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احر اسرتاتيجية يخهج االستًاع )انتعهى اننشط( يف حتصيم طالب انصف اخلايس االعدادي يف 
 يادة انقرآٌ انكريى وانرتبية االساليية

 دينا أمحد يهدي انعزاوي و.و
 ممخص البحث : 

السخحمة  ستخاتيجية مثمث االستساع في تحريل شالبثخ اا)الى معخفة الحالي  البحث ييجف
فادة مشيا في خمفية نطخية ودراسات سابقة لإل ةحثالبا تاعتسج، وقج )في مادة التخبية االسالميةاالعجادية 

 متصمبات البحث واجخاءاتو.

شالبًا ( 60)مغ عيشة البحث السشيج التجخيبي لمتػصل الى نتائج البحث وتكػنت  ةالباحث تاستعسم
ستعسال استخاتيجية مثمث شالبًا درست با (29تجخيبية تزع ) مػزعيغ بذكل عذػائي عمى مجسػعتيغ االولى

بيغ  ةالباحث تكافأو  .شالبًا درست بالصخيقة االعتيادية (31لثانية السجسػعة الزابصة وتزع )وااالستساع 
 توقج صاغ .شيخمحدػبًا باأل العسخ الدمشي لمصمبةألبػيغ و السجسػعتيغ في متغيخات التحريل الجراسي ل

في ضػء القخآن الكخيع والتخبية االسالمية خصصًا تجريدية لسػضػعات  افًا سمػكيًة وأعجتىجا ( 50) ةالباحث
وفي فقخة،  (20اختبارًا تحريميًا يتألف مغ ) ةثالباح تواعج .السرػغةمحتػى الكتاب واالىجاف الدمػكية 

عمى السجسػعة ي درست باستعسال استخاتيجية مثمث االستساع التجخبة تفػقت السجسػعة التجخيبية التنياية 
 الزابصة التي درست باستعسال الصخيقة االعتيادية .

مشيا استعسال بعجد مغ التػصيات الباحثة  اوصتوفي ضػء الشتائج التي تػصل الييا البحث 
 ولكافة السخاحل الجراسية . القخآن الكخيع والتخبية االسالمية  مادة تجريذ فياستخاتيجية مثمث االستساع 
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 التعخيف بالبحث :الفرل االول 

 مذكمة البحث :

القخآن الكخيع والتخبية  مادة في قرػر شخائق التجريذ الستبعة في تجريذ الحالي البحث تكسغ مذكمة     
( وكحلظ دراسة 13:2002اليو دراسة )التسيسي : عغ تحقيق االىجاف السػضػعة وىحا ما اشارتاالسالمية 
 (2:2004)الصائي :

مغ التعميع  تدخب الصمبة إذ الحطت ة،احداس الباحث أيزا البحث ومغ اسباب تبمػر مذكمة
التجريذ  اساليبشخائق و وتخجع مذكمة ىحا التدخب الى . تعسل في مجال التعميع اوعدوفيع عغ الجراسة كػني

  .(15:2001( وكحلظ دراسة ) االنراري :148:2006أبخاليع :ى ذلظ دراسة )وأكجت عم ةغيخ السذػق

القخآن الكخيع مادة  يإدراك مجرس ( عشجما اشارت الى ضعف2003)الجشابي:دراسة كجتو ا وىحا ما
االىتسام بتصبيق قػاعج التجريذ  ارة دافعية الصمبة وشخائقيا وقمةساليب استثأصخائق و لوالتخبية االسالمية 

خاصة القخآن الكخيع والتخبية االسالمية الحجيث واسدو التي تبشى عمييا شخائق التجريذ العام وشخائق تجريذ 
رات التفكيخ يشسي ميا كسا اشار بعس الباحثيغ الى ان التجريذ في السجارس ال ،(133:2003)الجشابي :

في اكداب السعمػمات وىحا ما  ػب الستبع مازال عمى الصخيقة االعتياديةحيث ان االسم والجافعية لجى الصمبة
مغ ضعف في ميارات القخاءة بذكل  السخحمة اإلعجادية ويعاني شمبة  .(204:1997دراسة )الذخقاوي: ذكختو

 الى يارات القخاءة وحاجة ىؤالء الصممبةمغ الجراسات والبحػث وجػد ضعف في م ةعام فقج اضيخت نتائج كثيخ 
خالل مشاىج وبخامج واستخاتيجيات قادرة عمى تشسية ىحه اكتداب ىحه السيارات عغ شخيق التعمع والتعميع مغ 

 ( 9:2010)الحػامجة : .السيارات

ازمة حادة في محتػى السادة التعميسية وفي مادة القخآن الكخيع والتخبية االسالمية ع يعمكسا يػاجو ت
ءة في تشسية القجرات االبجاعية واالقترار عمى جانب الكتابة دون القخاالسشاىج الجراسية عمى حج سػاء 

في الكذف عغ اثخ استخاتيجية مثمث االستساع  ة( ومغ ىحا السشصمق جاء اىتسام الباحث12:2016الحخبي :)
 .)وىي مغ استخاتيجيات التعمع الشذط(
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 االتي: ىحا البحث في الدؤال وبالتالي يسكن تحجيج مذكمة 

مادة في  الرف الخامذ االعجاديتحريل شالب استخجام استخاتيجية مثمث االستساع في  ما اثخ"
 ؟"القخآن الكخيع والتخبية االسالمية 

 

 ثانيًا : اىسية البحث :

 يسكن تمخيص مهاضع االىسية االساسية ليحه الجراسة في الشقاط االتية :

ستعسال استخاتيجية مثمث التجريذ باجرسيغ عمى تحديغ شخائق قج يداعج ىحا البحث الس – 1
 االستساع .

 قج يػفخ ىحا البحث لمصالب الصخيقة السثمى لالستحكار والحفظ . – 2
القخآن الكخيع قج يداىع ىحا البحث في انتباه السذخفيغ التخبػييغ وإرشادىع الى تجريب مجرسي  – 3

 .ستخاتيجية  والتخبية االسالمية الستعسال ىحه اال
ستخاتيجيات الحجيثة لمتجريذ وادراك اىسيتيا وعالقتيا بالتفكيخ السعخفي غ االىتسام باالالبج م –4 

لتشسية قجرات الصمبة عمى االبجاع الن السشاىج الجراسية السقخرة حاليًا تقػم عمى الحفظ والتمقيغ 
 واصبحت خارج الدمغ والعرخ .

ضخورة ادراك رجال التخبية والستخررػن ان عمى عاتقيع ميسة عاجمة ىي تصػيخ بخنامج  –5 
االعجاد لمسجرس وتصػيخ السشيج عشج ذلظ تكػن قج وضعت عمى اول الدمع الحي يؤدي بيا الى 

 . الصخيق الرحيح
 (65:2001)شحاتو :

 
 ثالثا: ىجف البحث :
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القخآن مادة  تحريل في السخحمة االعجاديةب معخفة اثخ استخاتيجية مثمث االستساع لجى شال  
 .الكخيع والتخبية االسالمية 
 رابعًا : فخضية البحث : 

( بيغ متػسط درجات تحريل 0005يػجج فخق ذو داللو احرائية عشج مدتػى داللة ) ال
مثمث "بصخيقة القخآن الكخيع والتخبية االسالمية شالب السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػن مادة 

مادة القخآن الكخيع والتخبية وبيغ متػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة الحيغ يجرسػن  "االستساع
 .في االختبار التحريميبالصخيقة االعتيادية االسالمية 

 :  : حجود البحثخامداً 
 : شالب الرف الخامذ االعجادي .الحجود البذخية – 1
 م(2020-2019)لمعام :  لفرل الجراسي الثاني: اةانيالدم ودالحج – 3
 لمرفالقخآن الكخيع والتخبية االسالمية مغ كتاب (: الػحجة الثانية ة )السعخفيػعيضالسػ  ودالحج – 4

 . الخامذ االعجادي
 : تحجيج السرظمحات :ساً ساد
 االستخاتيجية : – 1
 (2003عخفيا شحاتة والشجار ) -

الرف لمػصػل غخفة ىي مجسػعة مغ االجخاءات والسسارسات التي يتبعيا السجرس داخل 
الى مخخجات في ضػء االىجاف التي وضعيا وىي تتزسغ مجسػعة مغ االساليب والػسائل 

 (39:2003 :والشجار لتي تداعج عمى تحقيق االىجاف )شحاتةواالنذصة واساليب التقػيع ا
 (2313يخ وسساء )عخفيا زا -

0 وتػضع عادة لسجة شػيمة قج سػضػعة لتصػيخ العسمية التعميسيةمجسػعة الخصط الىي 
 (126:2013ترل الى سشػات عجة )زايخ وسساء :

  :استخاتيجية مثمث االستساع – 2
 (2011عخفيا )الذسخي : -
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0 تساع ويتع مغ خالل مجاميع ثالثيةاالستخاتيجية التي تذجع عمى ميارات التحجث واالس"
0 ول ُمتحجث يذخح الجرس او الفكخة0 فاأللب في كل مجسػعة ثالثية دور محجدلكل شاحيث يكػن 

والصالب الثاني ُمدتسع جيج ويصخح االسئمة عمى الصالب االول 0 والصالب الثالث يخاقب العسمية وسيخ 
 الحجيث بيغ زميميو ويقجم تغحية راجعة ليسا فيػ يكتب مايجور بيغ الصالبيغ ويكػن اشبو بالسخجع

مغ خالل مجوناتو عسا ذكخه زميميو فيقػل لقج ذكخ فالن كحا  وذكخ فالن كحا  فعشجما يحيغ دوره يقخأ
ويقػم السجرس بتبجيل االدوار بيغ الصالب في كل مجسػعة ثالثية وتعاد الخصػات نفديا مع بكية 

 (50:2011)الذسخي :"االسئمة 
 (2016عخفيا )حيجر : -

الصالب تذجع عمى الحػار والسشاقذة يذعخ الصالب بجورىع في  استخاتيجية تجريدية تعاونية بيغ
اعجاد البيئة السالئسة وتقجيع العسمية التعميسية مغ خالل بشائيع السعخفة بأنفديع ويكػن دور السجرس 

 :السيام إلنجازىا مغ قبل الصالب وتػفيخ الػسائط السالئسة لتشفيح ىحه السيسات التعميسية ) حيجر
8:2016) 

 :جخائي الستخاتيجية مثمث االستساعالتعخيف اال -
الب بذكل مختب لتقجيع السعمػمات لمص الباحثيدتعسميا خاتيجية مغ استخاتيجيات التعمع الشذط است

 "وتخكد عمى ميارتي حجث والقخاءة والكتابة لجى الصالبوالت "االستساع"ومشطع تشسي ميارات 
 ."االستساع والتحجث

 : التحريل – 3
 (2333شحاتة )عخفو  -

بأنو مقجار ما يحرل عميو الصالب مغ معمػمات او معارف او ميارات معبخًا عشيا بجرجات في 
 .االختبار السعج بذكل يسكغ معو قياس السدتػيات السحجدة ويتسيد بالرجق والثبات  والسػضػعية

 ( 89:2003)شحاتو :
 التعخيف االجخائي لمتحريل : 
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القخآن الكخيع في اداء اختبار صالب الرل عمييا الجرجات التي يحيقرج بو في ىحا البحث 
 .الباحثة السعج مغ قبل والتخبية االسالمية 

 : القخآن الكخيم والتخبية االسالمية  – 4
 (1999عخفيا يهنذ ) -

في حياة الفخد والجساعة  التشطيع الشفدي واالجتساعي الحي يؤدي الى اعتشاق االسالم وتصبيقو كمياً 
فيي ضخورة حتسية لتحقيق مبادئ االسالم وىي بيحا السعشى تييئة الشفذ االندانية لتحسل ىحه 

 ( 21:1999االمانة )يػنذ :
 تخبية االسالمية :قخآن الكخيم والالتعخيف االجخائي لم

نية واالحاديث الشبػية الذخيفة وعجد مغ الديخ واالبحاث التي ىي مجسػعة مغ اآليات القخآ
الحي يجرسو شالب الرف الخامذ االعجادي في القخآن الكخيع والتخبية االسالمية يتزسشيا كتاب 

 . ليحه السخحمةالقخآن الكخيع والتخبية االسالمية  مداقًا دراسيًا يحقق اىجاف الجولة العخاقية بػصفو

 

 نظخية ودراسات سابقة خمفيةلفرل الثاني : ا
 نظخية : خمفية –واًل ا

 السحهر االول مفيهم التعمم الشذط : – 1
صالب في مختمف السخاحل يعج احج السجاخل التخبػية التي يسكغ في ضػئيا تعميع ال

نذصة السقجمة لمصالب ) العجوان 0 حيث يعتسج عمى االشتخاك في مختمف االالتعميسية
 (53:2016:واحسج

وتدايج االىتسام بو مع بجايات القخن الحادي والعذخيغ وكان لمثػرة السعخفية دور رئيذ في 
عمى عسمية التعمع واالنتقال بجور السجرس مغ ذط كأحج االتجاىات االيجابية الكبيخة دعع التعمع الش

 (35:2012:ناقل لمسعمػمات والسعارف الى مػجو ومخشج في تعمع الصالب )رفاعي 
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لشذط ىػ مسارسة العسل او مسارسة السادة اثشاء السػقف التعميسي ويعسل السجرس والتعمع ا
ية اكتذافاتيع الخاصة كسػجو )بجاًل مغ االقترار عمى دور السحاضخ( ويقػم الصالب خالل عسم

0 الشقصة الخئيدة ىشا تكسغ في تغييخ بؤرة التخكيد مغ التجريذ الى التعمع )رمزان حػل السادة
:184:2009) 

لتخبػية وتحقيق التعمع الشذط يشػع فيو السجرس في االستخاتيجيات السدتخجمة إلثخاء البيئة او 
يسارسو مغ انذصة مختمفة تسشحو  0 ويكػن الصالب فييا محػرًا رئيدًا مغ خالل مااالىجاف السصمػبة

 (16:2015الفخصة لمسذاركة الفاعمة وتصبيقيا في حياتو العسمية )الخشيجي :
الشذط يزع الصالب في مػاقف غشية بالسيام العقمية بحيث يدتسع يالحظ يشاقر والتعمع 

تعمسو بشفدو ويقجم  يذارك االخخيغ بفاعمية والصالب يحتاج الى ان يسارس ويبشي معاني حػل ما
تو ويخبصيا بسا تعمسو )الكعبي االمثمة ويدتخجم ميارات متعجدة ويشجد ميسات تعتسج عمى خبخا

:303:2016. ) 
ديع التخبية الحجيثة في تكػيغ الذخرية بػاسصة ربط الجروس بحياة الصالب فميذ ىجف وت

التخبية تمقيغ الصالب مجسػعة مغ الحقائق الجافة وانسا تذبع السجرسة حاجات الصالب واىتساماتو 
 0جابية وتجريب الصالب عمى التفكيخوميػلو وتشسي استعجاداتو وقجراتو وذكاءه وتكػيغ العادات االي

وتذتخك شخائق التجريذ الحجيثة في خاصية اساسية وىي جعل الصالب ايجابيًا نذصًا في العسمية 
 (12:2006التعميسية )ابخاليع :

 (2316)جهدت : اىجاف التعمم الشذط : -أ 
 دعع الثقة بالشفذ لجى الصالب نحػ مياديغ السعخفة الستشػعة . – 1
 تسكيغ الصالب مغ اكتداب ميارات التعاون والتفاعل والتػاصل مع االخخيغ . – 2
 وتجريديع عمى ان يعمسػا انفديع بأنفديع . الصالبتذجيع  – 3
تذجيع الصالب عمى السخور بخبخات تعميسية وحياتية حكيكية فالتعمع الشذط يقػم اساسًا عمى  – 4

 مبجأ التعمع عغ شخيق الخبخة .
 ع .صالب عمى اكتداب ميارات التفكيخ العميا كالتحميل والتخكيب والتقػيتذجيع ال – 3
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) جػدت                                                                               
:9:2016) 

 اىسية وفهائج التعمم الشذط : -ب 
التعميسية التي تعتسج عمى ان شالب اليػم لجييع تػجو اكبخ نحػ التكشػلػجيا ونحػ البيئة 

 )العسمةفػائج التعمع الشذط تتسثل في:سالئسة لمتعمع الشذط ويخى التعامل الدخيع مع االجيدة واالدوات ال
:2005 ) 
سًا لمعسمية التخبػية حيث تفتخض الشطخية الشفدية ان الرف الشاجح مياسمػب التعمع الشذط  يعج – 1

البقاء فيو اكبخ مجة زمشية مسكشة حيث تكػن البيئة مغخية ىػ الرف الحي يحخص الصالب عمى 
0 نقػل خخى التي يفزميا الصالب عغ غيخىا0 وكسا قيل قجيسًا: البيت بدكانوالسشافدة لمبيئات اال

 الرف بسجرسو وشالبو .
فخوقًا كبيخة لرالح اسمػب االبحاث التي قارنت اسمػبي السحاضخة والسشاقذة اشارت بأن ىشاك  – 2
 عغ اسمػب السحاضخة . قاشالش
يتعمسػن كثيخًا لسجخد جمػسيع في الرف  0 فالصالب المع ليذ رياضو تعتسج عمى السذاىجةالتع – 3

0 قًا وتمفظ السعمػمات في االمتحانواستساعيع لمسجرس وحفطيع الػاجبات وخبخات تخبػية معجة مدب
 ن يجعمػا ما تعمسػه جدءًا مغ انفديع .0 يجب ايتعمسػنو. يكتبػن عشو عمييع ان يتحجثػا عغ مالية ما

 فيع السادة الجراسية وتحكخىا لفتخة شػيمو وقمة نديانيا . – 4
 ارتفاع دافعية الصالب وزيادة محبتيع لمسجرس والسادة التعميسية . – 5

 (15:2005:)العسمة                                                                           
 دور السجرس في التعمم الشذط : -ت 

السجرس يعشي تقميل دور  إال ان ذلظ ال ،يتيح التعمع الشذط فخصة كبيخة لمصالب داخل الرف
فعمى الخغع مغ ان مدؤولية التعمع تقع عمى عاتق الصالب اال ان لمسجرس ادوار متعجدة ودوره االكبخ 

خحمة التشفيح فيتحػل العبء الكبخ الى م يكػن في مخحمة التخصيط الججيج لمتعمع الشذط 0 اما في
 . حيث يذارك بفاعمية في عسمية التعمع .الصالب
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عجم  –العقمية السشصكية  –: تقبل الشقج في التعمع الشذط برفات شخرية مثلوالبج ان يتستع السجرس 
ي عجم التشاقس ف –القجرة عمى التحميل واالبجاع  -االخالص في العسل  –التدمط في القخارات 

0 وذلظ حتى يكتدب ثقة الصالب )كػثخ واخخون دمػك مع الصالب داخل الرف وخارجوال
:154:2008 ) 

 دور الظالب في التعمم الشذط : -ث 
تغيخت نطخة التخبػييغ الى الصالب مغ كػنو مدتقبل سمبي لمسعخفة الى متعمع نذط يبشي السعخفة 

 :ذلظ مغ خالل( ويتع 2010شفدو وبصخيقتو الخاصة )ثشاء :بشفدو ول
 لسا يجور حػلو . ةسالحطة جيجب الصالب كسالحظ : يترف -
 الصالب كقائج : يتحسل مدؤولية تعمسو ويحجد اىجافو . -
 الصالب كسخصط : يخصط لتعميسو ويحجد اىجافو . -
 الصالب كباحث : يبحث عغ السعخفة بشفدو . -
 عسالو واعسال زمالئو .ب كشاقج : يشقج نقجًا ايجابيًا إلالصال -
            صالب كسذارك : يذارك بإيجابيو ونذاط في الجرس .ال -

 (33:2010)ثشاء : 

 مفيهم استخاتيجية مثمث االستساع :  – 2

اشًا اذ ان االستساع نذ ،تعج ميارة االستساع مغ اكثخ السيارات استخجامًا في الحياة اليػمية
والحذ الجاخمي 0 وتتصمب قػة االدراك دقة في والشتائج مخكبًا مغ خالل العسمية  يػميًا واترااًل لغػياً 

ػاقف الحياة السالحطة وعسقًا في االستساع 0 وتكتدب ميارة  االستساع اىسيتيا مغ مسارستيا في م
 ( .450:2014)ابػ سخحان :

0 واالستساع ىػ بجاية التمقي وىػ الشسط سع ىي االولى مغ بيغ قػى االدراكوتعج شاقة الد
يسكغ ان يتعمع الكالم والقخاءة  شخيقو الصفل مفخداتو المغػية  الن االندان ال االول الحي يدتسج عغ
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ان اداة االستساع االذن وىي اول  (195:2008ومحسػد:)عبج هللا   "ستساعاال"والكتابة مالع يدبقيا 
 (45:2010وسيمة تعسل عشج االندان بعج والدتو )الذشصي 

ىسية الدسع ذكخه القخان الكخيع تجاىات ونطخًا ألتعسل في جسيع االاداة  "االستساع "كسا ان
ْسَع َواْلَبَرَخ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ مقجمًا عمى البرخ في سبعة وعذخون مػضػعًا مشيا قػلو تعالى ) ِإنَّ الدَّ

في ىحه اآلية الكخيسة خز هللا ىحه الحاسة وقجميا عمى  {36ُأولِئَظ َكاَن َعْشُو َمْدُؤواًل }اإلسخاء/
يجيجىا  نيا عامل ميع في عسمية االترال وىي ايزًا ميارة ال ادق الحػاس وارقاىا ال البرخ فيي

 (139:2015الستجرب عمييا )االحسجي : إال

استخاتيجية تجريدية يتخحىا السجرس عشج شخحو لسػضػع معيغ تذجع  ومثمث االستساع ىي
والتجويغ يكػن الستعمع فييا محػر العسمية التعميسية ويتع تشفيحىا مغ شخيق  "االستساع والتحجث"عمى 

جون0 ويتع فييا تبجيل االدوار تقديع الصالب الى مجاميع ثالثية متكػنة مغ مدتسع 0 متحجث 0 م
 (043:2016 وىجى :يمبػ سعيج)ا

 خظهات استخاتيجية مثمث االستساع : -أ 

 ثالثية .يقدع السجرس الصالب الى مجاميع  -
 لكل شالب في كل مجسػعة لو دور محجد كسا يمي : -

 ويذخح الجرس –الصالب االول : متحجث  –أ           
 الصالب الثاني : مدتسع جيج 0 ويصخح االسئمة عمى الصالب االول  –ب           
ي ويقجم الصالب الثالث : يخاقب العسمية وسيخ الحجيث بيغ الصالب االول والثان – جـ          

يجور بيغ الصالبيغ ويكػن اشبو بالسخجع 0 فعشجما يحيغ دوره يقخأ  تغحية راجعة ليسا فيػ يكتب ما
 وذكخ فالن كحا  اذكخه زميميو فيقػل ذكخ فالن كح مغ خالل مجوناتو ما

 (50:2011تبجيل االدوار بيغ الصالب  )الذسخي : -
 اىجاف تجريذ مثمث االستساع : -ب 
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 (2001)شعيسيو ومشاع :كسا يػضحيا 
 استيعاب السدتسع لسا سسعو معخفيًا او سمػكيًا او وججانيًا . – 1
 الستابعة ( –االنتباه  –ان يجيج الصالب االستساع الجيج )اليقطة  – 2
 ان يجرك اىسية الكمسة ودورىا في بشاء السعشى واستعساالتيا السختمفة  – 3
 الستكمع ومقاصجه في كالمو . يقػلو ان يكتدب القجرة عمى ادراك ما -4
 سسعو ومعخفة الستشاقزات والفخق بيغ الحكيقة والخيال  ان يجيج نقج ما -5

)شعيسو ومشاع                                                                         
:82:2001) 

 
 
 

 ثانيًا : الجراسات الدابقة 
 (2316دراسة ) حيجر : – 1

اثخ استخاتيجية مثمث االستساع في تحريل شالبات الرف الثاني الستػسط في مادة "         
  "التاريخ

وتكػن مجتسع الجراسة مغ شالبات الرف الثاني الستػسط الالتي يجرسغ في  "اجخيت في ديالى 0
شالبة لمسجسػعة  (30( شالبة بػاقع )60السجارس الستػسصة والثانػية تكػنت عيشة الجراسة مغ )

استعسمت الباحثة ترسيسًا تجخيبيًا ذا ضبط جدئي "0  "( شالبة لمسجسػعة الزابصة30جخيبية و)الت
 .  "لمسجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية واالختبار البعجي

اما اداة البحث اعجت الباحثة اختبارًا تحريميًا مػضػعيًا مغ نػع االختيار مغ متعجد عمى وفق "
متعجدة مشيا االختبار وقج استعسمت وسائل احرائية " "يف )بمػم(السدتػيات الثالثة االولى مغ ترش

واضيخت نتيجة الجراسة الى وجػد  "(2التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ متداويتيغ في العجد ومخبع كاي )كا
في التحريل في مادة التاريخ لرالح شالبات "( 0005فخق ذو داللو احرائية عشج مدتػى )
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وشالبات السجسػعة الزابصة الالتي  "مثمث االستساع"السجسػعة التجخيبية الالتي درسغ باستخاتيجية 
 :ك(2016)حيجر :                         درسغ السادة بالصخيقة االعتيادية

 (2316دراسة ) الكعبي :  – 2 
ساع في تحريل مادة الجغخافية وتشسية ميارات التفكيخ العمسي اثخ استخاتيجية مثمث االست"

حا الغخض اختباريغ احجىسا لي الباحث0 اعج 0 اجخيت في بغجاد"لجى شالب الرف االول الستػسط
عمى )  "في بشاء االختبار التحريمي الباحثواعتسج ". العمسي . واالخخ مكياس لمتفكيختحريمي

مكياسا" لمتفكيخ  الباحث( فقخة كسا اعج 40ذي اربعة بجائل ( وتكػنت مغ ) االختيار مغ متعجد
( ميارات لمتفكيخ العمسي وىي ) السالحطة والترشيف واالستجالل والتعسيع والتشبؤ( 05 تزسغ )العمسي

( فقخات لكل ميارة عجا ميارة 7( فقخة مػزعة عمى السيارات الخسذ بػاقع )36وتكػن السكياس مغ )
0 تكػنت عيشة الجراسة مغ "ترسيع تجخيبي ذي الزبط الجدئي  الباحثاستعسل "( فقخات 0 8واحجة )

0 واضيخت ( شالبا" لمسجسػعة الزابصة38و) ( شالبا" لمسجسػعة التجخيبية37) ( شالبا" بػاقع75)
ذ اذ ليا اثخ اكبخ مغ الصخيقة االعتيادية عشج التجري "استخاتيجية مثمث االستساع"نتائج الجراسة ان 

                ساعجت عمى زيادة التحريل في مادة الجغخافية عشج شالب الرف االول الستػسط.
     

    (9:2016)الكعبي :

   

 الفرل الثالث 
 مشيجية البحث واجخاءاتو :

واالجخاءات لتحقيق مخمى البحث والتحقق مغ الباحثة يا تيتشاول ىحا الفرل السشيجية التي اعتسج
 فخضيتو .

 الترسيم التجخيبي : – 1
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( عمى التجخبة 310:2005ترسيسَا تجخيبيًا الحي يعتسج كسا ذكخ )عبيجات واخخون:الباحثة  انتقت
0 وضبط تأثيخ العػامل االخخى غيخ العامل التجخيبي ذات الزبط الجدئي الحي في اثبات الفخوض

 ( 1: كسا في الججول )عمى الشحػ االتي اشاسب وضخوف بحثييت
 (1رقع ) الججول

 السجسػعة الستغيخ السدتقل الستغيخ التابع قياس الستغيخ التابع

 اختبار تحريمي
 التحريل الجراسي

 

استخاتيجية مثمث 
 االستساع

 السجسػعة التجخيبية

 السجسػعة الزابصة الصخيقة االعتيادية
 مجتسع البحث : – 2

العجادية في السجارس االخامذ االعجادي  يتكػن مجتسع البحث الحالي مغ شالب الرف
( 51/ الخصافة االولى 0 والتي تزع )جيخية العامة لتخبية محافطة بغجاد سفي الالشيارية لمبشيغ 

 (2لمبشيغ وحدب الججول ) ( اعجادية24( اعجادية لمبشات وبػاقع )27قع )بػا اعجادية
                                     

 (2الججول )
 مجتسع البحثعيشة 

 البشاتاعجاديات  البشيغ اعجاديات  السجسػع
51 24 27 

 
 عيشة البحث : – 3

بذأن تدييل القخآن الكخيع والتخبية االسالمية بديارة السجرسة والتشديق مع ادارتيا ومع مجرس الباحثة  تقام   
 الرف الخامذ االعجاديالبًا مغ شالب ( ش 29شعبة )أ( وتزع )الباحثة  تر عسمية اجخاء التجخبة اختا

0 واختيخت الذعبة )ب( وتزع "اع استخاتيجية مثمث االستس"س شالبيا لتسثل السجسػعة التجخيبية التي يجر 
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بالصخيقة "لتسثل السجسػعة الزابصة التي يجرس شالبيا  البًا مغ شالب الرف الخامذ االعجادي( ش31)
 . "االعتيادية 

 تكافؤ السجسهعتين : – 4
 بيغ مجسػعتي البحث في الستغيخات االتية :الباحثة  تكافأ

 بػيغ .التحريل الجراسي لأل – أ
 سخة .مدتػى الجخل الذيخي لأل – ب
االعجادي لمعام  لمرف الخامذات الشيائية في االمتحانالقخآن الكخيع والتخبية االسالمية درجة  – ج

 (2019-2018)الجراسي 
 لمرف الخامذالقخآن الكخيع والتخبية االسالمية السعمػمات الدابقة عغ مػضػعات كتاب  –د 

 .االعجادي

 ضبط الستغيخات الجخيمة : – 5

ان البحػث التجخيبية معخضو لتأثيخ بعس الستغيخات الجخيمة التي قج تؤثخ في الرجق الجاخمي 
انيا تؤثخ في سالمة  عتقجالستغيخات الجخيمة التي تعمى ضبط الباحثة  توالخارجي لمترسيع التجخيبي لحا عسم

اثخ اجخاءات التجخبة  –ادوات الكياس  –الحػادث السراحبة  –الشزج  –: )االنجثار التجخيبي التجخبة وىي
 (مجة التجخبة –مكان التجخبة  –تػزيع الحرز  –السجرس  –

 :مدتمدمات البحث – 6

 :تحجيج السادة العمسية –أ 

( )التجخيبية والزابصةالسادة العمسية السذسػلة بالبحث التي درست شالب السجسػعتيغ الباحثة  تحجد
)الصبعة الخابعة لمرف الخامذ االعجادي السقخر القخآن الكخيع والتخبية االسالمية مفخدات مغ كتاب 

اصحاب  –حق الرجيق  – )سػرة السؤمشػن  مػضػعات خسدة عمى وقج اشتسمت الػحجة الثانية، (2018:
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القخآن الكخيع والتخبية بحدب الخصة الدشػية لسجرس مادة  ( افات المدان – واالبػييغ حقػق االوالد –الدبت 
 .االسالمية 

 صياغة االىجاف الدمهكية : –ب 

يعخف اليجف الدمػكي بأنو )جسمة او عبارة )صيغة ( ترف التغييخ السصمػب إحجاثو في سمػك 
( 50)الباحثة  ت( وقج صاغ51:2007تػن :( )زي0 ويسكغ مالحطتو او قياسوعميسيةالصالب نتيجة لمخبخة الت

فًا لمتحميل و اىجا ( 10( اىجاف لمتصبيق و)8مفيع و )ًا لف( ىج10( لمتحكخ و)10وزعت بػاقع ) ىجفًا سمػكياً 
والتقػيع وعمع ( خبخاء متخرريغ في الكياس 10يا عمى )تثع عخض ( اىجاف لمتقػيع6و) ( اىجاف لمتخكيب6)
ئيع ومالحطاتيع ومجى استيفائيا لذخوط صياغة االىجاف لبيان آراالقخآن الكخيع والتخبية االسالمية شفذ و ال

الباحثة يا تالدمػكية وقج تع اجخاء بعس التغيخات السقتخحة لبعس الفقخات وفي ندبة االتفاق التي اعتسج
( 3الججول ) و ( خبخاء فأكثخ8لتي اتفق عمييا )ا%( او اكثخ مغ آراء السحكسيغ أي قبمت االىجاف 80)

                         يبيغ ذلظ

 (3الججول )                                                 

 يػضح عجد االىجاف الدمػكية وتػزيعيا وفق ترشيف بمػم                         

 السػضػعات التحكخ الفيع التصبيق التحميل التخكيب التقػيع السجسػع

12 1 1 3 3 4 4 
سػرة 

 السؤمشػن 

7 1 - 1 1 2 2 
حق 

 الرجيق

7 1 2 1 - 2 1 
اصحاب 
 الدبت

حقػق  4 3 1 2 1 1 12
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االوالد 
 واالبػيغ

 افات المدان 2 4 2 1 2 1 12
 السجسػع 10 10 8 10 6 6 50

 اعجاد الخظط التجريدية : –ج  

الديشاريػ الحي يتػقع السجرس حجوثو في درس ما مشح بجاية الجرس حتى : يقرج بالخصة التجريدية
 (177:2003)حدغ وزيشب :. نيايتو

اذ ان التجريذ الشاجح يحتاج الى اعجاد خصط  ،يدتغشى عشيا والخصة التجريدية ميسة وضخورية وال
لصالب السجسػعة التجخيبية القخآن الكخيع والتخبية االسالمية خصصًا لتجريذ مادة الباحثة  تتجريدية فقج اعج

الصخيقة "اما شالب السجسػعة الزابصة فقج درست عمى وفق " استخاتيجية مثمث االستساع"س وفق التي تجر 
 .  "االعتيادية

 اداة البحث : – 7

 اواًل : االختبار التحريمي :

 اعجاد الخخيظة االختبارية : – 1

شة اختبارية تزسغ تػزيع فقخات االختبار الخئيدة لمسادة واالىجاف االختبارات وضع خار تتصمب 
 (  59:1990العجيمي :الدمػكية التي يدعى االختبار الى قياسيا وعمى وفق االىسية الشدبية لكل مشيا )

تع اعجاد الخارشة االختبارية بيجف تػزيع فقخات االختبار التحريمي عمى ججول السػاصفات 
والسػضػعات الخسدة وعجد الرفحات لكل مػضػع لتحجيج ندبة اىسية كل مػضػع بعج ذلظ تع تحجيج ندبة 

 ( يػضح ذلظ4كل مدتػى مغ السدتػيات الدتة لمسجال السعخفي لبمػم والججول )
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 (4الججول )

الخاصة بانتقاء عيشة االنحخاف الدمهكي لتسثيميا باالختبار التحريمي رطة االختبارية االخ           
 لمسجسهعتين

 الموضوع ت
 عدد

 الصفحات

نسبة 
 الهدف

 المجموع التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر

 نسبة
 المحتوى

02% 02% 02% 02% 20% 20% 222 % 

2 
سورة 

 المؤمنون
8 62,03 

32,16 32,16 12,02 32,16 63,22 63,22 
1 

20,62 20,62 2,81 20,62 0,68 0,68 

0 
حق 

 الصديق
3 06,20 

 13,21 13,21 63,22 13,21 00,38 00,38 1 

 2,06 2,00 0,68 2,00 1,16 1,16 

6 
اصحاب 

 السبت
6 22,16 

06,20 06,20 28,11 06,20 26,86 26,86 
1 

1,32 1,32 6,38 1,32 0,03 0,03 

1 
حقوق 
االوالد 

 واالبوين
0 0,32 

21,68 21,68 20,62 21,68 2,00 2,00  

0 6,20 6,20 0,13 6,20 2,81 2,81 

1 
افات 
 اللسان

6 22,16 
06,20 06,20 28,11 06,20 26,86 26,86 

3 
1,32 1,32 6,38 1,32 0,03 0,03 

 02 06,23 06,23 62,20 62,23 62,20 62.20 %222 03 المجموع
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 صهغ فقخات االختبار : – 2

الباحثة  توحجد متعجد مغ ع اختيارمغ نػ  فقخة( 20االختبار التحريمي فتكػن مغ )الباحثة  تصاغ
درجتان  تفخرر ،زيع الجرجات لكل فقخة في كل سؤال0 وثبتت درجة كل فقخةختبار وتػ لال التعميسات الالزمة

وبالتالي تكػن الجرجة العميا ، ابةلكل فقخة مغ فقخات االختبار و )صفخ( اذا كانت خاشئة او مغ دون إج
 ( يػضح ذلظ.2والسمحق ) ( والجرجة الجنيا )صفخ( .100لالختبار )

 تحجيج اليجف من االختبار : – 3

 استخاتيجية مثمث االستساع") الستغيخ السدتقل ريمي في البحث الحالي قياس اثخيخمي االختبار التح
 الرف الخامذ االعجادي ( في الستغيخ التابع )التحريل ( لصالب "

 مدتهيات االختبار : – 4

 –التصبيق  –الفيع  – )التحكخ حجدت ابعاد االختبار التحريمي بالسدتػيات الدتة مغ ترشيف بمػم
 التقػيع ( لسالءمتيا لسدتػى ىحا البحث . –التخكيب  –التحميل 

 :تظبيق التجخبة – 5

ذ السػضػعات السحجدة االختبار التحريمي البعجي عمى شالب السجسػعتيغ مغ تجريالباحثة  تشبق
تصبيق التجخبة بالباحثة  توبجأ"مػعج إجخاء االختبار قبل اسبػع مغ مػعج إجخائو . توقج حجد في التجخبة،

الب الػقت الكافي ليكػن لجى الص 0  "21/4/2019وانتيت يػم االحج 14/3/2019السػافق  جيػم االح
في تييئة مجسػعتي الجراسة لالختبار التحريمي وتع إجخاء  تقج كافأالباحثة كػن لسخاجعة السادة. وىحا ت

 جدة .اجابات الصالب عمى وفق السعاييخ السحالباحثة  تختبار في قاعات متجاورة وبعجىا صححاال

 الػسائل االحرائية : – 6
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مخبع  –: ) معامل ارتباط بيخسػن انات "الػسائل االحرائية" االتيةفي معالجة البيالباحثة  تاستعسم
 –معادلة الفا كخونباخ  -بخاون   -معادلة سيبخمان –معادلة قػة التسييد  –معادلة كػبخ  –( 2كاي)كا

 االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ ( 

 

 الفرل الخابع :

في اثخ استخاتيجية مثمث االستساع "ة يتزسغ ىحا الفرل عخضًا لشتائج البحث وتفديخًا ليا لسعخف
 ."القخآن الكخيع والتخبية االسالمية في مادة  تحريل شالب الرف الخامذ االعجادي

 اواًل : عخض الشتائج :

 :التحقق من صحة الفخضية التي تشص عمى  – 1

( بيغ متػسط درجات شالب السجسػعة التجخيبية 0005ىشاك فخق ذا داللة إحرائية عشج مدتػى )
ومتػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة التي درست  "يجية مثمث االستساعاستخات"التى درست باستعسال 

استخخاج الستػسط الحدابي فقج تع  .كخيع والتخبية االسالميةالقخآن المادة صخيقة االعتيادية .في تحريل بال
واالنحخاف السعياري لجرجات افخاد العيشة السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة واستعسل االختبار التائي لعيشتيغ 

 ( يسثل ذلظ .5ول )مدتقمتيغ والجج

                                         

 (5)الججول                                                    

 االختبار التائي لعيشتين مدتقمتين لمسجسهعتين التجخيبية والزابظة

الجاللة 
 االحرائية

درجة  الكيسة التائية
 الحخية

االنحخاف 
 السعياري 

الػسط  التبايغ
 الحدابي

 ت السجسػعة العجد
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0005 
 الججولية

السحدػ 
 58 بة

 1 التجخيبية 29 12066 14023 3077

 2 الزابصة 31 14039 14025 3077 20323 20012
القخآن الكخيع والتخبية االسالمية ( ان متػسط درجات السجسػعة التجخيبية التي درست مادة 5تبيغ مغ ججول )

( في حيغ بمغ متػسط درجات 3077( وانحخاف معياري قجره )12066بمغ )"استخاتيجية مثمث االستساع "وفق 
( وانحخاف معياري قجره 14039بالصخيقة االعتيادية بمغ )ا السجسػعة الزابصة التي درست السادة نفدي

( ولسعخفة داللة الفخق بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ استعسل االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ اذ 3077)
 ( عشج20012التائية الججولية البالغة ) ( وىي اكبخ مغ الكيسة20323ن الكيسة التائية السحدػبة )تبيغ ا

( وىحا يعشي انو يػجج فخق دال احرائيًا ولرالح السجسػعة التجخيبية 58( ودرجة حخية)0005ة )مدتػى دالل
 وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة .

 

 تفديخ الشتائج : : ثانياً 

مثمث  استخاتيجية" ة التي درست وفقالسجسػعة التجخيبي تتفػقإذ  ،نتائج البحثالباحثة الى تػصمت 
 :دية في التحريل وقج يعدى ذلظ الىعمى السجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة االعتيا "االستساع

 الفرل الخامذ :

 اواًل: االستشتاجات :

 يأتي : ماالباحثة دتشتج في ضهء نتائج البحث ت

يجفع الصالب القخآن الكخيع والتخبية االسالمية في تجريذ مادة  ان استعسال استخاتيجية مثمث االستساع – 1
 ى عمى استيعاب االفكار السصخوحة .الى الذعػر باإلثارة والتذػيق في فيع السادة فيحجث تعمع ذا معش
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القخآن الكخيع والتخبية االسالمية يتفق مع اىجاف تجريذ ستعسال استخاتيجية مثمث االستساع ان التجريذ با –2
 ى التعمع وإعصاء الصالب دورًا ايجابيًا بالعسمية التعميسية .مغ حيث تشطيع محتػ 

 ثانيًا : التهصيات: 

كإحجى شخائق التجريذ الحجيثة عمى الصالب لسا ليا مغ اثخ ايجابي تصبيق استخاتيجية مثمث االستساع  – 1
 عمى العسمية التعميسية .

لصالب الخامذ الكخيع والتخبية االسالمية  القخآنفي تجريذ ضخورة اعتساد استخاتيجية مثمث االستساع  – 2
 االعجادي العمسي .

 ثالثًا : السقتخحات :

 اجخاء عجد من الجراسات االتية :الباحثة قتخح ت

 في مػاد دراسية اخخى . اثخ استخاتيجية مثمث االستساع – 1

ذكػر  – او مخاحل دراسية اخخى  اوفي متغيخات اخخى  فاعمية استخاتيجية مثمث االستساعاجخاء دراسة  – 2
 اناث . –
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  :السرادر

  القخآن الكخيم  -

 . القاىخة 0 مكتبة االنجمػ السرخية . استخاتيجيات التعميم واساليب التعمم(0 2006ابخاليع 0 مججي ) – 1

(في تشسية  pdeodeفاعمية بخنامج مقتخح قائم عمى استخاتيجية )( 2015االحسجي0 مخيع دمحم ) – 2
جامعة االمام دمحم بغ  –مجمة العمػم التخبػية  –ميارات االستساع الشاقج لجى طالبات السخحمة الستهسظة 

 (234-131( ص)3سعػد االسالمية 0 الدعػدية ع)

. الكتاب الدشػي في التخبية القخآن الكخيم والتخبية االسالمية مرادر ( 1993اسساعيل 0 عمي حديغ ) – 3
 عالع الكتب القاىخة . 01ج وعمع الشفذ

اثخ استخاتيجية التعميم التبادلي في تحدين ميارات االستساع الشاقج لجى ( 2014ابػ سخحان 0 عايج) – 4
( 4( ع)10السجمة االردنية في العمػم التخبػية 0 مج) -طمبة الرف التاسع االساسي في محافظة الدرقاء  

 (447-445ص)

 استخاتيجية مع االمثمة التظبيكية – 183 -استخاتيجية التعمم الشذط( 2016امبػ سعيج 0 وىجى عمي ) –5
 0 دار السيدخة لمشذخ والتػزيع والصباعة 0 عسان . االردن .

اىجاف ومعهقات وتظمعات الجارين بسخكد تعميم الكبار في دولة الكهيت ( 2001االنراري 0 عيدى ) – 6
 ( السجمج الدادس عذخ .62ت 0 العجد)التخبػية جامعة الكػي )دراسة ميجانية ( السجمة

0  صعهبات تجريذ مادة عمهم القخان الكخيم في الجامعات العخاقية( 2002التسيسي 0 عالء حديغ ) –7
 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ( السعيج العخبي العالي لمعمػم التخبػية والشفدية 0 بغجاد  
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شذط وتجريذ الجراسات االجتساعية مذخوع الجهانب استخاتيجية التعمم ال(  2010ثشاء 0 احسج جسعة) – 8
0 القاىخة 0  التظبيكية لمهسائل والبحهث العمسية في السشاىج وطخق التجريذ , السيارات والتشسية السيشية

 العخبية لمسشاىج الستصػرة والبخامجيات .

في السخحمة ة االسالمية القخآن الكخيم والتخبيتقهيم تجريذ ( 2003الجشابي 0 ساىخة عبج هللا ضاحي ) – 9
 جامعة بغجاد0 كمية التخبية 0 اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة . االعجادية وبشاء بخنامج لتظهيخه ,

0 دار الذخوق لمشذخ  التعمم الشذط بين الشظخية والتظبيق( 2016جػدت 0 سعادة احسج واخخون ) – 10
 والتػزيع 0 عسان .

0 الجار السرخية  معجم السرظمحات التخبهية الشفدية( 2003حدغ 0 شحاتو 0 وزيشب الشجار ) – 11
 المبشانية 0 القاىخة 

فاعمية القرص الخقسي في تشسية ميارات االستساع التاقج في ( 2016الحخبي 0 سمسى عبج عبج هللا ) – 12
0 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة 0 جامعة  مقخر المغة االنكميدية لجى طالبات السخحمة الثانهية بسجيشة الخياض

 االمام دمحم بغ سعػد االسالمية الدعػدية .

اثخ استخاتيجية مثمث االستساع في تحريل طالبات الرف الثاني ( 2016حيجر0 عبيخ عبج اليادي ) – 13
 العخاق . -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ( جامعة ديالى الستهسط في مادة التاريخ )

بخنامج قائم عمى استخجام الكسبيهتخ لتشسية ميارات االستساع ( 02010 نجالء يػسف ) الحػامجة – 14
مرخ 0  –مجمة القخاءة والسعخفة  الشاقج والسيل نحه التعميم االلكتخوني لجى تالميح السخحمة االبتجائية ,

 ( .139-94( ص)107ع)

ظالب في التعمم الشذط في ضهء درجة مسارسة دوري السعمم وال( 2015الخشيجي 0 فاشسة جسال ) – 15
) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة بعض الستغيخات من وجية نظخ معمسي السخحمة الثانهية في دولة الكهيت 

 (جامعة الذخق االوسط 0 عسان االردن .
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دار  التعمم الشذط )السفيهم واالستخاتيجية , وتقهيم نهاتج التعمم (( 2012رفاعي 0 عقيل محسػد ) – 16
 االسكشجرية 0 مرخ . -ة الججيجة  الجامع

ابتكخ( في تشسية بعض ميارات  –استسع  –شارك  –فاعمية )كهن ( 2009رمزان 0 حياة عمي ) – 17
0 الجسعية السرخية  التفكيخ العميا والسفاليم العمسية في مادة العمهم لجى تالميح الرف الخامذ االبتجائي

 (196-145( ص)11( 0 مج)3ع) لمتخبية العمسية 0 مجمة التخبية العمسية 0

( 0 01 ج) اتجاىات حجيثة في تجريذ المغة العخبية( 2013زايخ 0 سعج عمي 0 وسساء تخكي داخل ) – 18
 دار السختزى 0 بغجاد.

اثخ استخاتيجية مثمث االستساع في الفيم  (2018الدويشي 0 ابتدام صاحب 0 واثسار حسدة تخكي ) – 19
0 خامذ االبتجائي , مجمة كمية التخبية االساسية لمعمهم التخبهية واالندانية القخائي عشج تمسيحات الرف ال

 ( كانػن االول.41جامعة بابل 0 ع)

دار الذخوق لمشذخ 0  الشظخية البشائية واستخاتيجيات تجريذ العمهم ,( 2007زيتػن 0 عاير محسػد ) –20
 عسان .

0 الجار العخبية لمكتاب 0  في الهطن العخبيمفاليم ججيجة لتظهيخ التعميم ( 2001شحاتو 0 حدغ )-21
 القاىخة .  

ترهيخ مقتخح العجاد معمم محه االمية وتعميم الكبار في ضهء ( 1996الذخقاوي 0 مػسى ) - 22 
 ( .28مجمة كمية التخبية بالدقازيق 0 العجد ) االتجاىات الحجيثة ,

االدارة العامة لمتخبية  لتعمم الشذط ,استخاتيجية في ا -101 – (2011الذسخي0 ماشي بغ دمحم ) – 23
 والتعميع بسجيشة حائل السسمكة العخبية الدعػدية .
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اثخ استخجام الشذاط التسثيمي لتشسية بعض ميارات االستساع ( 2010الذشيصي 0 اميخة عبج الخحسغ ) – 24
ذػرة( جامعة االزىخ 0 ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشفي المغة العخبية لجى تمسيحات الرف الخابع االساسي بغدة  

 غدة 0 فمدصيغ .

اثخ استخجام دائخة التعمم وانسهذج ىميجاتابا في اكتداب مفاليم ( 2004الصائي 0 ىجى عبج الخزاق ) - 25
كمية  –0 جامعة بغجاد لجى طالبات الرف الخابع االعجادي واالحتفاظ بيا القخآن الكخيم والتخبية االسالمية 

 دكتػراه غيخ مشذػرة . التخبية ابغ رشج 0 اشخوحة

0 تجريذ المغة العخبية في التعميم العام نظخيات وتجارب ( 2001شعيسو 0 رشجي 0 ومشاع دمحم الديج) – 26
 0 دار الفكخ العخبي 0 القاىخة .2ط

 دار الفشجي 0 اربج 0 عسان . ( اساليب تجريذ الذخيعة ,1998عبج السعصي 0 غخمػس 0 واخخون ) – 27

إضافة محتهى ما وراء معخفي الى قرص ( 2008نايل يػسف 0 ومحسػد عبج الخزاق )عبج الاله  – 28
 (218 -192( ص)77( 0 ع) 019 مجمة كمية التخبية جامعة بشيا مرخ 0 مج) اطفال السخحمة االبتجائية

 0 االسكشجرية 0 مؤسدة شباب الجامعة . البحث العمسي( 2005عبيجات 0 ذوقان 0 واخخون ) –29

0 دار الحكسة لمصباعة والشذخ 0  التقهيم والكياس الشفدي (1990العجيمي 0 صباح حديغ 0 واخخون ) –30
 بغجاد .

 0 عسان . استخاتيجيات التجريذ الحجيث(  2016العجوان 0 زيج سمسان 0 واحسج عيدى داود) – 31

فاليسيو وبخنامج تعميسي اثخ التجريذ باستخجام كل من الخخائط الس( 2011العصػي 0 عبجهللا احسج ) – 32
) رسالة ماجدتيخ غيخ  محدهب في تحريل طالب الرف الخابع االبتجائي في مادة العمهم بسشظقة تبهك

 مشذػرة ( 0 جامعة مؤتة . االردن
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( الدشة التاسعة 48( العجد)2005حديخان مديخة التخبية والتعميم العالي )( 2005العسمة 0عمي ) –33
 ( .13ص)

اثخ استخاتيجية مثمث االستساع في تحريل مادة الجغخافية ( 2016بالسع كحيط حدغ )الكعبي 0  – 34
مجمة االستاذ 0 كمية التخبية ابغ رشج  وتشسية ميارات التفكيخ العمسي لجى طالب الرف االول متهسط ,

 العخاق . –( بغجاد 328 -303( 0 ص)219لمعمػم االندانية 0 ع)

تشهيع التجريذ في الفرل , دليل السعمم لتحدين طخق ( 2008كػثخ حديغ كػجظ 0 واخخون ) – 35
 0 بيخوت 0 لبشان . التعميم والتعمم في مجارس الهطن العخبي

0 واساليبيا في البيت القخآن الكخيم والتخبية االسالمية اصهل ( 2001الشحالوي 0 عبج الخحسغ )  - 36
 والسجرسة والسجتسع 0

 عالع الكتب 0 القاىخة 0

0 عالع الكتب  التخبية الجيشية االسالمية بين االصالة والسعاصخة(   1999يػنذ 0 فتحي 0 واخخون )  – 37
 0 القاىخة


