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 ص :ـممخال

ييدف البحث الحالي الى معرفة )اثر استراتيجية االسئمة واالجابات في تحصيل طالبات الصف      
  (في مادة قواعد المغة العربية  الثاني المتوسط

 متوسطة الشكر لمبنات مدرسةمديرية تربية المسيب / /  بابل محافظة/ العراق في الدراسة ىذه أجريت
 عشوائية بطريقة واختارت,  وفرضياتو البحث ىدف لتحقيق, التجريبي المنيج الباحثة اعتمدت
 والبالغ الضابطة المجموعة لتمثل( ه)شعبة اختيرت نفسيا وبالطريقة(, لمبنات الشكر متوسطة)مدرسة
,  طالبة( ٖٔ)طالباتيا عدد والبالغ  التجريبية المجموعة لتمثل( د)وشعبة, طالبة( ٕٖ)طالباتيا عدد

, بالشيور محسوبا الزمني العمر) اآلتية المتغيرات فيمجموعتي البحث  طالبات بينوكافأت الباحثة 
 العام ودرجات, السابقة المعمومات واختبار,  لؤلميات الدراسي والتحصيل, لآلباء الدراسي والتحصيل
  ( العربية المغة قواعد لمادة الماضي

 عمى عرضين بعدواعدت الباحثة )استبانات تحكيم ( لكل من االىداف السموكية والخطط التدريسية 
 آرائيم إلبداء العامة وطرائق ومناىج العربية المغة تدريس بطرائق والمتخصصين المحكمين من نخبة
 فقرة( ٖٓ)من مكوناً  بعدًيا تحصيمياً  اختباراً  الباحثة أعّدت, لمتدريس ومبلءمتيا صبلحيتيا مدى في

 مجموعتي عمى االختبار وطبقت,  وثباتو صدقو من التأكد وبعد, متعدد من االختيار نوع من اختبارية
 الى توصمت وقد (spss) االحصائي بالبرنامج الباحثة واستعانت, التجربة مدة من االنتياء بعد البحث

 المغة قواعد مادة درسن البلئي المتوسط الثاني الصف طالبات درجات متوسط تفوق النتيجة  وىي )
 البلئي المتوسط الثاني الصف طالبات درجات متوسط عمى واالجابات االسئمة باستراتيجية العربية
 .(االعتيادية بالطريقة العربية المغة قواعد مادة درسن

 (.عربيةـمغة الـواعد الـادة قـم ،لـتحصي ،اتـمة واالجابـتراتيجية االسئــاسالكممات المفتاحية: )
The effect of the question-and-answer strategy on the achievement of 

second-grade intermediate students 
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  Abstracts  :  

The current research aims to know (the effect of the question-and-answer 

strategy on the achievement of second-grade intermediate students) 

This study was conducted in Iraq / Babil Governorate / Al Musayyib 

Education Directorate / Al Shukr Intermediate School for Girls 

The researcher adopted the experimental method to achieve the goal of the 

research and its hypotheses, and randomly chose a school (thanksgiving 

school for girls), and in the same way, a section (e) was chosen to represent 

the control group, whose number of students was (32), and a section (d) to 

represent the experimental group whose number of students was (31) 

Student, and the researcher was rewarded between the students of the two 

research groups in the following variables (chronological age calculated in 

months, fathers’ academic achievement, mothers’ academic achievement, 

previous information test, and last year’s grades for Arabic grammar) 

The researcher prepared (arbitration questionnaires) for each of the 

behavioral objectives and teaching plans after presenting them to a selection 

of arbitrators and specialists in Arabic language teaching methods, curricula 

and general methods to express their opinions on their suitability and 

suitability for teaching. Multiple, and after making sure of its validity and 

stability, and applied the test to research groups after the completion of the 

experiment, and the researcher used the statistical program (spss) and reached 

the result, which is (the average grades of the second-grade students who 

studied Arabic grammar exceeded the strategy of questions and answers on 

The average grades of the second-grade intermediate students who studied 

Arabic grammar in the usual way). 

Keywords: (question and answer strategy, achievement, Arabic grammar 

subject) .  

 الفصل األول : التعريف بالبحث 
 اواًل : مشكمة البحث 

 وليدة تكن لم العربية المغة قواعد مادة في وتحصيمين الطالبات بمشكمة الشعور إن
ّنما, عصرنا  المشكبلت من العربية المغة فقواعد,  عميقة وجذور طويل تأريخ ليا وا 
 ذرعا ويضيقن  , منيا الطالبات نفور يشتدّ  التي الموضوعات وتعرض المعّقدة التربوية
 (ٛٓٗ: ٕٗٔٓ, وايمان, زاير.) تعمميا سبيل في وُيعانن  
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 والمقاء المدارس لبعض الميدانية الزيارات طريق من الضعف ىذا الباحثة لمست ولقد
 العربية المغة قواعد درس واقع عمى واالطبلع,  ومدرساتيا العربية المغة مدرسي مع

 . الماضية القميمة السنين في وخصوصاً  فيو تدنت التي النجاح نسب ومبلحظة
 ثانًيا : أهمية البحث 

 الحفاظ في الفرد لئلنسان وضرورتيا,  معا والمجتمع لمفرد ضرورية عممية التربية     
 المجتمع ثقافة مع يتناسب بما ميولو وتنمية عواطفو وتنظيم غرائزه وتوجيو جنسو عمى
 في العامة السموكيات وتنظيم ومتطمباتيا الحياة لمواجية ضرورية فيو يعيش الذي

 طريق من فتظير المجتمع حاجة إما, الئقة حياة الجماعة بين العيش أجل من المجتمع
 قحوان,.) التربية خبلل من الناشئة األجيال الى ونقمو الثقافي التراث عمى الحفاظ

,ٕٓٔٙ :ٙٓ )  
 طريقيا من يتم التي األداة فيي البشري الجنس الى تؤدييا اساسية وظيفة لمغة ان     
 وسيمة المغة اعتبار ويمكن أفكار من النفس في يجول عما والتعبير والثقافة االفكار نقل

 والمغة لمتعبير واداة لممخاطب العصبي والجياز لممتكمم العصبي الجياز بين لمربط
. المتحدثون الييا يمجأ التي االولى الوسيمة ىي بل المجتمع أفراد بين التعامل في وسيمة

 ( ٘ٔ: ٖٕٔٓ, زيد ابو)
 األوصال ،وتناسق البيان فصاحة جمعت لغة لغة، من أعذبيا فما العربية لغتنا أما     

  مطمعو في النيار وضوح واضحة فيي ،والمبنى االسموب في والجزالة ، األلفاظ وعذوبة
 (ٗٔ-ٖٔ: ٜٜ٘ٔ، القاضي. )الشمس كأشراقة ومشرقة
 وتنمي, االقبلم وتسدد األلسن تصمح ألنيا, العربية المغة فروع ابرز من فالقواعد     
 المبلحظة ودقة, التراكيب بين والموازنة, واالستنباط, التعميل عمى القدرة المتعمم في

 المحن مقاطعة من المرسل قدرة عمى القواعد أىمية تتشكل, التفكير دقة عمى وتمرنو
 الكممة بنية في خطأ من يقع ما ىو والمحن, المقصود ويفسد اإلبانة في يؤثر الذي

 بين ومن ,(ٜٕٙ: ٕٙٓٓ,  عطية.)غيره مع تركيبيا في او النحوية وحركتيا
 واالجابات االسئمة استراتيجية منيا العربية المغة قواعد لتعميم الحديثة االستراتيجيات

 لؤلسئمة المطموبة االجابات ايجاد في ماىرة باحثة تكون ان الطالبة من تريد التي
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 في استعماليا فان االساس ىذا وعمى,  الموضوع حول تطرح قد التي المفترضة
 عن البحث وكيفية االنواع مختمف من االسئمة صياغة في كافيا تدريبا يتطمب التدريس
 (  ٖٙٙ: ٕٛٔٓ, عطية.) ليا اجابات
 محفزة أسئمة طريق من ، الطالبات لدى العربية المغة قواعد فيم تعزيز إلى وتيدف     
 فيم في الطالبات تحتاجين البلتي لممعمومات ميمين مصدرين عمى تركز وىي لمتفكير
 عن لمطالبات السابقة والمعرفة نفسو، النص معمومات: وىما ، بالقواعد الخاص النص

 بطريقة األسئمة تمك عن اإلجابة عمى قادرات الطالبات تجعل ما الموضوع،
 (ٖ٘ٚ: ٕٚٔٓ, وسميمان,  المقيمي.)صحيحة
 الدور خبلل من الدراسي التحصيل ومتابعة العمم الى الماسة الحاجة وبرزت     
 مختمف وفي المستويات جميع عمى والمجتمع الفرد حياة في لممعمم والفعال الكبير

 المتمثمة مشاكميا ومواجية الحياة مع الطالبات تكيف في التحصيل واىمية االتجاىات
 المنافسة وكذلك  والمستقبمية الفورية القرارات واتخاذ التفكير في معرفتين استخدام في
 . العمل سوق في المتوفرة االخرى المينية واالعمال الوظائف عمى لمحصول الحياة في
 (  ٜٜٚٔ:ٗٔفييم،)

 البحث هدف:  ثالثا
 في  واالجابات االسئمة أستراتيجية أثر"  إلى معرفة الى الحالي البحث ييدف     

 "  العربية المغة قواعد مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات تحصيل
 فرق يوجد ال" : اآلتية الصفرية الفرضية الباحثة صاغت البحث ىدف من ولمتحقق    
 الصف طالبات درجات متوسط بين( ٘ٓ.ٓ) داللة مستوى عند احصائية داللة ذو

 االسئمة باستراتيجية العربية المغة قواعد مادة سيدرسن يالبلئ المتوسط الثاني
 مادة سيدرسن يالبلئ المتوسط الثاني الصف طالبات درجات ومتوسط واالجابات،

   " االعتيادية بالطريقة العربية المغة قواعد
  الحالي البحث حدود:  رابعا
 : يأتي بما الحالي البحث يتحدد

 .م( ٕٕٕٓ -ٕٕٔٓ) الدراسي لمعام األول الدراسي الفصل:  الزماني الحد -ٔ
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 لتربية العامة لممديرية التابعة لمبنات والثانوية المتوسطة المدارس:  المكاني الحد -ٕ
 . بابل محافظة في
 المدارس ضمن( البحث عينة) المتوسط الثاني الصف طالبات:  البشري الحد-ٖ

 ( ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ)بابل محافظة لتربية العامة لممديرية التابعة لمبنات والثانوية المتوسطة
 الفصل في والمحددة ، العربية المغة قواعد مادة موضوعات من عدد: المعرفي الحد -ٗ

 والمفعول,  الفاعل ونائب,  الصرفي والميزان,  الخمسة االسماء) وىي األول الدراسي
   ( واالستثناء,  المطمق والمفعول,  فيو
  وتعريفها المصطمحات تحديد: خامسا 
 األثر - أ

 الشيء وأثر, السيف ولمعان العبلمة:  األثرُ " الوسيط المعجم في جاء -:لغةً  األثر
 فوت بعد الشيء أثر يطمب لمن يضرب( عين بعد أثًرا تطمب ال: )المثل وفي, بقيتوُ 
 (                                 ٘ :ٕ٘ٓٓ, وآخرون, مصطفى" )وُأثور, آثار عمى األثر ويجمع, يحدثو وما, عينو
 . اصطلحا األثر
 : من كل عرفه
 لتأثير تعّرضو بعد التابع المتغير عمى يطرأ الذي التغير مقدار" بأنو -: الحنفي -ٔ

 ( ٖٕ٘: ٜٜٔٔ ، الحنفي" . )  المستقل المتغّير
 في يحدث فيو مرغوب غير أو مرغوب تغيير محصّمة" بأنو -: وزينب شحاتو -ٕ

    (ٕٕ: ٖٕٓٓ، وزينب شحاتة" . )  التعمم لعممية نتيجة المتعمم
 االسئمة استراتيجيتي احدثتو الذي التغيير مدى ىو -: لمباحثة االجرائي التعريف
 من االنتياء بعد  المتوسط الثاني الصف طالبات تحصيل في سؤاال وارسل واالجابات
 مجموعات عمى الباحثة طبقتو الذي البعدي االختبار بواسطة يقاس والذي التجربة
 .البحث
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 .  واالجابات االسئمة استراتيجية - أ 
 : من كل عرفيا

 الطالبات تساعد استراتيجية ىي بالجواب السؤال عبلقة" -:وحسن,  الحاج ابو -ٔ
 االسئمة من انواع اربعة ىناك ان يتعممن   حيث, االسئمة من المختمفة االنواع فيم عمى
 تكون وبعضيا عنيا لمبحث تفكير الى تحتاج وبعضيا المباشر بالنص بعضيا يكون
 يتعممن االستراتيجية ىذه في فالطالبات, النص في مدرجة وليست الطالبات اذىان في

: ٕٙٔٓ, وحسن,  الحاج ابو".)اجابات عن يبحثن   ان قبل السميمة االسئمة بناء كيفية
ٖٜٔ ) 

            فيم في المعرفة وراء ما استراتيجيات من تعتبر بالجواب السؤال عبلقة"-: عطية -ٕ  
 باالعتماد  المطموبة االجابات عن البحث عمى القراء تدريب عمى تشدد وىي المقروء
 ان ىميا بموجبيا فالطالبة تسأل ان يمكن التي االسئمة عنو تبحث بما وعييم عمى

 ان يمكن التي االسئمة بنوع وثيقا ارتباطا ترتبط عنيا تبحث التي االجابة من تتحقق
 ( ٖٗٙ:  ٕٛٔٓ,  عطية"  )الموضوع حول تسأل
 مادة تدريس في الباحثة اعتمدتيا التي الخطوات ىي -: لمباحثة االجرائي التعريف  

 عمى وتطبقيا(  البحث عينة)  المتوسط الثاني الصف لطالبات العربية المغة قواعد
 عمى تقوم التي( واالجابات االسئمة) استراتيجية وفق عمى االولى التجريبية المجموعة
  االستراتيجية ىذه في, أفضل بشكل المشكبلت حل كيفية تعمم عمى الطالبات تشجيع
  السؤال عمى لئلجابة المستعممة المعمومات كانت إذا ما إلى اإلشارة الطالبات من ُيطمب
 عمى الطالبات تساعد,  حرفياً  وليس النص في ضمنًيا مذكور إنو أو, حرفي نص إنو

 .السابقة المعرفة عمى المستعممة المعمومات وتستند,  القراءة أثناء بوعي التفكير
                      .                                                                                                                             التحصيل - ب  

ل   ِمن: " لغة التحصيل  م ا  وذ ى ب  وث ب ت ب ِقي  م ا:  شيء  ُكل ِمن و الحاِصل ، ح ص 
ل  ِسوْاه ا ت ْمييزُ  و الت ْحِصيل,  ُحُصوال  ي ْحُصل  الش يء  و ح ص  ُل، م   ِمْنو  وْاالْسم ي ْحص 

ِصيمة  (. ٖٗٔ:  ٖ ج ،ٕ٘ٓٓ منظور، ابن"  )الح 
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 . اصطلحاً  التحصيل
 -: من كل عرفه
 من معينة خبرات من فعموه لما التبلميذ استيعاب مدى"  بأنو -: وعمي المقاني -ٔ

 التحصيمية االختبارات في عمييا يحصل التي بالدرجة ويقاس دراسية مقررات طريق
 (ٚٗ:  ٜٜٙٔ ، وعمي المقاني".) الغرض ليذا المعّدة

 أو يحرزه الذي النجـاح مستوى أو فرد يحققيـا التي االكتساب درجة"   بأنو : عّلم -ٕ
 ٕٓٓٓ,  عبّلم".)  معيـن تدريسي أو تعميمي مجـال في أو دراسيـة مـادة في إليـو يصل

:ٖٓ٘  )   
  البحث عينة طالبات عمييا تحصل التي الدرجة ىي-:لمباحثة االجرائي التعريف   
 واالجابات االسئمة باستراتيجيتي تدريسين من االنتياء بعد العربية المغة قواعد مادة في

  .بأعداده الباحثة تقوم الذي التحصيمي االختبار  اداة طريق من سؤاال وارسل
 -: المتوسط الثاني الصف -ج 
 (2102) التربية وزارة عرفته 

 االبتدائية مرحمة بعد تأتي و  العراق في المتوسطة مرحمة صفوف من صف ثاني ىو
 (ٕٕٔٓ:ٛٔالتربية، وزارة. ) سنة ٖٔ عن تقل ال اعمارىم و االعدادية مرحمة وقبل

األساس ، وقواعد البيت  :" القاعدة أصل اأُلس ، والقواعد:  العربية المغة قواعد -ح
 .أساُسو 
 .  اصطلحا القواعد
 -: من كل عرفه
 من مظيراً  تعد التي المغوية والضوابط القوانين من مجموعة"  بأنيا -: البجة -ٔ

 ، البجة".)  والكمال النضج مرحمة وبموغيا حضارتيا عمى ودليبل المغة رقي مظاىر
ٕٓٓٓ ، ٜٗٚ ) 

 حصمت التي العربية الكممات أواخر أحوال بيا يعرف قواعد" بأنيا -:الضبعات أبو-ٕ
 يحفظ األحوال تمك وبمراعاة يتبعيا وما وبناء اعراب من بعض مع بعضيا بتركيب
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 أبو".) والتحرير الكتابة في الزلل عن القمم ويعصم النطق، في الخطأ عن المسان
   (ٙٛٔ: ٕٚٓٓ, الضبعات

 المراد بالموضوع المتعمقة النحوية القواعد من مجموعة : لمباحثة االجرائي التعريف 
 حيث من الجممة في الكممات نياية في تتحكم القواعد وىذه ، التجربة مدة خبلل تدريسو
 واالعراب  التركيب
 الثاني : الفصل
 سابقة ودراسات نظرية جوانب

 المحور االول :
  النشط التعمم:  أوال

 بنفسو تعمُّمو يبني اإلنسان أن   تؤكد التي البنائية النظرية إلى يستند النشط التعمم      
 المعرفي بناءه يشكل وىو ومتغيرات عناصر من يحتوي وما عالمو مع يتفاعل عندما
 العممية أن   يعني وىذا مستجدات من يحدث ما ضوء في تعديبلت من عميو يجري وما

 عطية.)التعمم مواقف مع اإليجابي وتفاعمو الفرد نشاط عمى تقوم داخمية عممية التعميمية
,ٕٓٔٙ  :ٕٖٕ- ٕٖٖ ) 
 النشط التعمم استراتيجيات:  ثانيا 

 ىذا ،ويرجع النشط التعمم تناسب التي التدريس استراتيجيات من العديد ىناك      
 تعممين أثناء وجيودىن الطالبات نشاط عمى يعتمد النشط التعمم أن حقيقة إلى التنوع

 استراتيجيات فإن,  زميبلتين مع تعممين ويشاركن التعميمية العممية محور ويجعمين
 استراتيجية االسئمة واالجابات  ومنيا,  ومتنوعة كثيرة النشط التعمم

 -: واالجابات االسئمة استراتيجية
 QAR بالرمز ليا يرمز والتي بالجواب السؤال عبلقة باستراتيجية ايًضا تسمى      
 _ Questionالتي االستراتيجية ىذه عن تعبر التي الكممات حروف من مشتق

Answer Releation   المقروء فيم في المعرفة وراء ما استراتيجيات من تعد التي 
 عمى باالعتماد المطموبة االجابات عن البحث عمى الطالبات تدريب عمى تشدد وىي

 يتحققن ان ىمين بموجبيا فالطالبات, تسأل ان يمكن االسئمة عنو تبحث بما وعيين
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 تسأل ان يمكن التي االسئمة بنوع وثيقا ارتباطا ترتبط و, عنيا يبحثن التي االجابة من
 ( ٖٗٙ: ٕٙٔٓ:  عطية.)  الموضوع حول
 االسئمة استراتيجية طريق عن الطالبات الى توجيييا يتم التي االسئمة وتعد      

 ويبلحظ الطالبات يتعممنيا ان يجب التي,  اجاباتين تستمطر محفزات ىي  واالجابات
 في االجابة عن وابحث وفكر الحرفية االسئمة المباشرة االسئمة ان االحوال اغمب في

 انت االسئمة نوع بينما,  بسيطة معرفية عمميات تتطمب واالجابات االسئمة استراتيجية
 الفكري االنطبلق من نوعاً  تقتضي مباشرة غير االجابة تكون التي ذىني وفي والمؤلف
 لموصل,  المعرفية ومياراتين,  طاقاتين كل واستغبلل التفكير الطالبات من وتتطمب

 االستقصاء ميارة مثل, الذاتي التعمم ميارات من العديد وتكسبين, سميمة اجابات الى
 ( ٕٛٗ:  ٕٕٓٓ,  دحبلن.) المشكبلت حل وميارة
  واالجابات االسئمة استراتيجية خطوات

 بين العبلقات من األنواع تعطي ألسئمة إجابات عن لمبحث يصمح نص اختيار -ٔ
 . واالجوبة االسئمة

 ما ومنيا مباشر ىو ما منيا اإلجابات من مختمفة أنواعاً  تتطمب أسئمة صياغة -ٕ
 مراجعة يستدعي ما ومنيا اإلجابة إلى لمتوصل النص في والتفكير البحث يقتضي

 إلى التوصل لغرض الموضوع في الضمنية بالمعمومات وربطيا السابقة المعمومات
 التوصل في لمطالب المعرفية والخمفية الخبرة عمى االعتماد يقضي ما ومنيا,  اإلجابة

 مع مختمفة عبلقة ذوات متنوعة أسئمة صياغة عمى الطمبة تدريب ويمكن اإلجابة، إلى
 .اإلجابة

 . السبورة عمى وكتابتيا ليا إجابات عن البحث المطموب األسئمة طرح -ٖ
 .المطروحة األسئمة إجابات عن البحث لغرض الطالبات من الموضوع قراءة -ٗ
 ما أو النص، في مباشر بشكل منيا موجود ما ضوء في المطموبة اإلجابات تحديد -٘

 بمعمومات االستعانة ضوء في أو ، النص في تركيب من أكثر في إليو التوصل يمكن
 والخبرة المعرفية الخمفية عمى االعتماد أو السابقة، المعرفة وبين بينيا والربط النص
 الطالبات لدى السابقة
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 .الطالبات من اإلجابات تدوين -ٙ
 وكونيا صحتيا من لمتأكد المطروحة األسئمة وبين بينيا والربط اإلجابات مناقشة -ٚ

 ( ٖٙٙ:  ٕٙٔٓ,  عطية.)  فعبل عنيا المبحوث اإلجابات تعمل
 المحور الثاني : دراسات سابقة 

 الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين الموازنة
 عمى الدراسات تمك بين موازنة بإجراء قامت, السابقة لمدراسات الباحثة عرض بعد 

 :اآلتي النحو
putri (2015 ) فدراسة مختمفة اماكن في الدراسات اجريت -: الدراسة مكان -0

 اجريت( ٕٚٔٓ) وسميمان المقيمي ودراسة, ميدان والية جامعة,  اندونيسيا في اجريت
 العراق في اجريت فقد الحالية الدراسة اما,  قابوس السمطان جامعة ُعمان سمطنة في
 . االساسية التربية كمية بابل جامعة في
 ىدفت( putri) 2015 فدراسة, السابقة الدراسات أىداف تباينت -: الدراسة هدف -2
 طبلب تحصيل في والجواب السؤال بين العبلقة إستراتيجية استخدام أثر) معرفة الى

 ىدفت( ٕٚٔٓ) وسميمان المقيمي ودراسة(, السردي النص قراءة في العاشر الصف
 الفيم ميارات تنمية في" QAR" والجواب السؤال عبلقة إستراتيجية فاعمية)  معرفة الى

 معرفة الى ىدفت الحالية الدراسة اما,  (األساسي الثامن الصف طبلب لدى القرائي
 في المتوسط الثاني الصف طالبات تحصيل في واالجابات االسئمة استراتيجية اثر)

 ( .العربية المغة مادة
 يتفق ما وىو, التجريبي المنيج جميعيا السابقة الدراسات اتبعت -: البحث منهج -ٖ
 .الحالية الدراسة مع
( ٓٙ) دراسة في بمغت فقد,  السابقة الدراسات في العينات أعداد تباينت -: العينة -ٗ

putri الدراسة في أما, طالبا( ٘٘) عددىا بمغ وسميمان المقيمي دراسة وفي طالبا 
 . طالبة(  ٜٙ) عددىا بمغ فقد الحالية

 فدراسة,  واجراءاتو البحث طبيعة حسب البحث ادوات تنوعت -: البحث اداة -5
putri (2015 )في إجراؤىا تم التي متعدد من االختيار اختبارات الباحثة استعممت 
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 اداة الباحثان استعمبل(  ٕٚٔٓ) وسميمان المقيمي ودراسة, والبعدي القبمي االختبار
 فقد الحالية الدراسة اما,  ميارة عشرة خمس القرائي الفيم ميارات اختبار  ىي البحث

 المغة مادة في الطالبات تحصيل لقياس البعدي التحصيمي االختبار الباحثة استعممت
 . العربية

 ومتنوعة متعددة إحصائية وسائل تناولت السابقة الدراسات -: االحصائية الوسائل -ٙ
  كودر ريتشاردسون ومعادلة( T.test)  التائي االختبار: ومنيا البحث طبيعة حسب

 واالخطاء,  spss22 وبرنامج,  المعياري االنحراف,  الحسابي المتوسط(,ك -ٕٔ)
 الدراسة اما,  الحرية درجة, المقارنة فروض اختبار,  المعيارية االخطاء فرق,  المعيارية
 سوف والتي بحثيا لطبيعة المبلئمة االحصائية الوسائل الباحثة تستعمل فسوف الحالية
 . الثالث الفصل في الحقاً  تذكرىا

 االسئمة استراتيجيتي استعمال أن جميعيا السابقة الدراسات أظيرت -: النتائج -ٚ
 البحث نتائج أما, الطبلب واستيعاب فيم عمى كبير تأثير ليا سؤاال وأرسل واالجابات
 . الرابع الفصل في الحقاً  عمييا نتعرف فسوف الحالي

 الفصل الثالث : منهجية البحث واجراءاته
 :البحث منهج:  اوال

 واالجابات االسئمة استراتيجيتي أثر" معرفة الى ييدف الحالي البحث كان لما     
 ،"العربية المغة قواعد مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات تحصيل في سؤاال وارسل

 إلى والتوصل البحث إلجراءات مبلئم منيج ،أل ّنو التجريبي المنيج الباحثة اختارت لذا
 . النتائج
 :التجريبي التصميم:  ثانيا

 األسس الى يقود الذي لمتجربة األساسي الييكل التجريبي التصميم يمثل        
 والتي الدخيمة األخرى المتغيرات تأثيرات وتعكس التجربة معالم تحدد التي  التجريبية
 من واحداً  الباحثة اعتمدت وقد,( ٕ٘ٔ: ٕٔٓٓ,روؤف.)التجريب مجال في تدخل

 واالختبار الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة ذي)  الجزئي الضبط تصاميم
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 في مبين كما التصميم فجاء الحالي البحث مرمى من لتحقق مبلئمو تراه الذي(  البعدي
 (ٔ) الشكل

 اداة البحث     المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة     
  االسئمة واالجابات استراتيجية التجريبية االولى 

 التحصيل      
 االختبار التحصيمي         

 الطريقة االعتيادية الضابطة   النهائي      
  لمبحث التجريبي التصميم( ٔ) شكل                     

 ويقصد, التجربة في الرئيسة الميام من البحث مجتمع تحديد يعد: البحث مجتمع:  ثالثا
 تعمم أن الباحثة تسعى التي االشخاص أو لمعناصر الكمي المجموع البحث بمجتمع
 إما, ( ٙٗ:  ٕٗٔٓ:  وعمي, الدليمي. ) المدروسة بالمشكمة العبلقة ذات النتائج
 الدراسي لمعام لمبنات النيارية والثانوية المتوسطة مدارس فيشمل الحالي البحث مجتمع

 بابل محافظة في( ٕٕٕٓ -ٕٕٔٓ)
 لعناصر وممثمة, البحث مجتمع من جزئية مجموعة ىي العينة: البحث عينة: رابعا

 وعمل بأكممو المجتمع عمى العينة تمك نتائج تعميم يمكن بحيث,  تمثيل افضل المجتمع
 العينة تحديد وجاء(, ٕٛٔ: ٕٚٓٓ, وآخرون,  عباس.) المجتمع معالم حول استدالالت

 -: اآلتي وفق عمى
 المتوسطة المدارس من واحدة مدرسة اختيار البحث ىذا يتطمب -: المدارس عينة- أ

 قضاء حدود ضمن ، المتوسط الثاني لمصف صفوف تتضمن التي لمبنات والثانوية
 في والواقعة(   لمبنات الشكر متوسطة) مدرسة عشوائًيا الباحثة اختارت وقد ، المسيب
 .  فييا التجربة لتطبيق المسيب قضاء في االنتصار حي االسكندرية مدينة

 حصوليا بعد لمبنات الشكر متوسطة مدرسة الباحثة زارت -: الطالبات عينة -ب 
 وبطريقة  بحثيا ميمة لتسييل بابل محافظة في لمتربية العامة  المديرية من كتاب عمى

 المجموعة لتكون( د) وشعبة الضابطة المجموعة لتكون( ه) شعبة اختيرت  عشوائية
,  واالجابات االسئمة باستراتيجية العربية المغة قواعد مادة ستدرس التي االولى التجريبية

( طالبة في المجموعة التجريبية و ٖٔ( طالبة بواقع )ٖٙاذ بمغ عدد محموعتي البحث )
 ( طالبة في المجموعة الضابطة ٕٖ)
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 خامسا : تكافؤ المجموعات 
 كافأت الباحثة مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات اآلتية :

 بالشيور، محسوباً  الطالبات عمر بو يقصد -: بالشهور محسوباً  الزمني العمر -ٔ
 استمارة من وكذلك المدرسية، البطاقة من الطالبات أعمار عمى الباحثة حصمت وقد

 القيمة من أقل المحسوبة القيمة أن ادناه , جدول من ،ويتضح الطالبات عمى وزعت
 الزمني العمر متغير في متكافئة البحث مجموعات فإن وعميو ، الجدولية

 بالشيور محسوباً  الزمني العمر في البحث مجموعات لطالبات التباين تحميل نتائج    
 

مجموع  المجموعة
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة  
 الحرية     

مستوى      القيمة الفائية   
 الجدولية المحسوبة الداللة

غير دالة  2,051 1,227   2  6,109 02,128 بين المجموعات   
    92 07,859 0661,867 داخل المجموعات  إحصائيا

    95  0672,916 المجموع
 عمى الباحثة حصمت:  السابق العام اختبار في العربية المغة مادة درجات - 2

 من العربية المغة مادة في البحث مجموعات لطالبات السابق العام امتحان درجات
( ف) قيمة إنادناه  جدول من ويتضح المدرسة إدارة قبل من الُمعد الدرجات سجبلت
 ىذا في متكافئة البحث مجموعات فإن وعميو ، الجدولية( ف) قيمة من أقل المحسوبة
 المتغير

   طالبات لدرجات(  والجدولية المحسوبة)  اآلحادي التباين لتحميل الفائية القيمة   
 العربية المغة مادة في البحث يتمجموع                 
مجموع    المجموعة

 المربعات
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية 

مستوى  القيمة الفائية    
 الجدولية المحسوبة الداللة

 0,411 2  007,929 225,878 بين المجموعات   
 

2,051 
 

غير دالة 
 92 84,220 782,528 داخل المجموعات  احصائيا

 95  816,416 المجموع    
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مجموعتي البحث  طالبات يمتمكن ما عمى التعرف لغرض:  السابقة المعمومات -ٖ
 الطالبات درسنيا أن سبق التي العربية المغة قواعد موضوعات في سابقة معمومات من
 التجربة اثناء في ستدرس التي الموضوعات في عبلقة ليا التي السابقة السنين في
 ويتضح, متعدد من اختيار بصورة فقرة( ٖٓ) من يتكون اختبار بأعداد الباحثة قامت,

 فإن وعميو ، الجدولية( ف) قيمة من أقل المحسوبة( ف) قيمة إن ادناه جدول من
 .المتغير ىذا في متكافئة البحث يتمجموع
 السابقة المعمومات درجات في البحث مجموعات لطالبات اآلحادي التباين تحميل نتائج

مجمىع  المجمىعة

 المربعات

متىسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مستىي  القيمة الفائية

 الجدولية المحسىبة الداللة

 2,4,3 0 06.502 53,000 بين المجموعات

 

3,250 

 

غير دالة 

 63 12,,21 266.651 داخل المجموعات إحصائيا

 65  ,2124,65 المجموع

 بالتحصيل تتعمق التي البيانات عمى الباحثة حصمت :  لآلباء الدراسي التحصيل -4
 عميين، وزعت التي المعمومات استمارة ومن المدرسية البطاقة من لآلباء الدراسي

 احصائية داللـة ذو فرق ىناك ليس أنو النتائج ،أظيرت( ٕكا) كاي مربع وباستعمال
 موضح كما ،مجموعتي البحث آباء بين الدراسي التحصيل في( ٘ٓ,ٓ) مستوى عند
 جدول في

  ( 2لقيمة )كامجموعتي البحث تكرارات مستويات التحصيل الدراسي آلباء طالبات 
 المحسوبة والجدولية

درجة  مستىي التحصيل        العدد المجمىعة  

 الحرية

مستىي  قيمة كاٌ       

الداللة عند 

(0005) 

 

  
  

ن  
و
ابتدائية فما د

 

   
     

     
طة

س
ى
مت

 

  
 

هد
و مع

عدادية ا
ا

 

  
س

ى
ىري

بكال
 

فما 

ق
ى
ف

 

 الجدولية المحسىبة

  غير    120592 00563  6  6 8 8 9 31 التجريبية االولً

 دالة    

 6 8 7 11 32 الضابطة احصائيا 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 

 
 

328 

حصمت الباحثة عمى البيانات التي تتعمق  -التحصيل الدراسي لؤلمهات : -5
بالتحصيل الدراسي لؤلميات من البطاقة المدرسية ، ومن استمارة المعمومات التي 

( ، أظيرت النتائج أنو ليس ىناك فرق ذو ٕوباستعمال مربع كاي )كا ,وزعت عميين 
مجموعتي ( في التحصيل الدراسي بين أميات ٘ٓ,ٓداللـة احصائية عند مستوى )

 ، كما موضح في جدول بحثال
( 2لقيمة )كا عتي البحث مهات طالبات مجمو تكرارات مستويات التحصيل الدراسي أل

 المحسوبة والجدولية
درجة  مستوى التحصيل         العدد المجموعة

 الحرية
قيمة           
 كاي

مستوى 
عند الداللة 

(1,15) 

  
ابتدائية فما دون

 

     
متوسطة

 

  
اعدادية او معهد

 

 
بكالوريوس

 
فما فوق

 
 الجدولية  المحسوبة

1,18 6  7 6 7 00 20 التجريبية االولى
64 

02,59
2 

دالة  غير
 6 8 9 9 22 الضابطة احصائيا

 اليامة اإلجراءات من الدخيمة المتغيرات ضبط يعد  : الدخيمة المتغيرات ضبط: سادسا
 لمتصميم الداخمي الصدق من مقبولة درجة توفير أجل من التجريبي البحث في

 إلى التابع المتغير في التباين معظم تعزو أن من الباحثة تتمكن وحتى التجريبي،
 إجراءات من تقدم ما عمى وزيادة( ,ٖٚ: ٕٓٔٓممحم،.) البحث في المستقل المتغير
 بعض أثر تفادي اإلمكان قدر الباحثة حاولت البحث يتمجموع بين اإلحصائي التكافؤ

 .نتائجيا في ثم ومن التجربة، سير في الدخيمة المتغيرات
 اداة البحث سابعا: 
 تحصيمي اختبار إعداد يتطمب الحالي البحث كان لما-: النيائي التحصيمي االختبار
 في بموم تصنيف وحسب التجربة نياية في الطالبات تحصيل قياس في يستعمل
 العممي المحتوى إلى باالستناد ،( والتطبيق ، والفيم ، التذكر) الثبلثة مستوياتو
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 تحقيق من االختبار شروط مراعاة مع, العربية المغة قواعد لمادة الست لمموضوعات
 تحصيمي اختبار إعداد إلى الباحثة عمدت  والموضوعية والشمول والثبات الصدق
 :اآلتية الخطوات بحسب فقرة( ٖٓ) من مكون بعدي

 معرفة إلى البحث ىذا في التحصيمي االختبار ييدف -:االختبار من اليدف تحديد - أ
 الثاني الصف طالبات تحصيل في سؤاال وارسل واالجابات االسئمة استراتيجيتي اثر"

 "العربية المغة قواعد مادة في المتوسط
 جدول الباحثة أعدت -(: المواصفات جدول) االختبارية الخريطة اعداد - ب

 لمستويات السموكية واألىداف التجربة في ستدرس التي لمموضوعات المواصفات
 نسبة وحددت,  بموم تصنيف من( والتطبيق والفيم المعرفة) المعرفي المجال

 األىداف مستويات أىمية نسبة أما, موضوع لكل األىداف عدد ضوء في الموضوعات
,  الثبلثة المستويات من مستوى كل في السموكية األىداف عدد ضوء في حددت فقد

 جدول الباحثة استعممت وقد,  فقرة( ٖٓ) في التحصيمي االختبار فقرات عدد وحددت
 لكل النسبية واألىمية موضوع، لكل األسئمة وعدد النسبية األىمية لتحديد المواصفات

  -:اآلتية الخطوات وفق عمى مستوى
تم حساب وزن المحتوى باالعتماد عمى عدد الصفحات لكل موضوع وبحسب  -ٔ

 عدد صفحات الموضوع الواحد االىمية النسبية =  المعادلة اآلتية:

مجموع الصفحات الكمي
 x011 

 تم حساب كل مستوى من مستويات المجال المعرفي )تذكر , فيم , تطبيق( -ٕ

 عدد االىداف السموكية لممستوى الواحد= نسبة أىمية مستويات األىداف 

مجموع األىداف الكمي
 x011 

تم حساب عدد االسئمة في كل خمية في جدول المواصفات حسب المعادلة االتية عدد 
نسبة أىمية اليدف  xنسبة أىمية المحتوى  xالفقرات لكل خمية = العدد الكمي لمفقرات 

 (052-048: 2115)عودة ،.
 ثامنا: صدق االختبار 

 خصائص بين اىمية االكثر الخاصية االختبار صدق يعد -: االختبار صدق
 حقق أي, لقياسو وضع ما يقيس كان اذا صادًقا االختبار ويكون, الجيد االختبار
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 وتعكس عنو تعبر مفرداتو كان كمما صادقا االختبار ويكون ألجمو صمم الذي الغرض
(  ٕٜٔ: ٕٓٔٓ,  واخرون, عمر.) قياسيا اجل من االختبار وضع التي المفاىيم بدقة

  وىما الصدق من نوعين استعمال عمى الباحثة اعتمدت االختبار صدق من ولمتحقق
 بنود مظير عمى الحكم منو والغاية, الصدق انواع ابسط ىو: الظاىري الصدق -ٔ

 المراد بالموضوع او بالمجال ارتباطيا حيث من, المحكمين قبل من االختبار اسئمة
 وصحة  االختبار تعميمات وضوح ومدى لمطالبات االختبار مناسبة ومدى قياسو
 عمى الحصول في صبلحيتيا ومدى االسئمة ونوع االختبار واسئمة بنود ترتيب

 ( ٖٛٔ: ٕٗٓٓ,النصر ابو.) الطالبات من المناسبة االجابات
 االختبارات مع مبلئمة الصدق أنواع أىم من النوع ىذا يعد: المحتوى صدق -ٕ

 تمثيبل ممثمة عينة ىي الباحثة صممتو الذي االختبار اسئمة أن يعني وىو,  التحصيمية
 وكذلك, التجربة مدة خبلل الطالبات درسنيا التي الموضوعات لمختمف وصادًقا حقيقًيا

 ( ٜٗٔ: ٕٕٔٓ,  ربيع.)المواصفات جدول في وضعتيا التي االىداف
 اداة بيا تتصف أن يجب التي الخصائص من الثبات يعد -: االختبار ثباتتاسعا :
 التي النتائج في واالتساق واالتقان الدقة من عالية درجة عمى يكون وان, الجيدة التقويم
 ظروف في مرة من اكثر الممتحنات عينة عمى طبقت ما اذا التقويم اداة تعطييا
 ثبات من الباحثة وتحققت (ٕٚ: ٕٚٔٓ, وايياب, الرؤوف عبد.)متشابية تطبيقية
  النصفية التجزئةبطريقة  االختبار
 -: للختبار النهائي التطبيق

 تيلمجموع إجرائو موعد حددت, نيائي بنحو   التحصيمي االختبار الباحثة أعدت أن بعد
 المحدد الموعد في طبقتو ثم, الطالبات تستعد لكي وذلك, اجرائو من اسبوع قبل, البحث
 من األولى الثبلث المستويات وضمنت موضوعية فقرة( ٖٓ)من مؤلف وىو, إلجرائو
مجموعتي  عمى االختبار أجري فقد(, ،والتطبيق ،والفيم المعرفة) المعرفي بموم تصنيف
 وأجري, صباًحا  الثامنة الساعة في( ٕٕٕٓ/ٔ/ٜٔ) الموافق االربعاء يوم فيالبحث 
 الخاصة التعميمات الباحثة وشرحت,  الُمدرسات من نخبة وبمساعدة الباحثة بإشراف
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 يطرأ ولم,  متجاورةقاعتين  وفي واحد وقت في االختبار واجري وتوضيحيا باالختبار
 . سيره في يؤثر ما االختبار عمى

 عاشرًا: الوسائل االحصائية 
 نتائجو، وتحميل بحثيا إجراءات في اآلتية اإلحصائية الوسائل الباحثة استعممت

 -: كاآلتي(  spss)  اإلحصائي بالبرنامج وباالستعانة
 استعممت -( :one – way Analysis of Variance: )األحادي التباين تحميل-ٔ

  النتائج الى والوصولمجموعتي البحث  تكافؤ حساب في الوسيمة ىذه الباحثة
 دالالت لمعرفة المعادلة ىذه الباحثة ستعممتا-(: Chi – Square) كاي مربع-ٕ

 الدراسي التحصيل متغيري في اإلحصائي التكافؤ عندمجموعتي البحث  بين الفروق
 .األميات و لآلباء

 لحساب المعامل ىذا ةالباحث متاستعم  -(:Pearson) بيرسون ارتباط معامل-ٖ
   التحصيمي االختبار ثبات
 استخراجو بعد الثبات معامل تصحيح في استعممت -:براون -سبيرمان معادلة-ٗ

 بيرسون ارتباط بمعامل
 البعدية لممقارنات شيفيو قيمة -٘
 الوسيمة ىذه الباحثة استعممت-: Difficulty formula) )الصعوبة معامل معادلة-ٙ

 لبلختبار الموضوعية الفقرات صعوبة معامل لحساب الصعوبة معامل لحساب
 .التحصيمي

 الوسيمة ىذه استعممت -(  :Item Discrimination) الفقرة تمييز معادلة -ٚ
 . التحصيمي االختبار لمفقرات التمييزية القوة معامبلت إليجاد

 غير البدائل فعالية لقياس الوسيمة ىذه الباحثة استعممت-: الخاطئة البدائل فعالية -ٛ
 متعدد من االختيار التحصيمي االختبار لفقرات الصحيحة

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها 
 بين( ٘ٓ,ٓ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: اواًل: عرض النتائج 

 العربية المغة قواعد مادة د رسن البلئي المتوسط الثاني الصف طالبات متوسط
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 د رسن البلئي المتوسط الثاني الصف طالبات ومتوسط واالجابات، االسئمة باستراتيجية
 'Scheffe) شيفيو االختبار وباستعمال,  "االعتيادية بالطريقة العربية المغة قواعد مادة

Test )البلئي التجريبية المجموعة بين البعدي التحصيمي االختبار في الفرق لمعرفة 
 بالطريقة د رسن البلئي الضابطة والمجموعة واالجابات االسئمة باستراتيجية د رسن

 شيفيو قيمة من أكبر ،وىي(ٔٙ,ٛ) والبالغة المحسوبة شيفيو قيمة فكانت االعتيادية،
 لصالح إحصائية داللة ذات فرق وجود عمى يدل وىذا( ٘ٔ,ٖ) تساوي والتي الجدولية
 وىو( ٜٕ,ٛٔ) التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بمغ إذ ,التجريبية المجموعة

 تفوق يعني وىذا( ,ٖٜ,ٖٔ) الضابطة المجموعة طالبات درجات متوسط من اكبر
 الفرضية ترفض ولذا الضابطة المجموعة طالبات عمى  التجريبية المجموعة طالبات
 والجدول يوضح ذلك  البديمة الفرضية وتقبل إحصائية داللة ذو فرق لوجود الصفرية

 والداللة االحصائية لدرجات الفائيةقيمة الالوسط الحسابي واالنحراف المعياري و 
 المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة

 ثانيا : تفسير النتائج : 
 وفق عمى التدريس ِإن  التجريبية عمى الضابطة يعود الى  ان سبب تفوق المجموعة -0

 من زاد مما المعمومات عن يبحثن الطالبات يجعل واالجابات االسئمة استراتيجية
 . الدراسي تحصيمين

 التجريبية موعةالمج طالبات جعمت واالجابات االسئمة استراتيجية وفق عمى التعمم -ٕ
 الحظت إذ الضابطة، المجموعة طالبات من التعمم عممية في إيجابية و نشاطاً  أكثر

 الدراسي، الفصل داخل رغبة و بحماس المجموعة التجريبية  طالبات تفاعل الباحثة
 استرجاعيا يمكن صحيحة بطريقة الذاكرة في المعمومات اختزان إلى سيؤدي وىذا

 .إلييا الحاجة عند سرعة و بسيولة

حجم  المجموعة
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

مستوى  القيمة الفائية     
 الجدولية المحسوبة الداللة

 ٘ٔ,ٖ ٖٔٙ,ٛ ٕٔ,ٗ ٜٕ,ٛٔ ٖٔ التجريبية االولى
 

دال 
 ٓٓ,ٗ ٖٜ,ٖٔ ٕٖ الضابطة إحصائيا
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 رحات ـيات والمقتـالتوصات و ـاالستنتاجل الخامس : ـالفص
 استنتاج يمكن الحالي البحث إليها توصل التي النتيجة ضوء في :  االستنتاجات: اوالً 
 يأتـي ما
 عمى العربية المغة قواعد مادة تدريس في واالجابات االسئمة استراتيجية ساعدت -ٔ

 فيم في التعمق في الطريق لين فتح مما المناقشة عمى الطالبات وتشجيع تعزيز
 عممية يقمل مما بسيولة لممعمومات الطالبات اكتساب عمى ساعدت ثم,  المعمومات
 .  لديين النسيان

 تحفيز في شارك الذي التفاعمي الجو توفر واالجابات االسئمة استراتيجية إن   -ٕ
 . البحث نتائج في ايجاباً  انعكس الذي االمر الدرس، سير مع وتفاعمين الطالبات

 ثانيا: التوصيات 
 : يأتي بما توصي فإنيا البحث، ىذا في الباحثة إلييا توصمت التي النتائج ضوء في
 واستراتيجيات طرائق عمى العربية المغة مادة ومدرسات مدرسي إطبلع ضرورة -ٔ

 .واالجابات االسئمة استراتيجية ومنيا الحديثة التدريس
 استراتيجيتي باستعمال المتوسط الثاني الصف طالبات بتدريس العناية ضرورة -ٕ

 في ايجابية نتائج من البحث ىذا اظيره لما وذلك,  سؤاال وارسل واالجابات االسئمة
 . العربية المغة قواعد مادة تدريس

 ثالثا :المقترحات
 اثر: )يأتي ما الباحثة تقترح,  الحالي البحث الييا توصل التي النتائج طريق من

 مادة في االبتدائي الخامس الصف طالبات تحصيل في واالجابات االسئمة استراتيجية
 ( العربية القراءة

 المصادر 
 ،ٗط العرب، لسان(:ٕ٘ٓٓ)مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن -ٔ

 . لبنان ، بيروت صادر، دار
 النشط التعمم استراتيجيات(: ٕٙٔٓ) المصالحة خميل حسن و احمد سيا الحاج ابو -ٕ

 .األردن,  عمان, التفكير لتعميم ديبونو مركز,  عممية وتطبيقات انشطة
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 دار  ،ٔط العربية، غةالم تدريس طرائق( : ٕٚٓٓ) اسماعيل زكريا الضبعات، أبو -ٖ
 .األردن, عمان والتوزيع، لمنشر الفكر

 لمنشر جرير دار,ٔط, التدريس اساليب في الوجيز(: ٖٕٔٓ) عطية سالم, زيد ابو -ٗ
 األردن,  عمان,  والتوزيع

, ٘ط, والتربوية النفسية العموم في البحث مناىج(: ٕٙٓٓ)محمود رجاء, ّعبلم ابو -٘
 .مصر,  القاىرة, لمجامعات النشر دار

 والممارسة النظرية بين العربية تدريس أصول(:ٕٓٓٓ) حسن الفتاح ،عبد البجة -ٙ
 األردن, عمان والنشر، لمطباعة الفكر دار ،ٔط,

 ،ٕط ،ٖج ، النفسي والتحميل النفس عمم موسوعة(: ٜٜٔٔ) المنعم عبد ، الحنفي -ٚ
 .لبنان ، العودة دار

, لمنشر زىران دار, والتعميم التربية في والتقويم القياس(: ٕٕٔٓ)مشعان ىادي,  ربيع -ٛ
 .األردن, عمان

 المغة تدريس في حديثة اتجاىات(:ٖٕٔٓ)داخل تركي سماء و عمي سعد زاير، -ٜ
 .بغداد, العراق المرتضى، دار  ،ٔج ،ٔط العربية،

 العربية المغة مناىج( : مٕٗٔٓ) عايز اسماعيل وايمان عمي سعد زاير، -ٓٔ
 عمان والتوزيع، لمنشر صفاء دار تدريسيا، وطرائق

 التربوية المصطمحات  معجم( : ٖٕٓٓ) زينب ، النجار ، حسن ، شحاتة -ٔٔ
 . القاىرة شمس، عين ،جامعة المبناني المصرية ،الدار التربية كمية ، والنفسية

 فلاير و العبسي مصطفى محمد و نوفل بكر محمد و,  خميل محمد,  عباس -ٕٔ
,  ٔط, النفس وعمم التربية في البحث مناىج الى مدخل(:ٕٚٓٓ) عواد ابو محمد
 .األردن, عمان, والتوزيع لمنشر المسيرة دار

 واالختبارات المقاييس(: ٕٚٔٓ) المصري عيسى وايياب طارق, الرؤوف عبد -ٖٔ
 .مصر, القاىرة, والتدريب لمنشر العربية المجموعة,ٔط,  التنظيم_ األعداد_ التصميم

 االمارات, نور مكتبة, النشط التعمم استراتيجيات(:ٕٕٔٓ)محمد,  السبلم عبد -ٗٔ
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 دار,ٔط, العربية المغة تدريس اساليب في الكافي(:ٕٙٓٓ)عمي محسن,  عطية -٘ٔ
 . االردن, عمان, والتوزيع لمنشر الشروق

, ٔط,المقروء فيم في المعرفة وراء ما استراتيجيات(:ٕٗٔٓ__________ ) -ٙٔ
 .  االردن عمان,  والتوزيع لمنشر المناىج دار

 لمنشر صفاء دار,  حديثة ونماذج أنماط التعمُّم(:ٕٙٔٓ__________) -ٚٔ
 .االردن, عّمان,  والتوزيع

 عبداهلل وآمنو السبيعي وتركي فخرو الرحمن عبد وحصة احمد محمود, عمر -ٛٔ
 االردن,  والتوزيع لمنشر المسيرة دار,  والتربوي النفسي القياس(: ٕٓٔٓ) تركي

 االمل ،دار التدريسية العممية في والتقويم القياس(:مٕ٘ٓٓ)سميمان احمد عودة، -ٜٔ
 .،االردنٖ،ط والتوزيع لمنشر

 مكتبة ،ٔط ألبنائنا، النفسية والصحة الدراسي التحصيل(:ٜٜٚٔ)كمير  فييم، -ٕٓ
 .األردن ليرموك،.مصر, القاىرة والتوزيع، لمنشر المحبة

 .،بغداد المعارف مطبعة ومبدأ، عقيدة العروبة(:ٜٜ٘ٔ.)محمود القاضي، -ٕٔ
 التربوية المصطمحات معجم(: ٜٜٙٔ) الجمل وعمي ، حسين ،أحمد المقاني -ٕٕ

 مصر ، القاىرة ، الكتب عالم ، التدريس وطرق المناىج في المعرفة
 النيل مجموعة,  العممي البحث ومراحل قواعد(:ٕٗٓٓ)النصر ابو, مدحت -ٖٕ

 .مصر,  القاىرة,  العربية
 السؤال عبلقة استراتيجية فاعمية(:ٕٚٔٓ) الغانمي وسامي,  سميمان,  المقيمي -ٕٗ

 األردنية المجمة( منشور بحث, ) القرائي الفيم ميارات تنمية في( QAR) والجواب
  ا:  التربوية العموم في

 .االردن, عمان, دارالشروق,ٔط, العربية تدريس طرق(:ٕٙٓٓ) كامل, نصيرات -ٕ٘
 مناىج(:ٕٚٓٓ)الرشيدي وسعد العنزي ويوسف سبلم الرحيم وعبد سمير, يونس -ٕٙ

 التربوي بين النظرية والتطبيق, مكتبة الفبلح, الكويت. البحث
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