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أثر االنذطة التشسهية والتعزيزية في تحريل الطمبة بسادة العربية العامة لدى
السرحمة الرابعة بقدم الجغرافيا
م .ناديه ستار احسد
كمية التربية االساسية /جامعة ديالى

السمخص
اجخيت ىحه الجراسة في كمية التخبية االساسية قدؼ الجغخافيا السخحمة الخابعة جامعة ديالى

واستيجفت معخفة اثخ االنذظة الرفية في تحريل الظمبة ،وتكؾنت عيشة البحث مؽ 011

طالب وطالبة ( ) 31طالب وطالبة يجرسؾف مادة العخبية العامة باستخجاـ االنذظة التشسؾية

والتعديدية و ( )31طالبا وطالبة يجرسؾف العخبية العامة بالظخيقة التقميجية كافأت الباحثة بيؽ
السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية في الستغيخات االتية معجؿ درجات المغة العخبية لمسخحمة الثالثة

والتحريل الجراسي لالب واالـ طبقت الباحثة التجخبة في بجاية العاـ الجراسي 4103-4102

واستسخت فرال دراسيا كامال وفي نياية التجخبة اجخت الباحثة اختبا ار تحريميا بعجيا لكال

السجسؾعتيؽ واعيخت الشتائج وجؾد فخؽ ذي داللة احرائية عشج مدتؾى ( )1013ولرالح

السجسؾعة التجخيبية

Abstract:
This study was conducted in the Faculty of Basic Education Department of
Geography Phase IV University of Diyala aimed at learning the impact of classroom
activities in the collection of students
The research sample consisted of 100 male and female students (50) studying
general Arabic using classroom activities and 50 students studying general Arabic in
the traditional way. The researcher compensated between the control and

experimental groups in the following variables: Arabic language score for the third
stage, The researcher conducted the experiment at the beginning of the academic
year 2014-2015 and continued a full semester. At the end of the experiment, the
researcher conducted a post-test for both groups. The results showed a significant
)difference at (0.05
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مذكمة البحث:
مؽ السعمؾـ اف التخبية عشرخ مؽ عشاصخ التشسية  ،تدعى الى تشسية الفخد تشسية شاممة
ومتكاممة واعجاده لمحياة اف تعسل عمى تدويجه بالحقائق والسعمؾمات والسيارات وتؾعيفيا وتظؾيخىا
لجيو فتداعجه عمى التسكؽ في استخجاميا لسؾاجية التغيخات والتحجيات الستدارعة التي تحجث في

السدتقبل (ابؾ سساحة  ،0771 ،ص)44

التجريذ عسمية تخبؾية مشغسة تقؾـ عمى استعساؿ معمؾمات ومبادئ واجخاءات تؼ اختيارىا

وتحزيخىا وتؾقيت حجوثا في الحرة بعشاية  ،بسا يتفق غالبا مع حاجات التالميح وطبيعة السادة
الجراسية وامكانات السعمؼ الحاتية (الخؾالجة  ،0775،ص)6
اف الظخائق واالساليب الستبعة في ال تجريذ غالبا ما تدؾدىا الدظحية  ،واالكتفاء بتقجيؼ معارؼ
جاىدة لمستعمسيؽ (المييبي  ،4117 ،ص)1
وىي جدء مؽ صسيؼ السشيج السجرسي  ،وليدت مجخد اضافة اليو  ،او نذاط يجخي بجؾاره
واف نجاح العسمية التخبؾية واف تييأت كل االمكانات يزل مذكؾكا فييا مالؼ يييأ ليا طخيقة
تجريدية تؾجييا التؾجيو الرحيح (ناىي  ،4101 ،ص)46
وبشاءًا عمى ذلػ يسكؽ اعتبار عسمية التجريذ ىسدة وصل بيؽ الظالب وعشاصخ السشيج

والظخيقة بيحا الذكل تزسؽ السؾاقف التعميسية التي تتؼ داخل الرف التي يشغسيا السعمؼ

واالسمؾب الحي يتبعو في ذلػ ومؽ ناحية اخخى يشبغي اف يجعل السعمؼ درسو مخغؾباً مؽ

الظالب مؽ خالؿ طخيقتو او الظخائق التجريدية الستبعة في استثارة فاعمية الظالب ونذاطاتيؼ

بحيث اليكؾنؾا سمبييؽ يتمقؾف السعمؾمات مؽ السعمؼ فقط
( جاسؼ  ،4101،ص)14
اىسية البحث

وتعج الشذاطات ىي مؽ الظخؽ التي تقؾـ عمى استغالؿ نذاط التالميح الحيؽ يكمفؾف بجسع
االساليب والشرؾص واالمثمة (ابؾ الييجاء  ،4115 ،ص)047
تعج طخيقة التجريذ سبيل السجرس لتحقيق اىجاؼ السشيج فأنيا تعيؽ السجرس عمى تحقيق
اىجاؼ التجريذ بؾضؾح وتدمدل مشظقي  ،وتداعج ال ظمبة عمى امكانية متابعة السادة الجراسية

وتؾفخ فخصة االنتقاؿ السشغؼ مؽ فقخة الى اخخى  ،واف نجاح التعميؼ يختبط بشجاح طخيقة الف
الظخيقة الدجيجة تعالج الكثيخ مؽ قرؾر الشيج ونقاط ضعف الستعمؼ (عظية  ،4114 ،ص)44
529

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق

ىشاؾ مقؾلة جسيمة لكؾنفؾشيؾس يقؾؿ فييا " :قل لي وسؾؼ أندى ،أرني ولعمي أتحكخ ،أشخكؽ

وسؾؼ أتعمؼ"

اف الظخيقة التجريدية مؽ االدوات الفعالة والسيسة في العسمية التخبؾية النيا تمعب دو ار اساسيا

وفعاال في تشغيؼ الحرة الجراسية وفي تشاوؿ السادة العمسية  ،واليدتظيع السعمؼ السجرس االستغشاء

عشيا  ،الف مؽ دوف طخي قة تجريدية يتبعيا السعمؼ او السجرس اليسكؽ تحقيق االىجاؼ التخبؾية
العامة والخاصة ( االحسج ويؾسف  ،د 1ت  ،ص)33-31
وقج اولت الجراسات الحجيثة الظخيقة التجريدية اىسية كبيخة وعجتيا حجخ الدواية في العسمية
التجريدية لسا لمظخيقة مؽ أعساؿ اضافية كأستخجاـ االنذظة الرفية او تعتبخ جدء مؽ طخيقة
التجريذ الىسيتيا في تخجسة اىجاؼ السشيج الى قيؼ والسشاىج التي تدعى الى تحكيقيا  ،فيي

اسمؾب تخجسة السشيج السجرسي الؾاحج (جاسؼ  ،4101،ص)14
إف طخيقة التجريذ في السجاؿ التخبؾي فيي الكيفية او االسمؾب الحي يختاره السجرس ليداعج

ال ستعمسيؽ عمى تحقيق االىجاؼ التعميسية الدمؾكية  ،وتدتشج الظخيقة الى مخاعاة الستعمؼ مخاحل
نسؾه وتعتسج عمى نغخيات التعمؼ وقؾانيشو  ،ومخاعاة الفخوؽ الفخدية بيؽ الستعمسيؽ ومخاعاة طبيعة

السادة الجراسية (شيخ وآخخوف ،4114 ،ص)037

يذيخ مرظمح نذاطات التعميؼ والتعمؼ الى كل نذاط يقؾـ بو السعمؼ او الستعمؼ او ىسا معاً ،

لتحقيق االىجاؼ التعميسية السحجدة لمسشيج  ،سؾاء تؼ ىحا الشذاط في داخل غخفة الرف او في
خارجيا داخل السجرسة اـ في خارجيا  ،طالسا انو يتؼ تحت اشخاؼ السجرسة (الكدباني ،

 ،4101ص)34
اف مسارسة بعض طخائق التجريذ والتي تيتؼ في تشسية ميارات التفكيخ لجى الظمبة مشيا
اسمؾب حل السذكالت  ،واساليب البحث واالستقراء وىحه االفكار تؤدي الى وضع حمؾؿ ججيجة
ونافعة (ابؾ سخحاف  ،4111 ،ص)044
يخى البجة  :انو الوجؾد لظخيقة معيشة يدتظيع السجرس تظبيقيا او استعساليا في مؾاقف
ا لتعميؼ السختمفة بل يدتظيع اف يختار الظخيقة السشاسبة التي تداعجه عمى احجاث تفاعل مع
الستعمؼ اثشاء الجرس ولكؽ في الؾقت الحي يذعخ فيو الظمبة بحاجة الى التعمؼ (البجة ،

،4111ص)30

إف طخيقة التعميؼ ىي الؾسيمة التي تشقل العمؼ والسعخفة والسيارة لحا يجب اف تكؾف مشدجسة

وعسخ الستعمؼ وذكائو وقجراتو وميؾلو فشجاح التعمؼ مختبط بالظخيقة الشاجحة الجيجة التي تدج
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الشقص في الكتاب السجرسي وضعف السشيج  ،وضعف الستعمؼ  ،وىحا مايؤدي الى عسمية تجريذ

جيجة ومفيجة (ىاروف  ،4116،ص)024

تتخجؼ طخائق التجريذ االغخاض التخبؾية العامة الى خبخات اندانية في السؾاقف التعميسية ،

ووعيفتيا االساسية تشغؼ ىحه السؾاقف لسا يؤدي الى تشسية قجرة الفخد عمى التعمؼ وتسكيؽ السعمسيؽ

مؽ مسارستو اعتسادا عمى جيؾدىؼ الحاتية (خاطخوآخخوف ،0764 ،ص)031

إف الدسة االساس لظخائق التجريذ الحجيثة ىي جعل الظالب اي جابياً في العسمية التعميسية
وفي بيئتو ايزًا  ،وتعؾيجه عمى التفكيخ السشظقي السشغؼ وتشسية قجراتو عمى تشغيؼ وتختيبالحقائق

والسعمؾمات (العيدؾي ،4114،ص)001

لالنذظة الرفية اىسية بالغة االثخ اذ اليسكؽ اف يحجث التعمؼ بجونيا اذا لؼ يتحقق مؽ
خالليا شيئا  ،اذ اف الحجيث عؽ التجريذ يعشي الحجيث عؽ السعمؼ نفدو  ،اي اليسكؽ اف نذيج
معمساً قجـ درسًا جيجًا  ،مالؼ يحجث ىحا الجرس االثخ السظمؾب لجى الظالب  ،وىحا يعشي اف
التجريذ اليتحقق بجوف عسمية تعمؼ التجريذ وتخجع اىسية التخظيط لمتجريذ لمعؾامل االتية -:
أ -تحجيج ىجؼ او اىجاؼ الجرس وتحكيقو يكؾف نرب عيؽ السعمؼ
ب -تحقيق الخبط الدميؼ بيؽ الجرس الدابق والجرس الالحق
ج -تؾجيو السعمؼ بأستخجاـ االنذظة والؾسائل التعميسية
كسا تعتبخ الشذاطات الرفية والالصفية ىي جدء مؽ عسمية التخظيط لمجرس (جاسؼ ،4101،

ص)032-2

 -0ولالنذظ ة اىسية خاصة فيي تعدز العسمية التخبؾية وتجعؼ جيؾد الظمبة الحاتية وتحقق اىجاؼ
السشاىج التخبؾية بفاعمية (الخؾالجة وآخخوف ،0775،ص)13

اذ تعج االنذظة الرفية والالصفية وسيمة لتحزيخ الظمبة لسؾاجية السؾاقف التعميسية السثقفة مع
مؾاقف الحياة (نرخ هللا  ،4111 ،ص)040
 -4تتخكد أىسية االنذظة الرفية والالصفية  ،النيا تسثل مرج ار مؽ مرادر التعمؼ  ،اذ تتيح
لمسعمؼ اكتداب خبخات مختبظة بظبيعة تمػ االنذظة  ،وىجؼ كل نذاط وكيفية مسارستو

(شحاتو  ،4111 ،ص)41
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 -1تعج االنذظة الرفية والالصفية وسيمة لتحزيخ الظمبة لسؾاجية السؾاقف التعميسية الستفقة
مع مؾاقف الحياة (نرخ هللا  ،4111 ،ص)040

 -2االنذظة الرفية والالصفية تعتسج عمى العسمية التعميسية والتعمسية حيث اف التخبية التقميجية
حرخت اىتساميا في معغؼ االحياف عمى الجانب العقمي فقط (الحيمة ومخعي ،4114 ،

ص)440
 -3االنذظة الرفية ىي االنذظة التي يقؾـ بيا السعمؼ والستعمؼ كجدء اساسي في نغخية التجريذ
داخل غخفة الرف  ،ويظمق عمييا البعض اسؼ االنذظة السشياجية (الحيمة ،4111 ،
ص)244
انؾاع االنذظة الرفية :
أ -االنذظة الختامية -:
يسكؽ لمسعمؼ والظالب اف يدتعسمؾا االنذظ ة الختامية لتقؾيؼ ماتؾصمؾا اليو عبخ عسميؼ في
اثشاء الجرس وتعج السشاقذة الرفية مؽ بيؽ االنذظة الختامية ( مشدي  ،0775 ،ص)36-33
ب – االنذظة التشسؾية  :وىي االنذظة التي تشسي خبخات التالميح ويتؼ تظبيقيا مؽ خالؿ
السؾاقف التعميسية ( حداـ الجيؽ ،4117 ،ص)41
ج -االن ذظة االستياللية  :انذظة تقجـ في بجاية الجرس الغخض مشيا اثارة اىتساـ الظمبة  ،وزيادة
دافعيتيؼ لمجرس كسا انيا تحفدىؼ عمى طخح االسئمة ويخاعى فييا اف تكؾف مشاسبة لسدتؾى الظمبة

فال تكؾف سيمة مسا يذعخ بالسمل والتكؾف مؽ الرعؾبة 1
( الدشجخي  ،0777 ،ص)066
د -انذظة تعديدية :

وتقجـ لجسيع الظمبةوتيجؼ الى تعسيق وتعديد السفاليؼ والسبادئ لجى الظمبة 1
ّ
ىػ -انذظة عامة :
تعظى لجسيع الظمبة ىجفيا تعميؼ السفاليؼ والسبادئ العامة انظالقا مؽ خبخات الستعمؼ نفدو

(1زيتؾف  ،4110 ،ص)224
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وىكحا تربح السجرسة وسظًا مشاسبًا لشسؾ الجؾانب السختمفة لذخريات الظمبة في ضؾء
الفمدفة واالىجاؼ التخبؾية الدائجة في السجتسع ( 0خاطخ وشحاتو ،0762،ص)1
إ ف السجرسيؽ الحيؽ تخبؾا عمى مشاىج السؾاد التقميجية وقامؾا بتجريذ تمػ السشاىج بالفعل ،

يرعب عمييؼ اف يتخكؾا ىحه السشاىج  ،ويرعب عمييؼ أف يتخكؾا تمػ الظخائق  ،واف يسارسؾا

اعساليؼ وفق التشغيؼ السشيجي الحي يتظمب وقتًا حتى يألفو االباء ويغيخوف رضاىؼ عشو  ،فكثيخ
مشيؼ اف لؼ يكؽ غالبيتيؼ  ،يخوف اف وعيفة السجرسة امجاد ابشائيؼ بالسعمؾمات والسعارؼ0
(سسعاف ولبيب ، 0753،ص)076

(و ازرة التخبية والتعميؼ ،0770،ص)41
 -4يؾجو الظمبة الى الشذاط السشاسب ليؼ عمى وفق قجراتيؼ وميؾليؼ ،واف ييتؼ بالظمبة الستفؾقيؽ
في االنذظة السسيديؽ بيا  ،وتييء ليؼ سبيل التفؾؽ مؽ دوف اف يكؾف ذلػ عمى حداب غيخىؼ

مؽ زمالئيؼ  ،واف ال يبالغ في االىتساـ بالشذاط الالصفي عمى نحؾ ييسل اليجؼ االساس  ،وىؾ

ال لتكؾيؽ شخرية متدنة0
االىتساـ بالظمبة اىتسامًا شام ً
(الؾقفي وآخخوف ،0756،ص)041

 -1تجرب الظمبة عمى العادات الحدشة  ،وتشسي لجييؼ االبتكار واإلبجاع وروح التعاوف  ،الف
السجرس يدتظيع اف يدرع في الظمبة كل شيء  ،وعميو تقع السدؤولية في ا ف يعخؼ الظمبة

الفزائل واالخالؽ الحدشة0
عؾامل نجاح االنذظة :

 -0الحزؾر العمسي لمسعمؼ داخل الرف وذلػ بالديظخة عمى السادة الجراسية 1
 -4نذاط التالميح مؽ حيث رجؾعيؼ الى مرادر متعجدة يسكؽ اقتباس مشيا مايترل بسا كمفؾا
بو 1
 -1فيؼ التالميح لمسادة الجراسية التي عمى اساسيا يتؼ جسع الشذاط التعميسي (1عظا ،4114 ،
ص)465

 -2نزج التالميح مؽ الجانب التعميسي بسعشى اف الظالب في كل مخحمة دراسية يتعمؼ شئ
افزل مؽ شئ وفق لمشزج العسخي1
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 -3مجى اىتساـ االسخة بالؾقؾؼ عمى مدتؾى ابشائيا والتعاوف معيؼ في حل مذكالتيؼ التعميسية
او مايكمفؾف بو مؽ واجب مجرسي 1

(عظا ،4114 ،ص)465
هدف البحث:
ييجؼ البحث الحالي الى تعخؼ اثخ استخجاـ االنذظة التشسؾية والتعديدية في تحريل مادة

العخبية العامة لجى طمبة السخحمة الخابعة قدؼ الجغخافية
فخضية البحث:

الجل تحقيق فخضية البحث  ،صاغت الباحثة الفخضية الرفخية االتية ليذ ىشاؾ فخؽ ذو داللة

احرائية عشج مدتؾى ( )1013بيؽ درجات الظالب الحيؽ يجرسؾف باستخجاـ االنذظة التشسؾية
والتعديدية و متؾسط درجات الظمبة الحيؽ يجرسؾف العخبية العامة بالظخيقة االعتيادية

حجود البحث :
يقترخ البحث الحالي عمى :
 -0طمبة السخحمة الخابعة في كمية التخبية االساسية جامعة ديالى لمعاـ الجراسي -4102
04103

 -4الفرل الجراسي االوؿ لمعاـ الجراسي 4103- 4102
 -1السؾضؾعات الدتة مؽ السشيج السقخر لسادة العخبية العامة (الشعت  ،العظف  ،التؾكيج ،
البجؿ  ،االسؼ السسشؾع مؽ الرخؼ )
تحديد السرطمحات:
االنذظة لغةً -:
عرفها ابن مشظهر  :الشذاط ضج الكدل يكؾف ذلػ في االنداف والخاتبة نذط نذاطا ونذط اليو
فيؾ نذيط وتشذيظو وىؾ انذظتو  ،ورجل نذيط ومشذط وتشذظت االبل تشذط نذظاً مزت
عمى ىجى وغيخ ىجى ويقاؿ حدؽ مانذظت الديخ يعشي سجو يجييا في سيخىا (ابؽ مشغؾر ،

 ،4113ص )417
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عرفها قالدة بأنها  :كل نذاط صادر مؽ قبل السجرس او مؽ قبل التالميح او مؽ كمييسا مسا
ييجؼ تجريذ او دراسة خبخات السشيج التعميسي (قالدة ،0760 ،ص)414

عرفها المقاني بأنيا الجيج الفعمي والبجني الحي يبحلو الستعمؼ مؽ اجل بمؾغ ىجؼ ما (المقاني ،
 ،0772ص)063
عرفها الخهالدة  :بأنيا الشذاطات التعميسية اليادفة التي يخظط ليا السعمؼ او الظالب تحت
اشخافو داخل غخفة الرف ( الخؾالجة  ،0775 ،ص)13
عرفها الكدباني  :ىؾ ذلػ الشذاط الحي يتؼ داخل غخفة الرف سؾاء كاف نذاطا تعميسيا مؽ قبل
السعمؼ اـ نذاطا تعميسيا مؽ قبل الستعمؼ ( 1الكدباني ،4101 ،ص)37
التعريف االجرائي لالنذطة  :ىؾ تعديد عسمية التعمؼ بتساريؽ اضافية داخل غخفة الجراسة والتي
تعسل عمى تشسية السادة في ذىؽ الظمبة برؾرة جيجة
التحريل (ابه جبر )
" مقجار مايحرل عميو الظالب في االختبار التحريمي الشيائي في السدتؾيات السعخفية (ابؾ
جبخ )11 :4114 ،
التعريف االجرائي " ىؾ حاصل او كسية درجات الظمبة في االختبار التحريمي "
الفرل الثاني دراسات سابقة
دراسة السجسعي
رمت دراسة السجسعي لمتعخؼ عمى أثخ الشذاطات الالصفية في تحريل طالبات الرف
الخابع العاـ في مادة التخبية االسالمية لتحقيق ىجؼ البحث وضعت الباحثة الفخضية االتية :

ليذ ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية بيؽ متؾسط تحريل طالبات الرف الخابع العاـ الالتي

تعخضؽ الشذاطات الالصفية وبيؽ متؾسط تحريل طالبات الرف الخابع العاـ الالتي لؼ
يتعخضؽ لمشذاطات الالصفية  0تزسشت حجود البحث عمى االتي:
 : 0عيشة مؽ طالبات الرف الخابع العاـ لمعاـ الجراسي ( )4115-4114مجرسة ثانؾية زرقاء
اليسامة لمبشات  ،احجى مجارس تخبية بغجاد  /الخصافة الثانية0
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العاـ  0واختارت الباحثة عيشة البحث بالظخيقة

العذؾائية مؽ طالبات الرف الخابع العاـ مؽ احجى السجارس الثانؾية الرباحية في بغجاد والبالغ

عجدىؽ ( ) 54طالبة  ،قدست الى مجسؾعتيؽ متداويتيؽ االولى تجخيبية درست مؾضؾعات
التخبية ا السالمية بالظخيقة التقميجية مع مسارسة الشذاطات الالصفية  ،والثانية ضابظة درست
مؾضؾعات التخبية االسالمية بالظخيقة التقميجية دوف مسارسة الشذاطات الالصفية  ،كؾفئت

السجسؾعتاف (التجخيبية  ،الزابظة) إحرائيًا في الستغيخات االتية( :درجات مادة التخبية

االسالمية لمعاـ الجراسي الدابق  ،4114-4113االختبار القبمي  ،العسخ الدمشي محدؾبا
بالذيؾر ،التحريل الجراسي لالبؾيؽ)  0اعجت الباحثة ادوات البحث كاالتي:

 : 0قائسة بالشذاطات الالصفية السظمؾبة في تجريذ التخبية االسالمية بعج قخاءة مؾضؾعات كتاب

التخبية االسالمية لمرف الخابع العاـ واالىجاؼ العامة لو0

 : 4خظط تجريدية بأستعساؿ الشذاطات الالصفية في تجريذ مؾضؾعات التخبية االسالمية
العؽ إعجاد خظط لتجريذ مؾضؾعات التخبية االسالمية لمسجسؾعة
لمسجسؾعة التجخيبية فز ً

الزابظة0

 : 1بشاء اختبار تحريمي  ،تحققت الباحثة مؽ صجقو وثباتو وتسييد فقخاتو مع استعساؿ معامل
الديؾلة والسراحبة لفقخاتو لظالبات مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة0

بعج تحجيج السادة العمسية الستزسشة مؾضؾعات كتاب التخبية اإلسالمية السقخر تجريدو لظمبة

الرف الخابع العاـ  ،صاغت الباحثة األىجاؼ الدمؾكية لمسؾضؾعات فكانت ( )46ىجفًا سمؾكيًا،

واعجت الباحثة خظة إنسؾذجية لمسؾضؾعات السقخر تجريديا في التجخبة  ،وعخضت ىحه
االجخاءات عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء والستخرريؽ لسعخفة صجقيا ومالئستيا 0قامت الباحثة

نفديا بالتجريذ وفي نياية التجخبة التي استغخقت شيخات طبقت الباحثة االختبار البعجي
لمتحريل عمى طالبات مجسؾعتي البحث ( التجخيبية  ،الزابظة) 0
استعسمت الباحثة تحميل التبايؽ واالختبار التائي ( )T-testوسائل إحرائية لتحميل البيانات

ولمتحقيق مؽ صحة الفخضية 0

تؾصمت الباحثة في ختاـ التجخبة الى االتي  :وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى

داللة( )1013بيؽ متؾسط درجات التحريل في مادة التخبية االسالمية لمسجسؾعتيؽ ولرالح
السجسؾعة التجخيبية التي درست مؾضؾعات التخبية االسالمية مع مسارسة الشذاطات الالصفية ،
وفي ضؾء الشتيجة خخجت الباحثة بعجد مؽ االستشتاجات مشيا :
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 : 0تديؼ الشذاطات الالصفية في اكداب الظالبات القجرة عمى فيؼ مايجرسؽ مؽ حقائق ومفاليؼ

وتظبيقيا بجالً مؽ حفغيا0

 :4يحقق الشذاط الالصفي االستقالؿ والثقة بالشفذ مؽ خالؿ إشخاؾ الظالبات تجريجيًا في
التخظيط لبعض االنذظة  ،وتؾزيع أدوارىا ومتابعة تشفيحىا0
 : 1الظالبات الالتي يسارسؽ الشذاطات الالصفية يتستعؽ بخوح قيادية وإتداف وججاني وتفاعل

اجتساعي 0

 : 2تديؼ الشذاطات الالصفية في استثسار أوقات فخاغ الظالبات خالؿ العاـ الجراسي وتشسية
استعجاداتيؽ وميارتيؽ وميؾليؽ الذخرية0

وفي ضؾء ذلػ أوصت الباحثة باالتي:
 : 0تأتي أىسية الشذاطات الالصفية في تؾجييات السذخفيؽ االختراصيؽ لسجرسي التخبية
االسالمية ومجرساتيا0
 : 4تعخيف مجرسي التخبية االسالمية ومجرساتيا بالشذاطات الالصفية مؽ خالؿ الكتب السشيجية
السقخرة0
 : 1تؾفيخ اإلمكانيات التعميسية التي تذجع السجرسيؽ والسجرسات والظمبة عمى االىتساـ
بالشذاطات الالصفية0
دراسة كهبيال وكهتل ><>9
(اثخ بعض االنذظة العمسية الرفية والالصفية التي يسارسيا الظمبة السظبقؾف (السعمسؾف) قبل
التحاقيؼ بالخجمة في اتجاىاتيؼ نحؾ العمؾـ)0
تألفت عيشة الجراسة مؽ ( )20معمساً ومعمسة  ،مسؽ لؼ يمتحقؾا بعج في الخجمة الفعمية لتجريذ

العمؾـ في السخحمة االبتجائية  ،تسثمت االنذظة العمسية (الرفية والالصفية) التي مارسيا

السعمسؾف والسعمسات بػ(:العسل السختبخي  ،السحاضخات،السعارض) 0كذفت نتائج الجراسة عؽ

وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية في اتجاىات السعمسيؽ نحؾ العمؾـ ولسرمحة السعمسيؽ الحيؽ
درسؾا عجد مؽ الشذاطات السختمفة التي تمقؾىا في اثشاء اعجادىؼ  ،في حيؽ لؼ تغيخ الجراسة
فخوقاً ذات داللة إحرائيةفي االتجاىات نحؾ العمؾـ  0ويذيخ ذلػ الى اف الشذاطات الرفية

والالصفية يسكؽ اف تحدؽ االتجاىات لجى الظمبة السعمسيؽ  ،وتداعج كحلػ كال الجشديؽ

(السعمسيؽ والسعمسات) عمى تظؾيخ اتجاىاتيؼ العمسية عمى نحؾ ايجابي ،اذا مازودوا بتمػ
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الشذاطات في اثشاء اعجادىؼ  ،وقبل التحاقيؼ بسيشة التعميؼ (0كؾبيال وكؾتل ، 0757،ص-06

)41

السهازنة بين البحث الحالي والدراسات الدابقة
 -0استخجمت دراسة كل مؽ كؾبيال االنذظة الرفية والالصفيةاما السجسعي االنذظة
الالصفية والبحث الحالي استخجمت الباحثة فقط االنذظة الرفية
 -4عيشة البحث في دراسة كؾبيال معمسيؽ ومعمسات مادة العمؾـ أما دراسة السجسعيظالبات
الرف الخابع العاـ

اما البحث الحالي استخجـ عيشة البحث طمبة السخحمة الخابعة في

كمية التخبية االساسية
 -1اجخيت دراسة كؾبيال بسادة العمؾـ اما د ارسة السجسعي اجخيت عمى مادة التخبية
االسالمية والبحث الحالي اجخي عمى مادة العخبية العامة
الفرل الثالث  :مشهجية البحث
اجراءات البحث
الترسيم التجريبي اف اختيار الترسيؼ التجخيبي ىؾ اولى الخظؾات التي تقع عمى عاتق
الباحث عشج اجخائو تجخبة عمسية اذ اف دقة الشتائج تعتسج عمى نؾع الترسيؼ التجخيبي السختار
وىحا مادفع الباحثة الى اعتساد واحج مؽ التراميؼ التجخيببة ذي الزبط الجدئي ووججتو مالئسا
لغخوؼ بحثيا فجاء الترسيؼ كسا في الذكل االتي السرجر
السجسؾعة

الستغيخ السدتقل

الستغيخ التابع

االداة

التجخيبية

االنذظة التعديدية التشسؾية

التحريل

االختبار التحريمي

الزابظة

طخيقة اعتيادية

مجتسع البحث وعيشته  :اختارت الباحثة كمية التخبية االساسية قدؼ الجغخافيا  ،السخحمة الخابعة ،
وتؼ اختيار السخحمة الخابعة قدؼ الجغخافيا لمعاـ الجراسي 4104-4103اختيا ار قرجيا لتظبيق

التجخبة لكؾف الباحثة تقؾـ بتجريذ مادة العخبية العامة في القدؼ السحكؾر اعاله وبظخيق الدحب

العذؾائ ي اختارت الباحثة شعبة (أ) لتسثل السجسؾعة التجخيبية والذعبة (ب) لتسثل السجسؾعة

الزابظة عمى اف تجرس الذعبة (أ) بظخيقة االنذظة التشسؾية والتعديدية ممحق رقؼ ()3وبمغ

عجد طمبية الذعبتيؽ
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(  ) 011طالبا وطالبة وبؾاقع ( ) 31طالباً لكل شعبة ،وبعج استبعاد الظمبة الخاسبيؽ في
الرف البالغ عجدىؼ ( )4بكل شعبة بمغ افخاد العيشة الشيائية ( )76طالبا بؾاقع ( )27طالبا
وطالبة لمسجسؾعة التجخيبية و( )27طالبا وطالبة لمسجسؾعة الزابظة 1
تكافؤ مجسهعتي البحث
كافأت الباحثة بالستغيخات اآلتية :
 -0العسخ الدمشي لمظمبة محدؾبًا بالذيؾر ممحق رقؼ ()0
 -4درجات مادة المغة العخبية الشيائية لمعاـ الجراسي الدابق (السخحمة الثالثة) ممحق رقؼ ()4
 -1التحريل الجراسي لآلباء
 -2التحريل الجراسي لالميات
-9العسر الزمشي لمطمبة محدهبا بالذههرممحق رقم (:)9
بمغ متؾسط اعسار السجسؾعة التجخيبية (  )4100435شي اخ في حيؽ بمغ متؾسط اعسار طمبة
السجسؾعة الزابظة ( )4110740وعشج استعساؿ االختبار التائي ( )T-testلعيشتيؽ مدتقمتيؽ
لسعخفة داللة الفخؽ االحرائي بيؽ اعسار طمبة السجسؾعتيؽ اتزح اف الفخؽ االحرائي بيؽ

اعسار طمبة السجسؾعتيؽ ليذ ذي داللة احرائية عشج مدتؾى ( )1013اذ كانت الكيسة التائية
السحدؾبة ( )1000اصغخ مؽ الكيسة التائية الججولية البالغة ()4010

(  )4011وبجرجة حخية ( )74وىحا يجؿ عمى اف طمبة السجسؾعة التجخيبية والزابظة متكافئتاف
احرائيا في العسخ الدمشي

ججوؿ رقؼ ()4
السجسؾعة

عجد

افخاد

العيشة

الستؾسط

الحدابي

التبايؽ

االنحخاؼ

السعياري

التجخيبية

27

4100435

50274

320514

الزابظة

27

4110740

50411

30066
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درجة

الكيسة

الكيسة

الحخية

السحدؾبة

الججولية

74

1000

4010

غيخ

احرائيا

دالة

عشج مدتؾى
الجاللة
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 -4درجات مادة المغة العخبية الشيائية لمعاـ الجراسي الدابق لمسخحمة الثالثة 4101-4104بعج

التحميل ممحق رقؼ ()4

البيانات الستعمقة بيحا الستغيخ بمغ متؾسط درجات طمبةالسجسؾعة التجخيبية ( )52045درجة

في حيؽ بمغ متؾسط درجات طمبة السجسؾعة الزابظة (  )54044درجة وعشج استعساؿ االختبار

التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ لسعخفة داللة الفخؽ االحرائي بيؽ درجات طمبة السجسؾعتيؽ اتزح

الفخؽ ليذ بحي داللة احرائية عشج مدتؾى ( )1013اذ كانت الكيسة التائية السحدؾبة ()10721

اصغخ مؽ الكيسة الججولية البالغة (  ) 4010وبجرجة حخية (  )26وىحا داللة عمى اف طمبة
السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة متكافئتاف

احرائيا في ىحا الستغيخ كسا ىؾ مبيؽ في

الججوؿ()2
ججوؿ رقؼ ()2
السجسهعة

عدد
افراد

الستهسط
الحدابي

االنحراف

التباين

السعياري

درجة الحرية

مدتهى

القيسة السحدهبة

الداللة

العيشة

القيسة السحدهبة

القيسة الجدولية

..>98

4..9

دال

غير

احرائيا عشد
التجريبية

>9

<<9.4

=.98

;;.99

الزابطة

>9

;<4.4

<.<4

;:>.:

;>

مدتهى داللة
( )...:

 -0التحريل الجراسي لآلباء
يبجو مؽ الججوؿ (  ) 3اف طمبة مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة متكافئيؽ احرائيا في تك اخرات التحريل الجراسي لآلباء ،
السجسهعة

عدد

مدتهى التحريل الدراسي

درجة

افراد

مدتهى

قيسة كاي

داللة

الحرية

يقرأ ويكتب

ابتدائية

متهسطة

اعدادية

معهد

بكالهريهس

السحدهبة

العيشة

الجدولية

()...:

;

4

94

9.

=

99

;..=4

<.=99

التجريبية

>9

الزابطة

>9

:

<

<

=9

>

98

ليس
ذي
داللة

4

 -3التحريل الجراسي لؤلميات:
يبجو مؽ الججوؿ ( )4اف طمبة مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة متكافئؾف احرائيا في
تك اخرات التحريل الجراسي لالميات
540
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عدد

افراد

مدتهى التحريل الدراسي

درجة

الحرية

مدتهى

قيسة كاي

داللة

يق أر ويكتب

ابتدائية

متهسطة

اعدادية

معهد

بكالهريهس

السحدهبة

العيشة

الجدولية

()...:

:

8

99

=

=

99

4.949

>>.9

التجريبية

>9

الزابطة

>9

9

=

9.

9:

94

>

ليس

داللة

ذي

4

أداة البحث
اتبعت الباحثة الخظؾات االتية في بشاء االختبار :
اعجت الباحثة اختبا ًار تحريميًا ممحق رقؼ ()4يتكؾف مؽ  41فقخة مؽ نؾع االختيار مؽ متعجد،
وقج اختارت الباحثة ىحا الشؾع ألنو شائع االستعساؿ وتفؾؽ االنؾاع السؾضؾعية االخخى صجقا
وثباتا
صجؽ االختبار  :يعج الرجؽ مؽ مؾاصفات االختبار الجيج ويكؾف االختبار صادقا اذا كاف
يكيذ ما اعج الجل قياسو وبغية التثبت مؽ صجؽ االختبار الحي اعجتو الباحثة عخضتو عمى
مجسؾعة مؽ الخبخاء السختريؽ في المغة العخبية وطخائق تجريديا وفي العمؾـ التخبؾية والشفدية

تظبيق التجخبة :
اتبعت الباحثة اثشاء التظبيق ما يأتي :
 -0طبقت االختبار التحريمي عمى طمبة السجسؾعتيؽ في وقت واحج
الؾسائل االحرائية :
استعسمت الباحثة الؾسائل االحرائية االتية في اجخاءات البحث وتحميل نتائجو
 -0االختبار التائي ( )T-testلعيشتيؽ مدتقمتيؽ  :استعسمت ىحه الؾسيمة لسعخفة داللة الفخوؽ
االحرائية بيؽ مجسؾعتي البحث عشج التكافؤ االحرائي وفي تحميل الشتائج
ت = س -0س___________________________4

(ف )0 -0ع( +40ف )0- 4ع0[ 44
ف+0ف4 - 4

] 0+
ف0

ف4
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وتسثل س =0الؾسط الحدابي لمسجسؾعة التجخيبية
س =4الؾسط الحدابي لمسجسؾعة الزابظة
ف =0عجد افخاد السجسؾعة التجخيبية
ف =4عجد افخاد السجسؾعة الزابظة
ع =4التبايؽ لمسجسؾعة التجخيبية
0
ع =4التبايؽ لمسجسؾعة الزابظة
04معامل ارتباط بيخسؾف:
استعسل لحداب معامل ثبات اختبار االكتداب بظخيقة التجدئة الشرفية ،ولحداب معامل ثبات
ترحيح اختبار0
ر = ف مجػ س ص – (مجػ س) (مجػ ص)
__________________________________________

[ف مجػ س( -4مجػ س) [ ]4ف مجػ ص( – 4مجػ ص)]4
اذ تسثل:
ر :معامل ارتباط بيخسؾف
ف :عجد افخاد العيشة
س :قيؼ الستغيخ االوؿ
ص :قيؼ الستغيخ الثاني (الرؾفي،0756 ،ص)11
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الفرل الرابع
عرض الشتائج والتهصيات واالستشتاجات
يتزسؽ ىحا الفرل الشتائج التي تؼ التؾصل والكذف عسا اذا كانت ىحه الشتائج تؤيج فخضية

البحث او تخفزيا في ضؾء فخؽ التحريل لظمبة وطالبات عيشة البحث مؽ خالؿ درجات
اختبار التحريل البعجي

ممحق ( ) 4قامت الباحثة بترحيح اجابات افخاد العيشةوباستخجاـ

االختبار التائي تبي ؽ تفؾؽ تحريل طمبة السجسؾعة التجخيبية عمى تحريل السجسؾعة الزابظة
وكسا مبيؽ بالججوؿ رقؼ ()7
السجسؾعة

العجد

الستؾسط الحدابي

االنحخاؼ

درجة

التجخيبية

27

40044

1043

74

الزابظة

27

07021

1021

السعياري

الحخية

مدتؾى

الكيسة التائية

االحرائي

السحدؾبة

الججولية

4015

40111

الجاللة

1013

وقج اعيخت الشتائج تفؾؽ تحريل السجسؾعة باستعساؿ االنذظة التشسؾية التعديدية عمى
تحريل التجخيبية التي درست مادة العخبية العامة الستسثمة بسؾاضيع الشحؾ حر اخ باستعساؿ

الظخيقة التقميجية في اختبار التحريل البعجي وىحا يعدى الى فاعمية ىحا االسمؾب اذ انو يذيخ

التفؾؽ والستابعة والتخكيد واالنتباه لمقاعجة الشحؾية وفق االسمؾب الشحؾي الرحيح لالساليب
التعديدية الستسثمة بالتساريؽ االضافية ويتزح مؽ الججوؿ الدابق اف متؾسط درجات السجسؾعة

التجخيبية ( )40044في حيؽ بمغ متؾسط السجسؾعة الزابظة ( )07021وباستخجاـ االختبار
التائي لعيش تيؽ مدتقمتيؽ لمسقارنة بيؽ ىحيؽ الستؾسظيؽ عيخ اف الكيسة التائية السحدؾبة ()4015
وىي اكبخ مؽ الكيسة التائية الججولية التي مقجارىا  4011اي اف الفخؽ بيؽ الستؾسظيؽ ذو داللة

احرائية عشج مدتؾى داللة ( )1013مسا يجؿ عمى تفؾؽ طمبة السجسؾعة التجخيبية عمى

الزابظة وبيحا تخفض الفخضية الرفخية التي تشص عمى انو اليؾجج فخؽ ذو داللة احرائية بيؽ
متؾسط تحريل الظمبة الحيؽ يجرسؾف العخبية العامة باستعساؿ االنذظة التشسؾية التعديدية وبيؽ

الظمبة الحيؽ يجرسؾف بالظخيقة االعتيادية
االستشتاجات

في ضؾء الشتائج التي تؾصمت الييا الباحثة نزع االستشتاجات االتية:
أ -فاعميتيا لمتعمؼ :
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 -0إف االنذظة الرفية ليا دور كبيخ في زيادة قجرة الظالب وتديج مؽ حيؾيتيؼ ونذاطاتيؼ في
مادة التجريبات المغؾية

 -4اف اعتساد االنذظة الرفية يديج مؽ حساسة التالمحة ويذجىؼ الى الجرس وذلػ لسا في
االنذظة الرفية مؽ حيؾية ونذاط ومشافدة بيؽ التالميح والظمبة 1

 -1إف االنذظة الالصفية التقل اىسية عؽ االنذظة الرفية بل تبعث الذؾؽ في نفؾس

التالمحة مؽ اجل االطالع عمى السادة الجراسية وايجاد الؾسائل التي تديج مؽ تخسيخ السادة

في اذىانيؼ 1
 -2إف االنذظة الرفية تجفع االظمبة الى الشذاط والعسل الجؤوب والبحث عؽ نذاطات تداعج
عمى تيديخ التجريذ في السؾاد الجراسية 1
 -3إف االنذظة الرفية فزال عؽ زيادة ىسؼ الظمبة ونذاطيؼ فيي تؤدي الى تحديؽ مدتؾى
الظمبة وتحريميؼ في السؾاد الجراسية 1
 -4إف البحث الحالي اكج عمى دور االنذظة الرفية في اكتداب واستبقاء السادة الجراسية
 -5التجريذ عمى وفق االنذظة الرفية يتظمب جيجا اضافيا ووقتا اطؾؿ مؽ الجروس التي
تدتخجـ فييا مثل ىحه االنذظة 1
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السرادر
 القخآف الكخيؼ -0االبخاشي  ،دمحم عظية  ،الظخؽ الخاصة في التخبية لتجريذ

المغة العخبية والجيؽ  ،مكتبة

االنجمة  ،مرخ 0736 ،
 -4ابخاليؼ  ،عبج العميؼ  ،الشحؾ الؾعيفي  ،دار السعارؼ  ،مرخ 0764،
 -1ابؽ مشزؾر  ،ابؾ الفزل جساؿ الجيؽ بؽ مكخـ  ،لداف العخب  ،السجمج ( )0دار بيخوت ،

لبشاف 4113 ،

 -2ابؾ سخحاف  ،عظية عؾدة  ،دراسات في اساليب تجريذ التخبية االجتساعية  ،دار الخميج ،
عساف4111 ،

 -3ابؾسساح ة ،كساؿ ،التخبية واقترادياتياال التعمؼ ى(معالؼ اساسية)رسالة السعمؼ الجور الخالبع
السجمج 12مظابع صؾت الذعب ،عساف
 -4ابؾ الييجاء  ،د 1فؤاد حدؽ  ،اساليب وطخؽ تجريذ المغة العخبية  ،واعجاد دروسيا اليؾمية
،دار السشاىج عساف 4115 ،
 -5االحسج  ،رديشة عثساف  ،والي ؾسف  ،ححاـ عثساف  ،طخائق التجريذ  ،دار السشاىج  ،عساف ،
4110
 -6االحسج  ،ححاـ عثساف يؾسف  0اثخ الشذاطات الالصفية بتجريذ التاريخ في تحريل طالبات
الرف الثاني الستؾسط وتشسية اتجاىاتيؽ نحؾ السادة  0رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذؾرة)  ،كمية

التخبية ػ ابؽ رشج  ،جامعة بغجاد 00773 ،

 -7البجة  ،عبج الفتاح حدؽ  ،اصؾؿ تجريذ العخبية بيؽ الشغخية والتظبيق  ،دار الفكخ لمظباعة
 ،عساف 4111 ،

 -01جبخ  ،سميساف دمحم وعمي  ،سخ الختؼ عثساف  0أىسية الشذاطات  0ػ ط 0 0ػ الخياض  :دار
السخيخ لمشذخ 0 0761 ،
 -00الجبؾري  ،قيذ صباح ،اثخ الشذاطات المغؾية الالصفية في االداء التعبيخي لظمبة الرف
الثاني الستؾسط كمية التخبية ابؽ رشج،جامعة بغجاد رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة4111 ،
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 -04جعيشي  ،نعيؼ حبيب ،درجة تحقق االنذظة الالصفية السؾجية الىجافيا التخبؾية في
السجارس الثانؾية الخسسية في االردف  ،مجمة الجامعة  ،دمذق ،السجمج 4110 ،05

 -01حداـ الجيؽ  ،اشخؼ عمي  ،انتخنت 4117،
 -02الحرخي ،عمي مشيخ  ،والعشدي  ،يؾسف ،طخؽ التجريذ العامة ،مكتبة
الفالح،االردف4115،
 -03الحيمة  ،دمحم محسؾد  ،طخائق التجريذ واستتخاتيجياتو  ،دار الكتاب الجامعي  ،االمارات ،
4111
 -04خاطخ  ،محسؾد رشجي وشحاتو  ،حدؽ  0دليل السشاشط الثقافية والتخبؾية غيخ الرفية
بالسجارس الثانؾية في الؾطؽ العخبي  0ػ ط 0 0ػ تؾنذ  :السشغسة العخبية لمتخبية والثقافة والتعميؼ ،

00762

 -05الخزخاوي  ،عبج هللا اسساعيل اعجاد السعمؼ  0السعمؼ 0بحث انتخنيت www Angel fire
.Com
 -06الخؾالجة  ،دمحم محسؾد  ،وآخخوف  ،طخؽ التجريذ العامة  ،و ازرة التخبية والتعميؼ 0775 ،
 -07دروزة  ،افشاف نغيخ  ،بحث السشاىج ومجرسة السدتقبل  ،السشغسة العخبية لمتخبية والثقافة
والعمؾـ  ،تؾنذ 4111،
 -41الحيؾد  ،نادر فيسي واخخوف  ،التعمؼ والتعميؼ الرفي  ،دار الفكخ عساف 0767،
 -40رافع  ،دمحم سساح ،السؾاد الفمدفية في التعميؼ الثانؾي في مرخ والجوؿ العخبية  ،دار
السعارؼ  ،مرخ 0754 ،

 -44رضا  ،دمحم جؾاد  0التعميؼ الثانؾي السقارف  0ػ ط 0 0ػ بغجاد  :مظبعة السعارؼ 00744 ،
 -41رياف ،فكخي حدؽ  ،التجريذ (اىجافو  ،اسدو  ،اساليب تقؾيؼ نتائجو وتظبيقاتو،عالؼ
الكتاب  ،مرخ 0750 ،
 -42الدعبي  ،احسج شخيف 0دور الشذاطات الرفية ولالصفية في مشاىج التعميؼ الثانؾية 0كمية
التخبية  0اربج االردف  ،ع 0 4113 ، 2
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 -43سسعاف  ،وىيب ولبيب  ،رشجي  0دراسات في السشاىج 0ػ ط 0 0ػ القاىخة  :مكتبة االنجمؾ
السرخية 0 0753 ،

 -44شبخ  ،خميل ابخاليؼ  ،وآخخوف ،اساسيا ت التجريذ ،دار السشاىج ،عساف4114،
 -45شحاتو ،حدؽ  ،الشذاط السجرسي مفيؾمو ووضائفو ومجاالت تظبيقو  ،الجار السرخية
المبشانية  ،القاىخة 0772،
 -46صباريشي  ،دمحم وبم ة  ،فكتؾر  0السشاشط الالصفية في تجريذ عمؼ االحياء 0

رسالة

السعمؼ  0عساف  0مج  ، 10ع 0 0771 ، 0
 -47عظا ،ابخاليؼ دمحم ،السخجع في تجريذ المغة العخبية ،مخكد الكتاب  ،مرخ 4114 ،
 -11العيدؾي  ،جساؿ مرظفى  ،طخؽ تجريذ المغة العخبية بسخحمة التعميؼ االساسي بيؽ
الشغخية والتظبيق  ،دار الكتاب الجامعي ،االمارات 4113،
 -10قالدة ،فؤاد سميساف ،االساسيات في تجريذ العمؾـ ،االسكشجرية لمسظبؾعات،مرخ،0760 ،
فؤاد سميساف ،االساسيات في تجريذ العمؾـ ،االسكشجرية لمسظبؾعات،مرخ0760 ،

 -- 14كاعؼ  ،احسج خبيخ دمحم وجابخ  ،عبج الحسيج جابخ  0الؾسائل التعميسية والسشيج  0ػ ط0 0
ػ القاىخة  :دار الشيزة العخبية 00741 ،

 -11الكدباني  ،دمحم الديج  ،مرظمحات في السشاىج وطخؽ التجريذ  ،مؤسدة حؾرس الجولية،
االسكشجرية 4101 ،

 -12المقاني  ،احسج حديؽ  ،السشيج  ،عالؼ الكتب  ،القاىخة 0772 ،
 -13المييبي  ،عبج الخزاؽ عيادة  ،اثخ استخجاـ االئمة الدابخة في تحريل طالب الرف الثالث
معيج اعجاد السعمسيؽ في مادة الفيدياء ،الجامعة السدتشرخية ،كمية التخبية ،السؤتسخ العمسي

الخامذ عذخ 4117 ،

 -14السجسعي  ،انعاـ كامل عجاي ،اثخ الشذاطا ت الالصفية في تحريل طالبات الرف الخابع
العاـ في مادة التخبية االسالمية ،كمية التخبية ابؽ رشج  ،جامعة بغجاد ،رسالة ماجدتيخ غيخ

مشذؾرة 4115،
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 -15دمحم ،حشيؽ  ،االنذظة التخبؾية الالصفية وتحقيق الؾعيفة االجتساعية لمسجرسة مع التظبيق
في مجارس التعميؼ االساسي  ،محافغة الجميكية  ،مجمة كمية التخبية  ،العجد  14 ،جامعة

السشرؾرة 0774 ،
 -16مخعي  ،تؾفيق احسج،والحيمة ،دمحم محسؾد ،السشاىج التخبؾية الحجيثة  ،دار السديخة
،عساف4114،
 -17مشدي ،احسج وآخخوف  ،السجخل في تجريذ العمؾـ ،دار الفكخ العخبي  ،مرخ 0777 ،
 -21نرخ هللا  ،عسخ  ،الشذاط السجرسي ،مجمة الخسالة ،العجد  ،1كمية بيت بيخؿ 4111،
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