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انًهخص0

يرمي البحث الحالي الى معرفة ( اثرر اتراراايةية روبنترو والاتراؤا الريااي فري احمريا مرا ة

اال ب الكر ي ل ى طمبرة المرا الثرام استاتري

لاحقير در ا البحرث ارارارت الباحثرة بطريقرة

التحب العشوائي طمبرة المرا الثرام (الثراني ماوترط فري م رترة ( ێمر

الاابعرة لم يريرة اربيرة

قضررا پش ر/التررميمانية لمعرراد ال ارترري  4107-4106ليكررو مي ر اناً لاطبي ر اةرباغررام وبم ر حةررد

العينة ( 98طالباً وطالبة بواقع ( 49طالباً وطالبة فري المةموةرة الاةريبيرة اسولرىم و( 46طالبراً
وطالبررة فرري المةموةررة الاةريبيررة الثانيررةم و( 47طالب راً وطالبررة فرري المةموةررة الضررابطة وكاف ر ت

الباحثررة برري المةموةررات الررثغث فرري ما يرررات ( العمررر النمنرريم الرريكا م رةررات الم ررة الكر يررة لمعرراد
الترراب

اتررامرت الاةربررة كورت راً ارتررياً كررامغً ( الكررور اسوا م قامررت رغلغررا الباحثررة با ر ري

مةموةات البحث الثغثم واة ت الباحثة ارابا اًر احميمياً موضوةياً مكوناً م ( 57فقررة مر نروع
االرايار م ماع و مح ورط والاكميام وق ااتد بالم

والثبات

وق ر اترراعممت الباحثررة الوتررائا ااحمررائية االايررة ا احميررا الابرراي اسحررا يم معا لررة معامررا

معوبةم معاما الاميينم طريقة شيفيهم معاما اراباط بيرتو م فعالية الب ائا الراطئة

وق ر اف رررنت نا ررائف البح ررث افررو المةموة ررة الاةريبي ررة اسول ررى الارري رت ررت م ررا ة اال ب وفرر

اتاراايةية روبنترو والمةموةرة الاةريبيرة الثانيرة الاري رترت مرا ة اال ب وفر اتراراايةية الاتراؤا

اليااي ةمى المةموةة الضابطةم كما اتفرت ة ةر د وةرو فرر يي اللرة إحمرائية ةنر متراوى
( 1017بي المةموةاي اسولى والثانية
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The Effect of Robinson Strategy and Self- Inquiry on Eighth
class student's Achievement in Kurdish literature
Surror Abdul Kareem Ali
Methds of teaching Kurdish language/ Ministry of Education

Abstract:
The present research aims at identifying the effect of Robinson
strategy and Self- Inquiry on the student's achievement in Kurdish
literature. To achieve the study aim, the researcher has chosen randomly
eighth class students (2nd intermediate) from Hemin school, pishder
directorate/ Suliymania for the academic year 2014- 2015. The sample of
the study is 76 male and female students and it is distributed as 27
studenets as the first experimental group, 24 student as the second
expermintal group, and 25 students as the control group.
The Three groups have been matched according to the following
variables: the student's age, their intelligence, their last year grades in
kurdish. The experiment lasted one academic semester which is the first
one during which the researcher herself has taught the three groups. The
researcher has constructed an objective test consist of 35 items, some are
multiple choice items, other are true/ false items and completion items. The
test validity and reliability have been ascertained.
The following statistical tools have been used: ANOVA, Difficulty
Coefficient Formula, Recognition Coefficient, Scheffe's test, pearson
coefficient Formula.
The results of this study have been proven the effectiveness of Robinson
strategy which was taught to the first experimental group. Also self Inquiry
has proven its success upon the traditional way of teaching. Also, no
statistically significant difference is found at 0.05 between the first
experimental group, which is taught by Robinson strategy, and the second
experimental group which is taught by self- Inquiry.
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الفصل األول /مشكمة البحث:
ةمى الرغد م كثرة ةغو المارممي بالاربية والاعميد لايترير ار ري

الم رة الكر يرةم ومنغرا

ما ة اال ب الكر ي إال أنغا مااناا اعاني ضعفاًم وديا ما أك اه ايضاً ارترة (ةبر الةبرارم 0;::

و راتة (ةب الكريدم 4108ا  579م فضغً ة قيراد الباحثرة بمقابمرة ةر مر الم رتري واالطرغع

ةمى آرائغد

والماابع لا ري

الم رترري م مر

اال ب الكر ي في م ارتنا يغحظ ظادرة حفظ النموص المق مة لغد م قبا

و اعمير فغمغررد لغررام وامثيمغررا فضرغً ةر ادمرراا استرراليب االراباريررةم ودرريا ممررا

يضعا رغباغد وش فغدم واتامااةغد وايوقغد وفغمغد لاراثغد الفكري واس بي ق يماً وح يثاً

فغ رد يةبرررو الطمبررة ةمررى حفررظ النمرروص و فغمغررام لرريل نة ر دد يع ر ونغا م ر الواةبررات

الثقيمة والاي ااطمب وقااً وةغ اً (إبراديدم 0;95ا4;8
وارى الباحثة ب

التبب يعو إلرى استرموب الاقمير ي الريي ال ينفرع مرع المروا او الموضروةات

الاري يةر الطمبررة مرعوبة فري فغمغررام وبالارالي يررؤثر ةمرى نفترية الطمبررةم وال ياةراوبو وال يافرراةمو

معغررا شرركغً ومضررموناً ورامررة مررا ة اال بم فغرري ةبررارة ةر ثررروة مر االلفرراظ الم ويررة قر نةر فيغررا

الفاظاً او مفر ات او أتاليب بمي ة يمعب ةمى الطمبة فغمغا بالطريقة الاقمي ية

لرريا م ر واةررب المؤتتررات الاربويررة والاعميميررة الاركيررن فرري اترراليبغا الا ريتررية ةمررى ب ررث روح

االباكار واالب اع ةن الطمبرة مغمرا كانرت متراويااغدم وايا مرا اوقرع الم رترو مر الطمبرة ا يفكرروا

فا ةميغد أ يعطودد الحريرة فري البحرث والاقمري وكريل الارطريط لانشرطة ااب اةيرة ( قطراميم
4110ا 65:م ال العمر اليي نعيشه يماان بالاق د التريع ودريا كرا لره اسثرر فري ار ري

مرا ة

اال بم فظغرت ااةادات اربوية ا ريتية ح يثة ا ةو الرى البحرث ةر أتراليب ا ريترية متران ة فري
اطبيقغا الى نظريات تيكولوةية وفمتفية واةاماةية اني م فاةميرة العمميرة الا ريتريةم بمرا ياناترب

والاطورات العممية والمعرفية الاي اؤك ةمى اتاعماا ما يؤ ي الى االاماا والافاةا اايةابي بري

الطمبة والم رتي وبي الطمبة أنفتغد م رغا احفيندد (ةامعة ب ا وقائع الن وةم 0;;5ا 0:
وبنا ً ةمى ما اق د ارى الباحثة ب ننا اليود بحاةرة اكثرر الرى أتراليب اتراة الطمبرة ةمرى اغنرا
معموم ررااغد وانمي ررة مغ ررارات الافكي ررر لر ر يغدم وايا م ررا ار روافرت موام ررفات االت رراعماا الةير ر لات رراليب
واالت رراراايةيات الح يث ررة ونش رراطااغام واقويمغ ررا ووت ررائا االام رراا والافاة ررا ب رري المر ر ر والطمب ررة

والكاررابم واشررةيعغد ةمررى طرررح استررئمة واةطررائغد الفرمررة لماعبيرررم تررينعك

يل ر ةمررى العمميررة

م المشكمة ااحممغا الطرائ الاقمي ية م دنا ةا ت أدمية ديا البحث م ليا ف

الباحثرة قر حر ت

الا ريتررية وبالاررالي الررى فغررد المررا ة وااقانغررام وأثردررا فرري احمرريمغدم لرريا اةر الباحثررة ا الةررن الكبيررر
مشرركمة درريا البحررث فرري ااةابررة ةر الترؤاا ارارريا دررا أ اترراراايةياي روبنتررو والاترراؤا الرريااي
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يترراة ا ةمررى نيررا ة االتررايعاب والافكيررر والارريكر والاحمرريام بومررفغما اغامررا بنشرراط الطمبررة قبررا
الق ار ة واثنائغا وبع دا مقارنة بالطريقة الاقمي ية

أهمية البحث:

اُع الم ة وتيمة م وتائا اموير المشاةر والعواطا اانتانية الاي ال اا ير با ير اسنما م
فع ر طريقغررا اترراطاةت ارثررار اس بيررة اانتررانية الةميمررة أ اناقررا م ر ةيررا إلررى آرررر بمررا أضررافه

اس ب ررا مر ر لوح ررات انت ررانية رالر ر ةم ال اق ررا روة ررة ف رري ق ررة ام ررويردا وا ثيرد ررا وم قغا (ةاش ررور

والحوام ةم 4115ا 5:

ارى الباحثة أ لم ة الكر ية أدمية بومفغا الرابط اليي يوحر أبنا درام والوةرا الريي ينغرا مر

الطمبررة العمررد والمعرفررةم وبرره يراقررو ويتررام و قررواغدم ومر أةررا يلر البر مر االدامرراد بغررام ويعر
اس ب أح فروع الم ة الكر ية وال اقرا أدميرة وار ثي اًر واثر ار ً ةر براقي فرروع الم رة فغري ااعراو معغرا
ةمى اكتاب الطمبة المغارات الم ويةم ولغا رمومياغا الممينة فرغ فغرد حقيقريم والاطبير الروظيفي
لم رةم ومعري ل رويم ونطر مرحيح مر

و قر ار ة اس بم فغري إياً يو أدميرة ودريت اسدميرة ااعر ى

الى الحياة االةاماةيةم فيفغمو محيطغدم وياوتع ااحتا

الةمالي الفني في النص اس بي

ويع ر اال ب م ر العوامررا المررؤثرة فرري النغضررة الفكريررةم بغررا يناشررر الرروةي الثقررافي واالةامرراةي

والتياتي والقومي وا ان الثروة الم ويةم وبوتاطاه احما اربية الريو اال بريم فرالنص اال بري مرا ة

لكا فروع الم ة وين ا الطالب ايمانراً بم اره القوميرة واةةابراً بما اغرا الم ويرة ( النعيمريم 0;;4ا86
م ودو يعي الطمبة ةمى اكوي حاتة اليو اس بي فري نفوترغدم وياةمرى يلر فري حتر اعبيررددم

واقويد ألتناغد واعوي دد حت االلقا والكاابة والنق المحيح (راطر ورتغ 4111ا 096
وا ر رررى الباحث ر ررة بر ر ر

الحر ر ر يث ةر ر ر أدمي ر ررة اال ب ي ر ر ررينا نح ر ررو أدمي ر ررة الط ارئر ر ر واست ر رراليب

واالترراراايةيات الح يثررة والفعالررةم الارري اترراة الم ر ر ةمررى اح ي ر الكيفيررة أو استررموب الرريي م ر
رغلرره ا يومررا الم ررا ة الرريغد وبالاررالي ي ي ررر م ر تررموكغد ويعي ررنغد ةمررى اقبررا الم ررا ةم ويني ر مر ر

متاويات المعرفة والفغد واااحة الفرمة لاحميا المعرفة ب نفتغد وياعو وا ةمى االتاقغلية اظغار
ق رااغد

فعممية الا ري

الةي دو اليي يح التمو المطموب والمرغوب احقيقره مر الطمبرة الريي يعر

كمؤشررات ةمررى حر وث ا يررات فرري تررمو الطمبررة ب يررة اكتررابغد المغررارات والمعررارا ومر ثررد قيررا

واقررويد الرب ررات (المقررانيم ;;;0ا  ;0م س فغررد الررنص اال برري ال يكررو اال ة ر طري ر تررمو

محر يتررمكه الر ار بالات راؤا والاحررريم ودررو تررمو اتاكشررافي يرمرري الررى احقير المعرفررة اليدنيررة
والح ترريةم او االنطباةيررة او الةماليررة ( ةمرررم 4117ا 0:1م ودرريا التررمو ال يمكر ا ياحقر

اال م رغا اتاراايةيات ما و ار المعرفة الاي اتاة الطمبة لممعرفرة بالعمميرات اليدنيرة وااةرائيرة
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الارري اامررا بالنش راطات العقميررة والم ويررةم والمراقبررة الياايررةم وق رارره ةمررى الارطرريط ووةيرره بغررا لحررا
المشكمةم وم ثد اقييد كفا ة افكيرت (ةطيةم ;411ا ;05

فاتاراايةياي روبنتو والاتاؤا اليااي م اتاراايةيات ما و ار المعرفرةم فاتراراايةية الاتراؤا

الرريااي اةعررا مر الطمبررة ينر مةو مررع المعمومررات الارري ياعممونغررام وبنررا ةغقررات برري المررا ة الارري
ي رت ررونغا وب رري معموم ررااغد الت ررابقة (أب ررو ل ررب م 4100م ص 41م واحف ررن افكي ررر الطمب ررة الت ررانااج

االترئمة بطريقرة أفضررا بر الً مر االةامرا ةمررى الحفرظ واررري المعمومرات ةررادنة مر المر ر ( رونتم
4111ا 448

وارررى الباحثررة بانغررا أيضراً اولر لر يغد حررب االترراطغع لممعرفررة وةمررى العمررا الةمرراةي والا مررا

واةعمه يراقب وينظد ويحما ويقيد المعمومات وبمتاة ة المعمد

أمررا اترراراايةية روبنتررو فسنغررا اتررغد فرري نيررا ة فعاليررة المررا ة المقرررو ة ونيررا ة الفغررد واالترراماع

والا مب ةمرى المرعوبات ال ارتريةم والار ني فري ااةابرة والرغبرة فري الراعمدم واولير أترئمة ونيرا ة فري
الاركين ةن الاعمدم وانشيط الاعمد الياايم وال راتة بشكا ةممي (الغاشمي وطهم 411:ا 007

هدف البحث:

يرمي البحث الحرالي الرى معرفرة اثرر اتراراايةياي روبنترو والاتراؤا الريااي فري احمريا مرا ة
اال ب ل ى طمبة الما الثام استاتي
فرضيات البحث:

 -0ال يوة فر يو اللة إحمائية ةن متاوى ( 1017بي ماوترط رةرات المةموةرة الاةريبيرة
اسولى اليي

رتوا ما ة اال ب باتاراايةية روبنتو والمةموةة الضابطة

 -4ال يوةر فررر يو اللررة إحمررائية برري ماوتررط رةررات المةموةررة الاةريبيررة الثانيررة الرريي
باتاراايةية الاتاؤا اليااي والمةموةة الضابطة

رتروا

 -5ال يوة ر فررر يو اللررة إحمررائية برري ماوتررط رةررات المةموةررة الاةريبيررة اسولررى والمةموةررة
الاةريبية الثانية

حدود البحث:

ياح البحث ب ررا
 -0طمب ررة الم ررا الث ررام استات رري ( الث رراني ماوت ررط ف رري اربي ررة قض ررا پشر ر ر /الت ررميمانية لمع رراد

ال راتي 4107-4106

 -4الكور ال راتي اسوا 4107 – 4106

 -5ة ر م ر موضرروةات مررا ة اال ب ( نمررا وئرره ی بررد ررور
ا ريته لطمبة الما الثام استاتي
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تحديد المصطمحات:
 -0االستراتيجية:

َة َرفاغررا ( Livingston1997بانغررا "مةموةررة مر الرطررط الارري يترراعممغا الفررر ليررامك مر احقير
الغ ا اليي يمبو اليه" ).(Livingston , 1997, p:59
الاعريررا االة ارئرري لغترراراايةيةا مةموةررة م ر الرط روات او ااة ر ار ات الارري يرطررط لغررا الم ر ر

ويطبقغررا الطمبررة بشرركا منرراظد و ماتمتررا م ر اةررا مترراة اغد واكتررابغد مغررارات امكررنغد م ر فغررد

ووضع حموا لمحاوى النموص اس بية وايكردا

 -4اتاراايةية روبنتو ا

رطوات دريا

َة َرفغا روبنتو Robinson1970ا ب نغا "الطريقة الفعالة المؤثرة واا لا م رم
المتحم طرح استئمةم القر ار ة اسوليرةم الاترميعم والقر ار ة النغائيرة" ودري فعالرة فري اقميرا الوقرت الريي
يتاعما لغتايعاب والربط والحفظ لمما ة الاعميمية ( Robinson, 1970, p:8

َة َرفغا (ناير وداشدم  4107ا "طريقة امك الماعمد م اطوير مغارات اترايعاب الفكررة الرئيترة فري
الررنصم وانير مر الاركيررن فرري القر ار ة لاحقير االتررايعاب الكمرريم وانشرريط الرراعمد الرريااي وافعيررا ور
الطالب" (ناير وداشدم 4107ا 096

التعريف االجرائي:

د رري ةب ررارة ةر ر رمر ر

رطر روات يق ررود الطمب ررة بانفي رريدا ار ررا الم ررا وبالار ر ريفم مر ر اة ررا احقير ر

اسد اا الماوراة م ار ري

اال بم ويلر بالمشراركة وافاةرا الطمبرة مرع المرا ة والرطروات ل ررض

اثارة واحفين النشاط الفكري والعقمي لنيا ة الفغد والايكر

 -5اتاراايةية الاتاؤا الياايا

م  0;;8ب نغررا "أتررئمة يضررعغا الطمبررة اانرراوا المررا ة ال ارتررية الارري ي رتررونغا قبررا

َة َرفغررا (ة ر
الق ار ةم واثنائغا وبع دا" ( ة

م 0;;8ا066

َة َرفغا (ةطيةم ; 411ا ب نغا "ما يقرود بره المراعمد فري أثنرا مرا يراعمد الموضروع وبعر دا مر فحرص
المقرو ومياغة استئمة حوا مضمونهم وبنا ةغقات بي أة ان النص بما فيه م ةما وكممات
وفق رراتم أو برري معمومررات المرراعمد ورب ارارره والموضرروع الم ر رو

م ر أةررا الفغررد" (ةطيررةم;411ا

;0:

التعريفففف االجرائفففي :درري استررئمة الارري يت ر لغا الطمبررة سنفتررغد فرري رطرروة مررا قبررا الق ر ار ة وأثنائغررا
وبع ر دام م ر اةررا وضررع حمرروا او إةابررات لغررا ودرريا ياطمررب م ر الطمبررة مغررارات ونشرراطات فكريررة
لموموا لإلةابات المحيحةم وبمتاة ة الم ر م وانمي ل ى الطمبة االتاقغلية والمتؤولية اليااية

لحا المشكغت ب نفتغد
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التحصففيلَ :ة َرفَغررا ( " Alderman, 2007اثبررات القر رة ةمررى إنةرران مررا اررد اكاتررابه مر الربررات
الاعميمية الاي وضع م أةمه" (Alderman, 2007, p:101
التعريف االجرائي :دو متاوى اس ا او اانةان اليي يما إليه الطمبة في نغاية فما ارتري فري

ما ة اال ب الكر يم واقيته الباحثة م رغا ارابار احريري اع تُ لغيا ال رض
االدبا َة َرفرره (الغاشررميم  0;89ب نرره "الفك ررة الةميمررة فرري العبررارة الةميمررة والارري اح ر ث فرري نف ر
قارئغا او تامعغا لية فنية" ( الغاشميم 0;89ا69

َة َرفه (ناير وايما م  4100ب نه "المعاني الرقيقة المؤثرة الاي ياريدا اس يب اعبي اًر ةما يةيش في
م ر رت م ر أفكررار أو ر رواطر أو ةواطررام ممررا ياررر آثررا اًر فرري القررارئ أو التررامع" ( انيررر وايمررا م

4100ا 90

التعريف االجرائي :ة م الموضوةات المقررة ة حياة الشع ار واشرعاردد لطمبرة المرا الثرام م
ل ررض انميرة الريو اال بري والمغرارات الم ويررة والاعبيريرةم والنطر الترميدم ونيرا ة المفرر ات الم ويررةم

وفغد مةامعغد في الماضي والحاضر كا يل بةماا فكرة اال يب وأتموب ةرضه لغا

الصففف المففامنا ودرري مرحمررة ارتررية يقابمغررا المررا (الثرراني ماوتررط م ويب ر أ الاعمرريد استاترري ف ري
منطقة كر تاا م الما اسوا استاتي (اسوا االبا ائي إلى الما الااترع استاتري (الثالرث
ماوتط

الفصل الماني /جوانب نظرية ودراسات سابقة:
أوالً /استراتيجية ما وراء المعرفة:

ُيع فغفا ( 0;89 Flavellأوا م إتاعما ممطمح ما و ار المعرفة في البحث الاربوي فري
مةاا احتي ق رة الطفا ةمى الايكرم وم ثد اطور ديا المفغود في الثمانيات م القر العشري م
وكانت م أبرن المتاة ات الاربوية في مةاا الاعمد والاعميد حيرث أنغرا فاحرت مةراالت واترعة فري

موضرروةات الرريكا والررياكرة والافكيررر واالتررايعاب ومغررارات الرراعمد (العبي ر يم 4108ا ; 7م وكررا

درريا المفغررود يركررن أيض راً ةمررى ق ر رة الفررر ةمررى الافكيررر فيمررا ياعممررهم واحكمرره فيغررام وا مررا الفررر

لمموقا واحميمهم وق راه ةمرى بنرا اتراراايةية التاحضرار المعمومرات والرطروات واقرويد مرا اومرا

إليررهم وكانررت اغرراد أيضراً بمعرفررة المرراعمد لنظرراد الررياكرة ومعرفررة أير وماررى وكيررا يرراد الارريكر ووةيرره
بعممي ررات اك رروي وان رراوا المعموم ررات ووةي رره ب رربعض المغ ررارات ك ررالارطيط والاوةي رره والاقي رريد ال رريااي
واالتا الام وانمية الفغد وحا المشكغتم وانظيد الافكير (إتماةيام 4105ا 448 -447

وارررى الباحثررة فرري ضررو المفغررود الترراب لغرريت االترراراايةيات ةمررى انغررا ةبررارة ة ر ضرربط او احكررد
الماعممرري ةمررى تررموكيااغد وةمررى ةمميررات الافكيررر والارريكر م ر رررغا الارطرريط والانظرريد والماابعررة
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لمعممي ررات العقمي ررةم مر ر اغيئ ررة لمظ ررروا الا رري ات رراة ةم ررى انة رران ال رراعمدم ومر ر ث ررد مراةع ررة الف ررر
لمرطواتم واقويد نفته يااياً

أهمية استراتيجيات ما وراء المعرفة:

 -0اترراة الطمبررة ةمررى أ يرططروا وينظمروا ويراقبروا ويقومروا اعممغررد برريااغدم أي انغررا انمرري مغررارة
الانظيد والارطيط والاقييد ( أبو رياش وآررو م 4110م  49م

 -4ات رراة الماعمم رري ةم ررى اح ير ر نق رراط الق رروة والض ررعا ف رري افكي ررردد ف رري اثن ررا ال رراعمد ( العا ررود

وآررو م 411:م 456

-5اتاة الماعممي ةمى أ يحتنوا م أ ائغد (Nancarrow, 2004, p:425

 -6امك الطمبة م اتاعماا المعمومات في مواقا حيااية واعميمية مرامفة الاي ق اواةغغد
 -7امك الطمبة م اكاشاا أتاليب ة ي ة اتراة دد فري االترايعابم وانمري قر راغد ةمرى الافكيرر

الناق االب اةي
 -8اني ر م ر

افعيررة الطمبررةم وانمرري ااةررادغد اايةررابي نحررو ق ر ار ة مررا ة الرراعمد (ةطيررةم ;411ا

06: -069

 -9االناقاا بالطمبة م الاعمد الكمي الى الاعمد النوةي (الغاشمي وطهم 411:م 74
 -:اتاة الطمبة ةمى معرفة طبيعة مشكماغد
; -وي رررى (2002

 Imelب نغ ررا ا ررؤ ي إل ررى ني ررا ة ربر ررة الطمب ررة وقر ر راغد ةم ررى ةممي ررات ال رراعمد

(العبي يم 4108ا 81

 -01اني م ق رة الطمبة ةمى حا مشكغاغد (Flavell, 1977,p:33
مهارات ما وراء المعرفة:

 -0مغرر ررارة الارطرر رريطا وااضر ر ررم اح ي ر ر ر اسد ر ر ر اام واراي ر ررار االت ر رراراايةيات المغئم ر ررةم واح ي ر ر ر
المعوبات والمشكغت

 -4مغررارة الضرربط والمراقبررةا ااعم ر برروةي واتررايعاب الطمبررة كررا رطرروة قبررا االناقرراا إلررى الرطرروة
الاالية لاحقي الغ ا

 -5مغارة الاقييدا ودو أ ياحق الطمبة م اقييد متاوى احقي الغ ا واقييد الناائف والحموام مع
اقييد الرطة المتاعممة (ةبي ات وأبو التمي م 4119ا 454 -450

دور المدرس في إستراتيجيات ما وراء المعرفة:
ةمى الرغد م ا اتاراايةيات ما و ار المعرفة اةعا م الطمبة محرو اًر فري العمميرة الاعميميرةم

إال أ ّ يل ال يقما م

ور الم ر في ديي االتاراايةياي م رغاا
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ا ريب الطمبة ةمى كيفية ا ارة ةمميرات الافكيرر والمغحظرةم وافحرص الموضروعم وانميرة مغرارات مرا
و ار المعرفة كستاعماا مغارة الارطيط والانظيدم والضبطم والاقويدم والافكيرم والاح ث بموت ٍ
ةاا

مررع أنفتررغد ونمغئغرردم مررع مراقبررة ةمميررات اعممغررد يااي راًم وكيفيررة مررياغة أتررئماغدم وماابعررة مترراوى
اق مغد في ةميع المراحا والرطوات (ةطيةم ;411ا ;071 -06

استراتيجية روبنسون (:)SQ3R
رطوات اتاراايةية روبنتو ا

 -0المتح (الامفح ا يقود الطمبة بامفح القطعة أو الموضوع بشكا ةاد مر أةرا اةطرائغد فكررة
ةامة ة النص

 -4استئمةا يضع الطمبة بعض استئمة ة النص م أةا إةطا إةابات ةنغا
 -5الق ار ةا يق أر الطمبة النص مع وضع رط احت المفاديد واسفكار لمبحث ة إةابات لاتئمة
 -6الاتميعا يتمع الطمبة سنفتغدم وك نغد يرابرو أنفتغد

 -7المراةعةا يح الطمبة اسة ان الاي يتاطيعو أو ال يتاطيعو ايكردام م أةا الا مب ةمى
النتيا

(ناير وداشدم 4107ا 08: -089

مميزاتها:
 -0اةعا م الطمبة محو اًر لمعممية الاعميمية

 -4اربط بي أة ان الما ة الرئيترة والمفراديد الفرةيرة مرع اقميرا الوقرت الريي يتراعما لمفغرد والحفرظ
(ناير وداشدم 4107ا 096

-5اتاة الطمبة ةمى أ يحققوا متاويات ةالية في الفغد
 -6اني م ق رة الطمبة ةمى فحص ونق كا ما يقرؤونه

 -7اةعا الطمبة يافاةمو مع النص اس بي ( الغاشمي وال ليميم 411:م 0:9
-8اتاة الطمبة ةمى طرح الاتاؤالت مما يةعا ةممية الق ار ة دا فة

-9اتاة الطمبة ةمى اثبيت المعمومات في أيدانغدم وم ثد ايكر المعمومات الاي قروؤدا

-:اترراة الطمبررة ةمررى إةررا ة النظررر فرري المررا ة المقرررو ةم ومر ثررد اح ير ةوانررب النةرراح واالرفررا
ومعرفة المواب والرط في ةممية االتايعاب

; -تغولة اطبيقغا

 -01انمي الق رة ةمى االةاما ةمى انفتغد ( ةطيةم ;411م 079-077

استراتيجية التساؤل الذاتي:
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مراحل او خطوات استراتيجية التساؤل الذاتي:
 -0مرحمررة مررا قبررا الرراعمدا فرري درريت المرحمررة يعرررض المر ر الموضرروع ةمررى الطمبررة (كاابررة ةن روا
ال ر م ثد يمررنغد ةمرى أُتر

مرياغة استرئمةم قبرا قر ار ة الموضروعم وال ررض منغرا درو اترارةاع

المعمومات التابقة وربطغا بالة ي م وم ديت استئمة الاي يت لغا الطمبة سنفتغدا





مايا أفعا؟ ل رض الاعرا ةمى المغمة الاي ي ار القياد بغا

لمايا أفعا؟ لمعرفة الغ ا م القياد بالمغمة

لمايا ُيع ديا الموضوع مغماً؟ ل رض الافكير
كيررا يمكننرري ربررط درريا الموضرروع بمررا أةرررا؟ ل رررض اولي ر أفكررار ة ي ر ةم واكاشرراا ةغقررات

ة ي ة بي أة ان النص أو الموضوع وربرات الطمبة

 -4مرحمة الاعمدا يقود الم ر بامري الطمبة ةمى أتاليب الاتاؤا اليااي لانشيط ةمميات ما و ار

المعرفة في اثنا الراعمد (قر ار ة الموضروع م ودريت استرئمة اتراة الطمبرة ةمرى الافكيرر برطروات لحرا

المشكمة



ما اليي تاواةغه في ديا الموقا؟ بغ ا الكشا ة ما دو أبع م المعمود (غير المعمود

مررا الرطررة الارري اغئررد الرراعمد لغرريا الموقررا؟ بغر ا وضررع رطررة لمعمميررة الاعميميررة أي الارطرريط

لماعمد



دا ما أقود به ياواف وياغئد مع الرطة؟ بغ ا ضبط الاعمد

دا الرطة مغئمة إلى ما أري الوموا إليه؟

 -5مرحمة ما بع الاعمدا إ االتئمة الاري يطرحغرا الطمبرة امكرنغد مر احميرا المعمومراتم واقيمغرام
وكيفية اطبيقغا في مواقا اررى مما يؤ ي الى اعمد أفضام وم ديت استئمةا



مررا دررو مترراوى أ ائرري فرري درريت المغمررة؟ بغ ر ا اقيرريد واقررويد مترراوى الاق ر د الرريي احق ر أو اررد



دا أحااج إلى ةغ آرر؟



كيا أاحق م محة الحا؟

الاوما إليه



دا بسمكاني أ أحا بطريقة اررى؟



كيا أامك م اتاعماا ما اوممت إليه في الحياة؟ بغ ا ةعا المعمومات موضع الاطبي



دا ما اوممت إليه دو اليي كنت أُري ت؟ (ةطيةم ;411ا 0;0 -0;1

مميزات استراتيجية التساؤل الذاتي:
 -0اةعا الطمبة اكثر حيوية في اثنا الاعمد (بغموام 4116ا 0;7
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 -4امك الطمبة مر وضرع أترئماغد حروا الرنص ويةيبرو ةنغرا ب نفترغد ( انيرر وداشردم 4107ا
077

 -5اثير افعية الطمبة نحو الاعمد م رغا انشيط ةمميات ما و ار المعرفة
 -6اكتبغد ربرات يات معنى

 -7احق الوةي اليااي لر ى الطمبرة بعمميرات الافكيرر والراحكد بغرا الاري ااطمرب معالةرة المعمومرات
وحا المشكغت

 -8اشعر الطمبة بمتؤولياغد في اعميد أنفتغد

 -9اعرا الطمبة بةوانب القوة والضعا في ربراغد
 -:اتاة الطمبة ةمى الافكير واالتايعاب والفغد ال قي لمحاوى الموضوع
; -اول أفكار ة ي ة

 -01ا رب الطمبة ةمى مراقبة اعممغد (ةطيةم ;411ا 0;4 -0::
 -00اح مشكغت الاعمدم وم ثد الارطيط لانشطة الغنمة لحمغا وانفييدا واقويمغا (اسةترم
0;::ا 064

 -04اتاة الطمبة ةمى مراةعة رطوات ةممغد واقييمغا (محمو م 4118ا ;60

 -05اتعى إلى إكتاب الطمبة مغارات في وضع اتانااةات وارابطات بي المعمومات
 -06انمي وةيغد باسفكار المغمة في الموضوع

 -07امكنغد م مياغة أتئمة محيحة وةميقة ومعق ة ومعبة (ةب الباريم 4101ا 095
 -08اتاة دد ةمى الا ما والاق ير اليااي

 -09اتاة دد ةمى الافكير بطر ومتاويات مانوةة وةمى الاركين واحفين اسنابات
 -0:نيا ة الثقة بالنف

; -0اتاة دد ةمرى إيةرا در ا نحرو الافكيرر ب ررض الاعررا ةمرى العغقرة أو الرربط بري المعرفرة
التابقة والة ي ة (ياتي م 4104م ;044-00

 -41انظيد المعمومات واالحافاظ بغا (\ Williams, 1996, p:33-46
وارررى الباحثررة فض رغً ة ر الممي رنات الت ررابقة لغرريي االترراراايةياي ف نغمررا أيض راً يحققررا الاوام ررا
والابررا ا لافكررار مررا برري الماعممرري مررع نيررا ة معمومررات وثقافررات الطمبررة وةعررا ةممي رة الرراعمد أكثررر

اشويقاً

ان األسئمة التي يسألها الطمبة داخل الصف تؤدي الى تحقيق وظائف عدة منها:

 -0اقر رروي شرمر ررية الطمبر ررة وامر ررا ةغقر ررااغد االةاماةير ررةم وةمر ررى الفحر ررص ال ر ر قي لمموضر رروع
(الفنشم0;97م 074
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 -4وتيمة فعالة في انمية اتاقغلية الطمبة في الاعمد ( ةابرم 4111م 84
 -5اكثر ثباااً في الياكرةم م استئمة الاي يوةغغا الم ر

(Gourney, 1999, p:82

 -6اتاة الطمبة ةمى اان ماج في ال ر بنشاطم مما يؤ ي إلى إشباع وافعه وحاةااه
 -7اؤثر ةمى إثارة النشاط اليدني ل ى الطمبةم والاوما إلى المعمومة ب نفتغد
 -8اتاة الم ر ةمى الاحق م المعمومات والق رات الة ي ة ل ى الطمبة

 -9اشةع الطمبة ةمى المناقشة المفية والنق (محم م 0;;0ا 0;0 -0;1
 -:اني م احميا الطمبة بتبب العغقة اايةابية بينغد (التامرائيم 0;;6ا 48
أهداف تدريس األدب لممرحمة المانوية:
 -0الاعرا ةمى نش ة الشعرم واطورتم والشع ار المة ي لغا
 -4الاميين بي أنواع م الشعر والنثر
 -5ايو النص اس بي
 -6حت االقا

 -7احميا النص اس بي واقويمه (ال ليمي والوائميم 4117ا 44; -44:
 -8متاة اغد ةمى فغد مشكغت المةامع ق يماً وح يثاً
 -9اوتيع ربرااغد في الحياة واعريفغد بالاراث اس بي

 -:امكينغد م اتاعماا مغارات الم ة في نقا أفكاردد (راطر ورتغ م 4111ا 086
مانياً :دراسات سابقة /دراسات عربية:
دراسة النوافعة (:)7113

اةريت ديت ال راتة فري االر

ورمرت إلرى اعررا اثرر اتراراايةياي الاتراؤا الريااي والاعمريد الابرا لي

في انمية احميا اال ب ومفغود اليات ل ى طمبة المرحمة الثانوية

اكونررت ةينررة ال ارتررة مر ( 091طالبراً وطالبررة مر طمبررة المررا االوا الثررانوي الاررابعي لمحافظررة

م ب راًم اررد اررونيعغد ةمررى م رترراي (اح ر ادما لمرريكور م و(واالررررى لإلنرراث م اررد اراياردمررا بالطريقررة
القم ية وبواقع شعباا اةريبياا واررى ضابطة في كا م الم رتاي

قامررت الباحثررة با ر ريب المعممرري فرري كررغ الم رترراي ةمررى طريقررة ا ريتررغما واة ر ت الباحثررة ارابررا اًر
احمرريمياً لمررا ة اال ب مر نرروع االرايررار مر ماعر م ومقياتراً لمفغررود الررياتم طبقررا ةمررى مةموةررات
ال ارتررة بشرركا قبمرري وبعر يم واترراعممت احميررا الابرراي الثنررائي ( ANCOVAم و( LSDلممقارنرات

البع ية في احميا الناائف الاي اوممت اليغا ال راتةا

 -وةررو فرررو يات اللررة احمررائية فرري احمرريا اال ب ولمررالح الطمبررة الرريي

اتاراايةية الاتاؤا اليااي
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 ة د وةو فرو يات اللة إحمائية في احميا اال ب بالنتبة إلى الةن ة ر د وةررو فرررو يات اللررة إحمررائية فرري مقيرراوالةن

(النوافعةم 411:م صا

مفغررود الرريات بالنترربة سثررر االترراراايةياي

دراسة أبو عجوة (:)7114
أُةريررت درريت ال ارتررة فرري فمتررطي ورمررت إلررى اعرررا أثررر اترراراايةية الاترراؤا الرريااي فرري انميررة
مغررارات حررا المتررائا الكيميائيررة ل ر ى طررغب المررا الحررا ي العشررر فرري م رتررة (ةرفررات الثانويررة

لممودوبي م واكونت ةينة ال راتة م ( 84طالباًم واد ارونيعغد إلرى مةمروةاي ضرابطة واةريبيرةم

وبواقع ( 50طالباً في كا مةموةةم ولاحقي د ا ال راتة قاد الباحث بسةر ا قائمرة بمغرارات حرا
المتائا الكيميائيةم وكيل قاد بسة ا ارابار مغرارات حرا المتر لة الكيميائيرةم وقراد الباحرث باطبير

ارابار قبمي وبع ي لممةموةاي م واتاعما الباحرث الوترائا ااحمرائية ارايرةا (الماوترط الحترابي

واالنحر رراا المعي رراريم ومعام ررا االراب رراطم واراب ررار تم واراب ررار (م ررا ويان رري م وقر ر ات ررفرت ناية ررة

ال ارت ررة ةر ر وة ررو ف رررو يات الل ررة إحم ررائية ف رري ماوت ررط رة ررات ط ررغب المةموة ررة الاةريبي ررة
والضررابطة فرري االرابررار القبمرري والبع ر ي اعررنى سثررر اترراراايةية الاترراؤا الرريااي فرري حررا المتررائا

الكيميائية (أبو ةةوةم ;411ا ث-ح
دراسة الجبوري (:)7133

اةريرت دريت ال ارترة فري العر ار ةامعرة بابرا ورمرت إلرى معرفررة أثرر اتراراايةياي نميةرة الافكيررر
وروبنت ررو ف رري االت ررايعاب الق ارئ رري والافكي ررر الناقر ر م لر ر ى طالب ررات الم ررا ال ارب ررع اال ب رري ف رري م ررا ة

المطالعررةم واكونررت ةينررة ال ارتررة مر ( 016طالبررة ونةر ةمررى ثررغث مةموةرراتم وأةر ت الباحثررة
ارابررار االتررايعاب الق ارئرري وارابررار الافكيررر الناق ر ابنارره فرري ضررو ارابررار واط ر  -ةررغ

لمافكيررر

الناق ر ر واومر ررمت ال ارتر ررة الر ررى افر ررو المةمر رروةاي الاة ر رريبياي ةمر ررى الضر ررابطة فر رري االرابر رراري
(الةبوريم 4100ا -ع

دراسة الساعدي (:)7133
اةريررت درريت ال ارتررة فرري الع ر ار ورمررت إلررى معرفررة أثررر اترراراايةية روبنتررو فرري انميررة الفغررد

القرائي ل ى طغب الما اسوا ماوتط في ما ة المطالعةم بم رت ةينرة البحرث ( 81طالبراً ونةروا
بالاتاوي بي مةموةة ضابطة واةريبيةم وكاف الباحث بينغما في العمر النمني والاحميا ال راتي

لابرروي و رةررات ارابررار الفغررد الق ارئرري القبمرري م واة ر الباحررث ارابررار لقيررا

الفغررد الق ارئرري القبمرري

والبعر ر ي واوم ررمت ال ارت ررة إل ررى اف ررو ط ررغب المةموة ررة الاةريبي ررة ةم ررى الض ررابطة (الت رراة يم

4100ا ط -ي

دراسة الموسوي (:)7137
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اةريت ديت ال راتة فري العر ار م ورمرت إلرى معرفرة أثرر اتراراايةياي روبنترو والاتراؤا الريااي
في انمية االتايعاب القرائي واتانااج االتئمة اليااية ل ى طالبات الما الثاني الماوتطم بم حةد

العينررة ( ;4طالبررةم وكاف ر ت الباحثررة برري المةموةررات الررثغث فرري (العمررر النمنرريم و رةررات الم ررة
العربية لمعاد التاب م والاحميا ال ارتري لابروي م الريكا م وارابرار القر رة الم ويرة م واةر ت الباحثرة

ارابرراري أح ر دما لغتررايعاب الق ارئرري واررررر ارابررار انارراج استررئمة الياايررة وبع ر اطبي ر اس اارري م
اوم ررمت ال ارت ررة إل ررى اف ررو المةم رروةاي الاةر رريبياي ةم ررى الض ررابطة ف رري االراب رراري (الموت ررويم

4104ا ظ -ع
دراسة اجنبية

دراسة وندر (:)Wander, 1996
أةري ررت د رريت ال ارت ررة ف رري أمريك ررام ورم ررت ال ررى معرف ررة اث ررر ات رراراايةياي روبنت ررو (SQ4R
لاحتي مغارات الايكر وطرح استئمة اليااية ومعرفة ااةادات الطغب نحو دااي االتاراايةياي م
وبم ت ةينة البحث ( 98طالباً م طغب الما الرام

الثانوي في إح ى مر ار واليرة فمورير ا

االمريكيررةم واررد اررونيعغد ةش روائياً ةمررى ثررغث مةموةرراتم مةمرروةاي اة رريبياي واررررى ضررابطةم

وَ َر الباحث بنفته المةموةات الرثغث وفري نغايرة الاةربرة طبر ارابرار االترايعاب الق ارئريم مرع
مقيرا لامرنيا استرئمة الياايرةم وقر اومرمت ال ارتررة الرى ةر د وةرو فررو يوات اللرة إحمررائية
بر رري المةموةر ررات الر ررثغث فر رري االتر ررايعاب الق ارئر رري والر ررى احتر رري ااةادر ررات الطر ررغب نحر ررو در ررااي
االتاراايةياي بع ا ريبغد ةميغا (Wander,1996,p:1-3

دراسة (:)I- JU Chang. 2009

أُةريررت درريت ال ارتررة فرري المرري م ود ر فت إلررى معرفررة أثررر اترراراايةية الاترراؤا الرريااي فرري اعمررد
الطمبة الم ة االنكمينيةم ود فت أيضاً إلى انميرة الفغرد الق ارئري لر يغدم والرى معرفرة إاةرات الطمبرة نحرو
درريت االترراراايةيةم وبم ررت ةينررة البحررث ( 00:طالب راً وطالبررةم م ر المرحمررة اسولررى ارمررص ل ررة

انكمينيررةم ونةروا ةشروائياً برري مةمرروةاي ضررابطة واةريبيررةم وأةر الباحررث ارابررا اًر لمفغررد مررع مقيررا

الاةات الطمبة نحو ديت االتاراايةيةم وق اوممت ال راتة الى وةو فرو يات اللة احمائية فري
ماوتط احميا ا ا الطمبة في االرابار القبمي والبع ي ولمالح المةموةة الاةريبيةم ووةو فرو

يات الل ررة احم ررائية ف رري مقي ررا

االاة ررات القبم رري والبعر ر ي نح ررو الار ر ريب ةم ررى د رريت االت رراراايةيةم

ولمررالح البع ر يم مررع وةررو فرررو فرري الاحمرريا فرري االرابرراري مررع مرامررا المترراويات لمررالح

الطمبة يوات الق رة المنرفضة (I- Ju Chang, 2009: 41- 54
مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة:
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 -0األهففداف :رمررت ارتررة (أبررو ةةرروة و ارتررة ( I- Ju changإلررى معرفررة أثررر اترراراايةية
الاتاؤا الياايم في حي رمت راتة (النوافعة إلى معرفة أثر اتاراايةياي الاتراؤا الريااي والاعمريد
الابررا ليم ورمررت ارتررة الموترروي إلررى معرفررة أثررر اترراراايةياي روبنتررو والاترراؤا الررياايم ورمررت
راتة (التاة ي إلى معرفة أثر اتاراايةية روبنتو م بينما رمت راتة (الةبوري إلى معرفرة أثرر

ات رراراايةياي روبنت ررو ونمية ررة الافكي رررم و ارت ررة (ونر ر ر إل ررى معرف ررة أث ررر ات رراراايةياي روبنت ررو

وSQ4R

 -7حجم العينة :اباينت ال راتات في حةد العينةم ففري ارترة النوافعرة بمر ( 091طالبراً وطالبرةم
وفي راتة أبو ةةوة ( 84طالباًم وفي راتة الةبوري ( 016طالبةم وفي راتة التراة ي (81

طالب راًم أمررا فرري ال ارتررة الحاليررة فق ر بم ر ة ر أف ر ار العينررة ( 98طالب راً وطالبررةم وبم ررت فرري ارتررة

الموتوي ( ;4طالبة

 -5المادة الدراسية :طبقرت ارترة التراة ي و ارترة الموتروي و ارترة  Wanderو ارترة الةبروري
اتاراايةية روبنتو في ما ة الق ار ةم وطبقت ارترة أبرو ةةروة اتراراايةية الاتراؤا الريااي فري مرا ة

الكيميا م بينما في راتة النوافعة في ما ة اس بم بينما في راتة  I- Ju Changفي الق ار ة

 -3انوةت الوتائا االحمائية بحتب طبيعة أد اا وة ما يرات كا راتة

 -7التصففميم التجريبففي :اةامر ت ارتررة النوافعررة والةبرروري والموترروي و ارتررة  Wanderالامررميد

الاةريب رري يا الض رربط الةنئ رري لمةم رروةاي اةر رريبياي ومةموة ررة ض ررابطةم بينم ررا ارت ررة أب ررو ةة رروة
والتاة ي و راتة  I- Ju Changةمى مةموةة اةريبية ومةموةة ضابطة

 -1اتفرت الناائف ة افو المةموةة الاةريبية ةمى الضابطة بينما في راتة ونر ر اترفرت ةر
ة د وةو فرو يات اللة إحمائية

 -9أداة القيفففاس :ات رراعممت ارت ررة النوافع ررة اراب ررار احم رريمي م ررع مقي ررا

مفغ ررود ال ررياتم و ارت ررة

الةبرروري اترراعممت ارابررار لغتررايعاب الق ارئرري مررع الافكيررر الناق ر م بينمررا ارترراي ون ر ر و
 Changاترراعممت ارابررا اًر لمفغررد الق ارئرري مررع مقيررا

اترراعمغ ارابررا اًر لقيررا

I-Ju

االاةرراتم بينمررا ارترراي أبررو ةةرروة والترراة ي

الفغررد الق ارئرري القبمرري والبع ر يم والموترروي اترراعما ارابررار لمفغررد الق ارئرري مررع

ارابار انااج االتئمة اليااية

جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
 0ارايار المنغف المناتب لغيت ال راتةم الاكافؤ في بعض الما يرات
 4وضع أد اا البحث وفرضيااه

 5بنا الرطط الا ريتيةم ووضع أ اة البحث واطبيقغا
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 6اح ي الوتائا ااحمائية المناتبة
 7االطغع ةمى ناائف ال راتات وافتيردام ووضع الاوميات والمقارحات
الفصل المالث /منهج البحث واجراءاته:

اوالً /التصففميم التجريبففي :اةامر ت الباحثررة امررميماً اةريبيراً يا ضرربط ةنئرري مغئررد لظررروا البحررث
الحالي فةا الامميد ةمى ما موضح في الشكا االايا

الشكل ( )3التصميم التجريبي
انمتغُس انمستقم
زوبىسىن
انتساؤل انراتٍ
انطسَقة انتقهُدَة

انمجمىعة
انتجسَبُة األونً
انتجسَبُة انثاوُة
انضابطة

انمتغُس انتابع
انتحصُم

مانيفاً /مجتمففا البحففث وعينتففه :اراررارت الباحثررة قضررا (پشر ر مر برري االقضررية والنرواحي الاابعررة
لمحافظة التميمانية بشكا قم ي لاتباب االايةا

 -0اتاقرار الباحثة في ديا القضا لم ة معينة بتبب ظروا شرمية
 -4ابر ر ا إ ارات المر ر ار الرغب ررة ف رري الاع رراو م ررع الباحث ررة ف رري اةر ر ار الاةرب ررةم وبطريق ررة الت ررحب

العشروائي اررد ارايررار م رتررة (هێێن

لاكررو مير اناً لاطبير اةرباغررا فرري درريا القضررا م وكانررت اضررد

اكثر م ثغث شعب ودي م ماطمبات البحث الحاليم وبطريقة الترحب العشروائيم ارايررت شرعبة

(ةر لامثرا المةموةرة الاةريبيرة اسولرى وكرا ةر طمباغرا ( 54طالبراً وطالبرة الاري ير ر طمباغرا
ما ة اال ب باتاعماا اتاراايةية روبنتو م وشعبة (أ امثا المةموةة الاةريبية الثانية الاري ار ر

اال ب باترراعماا اترراراايةية الاترراؤا الرريااي وكررا ة ر دد ( 50طالب راً وطالبررةم وشررعبة (ب امثررا
المةموةة الضابطة الاي ا ر بالطريقة الاقمي يةم وكا ة دد ( 54طالباً وطالبرةم وبعر اترابعا

ة الطمبة الراتبي امبح ة دد ( 98والة وا ( 0يوضح يل

الجدول ( )3عدد الطمبة قبل وبعد االستبعاد
انمجمىعة
االونً
انثاوُة
انضابطة
مج

عدد انطهبة انمستبعدَه
5
2
2
35

عدد انطهبة قبم االستبعاد
23
23
23
55

انعدد انىهائٍ
32
32
35
27

مالماً /تكافؤ مجموعفات البحفث :حرمرت الباحثرة قبرا الشرروع بالاةربرة ةمرى اكرافؤ افر ار مةموةرات

البحررث الررثغث احمررائياً فرري بعررض الما ي ررات ودرري (العمررر النمنرريم الرريكا م رةررات الم ررة الكر يررة

لمعاد التاب

 -0العمر ررر النمنر رريا بم ر ر ماوتر ررط اةمارمةموةر ررات البحر ررث الر ررثغث (159م 1:5( 084م 084

(16م  085شغ اًر ةمى الاواليم وباتاعماا احميا الاباي االحا ي ااضح ا الفر لي

بيي اللة

احمائية ةن متاوى ( 1017اي كانرت القيمرة الفائيرة المحتروبة ( 1048امر ر مر القيمرة الفائيرة
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الة وليررة ( 5019م وبر رةاي حريررة ( 9504ودرريا ير ا ةمررى ا المةموةررات ماكافئررةم والةر وا (4
يوضح يل
الجدول ( )7نتائج تحميل التباين االحادي لمجموعات البحث المالث في متغير العمر الزمني
مصدز انتباَه
بُه انمجمىعات
داخم
انمجمىعات
انمجمىع

دزجة
انحسَة
3

مجمىع
انمسبعات
37

22

3333 ,52

25

3322 ,52

 -4اليكا ا اتاعممت الباحثة ارابار (راف

متىسط
انمسبعات
8

انقُمة انفائُة
انمحسىبة انجدونُة
.237

2.22

22.2

مستىي اندالنة
.0.5
غُس دال احصائُا

لمممفوفات المااابعةم بم ماوتط رةرات المةموةرات

الثغث في اليكا كارايا (; 51( 50047( 4;047م وةن حتاب ماوتط رةااغد واالنحرافات
المعياريةم واتاعماا احميا الابراي االحرا ي ظغرر ا الفرر لري

بريي اللرة احمرائية ةنر متراوى

( 1017اي كانررت القيمررة الفائيررة المحترروبة ( 108:امر ر مر الة وليررة البال ررة ( 5019وبر رةاي
حريررة ( 9504وبرريل امرربحت مةموةررات البحررث الررثغث ماكافئررة احمررائياً والة ر وا ( 5يوضررح

يل

الجدول ( )1نتائج تحميل التباين االحادي لمجموعات البحث المالث في متغير الذكاء
انقُمة انفائُة
دزجة انحسَة مجمىع انمسبعات متىسط انمسبعات
مصدز انتباَه
انمحسىبة انجدونُة
3525
53
3
بُه انمجمىعات
3323
22
انمجمىعات
داخم
22.2
.278
2222
3283
25
انمجمىع

مستىي اندالنة
غُس دال
احصائُا

 -5رةررات الم ررة الكر يررة لمعرراد الترراب ا بم ررت ماوتررط رةررات المةموةررات الررثغث ( 850915و
( 880047و ( 8601:رةة ةمى الاوالي وةن اتاعماا احميا الاباي االحرا يم ظغرر ا الفرر
لرري

برريي اللررة احمررائية ةنر مترراوى ( 1017اي كانررت القيمررة الفائيررة المحترروبة ( 1064امر ر

م ر الة وليررة ( 5019ب ر رةاي حريررة ( 9504ودرريا ي ر ا ةمررى اكررافؤ المةموةررات فرري درريا الما يررر
والة وا ( 6يوضح يل

الجدول ( )3نتائج تحميل التباين االحادي لمجموعات البحث المالث في متغير درجات المغة الكردية لمعام السابق
مصدز انتباَه

دزجة انحسَة

بُه انمجمىعات
داخم انمجمىعات
انمجمىع

3
22
25

مجمىع
انمسبعات
82
2377
225.

متىسط
انمسبعات
23
55252

انقُمة انفائُة
انمحسىبة
.223

انجدونُة
22.2

مستىي اندالنة .0.5
غُس دال احصائُا

رابع فاً /تففدريس المففادة :م ر اةررا افررا ي اثررر درريا الما يررر والضررافة ال قررة والموضرروةية ةمررى ناررائف

الاةربة قامت الباحثة با ري

مةموةات البحث الثغث
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خامساً /تحديد المادة العممية :ح ت الباحثرة المرا ة العمميرة الاري تروا اقرود با ريترغا لمةموةرات
البحث الثغثم وف الرطط الا ريتية الاي اة اغا لكا موضوع والمواضيع ديا

(مفتى پننجوینی ،دڵێار ،،اێحڵي سواێفی ،دێح،د می ،مێح،ر نێي ،قەجێی ،اند،ب کێح ،,نێن ن ،
ئنایرب

سادساً /األهداف السموكية :ماغت الباحثة اسد اا التموكية الرامة بالموضروةات الاري أةر اغا
لا ر ري

مةموةررات البحررث الررثغثم وق ر ةرضرراغا ةمررى مةموةررة م ر الرب ر ار لبيررا آرائغررد فرري قررة

مياغاغا ومحة امرنيفغا الرى المتراويات الثغثرة ( معرفرةم فغردم اطبير

م وبعر اةر ار الاعر يغت

الغنمة ةميغا بم ة اسد اا التموكية بموراغا النغائية ( :8د فاً تموكياً

سابعاً /اعداد الخطط التدريسية :اة ت الباحثة الرطط الا ريتية المغئمة لمموضوةات وةمرى وفر

اترراراايةية روبنتررو والاترراؤا الرريااي والطريقررة الاقمي يررةم وق ر ةرضرراغا الباحثررة ةمررى مةموةررة م ر
الرب ار والمارممي في الم ة الكر ية وطرائ الا ري م والعمود الاربوية والنفتيةم وم رتي المرا ة
الت رراطغع آرائغ ررد ومغحظ ررااغد ل رررض احت رري م ررياغاغا وف رري ض ررو مغحظ ررااغد أةري ررت بع ررض

الاع ر يغت البترريطة ةميغررام واةام ر ت ةمررى غراردررا بقيررة الرطررطم وبرريل أمرربحت ةررادنة لماطبي ر
ممح (0

مامناً /أداة البحث :اعداد فقرات االختبار:

اة ت الباحثة فقرات االرابار الاحميمي البع ي اليي اكو م ( 57فقرةم اي اكرو الترؤاا اسوا

م ر  07فق ررة م ر نرروع االرايررار م ر ماع ر م والت رؤاا الثرراني م ر ( 01فق ررات م ر نرروع (الاكميررا
والتؤاا الثالث م ( 01فقرات م نوع (مح ورط ممح (4

صدق االختبار:

ةرضت الباحثة االرابرار ةمرى ةر مر الربر ار والمارممري فري الم رة الكر يرة وط ارئر الار ري
والقيرا

والاقرويدم وفرري ضرو اةابرااغد أةريررت الاعر يغت ةمررى بعرض الفقررات والارري اةر ت مررالحة

بع اع يمغا

تعميمات التصحيح:
رممررت رةررة واح ر ة لمفق ررة الارري اشررير الررى ااةابررة المررحيحةم ومررف اًر لمفق ررة الارري اكررو

اةاباغررا راطئررةم او احمررا اكثررر م ر اراي رار واح ر او الماروكررةم وةمررى درريا استررا

العميا لغرابار ( 57رةة وال نيا مف اًر

كانررت ال رةررة

التحميل االحصائي لفقرات االختبار:

بع اح ي الوقت المتا ر في االةابة ةمى العينة االتاطغةية وم أةرا اشرريص ووضروح

الفق ررات التررغمة والمررعبة بغ ر ا إةررا ة مررياغاغا طبقررت الباحثررة االرابررار ةمررى ةينررة ماكونررة م ر
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( 011طالباً وطالبة م م رتة (پنشنەگ م مةامرع البحرث نفترهم وقر رابرت الباحثرة الر رةات
انانلياً م اةمى رةة الى ا نى رةة ثرد ارايررت العينرات الماطرفارا العميرا والر نيا بنتربة (%49
بومفغا مةموةاي منفمماي لامثيا العينة كمغا

 -3مسففففتوو صففففعوبة الفقففففرة :بعر ر ا حت رربت الباحث ررة معام ررا م ررعوبة وةر ر اغا ب رري (; 104و
( 108:م إ االرابررارات اُعر ةير ة إيا كررا معر ا مررعوباغا برري ( 1 :1 -1 41م لرريا اعر فقررات
االرابار مناتبة ومقبولة (ةو ةم 4114ا 84
 -7قففوة تمييففز الفق فرات :بع ر ا حترربت الباحثررة القرروة الاميينيررة لكررا فق ررة وة ر اغا برري ( 1050و

( 1085م ليا ابقيرت الباحثرة ةمرى الفقررات مر غيرر حريا او اعر يام فاال بيرات اشرير إلرى ا الفقررة

الا رري يق ررا معام ررا قواغ ررا الامييني ررة ةر ر ( 1 41يتاحتر ر ح رريفغا أو اعر ر يمغا (الكبيت رريم 4101ا

495

 -1فعالية البفدائل الخاطئفة :بعر اتراعماا العمميرات ااحمرائية االنمرةم ظغرر ا البر ائا الراطئرة
لفقررات الترؤاا اسوا قر ةريبت اليغرا ةر ا اكبرر مر طمبرة المةموةرة الر نيا مقارنرة بر ف ار المةموةررة

العميام ليا اقرر إبقا الب ائا الراطئة كما دي و حيا او اع يام ( 7-و (59-

مبات االختبار:

اراارت الباحثة طريقة إةا ة االرابار ةمى العينة نفترغا بعر مررور أتربوةي مر اطبيقرهم فبمر

( 109:باتاعماا معا لة اراباط بيرتو م ودو معاما ثبات ةي
تطبيق التجربة:

اد اطبي الاةربة في الكور ال راتي اسوا بااريخ  4106/;/47ول اية 4106/04/07

الفصل الرابا /عرض النتائج وتفسيرها:
أوال /عرض النتائج:

بعر ر ا م ررححت الباحث ررة إةاب ررات الطمب ررة ةم ررى االراب ررار الاحم رريمي البعر ر يم وةنر ر اةر ر ار

الموانن ررات ب رري ماوت ررط الر ر رةات الا رري حم ررموا ةميغ ررا وةر ر ا ماوت ررطات رة ررات ةين ررة البح ررث

(; 490555( 400:6( 4804م والة وا ( 7يوضح يل

الجدول ( )5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعات المالث
انمجمىعة
انتجسَبُة األونً
انتجسَبُة انثاوُة
انضابطة

عدد افساد انعُىة
32
32
35

انمتىسط انحسابٍ
322222
37235
33282
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3233
323.
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والرابررار معنويررة الفرررو برري المةموةررات الثغثررة اترراعممت الباحثررة احميررا الابرراي اسحررا يم كمررا
موضح في الة وا (8
الجدول ()1
مصدز انتباَه
بُه انمجمىعات
داخم انمجمىعات
انكهٍ

مجمىع
انمسبعات
222223
3822223
33782.2

دزجة
انحسَة
3
22
25

متىسط
انمسبعات
337287
35233

انقُمة انفائُة
انجدونُة
انمحسىبة
8272

22.2

مستىي اندالنة
عىد ().2.5
تىجد فسوق ذات
دالنة احصائُة

بما ا القيمة الفائية المحتوبة البال ة ( :085اكبر م القيمة الفائية الة ولية البال ة ( 5019ةن
متاوى اللة ( 1017و رةاي حرية ( 9504م وديا ي ا ةمى وةو فرو يات اللة إحمائية بي

مةموةر ررات البحرررثم ولاح ي ر ر أي المةموةر ررات يرامر ررا ماوتر ررط احمر رريا طمباغر ررا اراغف ر راً يا اللر ررة
إحمائية اد اتاعماا طريقة شيفيه ( Sheffeوظغرت الناائف كما في الة وا (9

الجدول ( )2قيم شيفيه لممقارنة بين متوسطات طمبة مجموعات البحث المالمة في االختبار النهائي
قُمة شُفُه انمحسىبة
228
7282
.232

انمقازوة بُه انمجمىعات
انمجمىعة انتجسَبُة األونً وانضابطة
انمجمىعة انتجسَبُة انثاوُة وانضابطة
انمجمىعة انتجسَبُة األونً وانثاوُة

قُمة شُفُه انجدونُة
7233

ياضح م الة وا ( 9ما ي ايا

 -0ةن ر المقارنررة برري ماوتررط رةررات االرابررار النغررائي لممةموةررة الاةريبيررة اسولررى الارري رتررت
باتاعماا روبنتو وماوتط رةات المةموةة الضابطة ظغرر ا الفرر بينغمرا يو اللرة إحمرائية

ةن ر مترراوى ( 1017ولمررالح المةموةررة الاةريبيررة اسولررى اي بم ررت قيمررة شرريفيه المحترروبة (90:
ودي اكبر م قيمة شيفيه الة ولية البال ة (8044

 -4ةن المقارنة بي ماوتط رةات المةموةرة الاةريبيرة الثانيرة الاري رترت باتراعماا اتراراايةية
الاتاؤا اليااي وماوتط رةات المةموةة الضابطة ظغر ا الفر بينغمرا يو اللرة إحمرائية ةنر

متاوى اللة ( 1017ولمالح المةموةة الاةريبيرة الثانيرة اي بم رت قيمرة شريفيه المحتروبة (80:9
ودي اكبر م قيمة شيفيه الة ولية البال ة (8044

 -5ةن المقارنة بي ماوتط رةات المةموةة الاةريبية اسولرى الاري رترت باتراعماا اتراراايةية
روبنتررو و رةررات المةموةررة الاةريبيررة الثانيررة الارري رتررت باترراعماا اترراراايةية الاترراؤا الرريااي

ظغر ررر ا الفر ررر بينغمر ررا لر رري

بر رريي اللر ررة إحمر ررائية ةن ر ر متر رراوى ( 1017اي بم ر ررت قيمر ررة شر رريفيه

المحتر رروبة ( 1049ودر رري ام ر ر ر م ر ر القيمر ررة الة ولير ررة البال ر ررة ( 8044أي ال اوة ر ر فر رررو بر رري
المةموةاي

تفسير النتائج:
111

انعذد – 222انًجهذ انثانث نسُت 2028و 2419 -هـ

يجهت األستار

ظغررر بعر احميررا الناررائف ا طمبررة المةمرروةاي الاةرريبياي قر افوقروا ةمررى المةموةررة الضررابطة
في احميا ما ة اال ب الكر يم وق يعو يل الى استباب االايةا

 -0إ االترراراايةياي ترراة ت الطمبررة ةمررى ةعررا المعمومررات منظمررة (انظرريد ةمميررة اعممرره م ممررا
تاة دد ةمى االحافاظ وايكر المعمومات واقميا النتيا

 -4إ االتاراايةياي ااف وااناتب مع النضف العقمي لمطمبة ما أ ى الى فغد وحفظ ما ة ال ر

 -5إ االتراراايةياي نمرت لر ى الطمبرة ااةادرات إيةابيررة نحرو المرا ةم وشرةعاغد ةمرى اقبرا المررا ة
اس بيةم وتغمت اعممغا وحبباغا اليغد

 -6إ االترراراايةياي اارريح لممرراعمد مراقبررة ياارره والرط روات الارري يابعغررام واقررويد ياارره لمكشررا ة ر
ةنامر القوة والضعا في افكيرت

 -7انغا تاة ت الطمبة ةمى االتاقغلية في الاعمد واالةاما ةمى انفتغد في انااج استرئمة الياايرة
أي طرح استئمة ةمى انفتغد ووضع الحموا واالةابات لغام وةننت الثقة ب نفتغد

 -8إ االترراراايةياي ةممررت ةمررى إيةررا نرروع م ر الافاةررا والمشرراركة برري الطمبررة ةن ر مررياغاغد

لاتئمةم واتاثمار مغارااغد المعرفية لمبحث ة الفكرة واحميمغا ارا النص ما حت الفغد ل يغد
 -9اثارت النشاط اليدني وحثغد ةمى الافكير

االستنتاجات:

في ضو الناائف الاي اوممت إليغا الباحثة يمك لمباحثة أ اتاناف ارايا

 -0اثبا ررت ات رراراايةياا ( روبنت ررو والات رراؤا ال رريااي فاةمياغم ررا وا ثيردم ررا ف رري االراق ررا بمت رراوى
احميا الطمبة اكثر م الطريقة الاقمي ية م رغا نيا ة في الفغد والايكر واالحافاظ بالمعمومات

 -4ا اتر رراعماا االتر رراراايةياي كر ررا لغر ررا الفضر ررا فر رري نير ررا ة فاةمير ررة ور الماعممر رري ونشر رراطغدم
واحفيندد ةمى المشاركة والاعمد اليااي وديا ما أك اه ناائةغد
التوصيات:
في ضو ناائف البحث اومي الباحثة بارايا

 -0اةاما اتاراايةياي ( روبنترو والاتراؤا الريااي فري ار ري

مرا ة اال ب الكرر ي فري المرحمرة

الماوتطة

 -4ةقر ر ورات ا ريبي ررة وا ديمي ررة لمم رت رري والمعمم رري و ورات الاعم رريد المت ررامر الطغةغ ررد ةم ررى
االتاراايةيات الح يثة وكيفية االة ا والارطيط والانفيي لغا

 -5ةمررى م رترري ومعممرري الم ررة الكر يررة اررر استرراليب الاقمي يررة واةامررا استرراليب واالترراراايةيات

الح يثة في ا ري

فروع الم ة الكر ية
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 -6ةمى م رتي الم ة الكر ية ا يحثوا الطمبة وي ربودد باالةاما ةمى انفتغد بالاعمدم ويكو يل
بمتاة ة واشراا الم ر

 -7اضمي ديت االتاراايةياي واتاراايةيات أررى ح يثة في ما ة طرائ ا ري

الم ة الكر ية في

قتد الم ة الكر ية في كميات الاربية لانوي الطمبة واعريفغد بغا

المقترحات:

اقارح الباحثة اة ار ا

 -0راتة مماثمة لغيت ال راتة في مراحا ومفوا راتية أررى
 -4راتة مماثمة لم راتة الحالية في ما ة قواة الم ة الكر ية

 -5ارتررة مماثمررة لم ارتررة الحاليررة فرري ما يررات أررررى مثررا (الافكيررر االباكرراري وانميررة ميرروا الطمبررة
نحو الما ة في المراحا ااة ا ية

 -6ارتررة مقارنررة لمعرفررة اثررر اترراراايةيات روبنتررو والاترراؤا الرريااي وبوتررت برينرا فرري احمرريا
ما ة اال ب الكر ي

 -7راتة مماثمة لم راتة الحالية لمعرفة اثر ما ير الةن

في الاحميا واةاما الفرو بينغما

المصادر:

 -0إبراديدم ةب العميدم الموةه الفني لم ر الم ة العربيةم ط9م ار المعارا ممرم 0;95

 -4أبررو ريرراشم حترري محمر وتررميد محمر المررافيم أمرروا اترراراايةيات الرراعمد والاعمرريد النظريررة والاطبير م ط0م ار الثقافررة
لمنشر والاونيعم ةما 4110د

 -5أبرو ةةرروةم حترراد مررغح أثررر اترراراايةية الاترراؤا الرريااي فرري انميررة مغررارات حررا المتررائا الكيميائيررة لر ى طررغب المررا
الحا ي العشرم رتالة ماةتايرم فمتطي  /ةامعة غنة ااتغمية/كمية الاربيةم ;411

 -6أبو لب م رةب المرتي رؤية في المنادف وطرائ ا ري
 -7إتماةيام بمي حم ي اتاراايةيات ا ري

الم ة العربية والعمود الشرةيةم ةامعة اسندرم ممرم 4100

الم ة العربيةم ط0م االر م ار المنادف لمنشر والاونيعم 4105د

 -8االةترم مفا يوتام اعميد م اةا الافكيرم القادرةم ار قبا م 0;;:

 -9بغموام إبراديد احمر م ااةادرات ح يثرة فري اتراراايةيات مرا و ار المعرفرة فري اعمريد القر ار ةم العر ( 41الةمعيرة الممررية
لمق ار ة والمعرفةم ةامعة ةي شم م كمية الاربيةم 4116د

 -:ةابرم ةب الحمي م ا ري

القر الحا ي والعشري الفعاا في المغارات والانمية المغنيةم ط0م القادرةم 4111د

; -ةامع ررة ب ر ر ا م مرك ررن البح رروث الاربوي ررة والنفت رريةم وق ررائع النر ر وةم المغم ررات الوطني ررة والاربوي ررة والاعميمي ررةم أةض ررا الغيئ ررة
الا ريتية في الظروا الرادنة ب ا 0;;5

 -01الةبرروريم رن ر تررمما

أثررر اترراراايةياي نميةررة الافكيررر وروبنتررو فرري االتررايعاب الق ارئرري والافكيررر الناق ر ل ر ى طالبررات

الما الرابع اس بيم اطروحة كاوراةم ةامعة بابام 4100

 -00راطرم محمو رش يم ورتغ ممطفىم اعميد الم ة العربية والاربية ال ينيةم القادرةم 4111د
 -04رونةم افنا نظير النظرية في الا ري

وارةماغا ةممياًم ط0م ار الشرو م ةما االر م 4111د

 -05الر ليميم طرره ةمرري حترري والروائميم تررعا ةبر الكرريدم الم ررة العربيررة منادةغررا وط ارئر ا ريتررغا ط0م ار الشررر لمنشررر
والاونيعم االر م 4117
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 -06نايرم تع ةمي وايما إتماةيا منادف الم ة العربية وطرائ ا ريتغام مؤتتة ممر مراضى لمكااب العراقيم الع ار م

4100د

 -07نايرم تع ةمي وةغو تامي داشد كيا نما لمفغد القرائيم ط0م الع ار م مكابة االمير لمنشر والاونيع 4107د

 -08التاة يم يرغاد حمو أثر اتاراايةية روبنتو فري انميرة الفغرد الق ارئري لر ى طرغب اسوا ماوترط فري مرا ة المطالعرةم
رتالة ماةتايرم كمية الاربيةم الةامعة المتانمريةم 4100

 -09التامرائيم داشد وابراديد القاةو وآررو م طرائ الا ري
 -0:ةاشورم رااب قاتد ومحم فؤا الحوام ة أتاليب ار ري
والاونيعم االر م 4115د

; -0ةب الباريم مادر شعبا

الم رة العربيرة بري النظريرة والاطبير م ط0م ار المتريرة لمنشرر

اتاراايةيات فغد المقرو م ط0م ار المتيرة لمنشر والاونيعم االر م 4101د

 -41ةبر ر الةب ررارم نظ ررادم مش رركغت ار ر ري

م ررا ة اال ب الك ررر ي لممرحم ررة الماوت ررطة ف رري منطق ررة كر ت رراا مر ر وةغ ررة نظ ررر

م رتيغام رتالة ماةتايرم 0;::د

 -40ةب الكريدم ژيا

العامة وانمية الافكيرم ط0م االر م 0;;6د

أثر اتموب فيرنالو في حفظ النموص ال بية واتابقائغا ل ى اغمرية المرا الترا

منشورم مةمة االتاايم الع (;40

 -44ةبي اتم يوقا وتغيمة أبو التمي م اتاراايةيات الا ري

االتاتريم بحرث

في القر الحا ي والعشري م ط0م 4119دم االر

 -45العبير ر يم رقي ررة ةبر ر االئم ررة وة ررغ ةبر ر الحت رري الش رربيب الافكي ررر م ررا و ار المعرف رريم ط0م ةم ررا م ار أُت ررامة لمنش ررر
والاونيعم 4108د

 -46العاودم ة نا يوتا وآررو م ةمد النف
 -47ة

الاربويم ار المتيرةم ةما م اسر م 411:د

م محم ةب الرحيدم الم رتة واعميد الافكيرم ط0م ار الفكر العربيم ةما م 0;;8د

 -48ةمرررم حتررني ةب ر البرراريم االاةادررات الح يثررة لا ر ري
ااتكن رية لمكاابم ممرم 4117د

0

الم ررة العربيررة فرري المرررحماي ااة ا يررة والثانويررةم ط م مركررن

 -49ةطي ررةم محتر ر ةم رريم ات رراراايةيات م ررا و ار المعرف ررة ف رري فغ ررد المق رررو م ار المن ررادف لمنش ررر والاوني ررعم ةم ررا اسر م

;411د

 -4:ةو ةم أحم تمما

القيا

والاقويد في العممية الا ريتيةم ط7م ار اسوا لمنشر والاونيعم ارب ةما

; -4الفنشم احم ةميم الاربية االتاقمائيةم ال ار العربية لمكاابم طرابم م 0;97د

 -51قطاميم يوتا ونايفة قطاميم تيكولوةية الا ري م ط0م ار الشرو لمنشر والاونيعم ةما 4110د

 -50الكبيتيم وديبا مةي االحما الاطبيقي فري العمرود االةاماةيرةم ط0م مؤتترة ممرر مراضرى لمكاراب الع ارقريم ب ر ا م

4101د

 -54المقانيم احم حتي وأبو تنينةم أتاليب ا ري

ال راتات االةاماةيةم ط0م ;;;0م االر

 -55محم م او مادر ومةي مغ يم أتاتيات في طرائ الا ري

العامةم ةامعة الموما /كمية الاربيةم 0;;0

 -56محمو م مغح ال ي ةرفه افكير بغ ح و رؤى اربوية معامرة في اعميد الافكير واعممهم ط0م قادرةم 4118
 -57مرةيم اوفي احم م محم محمو الحيمةم طرائ الا ري

العامةم ط0م اسر م ال ار لماونيعم 4114د

 -58الموتويم ضيا ةنين أثر اتاراايةياي روبنتو والاتاؤا اليااي في انمية االتايعاب الق ارئري واترانااج االترئمة الياايرة
ل ى طالبات الما الثاني الماوتطم ةامعة ب ا  /كمية الاربية اب رش م اطروحة كاوراتم 4104د

 -59النعيميم ةب اهلل اسمي م اقويد ا ري
طرابم م 0;;4د

اال ب بمرحمة الاعميد الثانوي بالةماديرية الميبيرةم المنشر ة العامرة لمنشرر والاونيرعم

 -5:النوافعةم ترادر ترمما رشر م اثرر اتراراايةياي الاتراؤا الريااي والاعمريد الابرا لي فري انميرة احمريا اال ب ومفغرود الريات
ل ى طمبة مرحمة الثانوية في االر م ةامعة ةما العربية لم راتات العميام كمية ال راتات الاربوية والنفتيةم االر م 411:
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د0;89 م ب ا م0 الغاشميم ةاب اوفي م الم ة العربية والطرائ العممية لا ريتغام ط-5;

 الغاشررميم ةب ر الرررحم وطرره ةمرري ال ر ليميم اترراراايةيات ح يثررة فرري ف ر الا ر ري م ةمررا-61
د411: والاونيع

 ياترري م واث ر ةب ر الك رريد ونينررب حم رنة ارةرري الم ر را البنررائي نمررايج واترراراايةيات فرري ا ر ري-60
د4104 مكابة نور الحت ب ا م الع ار م
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