةتباحئمرير. 18       أتابعتراتأقـا

      أجتاهتتر  م ت تب تتيألوقات. 15

      يدئ  ل تعم لةتا تةتبادح تةتا. 12

      لةتراتيملاضاعاتتيديتتأدرحما.يحئخ صتيألفنكارتيدارع 10

     دل نتدمملتيدلمرةتع  تتغلريتأفنكارملتعحػمراتنىػ  تع ػ تأديءت 12
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 اشا ترا.

      أت تأفتأكارؾتيمل  محتت تيألاشرةتيديتتنلارافت ا. 11

      زربلل ت تيداىتتنئلت افتأفنكارمل. 12

      يائتأتإىلتيملماـتيملر ابترينتأديءها. 13

      ح  تإىلتإاازتأعمااتبأف تتر ئااتراتيدمقة.أ 14

يحػػػػػػػػػئمئعتباألاشػػػػػػػػػرةتيملمرحػػػػػػػػػلةتغػػػػػػػػػريتيأل ادميلػػػػػػػػػةت)يملاحػػػػػػػػػلل ،ت 20
 يدرح ....إخل(.

     

      هحاؾتأفنكارت  ريةتعاتاا  تأرغ ت تتغلريها. 28

نالػػػػػػػمينتيحػػػػػػػئخميـتيال ئىػػػػػػػاريتت ترفػػػػػػػعتر ػػػػػػػئااتيدئ ىػػػػػػػلتت 25
 يدمريح .

     

      يملماـتيديتتنى  تع  تزربلل تيدللاـت ا.تأح  تإىلتأديء 22

      أتر تع  تيملشار ةت تيملحاقشاتتيديتتجتراتدي تتيداىت. 20

      أك رتأاينتغريترلتاؿتبادح تةتدآل رناتيد ناتن رفاين. 22

أترنػػػػػات ت ئابػػػػػةتيدايجتػػػػػاتتيملمرحػػػػػلةتتػػػػػىتتأمتمػػػػػاتع ػػػػػ تيدح ػػػػػات 21
 يألف ت.

     

       حتتر ئااتأديل تيدمريح .التأح  تإىلتف 22

أكػػػ رتباد ػػػ ادةتعحػػػمتيكػػػًتي  ت تيألاشػػػرةتيملمرحػػػلةتيأل ادميلػػػةت 23
 )يد غةتيد ربلة،تيدرناضلات...إخل(.

     

      أك رتبأينتأت   تجلميذتدي تتيملمرحة. 24

تويألكػػنكاؿتأثحػػاءتيملػػ ي رةتالتنالػػمت ت 30 يعئلػػمتأفتيحػػئخميـتيدرحػػـا
 رفعتر ئااتيدئ ىلت.

     

      التأت تأد ابتيدئانكريتويدئ ممل. 38

أراتأاػػػػػأترػػػػػاتيد ػػػػػرورملتيتػػػػػًتيـتا ػػػػػاـتوقػػػػػاياحتتوت  لمػػػػػاتتإديرةت 35
 يملمرحة.

     

      يجئممتدئ  حتتر ئايملتيدمريح تباحئمرير. 32
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      أق  توقئاذترانبلذت تأديءتيملماـتيدى تة. 30

      أك رتبأاينترىمرتق قتوإزعاجتدي تتيداىت. 32

      نرجعتأديل تيللمت تيملمرحةتإىلتقمرييتتيد ل لة. 31

      أك رتباد  ادةتعحمراتننكافتأديل ترئملويذ.ت 32

      أك رتبللمةتيداقنتأثحاءتوجادملتباملمرحة. 33

      أتر تع  ترئاب ةتر  م تأثحاءتيدشرح. 34

يداقػػنتتأف ػػتتأفتننكػػافتأديلػػ ت تيمل ػػئلتتتأف ػػتترػػاتأديلػػ ت  40
 ييلاضر.

     

دػػػمملتوعػػػ تبػػػأفتأديلػػػ تيللػػػمت تيملمرحػػػةتن ػػػاعمينتع ػػػ تفللػػػقت 48
 أهمي .

     

      ر   تزربلل ت تيملمرحةتدمنم توجمةتا رتغريترلتةتعين. 45

      التأتر تع  تأفتننكافتأديل تأف تتراتأديءتيآل رنا. 42

      يكًتؾترعتزربلل ت تيدرتبلتتيملمرحلة. 40

      أجربتيألكلاءتيدى تةتأثحاءتتحاف  ترعتيآل رنا. 42

      أذه تإىلتيملمرحةترئأ ريذ. 41

      أت تأفتأعمتتجبمنة. 42

      أرلعتأويررتر  م تباحئمرير. 43

      التن انلينتأفتننكافتأديءتزربلل تأف تترين. 44

      أتر تع  ترريج ةتيدايجتاتتيملمرحلةتملونمتراتيدمقة. 800

      ألأتإىلتر  م تيلتترشنكبليتتيدمريحلة. 808

      التأحئرلعتفمنمترشنكبليتتيدمريحلة. 805

      أويجأتا ابةت تريةت تيدئ ارتترعتيملايدتيدمريحلة. 802
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