
 وديعة

 

و هو منهج مؤثر لترقٌة فهم المواد الدراسٌة عند التالمٌذ تأثٌرا جٌدا. النها قد أفضلت تعلٌم على منهج جغس

قدرة التالمٌذ على القراءة و الكتابة و السماعة كذا الكالم فى العمل. و إن فى هذا المنهج أطلب كل تلمٌذ 

سِة سواء كان لوحده او لغٌره اى لفرقته. و اما غرض  هذا التحقٌق هو:إستٌالء المادة الُمَدرَّ  

لمعرفة مستوى فهم التالمٌذ عن مادة تعلٌم توجٌه المشورة لتالمٌذ العاشر بالمدرسة العالٌة الحكومٌة  1

( فافار.1)  

( لمعرفة مستوى فهم التالمٌذ عن مادة تعلٌم توجٌه المشورة لتالمٌذ العاشر بالمدرسة العالٌة الحكومٌة 2

جغسو.( فافار بعد التعلٌم على منهج 1)  

( لمعرفة أثر هذا المنهج لمادة تعلٌم توجٌه المشورة نحو تالمٌذ الفصل العاشر بالمدرسة العالٌة الحكومٌة 3

( فافار كٌدٌرى.1)  

كان هذا التحقٌق ٌستعمل التحلٌل الكّمً على تصمبم التجربٌة: شبه التجرٌة )اي .................. ( و كان 

خصا ٌعنى اربعون منه من الفصل العاشر الرابع و هى فرقة المراقبة عدد عامل هذا التحقٌق هو ستون ش

( فافار كٌدٌرى. 1و ثالثون منه الفصل العاشر السابع و هى فرقة التجربة فى المدرسة العالٌة الحكومٌة )

ٌة وان الوسٌلة المستعملة هى ورقة عمل التلمٌذ اى )( المشتمل فٌه عشر األسئلة الخٌارٌة كالمعلومات األول

و الحوار,و المراقبة, و اإلستفتاء, و الوثٌقة كالمعلومات الكمالٌة. التحلٌل على طرٌقة 

 ................................ مع تجربة ................. و ........................... 

 

 و قد أشار حاصل هذا التحقٌق أن:

( 4.8( مستوى فهم التالمٌذ عند اإلختبار القبلً و اإلختبار البعدي متوسط )أنظر جدول 1   

( فٌه ترقٌة نتٌجة فهم المادة التعلٌمٌة الجٌدة فى فرقة التجربة, ولو انه ٌقف على درجة متوسطة. هذا 2

كذا حاصل  8897بعدي و فى اإلختبار ال 7887ُمشار بوجود تغٌٌر نتٌجة متوسط فى اإلختبار القبلً ٌعنى 

أصغر من نتٌجة النقد هو  08000..... بقدرة =  -2على ....  – 68056إختبار ...... فى .......... هو 

( على معنى ..... مردود, 08025او  0805<  08000) 08025و  0805  

. بٌن نتٌجة آخر ( منهج تعلٌم جغسو مأثر على فهم مادة تعلٌم التالمٌذ, ها هو مهتاد بحاصل إختبار .....3

ٌُْحصل .......  فً درجة أهمٌة  08002....... =  -2....  38315التعلٌم من فرقة التجربة و فرقة الجدال 

.... . بمعنى ان ذالك اثنى المتغٌر مإثر  58( و ... 08025 \08005< 08002ٌعنى ان ) 08025و  0805

( 1دة توجٌه المشورة فى المدرسة العالٌة الحكومٌة )على التعلٌم. إذن منهج تعلٌم جغسو مأثر تأثٌرا لفهم ما

 فافار كٌدٌرى. 

 

 

 


