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 المقدمة: 

أصبح العمم والتطورات العممية الحديثة وتطبيقاتيا فى مختمف مجاالت الحياة من 
العصر الحاضرذلك العصر الذى الخصائص التى تتميز بيا المجتمعات والدول فى 

تقاس فيو قوة األمم بقدر ما تحرزه من تقدم وتطور عممى وتكنولوجى، وبمدى قدرتيا 
عمى تطويع ىذا التطور والتقدم واستخدامو وتوظيفو فى شتى المجاالت بقصد تحقيق 
حياة أفضل. لذا ظيرت الحاجة إلى مجتمع يتمتع بثقافة عممية تمكنو من تحقيق ىذا 

ف. ولم يعد المطموب من المتعمم أن يصبح منتجًا ليذه الثقافة الحديثة فحسب بل اليد
األىم ىو كيف يعيش معيا بنجاح. وقد وضعت ىذه المطالب تحديات كبيرة أمام 

كان  -سريعة التزايد-تعميم النشء. ففى مواجية ضخامة كم ونوع المعرفة المتاحة 
م العموم مسئولية إعداد المتعمم المثقف البد لمقائمين عمى التربية العممية وتعمي

عمميًا،الذى يجب أن يمتمك قدرًا من المعرفة والوعي بأمور عممية عامو تتعمق بشى 
مجاالت الحياة حتى يتسنى لو التفاىم مع لغة العصر ومتابعة كل ما ىو جديد فى 

 مجتمع دائم التغيروالتطور.
وجعمو محور العممية التعميمية،  ومن ىنا نشأت الدعوة إلى التركيز عمى المتعمم

ومراعاة التباين واالختالف بين التالميذ فى مستوياتيم وقدراتيم العقمية والوجدانية 
والميارية وأنماطيم المفضمو فى التعمم عند التخطيط لمعممية التعميمية وخاصًة فى 

لذى يمتحق بو مرحمة التعميم اإلبتدائى، تمك المرحمة التى تمثل أول السمم التعميمى،وا
الصغار من طفولتيم المتوسطة إلى ما حول سن المراىقة بقصد تحصيل بعض 

 (.5،03،،0المعارف والميارات األساسية والعموم الضرورية)شبل بدران،أحمد سعيد،
وييدف تدريس العموم فى المرحمة اإلبتدائية إلى إكساب التالميذ مجموعة من 

ات بصورة وظيفية والميارات العممية التى تشكل الوقائع والمفاىيم العممية والمعموم
الخمفية العممية لدييم والتى تساعدىم عمي التعمم مستقباًل، إال أن المتأمل لمواقع الفعمى 
لتدريس العموم يجد أنو يركز عمي األلقاء وشحن التالميذ بالمعمومات  والمعارف 
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مى حساب السموكيات المنفصمة عن حياة التالميذ عالجافة، والوقائع المجردة 
 والتطبيقات العممية التى ال ُتعطى الوقت واالىتمام الكافيين.

ومن أىم الخصائص العقمية لتالميذ المرحمة اإلبتدائية أن التفكير لدييم محدود 
بالمحسوس فال يستطيعون التفكير تفكيرًا مجردًا دون التقيد بالواقع المحسوس،كما 

ير من خالل فحصيم لألشياء التى تجذب يتميزون بحب األستطالع،وذلك يظ
انتباىيم،ويعتمد التذكر فى تمك المرحمة عمى الصور البصريةوالحركية لذلك يجبعمى 
المعمم فى ذلك الوقت أن يكثر من الخبرات الحسية المباشرة واالبتعاد عن المفاىيم 

 (.55، 3،،0المجردة لبناء دافعية التعمم عند تالميذه )مختار،
ذا كان  المعمم عمى بينٍة بحاجات التالميذ النفسية والعقمية فإنو يمكنو أن ينوع وا 

األسموب التعميمى بما يناسب ىؤالء التالميذ ويثير اىتماميم، فمم يكن لمتعميم ثمرة ما 
 (.3770،71لم يكن مثيرًا لإلىتمام )الشريف،

المتعمم فتنويع طرق التدريس وأساليبو لدى المعممين من أجل الوصول بقدرات 
إلى أقصى مستوى من األداء، يتطمب االستفادة من مجال األساليب المعرفية لمعالجة 

 يتعرف الذى ىو الناجح (. والمعمم3767،30الفروق الفردية بين المتعممين )زيتون ،
 الذى التعمم نمط يختار ثم ومن طالبو وأنماطيم فى التعمم، لدى التفكير أساليب عمى

 نتاج أفضل يحقق بحيث المتاحة واالمكانات المادة وطبيعة األساليب ىذه يناسب
 ممكن. تعميمى
وبالرغم من التأكيد عمى مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ وأنماط تعمميم  

المختمفة أثناء التدريس، إال أنو يوجد ضعف فى طرق التدريس التقميدية التى تستخدم 
ائية، ومن ثم كان من الضرورى البحث عن فى تدريس العموم لتالميذ المرحمة اإلبتد

استراتيجية تدريسية تراعى فييا أنماط التعمم السائدة لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية من 
 خالل تدريس مادة العموم .
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ونظرًا ألنو لم تجر أى دراسة عربية أو أجنبية لتنمية الدافعية لمتعمم والتحصيل  

ستراتيجية المقترحة القائمة عمى أنماط التعمم لدى المعرفى فى مادة العموم باستخدام اال
 نبعت فكرت البحث الحالى  –حدودعممالباحثة -تالميذ المرحمة اإلبتدائية ، وذلكفى

 مشكمة الدراسـة:
 ومن خالل ما تم عرضو من دراسات سابقة تحددت مشكمة الدراسة فى:

 المرحمة لتالميذ العموم فىتدريس ُتستخدم التى التقميدية قصور طرق التدريس
اإلبتدائية والتى غالبًا ما تكون مقتصره عمى أسموب العرض المفظى فقط دون مراعاة 

مما يؤدى إلى صعوبة فيم محتوى المادة  استعدادات المتعمم، ونمطو فى التعمم،
الدراسية وانخفاض مستوي دافعية التالميذ لتعمم العموم وبالتالى التأثير السمبى عمى 

 يل المعرفى لدييم.مستوى التحص
ولمتصدى ليذه المشكمة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عمى السؤال الرئيس  
 التالى:

"ما فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى أنماط التعمم لدى تالميذ المرحمة 
 اإلبتدائية لتنمية الدافعية لمتعمم والتحصيل المعرفى فى العموم؟"

 س األسئمة الفرعية التالية:ويتفرع من ىذا السؤال الرئي
 ما أنماط التعمم الشائعة لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى؟ .3
ما االستراتيجية المقترحة القائمة عمى أنماط تعمم تالميذ الصف الرابع  .0

 اإلبتدائى؟
ما فاعمية االستراتيجية المقترحة فى تنمية الدافعية لتعمم العموم لدى  .1

 اإلبتدائى؟تالميذ الصف الرابع 
ما فاعمية االستراتيجية المقترحة فى تنمية التحصيل المعرفى فى العموم  .2

 لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى؟
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 :الدراسـة أىداف
 :مايمى الحالية الدراسة تستيدف

 .بناء استراتيجية مقترحة قائمة عمى أنماط التعمم .3
 تالميذ لدى لمتعمم فىتنميةالدافعية المقترحة االستراتيجية فعالية تحديد .0

 .اإلبتدائية المرحمة
 لدىتالميذ المعرفى التحصيل فىتنمية المقترحة االستراتيجية فعالية تحديد .1

 اإلبتدائية. المرحمة
 :عمى الحالية الدراسة اقتصرت :الدراســة حدود

 اإلبتدائى، بمدرسة دار العموم الخاصة الرابع الصف تالميذ من مجموعة .3
القاىرة،  تم اختيار تالميذ الصف الرابع  التعميمية بمحافظةإدارة السالم 

بالتحديد ألنو أول صف دراسى يدرس مادة العموم؛ ألن التمميذ فى ىذه 
المرحمة يقع فى مرحمة العمميات المحسوسة حيث يتعمم تدريجيًا من 

 المحسوس إلى شبو المحسوس إلى المجرد بما يتناسب مع سنو.
اإلبتدائى الترم  الرابع الصف عموم منيج ( منوحدة )الكائنات الحية .0

الثانى، وتم اختيار ىذه الوحدة الحتواءىا عمى عدد كبير من المفاىيم 
 البيولوجية ، وىو مجال تخصص الباحثة.

الصف الرابع اإلبتدائى  تالميذ لدى الحسيةالشائعة التعمم أنماط .1
 مالتعم نمط -البصرى نمط التعمم -السمعى التعمم وىى:)نمط

 المس/حركى(.
 تطبيق(. –فيم  –قياس تحصيل العموم فى مستويات )تذكر  .2
 ومكان بظروف وطبيعة مجموعة الدراسة وزمان محدده الدراسة نتائج .3

 .تطبيقيا
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 الدراســـة: فـروض 

 :التالية الرئيسية الفروض صحة من التحقق الحالية الدراسة تحاول 
 أفراد ىدرجات متوسط بين (3،.،إحصائيًاعند مستوى داللة ) يوجدفرق دال.3

 درجات ومتوسطى التجريبية الذين درسوا باستخدام االستراتيجية المقترحة المجموعة
 البعدى التطبيق الذين درسوا باستخدام الطريقة المتبعة فى الضابطة المجموعة أفراد

 .التجريبية المجموعة لصالح التحصيمى لالختبار
 أفراد درجات متوسطى ( بين3،.،داللة )عند مستوى  يوجدفرق داإلحصائياً .0

 القبمى التطبيقين التجريبية الذين درسوا باستخدام االستراتيجية المقترحة فى المجموعة
 البعدى. التطبيق لصالح التحصيمى لالختبار والبعدى
( بين أنماط التعمم الثالث 3،.،إحصائيًاعند مستوى داللة ) ال يوجد فرق دال.1

ركى ، السمعى، البصرى( وبين متوسطات درجات أفراد نمط التعمم) الممس/ح
المجموعة التجريبية الذين دراسوا باالستراتيجية المقترحة فى التطبيق البعدى لالختبار 

 التحصيمى.
 أفراد درجات متوسطى ( بين3،.،إحصائيًاعند مستوى داللة ) فرق دال يوجد.2

 درجات ية المقترحة، ومتوسطىالذين درسوا باستخدام االستراتيج التجريبية المجموعة
 البعدى التطبيق الضابطة الذين درسوا باستخدام الطريقة المتبعة فى المجموعة أفراد

 .التجريبية المجموعة لصالح لمتعمم الدافعية لمقياس
 أفراد درجات متوسطى ( بين3،.،إحصائيًاعند مستوى داللة ) يوجدفرق دال.3

 القبمى التطبيقين باستخدام االستراتيجية المقترحة فىالذين درسوا  التجريبية المجموعة
 .البعدى التطبيق لصالح الدافعية لمقياس والبعدى
( بين أنماط التعمم الثالث 3،.،إحصائيًاعند مستوى داللة ) ال يوجد فرق دال.4

) الممس/حركى ، السمعى، البصرى( وبين متوسطات درجات أفراد  نمط التعمم
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ذين دراسوا باالستراتيجية المقترحة فى التطبيق البعدى لمقياس المجموعة التجريبية ال
 دافعية تعمم العموم.

 :الدراسـة مصطمحات
 :Learning Stylesالتعمم أنماط

 والخبرات، والتي والمعمومات المعرفة المتعمم بيا يستقبل التى الطريقة ىي 
 فيياالمعمومات وُيدمج ُيسجل وُيرمز التي الطريقة المعمومات، ثم بيا يرتب

 والخبرات المعمومات استرجاع ثم المعرفى، ومن مخزونو فى بيا ويحتفظ
 .(Fleming&Bonwell,2002)عنيا التعبير فى نمطو يمثل الذى باألسموب

 حل فى استخداميا عمى الفرد اعتاد التى والعادات الطرق مجموعةمن ىي 
 (.1،،0)المقاني،الجمل،التعمم  أجل من التفكير عمميات وفى المشكالت
  : بأنيا إجرائيا   وتحددىا الباحثة

 متعمم كل لدى قوة نقطة تمثل والتى نسبياً  والثابتة المفضمة الحسية والمداخل الطرق
دراكيا المعارف فىتحصيل  وظيفية، وتشمل: )نمط بصورة واسترجاعيا وتخزينيا وا 

 .الممس/حركى( التعمم نمط –البصرى التعمم نمط -السمعى التعمم
 :Learning Motivationلمتعمم الدافعية
 غاية وتوجيو، لتحقيق الفرد سموك تحرك التى الذاتية الداخمية القوة تمك ىى
 ىذه لو، وُتستثار المعنوية، بالنسبة أو المادية أىميتيا أوب بالحاجة إلييا يشعر معينة
وخصائصو، وميولو، واىتماماتو( نفسو )حاجاتو،  الفرد من تنبع بعوامل المحركة القوة
بو)األشياء، واألشخاص،والموضوعات،  المحيطة أوالنفسية المادية البيئة من أو

 (.362، 1،،0(، )شحاتو،النجار،3،105،،0زيتون، واألفكار،واألدوات()حسن
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 وتحددىا الباحثة 

 نحو التعميمى الموقف فى سموكو توجو التى الداخمية المتعمم حالة:بأنيا إجرائيا   
فيو، وتقاس دافعية  واالندماج السموك ىذا استمرار عمى التعمم، وتعمل ىدف تحقيق

التعمم فى ىذه الدراسة من خالل الدرجة التى يحصل عمييا تمميذ الصف الرابع 
 اإلبتدائى فى مقياس الدافعية لمتعمم الذى أعدتو الباحثو.

 Proposed Strategy المقترحة األستراتيجية
مجموعة من األنشطة التدريسية المعدة وفق أنماط التعمم :بأنيا وتحددىا الباحثة

الثالث )بصري، سمعي، لمس/حركى( السائدة لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى فى 
 وحدة "الكائنات الحية"، و تنظم فى ثالث مراحل تدريسية ىى: 

 المتعمم و تدريبو عمى : وتيدف ىذه المرحمة إلى استثارة دافعية شاىد و الحظ
االستقراء واالستدالل من خالل مجموعة من األنشطة البصرية،العروض 
العممية، المتشابيات مما يثير حاسة البصر لدييم و يدفعيم لإلنتباه والتفكير 

 بما شاىدوه.
 وتيدف ىذه المرحمة إلى تدريب التالميذ عمى اإلنصات الجيد اسمع و ناقش :

رض األفكار واآلراء من خالل مجموعة من األنشطة والمشاركة الفعالة بع
السمعية، مما يثير حاسة السمع عند التالميذ و يدفعيم لممشاركة اإليجابية في 

 موقف التعمم.
 وتيدف ىذه المرحمة إلى توسيع خبرات التالميذ ومساعدتيم جرب و حاول :

كية التى عمى التعمم باألكتشاف من خالل مجموعة من األنشطة الممسية والحر 
دراكيم لمعالقات واالندماج الفعمى فى موقف التعمم.  تزيد من عدد استجاباتيم وا 
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وال تتبع ىذه االستراتيجية ترتيب محدد لمراحميا فيى عبارة عن دورة تبدأ من أى 
نمط وتنتيى بأى نمط فيى تختمف باختالف موقف التعمم والدرس الذى سوف يتم 

 شرحو.
 إجراءات الدراسة:

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار صحة فروضيا إتبعت الباحثة الخطوات 
 البحثية التالية:

أوال : تحديد أنماط التعمم الشائعة لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى وذلك عن 
 طريق:
مراجعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية المتعمقة بأنماط التعمم وكيفية  .3

 وتفسيرىا. التعرف عمييا
إعداد مقياس ألنماط التعمم لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى والتأكد من  .0

 صالحيتو.
تطبيق المقياس لمتعرف عمى أنماط التعمم الشائعة لدى تالميذ الصف الرابع  .1

 اإلبتدائى.
ثانيا :إعداد االستراتيجية المقترحة في ضوء أنماط التعمم الشائعة لدى تالميذ 

 إلبتدائى، وذلك من خالل:الصف الرابع ا
 مراجعة األدبيات المرتبطة بالبحث ونتائج الدراسات والبحوث السابقة وذلك لتحديد: . أ

 اليدف من االستراتيجية المقترحة..3
 الفمسفة القائمة عمييا االستراتيجية المقترحة..0
 المبررات التى تقوم عمييا االستراتيجية المقترحة..1
 .أسس االستراتيجية المقترحة.2

 تحديد مراحل االستراتيجية المقترحة. . ب
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ج. عرض الوحدة المعدة وفقًا لالستراتيجية المقترحة عمى مجموعة من الخبراء لمتأكد  

 من مناسباتيا و تعديميا فى ضوء مقترحاتيم.
ثالثا : تحديد فاعمية االستراتيجية المقترحة فى تنمية الدافعية لمتعمم والتحصيل 

 ميذ الصف الرابع اإلبتدائى من خالل:المعرفى فى العموم لدى تال
إعداد مقياس لدافعية التعمم لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى والتأكد من . أ

 صالحيتو.
إعداد اختبار تحصيمى فى العموم لتالميذ الصف الرابع اإلبتدائى والتأكد من . ب

 صالحيتو.
اختيار مجموعة من تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى،  تقسيميا إلى مجموعتين  . ت

 إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية.
التطبيق القبمي لمقياس الدافعية لمتعمم واالختبار التحصيمى فى العموم عمى  . ث

 المجموعتين التجريبية والضابطة.
 تطبيق االستراتيجية المقترحة عمى المجموعة التجريبية.. ج
 عمى العموم فى التحصيمى واالختبار لمتعمم الدافعية البعدي لمقياس التطبيق. ح

 والضابطة. التجريبية المجموعتين
 تسجيل البيانات و معالجتيا إحصائيًا وتفسير النتائج ومناقشتيا.. خ
 تقديم التوصيات والمقترحات. رابعا :

 أىمية الدراسة:
 قد تفيد ىذه الدراسة كل من:

 حيث تقدم ليم مخططي ومطورى المناىج: .6
  إطارًا عامًا لتنظيم وتخطيط منيج العموم  لممرحمة اإلبتدائية وفق

 االستراتيجية المقترحة.
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  توجو نظرىم نحو ضرورة االىتمام بأنماط التعمم ووضعيا فى االعتبار
 عند تطوير المناىج التعميمية.

 معممي العموم حيث تقدم ليم: .5
  السووتراتيجية تدريسووية تراعووى أنموواط تعمووم التالميووذ المختمفووة ودليوول نموووذج

معمووووم يوضووووح كيفيووووة التوووودريس باالسووووتراتيجية المقترحووووة والتووووى يمكوووون موووون 
 خالليا تنمية التحصيل المعرفى والدافعية لتعمم العموم.

  اختبار موضوعى لقياس تحصيل التالميذ فى وحدة )الكائنات الحية( عند
 رفية الثالثة )التذكر والفيم والتطبيق(.مستويات بموم المع

حيث تقدم ليم كتيب أنشطة لمتمميذ فى الوحدة التى تم تطبيقيا المتعممين: .4
 باالستراتيجية المقترحة.

 حيث تقدم ليم  القائمين عمي التقويم:.3
 مقياس لقياس أنماط التعمم الشائعة لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية. -
ل التالميوووذ فوووى وحووودة )الكائنوووات الحيوووة( عنووود اختبوووار موضووووعى لقيووواس تحصوووي -

 مستويات بموم المعرفية الثالثة )التذكر والفيم والتطبيق(.
 نتائج الدراسة:

أشارت نتائج الدراسة التجريبية إلى فعالية االستراتيجية المقترحة فى تنمية 
اإلبتدائى،حيث التحصيل المعرفى، والدافعية لتعمم العموم لدى تالميذ الصف الرابع 

 أشارت النتائج إلى:
( بين متوسطى درجات 3،.،" يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ).3

طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى 
 لالختبار التحصيمى لصالح المجموعة التجريبية".
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( بين متوسطى درجات 3،.،)" يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة .0 

طالب المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمىو البعدى لالختبار التحصيمى لصالح 
 التطبيق البعدى".

 درجات متوسطى (بين3،.،" يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ).1
 البعدى التطبيق فى الضابطة المجموعة طالب ودرجات التجريبية المجموعة طالب
 التجريبية". المجموعة لصالح حده بعدعمى وكل ككل العموم تعمم دافعية سلمقيا

 درجات متوسطى (بين3،.،" يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ).2
 العموم تعمم دافعية فىمقياس والبعدى القبمى التطبيقين فى التجريبية المجموعة طالب
 البعدى". التطبيق لصالح حده بعدعمى وكل ككل

( بين أنماط التعمم الثالث 3،.،إحصائيًاعند مستوى داللة ) يوجد فرق دال"ال .3
نمط التعمم ) الممس/حركى ، السمعى، البصرى( وبين متوسطات درجات أفراد 
المجموعة التجريبية الذين دراسوا باالستراتيجية المقترحة فى التطبيق البعدى لالختبار 

 التحصيمى".
( بين أنماط التعمم الثالث 3،.،مستوى داللة )"ال يوجد فرق داإلحصائيًاعند .4

نمط التعمم ) الممس/حركى ، السمعى، البصرى( وبين متوسطات درجات أفراد 
المجموعة التجريبية الذين دراسوا باالستراتيجية المقترحة فى التطبيق البعدى لمقياس 

 دافعية تعمم العموم".
 ث     

 من نتائج ، يمكن التوصية بما يمى:فى ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية 
 التعمم أنماط لتالئم التدريس وأساليب استراتيجيات في التنويع المعممين عمى.3
 طالبيم. لدى المختمفة
 المفضمة التعمم أنماط عن الكشف فى لتساعدىم لممعممين تدريبية دوارت عقد.0
 طمبتيم. لدى التعمم وفقًا ألنماط التدريس تصميم عمى المتعممين، وتدريبيم لدى



 

039 

 5168 واألربعون الحادى العدد            مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

تدعيم برامج إعداد معممى العموم بالمرحمة اإلبتدائية بطرق وأساليب تعميم .1
 جديدة يتم فييا مراعاة أكبر قدر ممكن من أنماط تعمم المتعممين.

إعداد بعض الندوات األرشادية لتبصير التالميذ بأنماط تعمميم و كيفية .2
ريبيم عمى كيفية التعامل مع التعرف عمييا، وأثرىا فى العممية التعميمية، وتد

 المعمومات بفاعمية . 
أثناء إعداد وتخطيط المناىج يجب اختيار أسموب عرض وتنظيم المحتوى .3

التدريسى الذى يتالئم مع أنماط تعمم التالميذ وتوفير مدى واسع من األنشطة 
 المتنوعة.
عمى األنشطة الحسية  األساسية المرحمة فى العموم مناىج تركيز ضرورة.4

اإلدراكية التى تثير حواس المتعممين وتجذب انتباىيم باالضافة إلى األنشطة التى 
 تحث عمى التفكير.

مراعاة خصائص تالميذ المرحمة اإلبتدائية واحتياجاتيم وميوليم واىتماماتيم .5
 عند تطوير مناىج العموم .

التأكيد عمى إيجابية التالميذ فى الوصول إلى المعمومات بأنفسيم، وتجنب .6
 التقديم المباشر لممعمومات فى صورتيا النيائية بقدر االمكان. 

 مقترحات الدراسة:
 فى ضوء نتائج الدراسة الحالية ، يقترح إجراء الدراسات التالية:

أنماط التعمم المختمفة، تقييم وحدات دراسية فى مناىج العموم المقرره حسب  .3
 واعادة بناءىا بطريقة تراعى أنماط التعمم المختمفة.

التوسع فى دراسة طرق مالءمة أنماط تعمم المتعمم مع نمط تعمم المعمم،  .0
 وأثره عمى المستوى األكاديمى لمطالب.

 مكونات بيئة التعمم وعالقتيا بأنماط تعمم وتفكير التالميذ. .1
 ة تراعى أنماط التعمم المختمفة.فية التقييم بصور دراسة كي .4


