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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
 أ اإلهداء
 ب والتقديرالشكر 

 ج قائمة المحتويات
 ه قائمة الجداول
 و قائمة األشكال
 ز قائمة المالحق

 ح الملخص باللغة العربية
 ي الملخص باللغة االنجليزية

 1 طارها النظريخلفية الدراسة و إالفصل األول: 
 1 خلفية الدراسة

 2 اإلطار النظري
 14 مشكلة الدراسة
 15 هداف الدراسة

 15 الدراسة أسئلة
 15 فرضيات الدراسة
 16 متغيرات الدراسة

 16 أهمية الدراسة ومبررها النظري
 19 حدود الدراسة ومحددتها

 02 تعريف المصطلحات
 21 الفصل الثاني: الدراسات السابقة

 46 ملخص الدراسات السابقة
 49 منهجية الدراسة وتصميم البحثالفصل الثالث: 
 49 منهج الدراسة
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 49 جتمع الدراسةم
 49 عينة الدراسة

 51 التعليمية المستخدمة في الدراسة المادة
 52 أدوات الدراسة: اإلختبار التحصيلي

 53 أداة الدراسة وثبات صدق
 53 ختبار التحصيليصدق اإل

 53 ثبات اإلختبار التحصيلي
 54 إجراءات تطبيق الدراسة 

 60 تصميم الدراسة
 61 المعالجة اإلحصائية

 63 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 68 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

 68  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس و الفرضية التي انبثقت عنه
 75 التوصيات

 76 المراجع العربية
 76 المراجع األجنبية

 82 المالحق
 

 

 

 

 



 ه 

 

 قائمة الجداول

 م الصفحةرق عنوان الجدول الرقم

نتيجة اختبار )ت( ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة على   .1

 االختبار القبلي
58 

االختبار القبلي والبعدي لكل طالب من طلبة المجموعتين  نتائج  .0

 التجريبية والضابطة.

64 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات عينة الدراسة  .3

 لقبلي والبعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس.على االختبار ا

56 

( Independent Sample t-testنتائج تحليل اختبار ت ) .4

 لعالمات الطلبة على االختبار البعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس.

55 
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 قائمة األشكال

 رقم الصفحة عنوان الشكل الرقم

ساعده ويجلس في يظهر شخصاً يعلم في مقدمة الصف و اآلخر ي  .1

 .One teaching, One Assistingمؤخرة الصف 
6 

 Stationيظهر وضعية الطلبة والمعلمين في المركز التعليمي   .0

teaching. 
7 

 Parallelيظهر وضعية الطلبة والمعلمين في التعليم الموازي   .3

Teaching. 
8 

 Alternativeيظهر وضعية الطلبة والمعلمين في التعليم البديل  .4

teaching. 
9 

 Teamيظهر وضعية الطلبة والمعلمين في الفريق التعليمي   .6

teaching. 
10 
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 قائمة المالحق

 رقم الصفحة عنوان الملحق الرقم

المعتمد جدول تحليل محتوى للوحدة الرابعة من كتاب العلوم العامة   .1
 من قبل وزارة التربية والتعليم.

80 

بعد محتوى للوحدة الرابعة من كتاب العلوم العامة  جدول تحليل  .0
 التعديل.

87 

 93 قبل التعديل نموذج االختبار التحصيلي .3

 122 بعد التعديل نموذج االختبار التحصيلي 4

 108 تفريغ محتوى الوحدة الرابعة على شرائح البوربوينت .6

 109 على مواضيع الوحدة جدول زمني لتوزيع الحصص .5

 

 

 

 

 


