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 لتالوة تالمحة الرف الثالث والخابع االبتجائي لنرهص التخبية اإلسالمية

 
 الحخبيم. لبنى يهسف حدن  الكخيم آل كنو م. د. محمهد دمحم عبج

  التخبية الخاصة جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية / قدع
   

 (21/21/1212، قبل لمشذخ في  21/22/1212)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثلخم
ييجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى إجخاء دراسة مقارنة ألثخ الجورات الجيشية " الريفية " السقامة في السداجج لتالوة تالمحة الرف 

يغ الثالث والخابع االبتجائي لشرػص التخبية اإلسالمية ، واقترخ البحث عمى تالمحة الرفيغ الثالث والخابع االبتجائي في أربعة مجارس اثش
ـ . وجامعي الفخدوس وأـ القخى في حي الكفاءات الثانية ، وفي كل جامع  1221 – 1221مشيع لمحكػر واثشيغ لإلناث ، ولمعاـ الجراسي 

 ( تمسيح وتمسيحة . 022لمجورة الجيشية أحجاىا لمحكػر وأآلخخى لإلناث ، بمغ حجع عيشة البحث )وجبتيغ 

كسا أعج الباحثاف اختبارا لكياس تالوة التالمحة لشرػص القخآف في مشيجيع ولغخض التأكج مغ صالحيتو عخضو عمى          
الباحثاف معامل ثبات الترحيح بػاسصة ) معامل ارتباط بيخسػف ( مجسػعة مغ السحكسيغ لمتعخؼ عمى الرجؽ الطاىخي لو ، واستخخج 

، وىحا بدبب احتسالية حجوث خصاء في تقجيخ الجرجات عمى االختبارات ، وكانت بترحيح مرحح لسختيغ متتابعتيغ ، فطيخت نتيجة 
قميغ بترحيح مختز معو في ىحا ( ، وثبات مرححيغ مدت0..2)   معامل ارتباط بيخسػف لترحيح الباحثاف االختبار نفدو مختيغ

 ( ويعج االختبار ذو ثبات مختفع . 2.00السجاؿ بمغت ) 
( بيغ  2.20وبعج ذلظ تع معالجة البيانات إحرائيًا وأضيخت الشتائج وجػد فخؽ ذي داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )         

الثالث والخابع ولسرمحة التالمحة الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ،  درجات االختبار لمتالمحة في الفخضيتيغ األولى والثانية في الرفيغ
ولع تطيخ فخوؽ دالة إحرائية بيغ السجسػعات في الفخضيتيغ الثالثة والخابعة تعدى لستغيخ الجشذ ، وفي ضػء نتائج البحث أوصى 

الجواـ في نياية العاـ الجراسي عمى االشتخاؾ في الباحثاف مجسػعة تػصيات مشيا : حث التالمحة مغ قبل معمسييع قبل انقصاعيع عغ 
مى الجورات الجيشية التي تقاـ في السداجج ، وامتجادًا ليحا البحث وتكسمة لو اقتخح الباحثاف إجخاء دراسة لسعخفة اثخ الجورات الجيشية ع

 الجػانب الخمكية والدمػكية لمتالمحة في السجارس .
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Abstract: 

The Current research aims to make a comparative study a bout the effect of religious summer 

school held in mosques on the recitation of third and fourth graders of the texts of Islamic Education . 

Limits of the research were third and fourth graders pupils in four schools ( two for males and tow for 

females ) for the academic year ( 2012 – 2013 ) . Al-Firdous and Om AL.Qura mosques in AL-Kafaat 

AL thaniya quartery . Each mosque held two sessions of the religious course one for males and the other 

for females . Sample was ( 400 ) pupils . The researcher made a recitation test of quranic verses in their 

syllabus . to verify it , the test was shown to a pannal of experts to know its surface reliability . 

Correction stability factor was found using ( Peason conjunction factor ) due to the possibility of error in 

estimating degrees in tests by having a Correcting a Correcter for two times in a raw . The Pearson 

conjunction factor for dual orrection ( 0.97 ) and the stability of two independent correctors In addition 

to a professional correcting person in this field reached ( 0.88 ) indicating a high stability test . later , 

data were statistically analyzed and the results showed statistic cally Significant difference at the level 

for ( 0.05 ) between test degrees for the pupils in first and second hypotheses of third and fourth graders 

and in favor of the pupils who participated in religious course . No statistically significant differences 

were found between groups in third and fourth hypotheses related to sex variable .Given the previous 

resuits , the researcher made some recommendations like : teachers urge their students at the end of the 

academic year to enroll in religious courses held in mosques . As a completion , the researcher suggested 

initiating a study to know the effect of religious Courses on behavioral and moral aspects of the pupils.  
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 مذكلة البحث    
يخى الباحثاف اف االنداف في التعمع مشح لحطاتو األولى مغ عسخه ، ويبقى يشيل مغ مرادر العمع ويقتبذ مغ        

تجارب اآلخخيغ بقرج أو بغيخ قرج ، يكبخ معارفو ومجاركو يػما بعج آخخ ، إال أف الشسػ ىحا ال يدتسخ بسشحى 
أو الشدياف أو يذػبو العجمة وعجـ التخوي في استقاء متجرج وعمى الرعيج نفدو ، إذ يتخمل تعمسو آفة الغفمة 

السعمػمات مغ يشابيعو الرافية ، وما أثار الباحثاف في ىحا السجاؿ إشالعو عمى الكتب السشيجية لتالميح السخحمة 
حكيخ االبتجائية ، إذ وجج أف معطسيا تبجأ بسػاضيع تع أخحىا في الدشة الساضية ، والتبخيخ إلدراجو في السشيج ىػ ت

التالميح بسا مزى تشاولو في الدشة الدابقة ، وىحا بجوره بمػر مذكمة البحث لجى الباحثاف مغ خالؿ جسمة تداؤالت 
ربسا كانت مغ أىسيا ؛ ىل ىشاؾ اثخ النقصاع التالميح عغ الجراسة في العصمة الريفية عمى تعمسيع ؟! ومغ خالؿ 

رتأى الباحثاف أف يقارف بيغ مجسػعتيغ مغ التالمحة ، مجسػعة بعج التسعغ في إيجاد شخيقة لمكذف عغ ىحا األثخ ، ا
انقصاعيع عغ الجواـ في السجارس استسخوا في الجورات الجيشية الريفية في السداجج ، ومجسػعة أخخى لع تمتحق بتمظ 

 الجورات ، ومقارنة أدائيع في التالوة لمشرػص في العاـ الجراسي التالي .
 

 أىمية البحث 
ىجؼ التخبية السعاصخة مجخد عسمية تدويج الفخد بسقجار ثابت ومحجد مغ السعمػمات ، بل تسكيغ الفخد لع يعج 

مغ تعميع نفدو بشفدو ، وتشسية قجرتو عمى كيفية اكتداب السعخفة السشطػرة برػرة مدتسخة ، وتػضيفيا في حياتو ، أي 
 ( . 1، ص 1222وتصػيخه ) الكيدي ،  أنيا عسمية تغييخ سمػؾ الفخد وتشسية شخريتو نحػ خجمة مجتسعة

وإذا كانت غاية التخبية في السقاـ األوؿ ىي الفخد وإنساء شخريتو مغ جسيع جػانبيا في إشار أبعاد الحياة 
فاف السشيج ىػ أداة لتحقيق ذلظ ، وحتى يحقق السشيج وضيفتو تمظ يشبغي أف ييتع بشسػ الستعمع مغ جسيع الشػاحي 

ػججانية واف تأخح السشاىج في      اعتبارىا عالقة ىحا الشسػ بالبيئة الصبيعية والبذخية ومؤشخاتيا العقمية والجدسية وال
 ( . 012، ص 1221واف تخاعي الفخوؽ بيغ الستعمسيغ   ) الحاج دمحم ، 

وتػصف التخبية بأنيا عسمية اجتساعية ، تعشى بتصبيع أفخاد السجتسع عمى مدتػى معيغ مغ الخمق والدمػؾ ، 
تكدبيع السيارات في مختمف الفشػف ، والخبخات العسمية ، ليحا فإنيا تختمف مغ مجتسع إلى آخخ تبعا لمطخوؼ و 
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(. وىي مجسػعة العسميات التي بيا يدتصيع السجتسع أف يشقل 22، ص  1220الخاصة بكل مجتسع ) الذخيف ، 
التججد السدتسخ لتخاث األفخاد الحيغ يحسمػنو  معارفو و أىجافو السكتدبة ليحافظ عمى بقائو ، وتعشي في الػقت نفدو

 ( . 2، ص1222فيي عسمية نسػ وتػاصل ) شخؼ ، 
وتتسيد التخبية اإلسالمية بأنيا ربانية السرجر ، ذات أصل اعتقادي مػحى بو مغ هللا سبحانو وتعالى ، واف        

 َّنن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ ىحا األصل باؽ مغ غيخ تبجيل وال تحخيف ، قاؿ سبحانو وتعالى
 . ( 02، ص1222) الخػالجة وعيج ،  ٩الحجر: 

وىي تعج اإلنداف عمى وفق الشيج اإلسالمي إلى الفػز في الحياة األخخى بجانب تحقيق األىجاؼ اإلندانية في        
( . ومغ ثع 200، ص1222الحياة الجنيا ، بسا يشدجع مع الفيع الجقيق لمحياة وقيستيا في الػجػد) مخعي والحيمة ، 

تؤدي إلى إقامة جيٍل وثيق الرمة باهلل الحي خمقو واستخمفو في األرض إلعسارىا ، يعذق العسل الجاد ويعجه شخفًا 
وواجبًا ، مدتعج لمتزحية والشزاؿ مغ أجمو ومجالجة أعجائو ، ذلظ أف اإلسالـ مسمػء بالسثل العميا الػاجب نذخىا 

 ( ..1، ص  1221نجش ، وجعميا مغ أولػيات تخبية السجتسع ) د

وتتزسغ العسمية التعميسية محاور أساسية تبجأ بتحجيج أىجاؼ التعميع والتخصيط لو ، ومغ ثع تحجيج الػسائل         
وأوجو الشذاط التي يتبعيا السجرس والسجرسة لتحقيق ىحه األىجاؼ وبعج ذلظ تقػيع ما تع تشفيحه في ضػء ىحه األىجاؼ 

 ( . .، ص  1222تعمع        )العبادي ، لتحجيج الخصػات التالية الالزمة الستسخار ال
ويالحظ عمى عسمية التعمع في مختمف العرػر أنيا في تغييخ مدتسخ فكل فتخة زمشية تتسيد بشػع مغ التعمع         

يختمف عغ أي فتخة أخخى ، وفي كل مخة يشتقمػف مغ مخحمة تعمع إلى أخخى أفزل مشيا ، وذلظ الكتذافيع نػاقز 
ع التعميع الدابقة ، فعشجما كاف التعميع يعتسج عمى التمقيغ والذخح رأوا أنيع قج أىسمػا عامل التفكيخ وسمبيات في أنػا 

 ( . 12، ص  1220وىكحا تتابعت أألفكار واآلراء بحثا عغ تعمع أفزل ) سميساف ، 
يعتسج فييا عمى  لقج أدى االستساع في الساضي دورا عطيسا في عسمية التعمع ، وذلظ في عرػر كاف االتراؿو    

الكمسة السشصػقة ، وال يخفى ما لمخواية الذفػية مغ فزل عطيع في نقل التخاث العخبي اإلسالمي ، إذ انتقل التخاث 
 ( . 02، ص1222العخبي مغ جيل إلى جيل عبخ اإلسساع ) شعيسة ومشاع ،
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بادراؾ السجخدات والتجاخالت فاألـ  وىحا ما أكجه عمساء التذخيح اآلف مغ أف جياز الدسع يستاز عمى البرخ       
-00، ص  1222مثال تدتصيع أف تسيد صػت بكاء شفميا مغ بيغ زحاـ ىائل مغ األصػات الستجاخمة ) مجكػر،

02  . ) 
ومغ ميجاف اإلصغاء واالستساع الخائجة عشج السدمسيغ قجيسا وحجيثا الحمقات القخآنية والتخبػية في الجػامع         

دارة الحمقة، والسعمع ، والصالب ، ووالجاه( أربعة أشخاؼ ليا برساتيا السؤثخة في إنجاح الجور التخبػي والتي تعج ) إ
لمحمقة القخآنية، فال بج أف تدعى إدارة الحمقة أواًل إلى اختيار السعمع الشاجح الحي يجسع بيغ الكع العمسي والحذ 

الشػاحي، مغ الشاحية الفشية والذكمية ، وأيزًا مغ الشاحية  التخبػي، وأف يكػف اإلشخاؼ عمى الحمقة متكاماًل في كل
التخبػية والعمسية التي كثيخًا ما تتجاىميا إدارة الحمقة ، وأف تدعى اإلدارة مع السعمع في إقامة مجارسة فكخية ونفدية 

تؤتي التخبية مفعػليا تخبػية لمصفل والسخاىق لسعخفة السجخل التخبػي لكل مخحمة عسخية ، ولكل نػع مغ األمدجة حتى 
 ( .  www.dawah.com) مػقع السدمع في الباور بػيشت الجعػي مغ خالؿ ..

إذ يذكل عالع الصفػلة والسخاىقة بكل ما فيو مغ خبخات تؤدي إلى تشسية الجػانب جسيعيا بسا فييا مغ إدراؾ         
فادة مشيا لجى الستعمع ضسغ الحمقة ) عبج شخري ، وعاشفة اجتساعية ، وقجرة عمى التخيل واالبتكار يسكغ االست

 ( . 12، ص  1222ألعاؿ ، 

وحخي بالحكخ أف مغ ما دفع الباحثاف عمى تشاوؿ الجػامع والسداجج وما تقػـ بو مغ دور فاعل ُتآِزُر السجارس         
في تشذئتيا لمجيل وتقـػ بإتساـ ما قج يغفل عشيا السخبي في السجرسة وخاصة في الجػانب الػججانية وىحا ما الحطو 

قخاءة االستساعية . وىحا ما أكجتو )) تػصيات البحػث والجراسات التي الباحثاف خاصة في ضخورة االىتساـ بالدسع وال
 1221أجخيت في العخاؽ ضخورة االىتساـ بالقخاءة االستساعية وإعصائيا وقتا كافيا في أثشاء تعميسيا (( ) الياشسي ، 

 ( . 10، ص
ألنو وسيمة إلى الفيع واالتراؿ  واالستساع ىػ الصخيق الصبيعي لالستكباؿ الخارجي ، وىػ نػع مغ القخاءة       

المغػي بيغ الستكمع والدامع ، فالقخاءة الرامتة قخاءة بالعيغ والقخاءة الجيخية قخاءة بالعيغ والمداف ، واالستساع قخاءة 
باألذف وترحبيا العسميات العقمية التي تتع في كمتا القخاءتيغ الجيخية والرامتة ، والقخاءة باألذف اسبق مغ القخاءة 
بالعيغ ، فيي عساد كثيخ مغ السػاقف التي تدتجعي اإلصغاء و االنتباه  مثل األسئمة واألجػبة والسشاقذات واألحاديث 
وسخد القرز والخصابات والسحاضخات وبخامج اإلذاعة ، وفيو تجريب عمى حدغ اإلصغاء وحرخ الحىغ ومتابعة 
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، ص  1220متعمع في السجرسة وخارجيا        ) الجسيمي ، الستكمع وسخعة الفيع ، فاالستساع إذًا كالقخاءة شخيقة ل
1-1 . ) 

أف السالئكة  –حقًا  –وما يخز الحمقات القخآنية التي تقاـ في الجػامع ففييا جػ إيساني عطيع يذعخ الخائي        
لقخآف الكخيع تبجو في تحفيع ، والخحسة تغذاىع والدكيشة تشدؿ عمييع ، أخػة تجسع الصالب ومحبة تؤلف بيشيع ، وآثار ا

سسة الصالب وأخالقو وسمػكو وعبادتو ،  تدود بداد العمع مغ أحكاـ وآداب إسالمية ، وإضاءات مغ سيخ األنبياء 
والرحابة والعمساء ، إضافة إلى جػانب الثقافة اإلسالمية ، كسا أف فييا تخبية جيل مدمع عمى القخآف الكخيع ، تالوة 

روح االعتداز لجى الشرء بإسالميع وىػيتيع وكتاب ربيع ) مػقع السدمع في الباور بػيشت وأخالقًا مشيجًا. وتشسية 
 . (  www.dawah.comالجعػي مغ خالؿ ..

وعمى ما تقجـ ، وسػاه قج غفل عشيا الباحثاف يتسحػر أىسية البحث بجسمة أمػر مشيا ، مكانة الجػامع         
وما لمتػاصل وعجـ االنقصاع عغ التعمع أثشاء العصمة الريفية مغ فائجة ،  والسداجج في الشفػس وخاصة عشج الشاشئة ،

 وما تحسمو األسساع مغ فائجة لمتعمع واإلتقاف ، أثار الباحثاف في خػض ىحه الجراسة .
 

 ىجف البحث 
امة في ييجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى إجخاء " دراسة مقارنة ألثخ الجورات الجيشية " الريفية " السق        

 السداجج لتالوة  تالمحة الرف الثالث والخابع االبتجائي لشرػص التخبية     اإلسالمية  " .
 

  -فخضيات البحث :
 -ولتحقيق ىجؼ البحث صاغ الباحثاف الفخضيات الرفخية اآلتية :

الثالث  ( بيغ متػسط درجات تالوة تالمحة الرف 2.20ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )  -2
االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا في مثل 

 ىحه الجورات . 
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( بيغ متػسط درجات تالوة تالمحة الرف الخبع  2.20ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )  -1
شية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا في مثل االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجي

 ىحه الجورات . 

( بيغ متػسط درجات تالوة تالميح الرف الثالث  2.20ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )  -1
تمسيحات الرف الثالث  االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ تالوة

 االبتجائي المػاتي اشتخكغ في مثل تمظ الجورات تعدى إلى الجشذ . 

( بيغ متػسط درجات تالوة تالميح الرف الخابع  2.20ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )  -0
تالوة تمسيحات الرف الخابع االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ 

 االبتجائي المػاتي اشتخكغ في مثل تمظ الجورات تعدى إلى الجشذ .

 
 حجود البحث  

 . 1221 - 1221عيشة مغ تالميح الرفيغ الثالث والخابع االبتجائي لمعاـ الجراسي  -2
 . 1221 – 1221الفرل الجراسي األوؿ مغ العاـ الجراسي  -1

 كل جامع وجبتيغ لمجورة ، وجبة لمحكػر وأخخى لإلناث.جامعي الفخدوس و أـ القخى وفي  -1

 لكل صف نريغ اثشيغ في الشرػص السػجػدة في كتاب القخآف الكخيع والتخبية االسالمية. -0

 
 تحجيج المرظلحات 

سيتع تحجيج السرصمحات األساسية التي ستخد في البحث اصصالحيًا وإجخائيًا وعمى وفق التدمدل الدمشي         
  -حػ اآلتي : وعمى الش

 
 التالوة : عخفو كل من : -أ 
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إف التالوة مأخػذة مغ تال يتمػ تالوة ، يعشي قخأ قخاءة . وقػلو تعالى } الَِّحيَغ آَتْيَشاُىُع ابن منظهر ) د . ت ( :  -
( )  212ٰػِئَظ ُىُع اْلَخاِسُخوَف { ) سػرة البقخة أآلية اْلِكَتاَب َيْتُمػَنُو َحقَّ ِتاَلَوِتِو ُأْوَلٰػِئَظ ُيْؤِمُشػَف ِبِو َومغ َيْكُفْخ ِبِو َفُأْولَ 

 (  .11، ص  2ابغ مشطػر ، د. ت ، ج 

ىػ قخاءة القخآف الكخيع وفق أحكاـ التجػيج ، وىي صفة مسيدة لقخاءة القخآف الكخيع ، ( : 6774العديدي وآخخون ) -
 ( .210، ص 2..2ال يذاركو فييا كتاب آخخ ) العديدي وآخخوف ، 

بأنيا " عسمية عقمية وعزػية وانفعالية مشطسة تتزسغ استخالص السعاني وفيع األفكار " )  ( 1006النعيمي )   -
 . (.2، ص 1222الشعيسي ، 

: بأنيا ) إعصاء كل حخؼ حقو ومدتحقو ، مخخجا وصفة ، وقفا وابتجاء ، مغ غيخ تكمف وال  (1004الغهثاني ) -
 ( . 21، ص 1222﴾( ) الغػثاني ، رسػؿ هللا ﴿ تعدف ، شبقا لسا تمقاه السدمسػف عغ

: بأنيا ) كيفية الشصق بالكمسات القخآنية ، مغ حيث إعصاء الحخوؼ حقيا ومدتحقيا ( )العامخي  (1006العامخي ) -
 ( . 0، ص 1220، 

الحخؼ ىػ  : بأنيا ) تالوة الكمسات القخآنية مغ حيث إعصاء الحخوؼ حقيا ومدتحقيا ، وحق (1006عبج العليم ) -
مخخجو وصفاتو التي ال تفارقو كالجيخ واليسذ ، ومدتحقو ىػ الرفة العارضة التي يػصف بيا أحيانا كالتفخيع 

 ( . .، ص 1220والتخقيق( )عبج العميع ، 

 
ىػ أف يتمػ التمسيح نز مادة الجرس ) مجسػعة اآليات السػجػدة في محتػى  -التعخيف اإلجخائي لمتالوة :        

والتي تذكل نرػصا مختارة مغ األجداء األخيخة ػ  تالوة خالية مغ األخصاء ومغ خالؿ الشطخ إلى  -ج ( السشي
 كمسات الشز ثع يجخى عمى قخاءتو االختبار لمكذف عغ مجى صحة تالوتو .

 
 الجورات الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج  -ب

دورات تكيسيا مجيخية األوقاؼ والذؤوف اإلسالمية في الجػامع في  يعخفو الباحثاف إجخائيا : وىي عبارة عغ        
( أياـ في األسبػع ، ويكػف  0 – 1شيخي تسػز وآب ، وأحيانا تستج لجدء مغ شيخ أيمػؿ ، وتكػف في الغالب ) 

باشخة ( صباحا وتدتسخ ساعتيغ ، ويكػف الجواـ لمحكػر بعج صالة العرخ م .الجواـ الرباحي لإلناث مغ الداعة ) 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 17 - 

 

أيزا لسجة ساعتيغ تقخيبا . عمسا انو كاف أفخاد العيشة الحيغ شاركػا في الجورات تخاوحت مجة دواميع الفعمي في 
( يػما وكاف ذلظ لمحكػر في جامع  10( يػما كحج أدنى وذلظ لإلناث في جامع أـ القخى ، و)  .2الجػامع بيغ  ) 

 الفخدوس . 
 

 الجراسات الدابقة 
بخغع الجيػد الحثيثة التي بحلو الباحثاف في البحث التقري ، إال انو لع يحطى بأية دراسة ذات صمة مباشخة 

 بالبحث ، مسا جعمو يبحث في الجراسة السقاربة أو السذابو لبحثو ومع ذلظ لع يحطى سػى بجراسة واحجة . 
 : 2.00دراسة سيج  

أجخيت الجراسة في األردف ورمت إلى قياس ميارات االستساع لتالميح الرفػؼ الثالثة األخيخة مغ الحمقة األولى      
 في التعميع مغ خالؿ اإلجابة عغ األسئمة اآلتية :

 ما ميارات االستساع السشاسبة لتالميح الرفػؼ الثالثة األخيخة مغ الحمقة األولى لمتعميع األساسي ؟ -2
 داء تالميح ىحه الرفػؼ لسيارات االستساع ؟ما مجى أ -1
 ما مجى االرتباط بيغ القجرة العقمية العامة لتالميح عيشة الجراسة وميارات االستساع؟  -1
 ما تأثيخ الجشذ في مدتػى أداء تالميح الرفػؼ الثالثة لسيارات االستساع ؟  -0

 ولإلجابة عغ ىحه األسئمة اتبع الباحثاف اإلجخاءات اآلتية :    
 عجاد قائسة بسيارات االستساع .إ  .2
 إعجاد اختبار االستساع الستجرج لمرفػؼ الثالثة . .1
اختيار عيشة البحث بصخيقة عذػائية مغ الرفػؼ الثالثة األخيخة مغ الحمقة األولى لمتعميع األساسي ) الخابع  .1

 الشتائج اآلتية : ( تمسيحا و تمسيحة . وتػصمت الجراسة إلى 012والخامذ والدادس ( وقج بمغت العيشة ) 
ميارات االستساع السشاسبة لتالميح الرفػؼ الثالثة عيشة البحث ىي فيع السزسػف ، استخالص بعس أفكار  .2

الجدأيغ ، التسييد بيغ األفكار الرحيحة واألفكار الخاشئة ، وتحكخ تتابع األحجاث واستشتاج معاني الكمسات غيخ 
 السعخوفة مغ الدياؽ . 

 أداء معطع ميارات االستساع لسرمحة الرف الجراسي األعمى . ىشاؾ تحدغ واضح في  .1
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( بيغ القجرة العامة لمتالميح مغ عيشة الجراسة ، ومدتػى 2.22تػجج عالقة مػجبة دالة إحرائيا عشج مدتػى )  .1
 أدائيع في ميارات االستساع . 

يا مػضػع البحث عجا الرف الجشذ ليذ عاماًل مؤثخًا في أداء ميارات االستساع في الرفػؼ الجراسية جسيع .0
 ( . 01.  2.00( لسرمحة البشات ) سيج ، 2.20الخابع فقج ضيخت فيو بعس الفخوؽ عشج مدتػى ) 

 
 منيجية البحث :

اتبع الباحثاف السشيج الػصفي وىػ احج مشاىج البحث العمسي السدتعسمة في العمـػ التخبػية والشفدية .    
مى ضاىخة أو قزية معيشة كسا ىي قائسة في الػاقع بقرج تذخيريا وكذف والسشيج الػصفي يعج استقراء يشرب ع

جػانبيا وتحجيج العالقات بيغ عشاصخىا أو بيشيا وبيغ ضػاىخ تعميسية أو نفدية أو اجتساعية أخخى ) الدوبعي والغشاـ 
 ( . 02، ص 2.02، 

 
 -مجتمع البحث وعينتو : 

شسل مجتسع البحث تالميح الرفيغ الثالث والخابع كافة ، في السجارس االبتجائية التابعة لمسجيخية العامة   
( واختار الباحثاف قرجيًا مجارس ) الرشاديج  1221 – 1221لتخبية محافطة نيشػى / السخكد ، لمعاـ الجراسي ) 

)الرشاديج االبتجائية لمبشات ( و ) لبابو بشت الحارث لمبشات االبتجائية لمبشيغ ( و ) سيف الخسػؿ االبتجائية لمبشيغ ( و 
( عيشة لمبحث لتصبيق األداة فييا وذلظ إلبجاء إدارات السجارس التعاوف مع الباحثاف وقخب السجارس مغ سكغ الباحثاف 

مع الفخدوس ( وكاف وىي السجارس الػحيجة لمسخحمة االبتجائية في الكفاءات الثانية ، كسا اختار الباحثاف قرجيا ) جا
( صباحا والسدائي لمبشيغ وتبجأ بعج  22..فييا وجبتيغ لمجورة الجيشية ، الرباحي مشيا لمبشات وتبجأ مغ الداعة ) 

صالة العرخ ، وجامع ) أـ القخى ( وكاف فييا أيزا وجبتيغ لمجورة الجيشية ، الرباحي مشيا لمبشات وتبجأ مغ الداعة 
مبشيغ وتبجأ بعج صالة العرخ . وكل دورة مغ ىحه الجورات كانت تدتسخ قخابة الداعتيغ ( صباحا والسدائي ل 22..) 

  -(:2في أياـ دواميع ، أما بالشدبة ألعجاد التالميح في السجارس مػضح في الججوؿ رقع)
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 (أفخاد العينة في المجارس والرفهف والذعب 6الججول ) 
 العجد بعج االستبعاد ادالعجد قبل االستبع الذعبة الرف اسم المجرسة ت

الرناديج  6
 االبتجائية للبنين

 12 33 أ الثالث
 11 31 ب الثالث
 12 32 أ الخابع
 10 31 ب الخابع

سيف الخسهل  1
 االبتجائية للبنين

 14 35 أ الثالث
 14 33 ب الثالث
 30 36 أ الخابع
 16 35 ب الخابع

الرناديج  3
 االبتجائية للبنات

 10 17 أ الثالث
 10 16 ب الثالث
 66 15 ج الثالث
 12 31 أ الخابع
 12 31 ب الخابع

لبابو بنت الحارث  2
 للبنات

 12 30 أ الثالث
 11 30 ب الثالث
 11 34 أ الخابع
 14 35 ب الخابع

 200 337  الــمجمــــهع
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 ( : 1)  العينة في الجهامع فكانت كما مهضح في الججول رقم

المجمهع قبل  عجد اإلناث عجد الحكهر الحلقة للرف اسم الجامع ت
 االستبعاد

المجمهع بعج 
 االستبعاد

 الفخدوس 6
 26 30 12 14 الثالث
 32 33 16 15 الخابع

 أم القخى  1
 24 27 13 12 الثالث
 31 31 15 13 الخابع

 100 104 602 601 الـــمجمـــهع

(  122( تمسيح وتمسيحة في السجارس السحكػرة أسساؤىا آنفا ، )  022اخزعػا لالختبار )  وبحلظ أصبح مجسػع مغ
( مشيع مغ لع يذتخكػا إشالقا ، وقج استبعج الحيغ  122مشيع مغ اشتخؾ في الجورة الجيشية لعاميغ أو أكثخ ، و ) 

 اشتخكػا لسخة واحجة .
 

 إجخاءات تظبيق االختبار :
في األسبػع الثالث مغ دواميع ، وتحيغ الػقت عشجما يكػف  –قيج التجخبة  –قاـ الباحثاف بديارة السجارس        

( أياـ مغ كل أسبػع ،  1دواميع في الػجبة السدائية ، واستسخت الديارات لمسجارس األربعة) أسبػعيغ ( وبػاقع ) 
الجرس الثالث ، واصصحب الباحثاف كتابا مػجيا مغ السجيخية وكاف يدتغخؽ كل زيارة درسيغ أو أحيانا تتجاوز إلى 

العامة لمتخبية لتدييل ميستو ألداء االختبار ، ورافق الباحثاف معاوف السجرسة أو احج السعمسيغ في كل زيارة لتمظ 
عمى القائسة  السجارس ، واستخجـ الباحثاف آلة الكاميخا لترػيخ تالوات التالمحة في كل مخة ، لتفخغ محتػى التدجيل

 السعجة لمكمسات ، ويكيذ أداءىع في التالوة .
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     -صجق االختبار: –ج 
إف صجؽ االختبار يسكغ أف يحجد مقجرة االختبار عمى قياس ما وضع ألجمو أو الدسة السخاد قياسيا )  

ى عجد مغ ( ، وقج عسج الباحثاف لمتحقق مغ صجؽ االختبار الطاىخي بعخضو عم 211، ص 2..2العجيمي ، 
 . (2)الستخرريغ في التخبية وعمع الشفذ وشخائق التجريذ

 
 

 ثبات الترحيح :
( ( والحي ُيػقَرُج بو مجى االرتباط ) معامل االرتباط  Scoring  Reliabilityاستخجـ الباحثاف ثبات الترحيح        

 -( بيغ مجسػعتي درجات مغ أجخيت عمييع االختبار يقـػ بتقجيخ كل مشيا :

 مرحح لسختيغ متتابعتيغ . -7
 مرححيغ مدتقميغ .  -7

                                           
 ( أسساء السحكسيغ لألداة 2

 أ.د. فاضل خميل إبخاليع     شخائق تجريذ عامة      جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية 

 أ.د. ثابت دمحم خزيخ    عمع الشفذ التخبػي      جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية  

 أ.ـ.د خذساف حدغ عمي      عمع الشفذ التخبػي      جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية 

 أ.ـ.د احسج دمحم نػري      عمع الشفذ التخبػي       جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية 

 ساسية أ. ـ. د. ذكخى يػسف جسيل   عمع الشفذ التخبػي        جامعة السػصل / كمية التخبية األ

 أ.ـ فتحي شو مذعل    شخائق تجريذ المغة العخبية      جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية 

 أ.ـ.د. فاشسة عباس مصمظ      عمع الشفذ التخبػي       جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية 

 كمية التخبية األساسية ـ. خػلة احسج دمحم سعيج  شخائق تجريذ التخبية اإلسالمية   جامعة السػصل /

 مع مشاقذة مجسػعة مغ مجرسي السادة في السجارس التي أجخيت فييا التصبيق
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(  000، ص 1220وىحا بدبب احتسالية حجوث اخصاء في تقجيخ الجرجات عمى االختبارات )  الشبياف ،        
فطيخت نتيجة معامل ارتباط بيخسػف لترحيح الباحثاف االختبار نفدو لتالوة مجسػعة مغ أفخاد العيشة بمغت عجدىع ) 

عذػائيا ألنو مغ الرعب إعادة ترحيح تالوة أفخاد العيشة جسيعيع وكاف الترحيح لسختيغ وبمغ معامل ( اختيخوا  12
( لمسجسػعة نفديا ويعج االختبار  2.00( ونتيجة ترحيح مختز معو في ىحا السجاؿ بمغت )  0..2االرتباط فييا )  

 ذو ثبات مختفع . 
 الهسائل اإلحرائية :

مدتقمتيغ عشج تداوي السجسػعتيغ في العجد واختالفيسا في التبايغ ، وقج استخجـ  لعيشتيغ  t-testإختبار ))  -2
 -ىحا االختبار في الحرػؿ عمى نتيجة الفخضيتيغ األولى والثانية ، وىػ كسا يأتي :

   1+ َس  2َس                    

 ت =     

2ع 2ف                    
1ع 1+ ف 1

1  

 ( 21، ص  0..2(                  ) أبػ شعيذع ،  2 –ف ) ف                      

 
لعيشتيغ مدتقمتيغ عشج عجـ تداوي السجسػعتيغ في العجد واختالفيسا في التبايغ ، وقج   t-testاختبار ))  -1

 -ي :استخجـ ىحا االختبار في الحرػؿ عمى نتيجة الفخضيتيغ الثالثة والخابعة ، وىػ كسا يأت

                          

 1َس  -  2َس        

 ت = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          وىحا االختبار يطيخ الكيسة التائية السحدػبة        

 1 1ع  2 1ع          

 ػػػػػػػػػػ + ػػػػػػػػػػػ         

 1ف    2ف         

وفي ىحه الحالة يتع استخخاج الكيسة التائية الججولية وفق معادلة وليذ عغ شخيق الججوؿ مباشخة ، والسعادلة 
  -ىي كاآلتي :
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   6 1ع       6 1ع                                    

 ــــــــــــــ 1ـــــــــــ + ت 6ت                               

 1ن          6ن                                    

 أما ت الججولية   ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
   6 1ع  6 1ع                                  

 ـــــــــــ + ـــــــــــــ                                 
 ( 20، ص  0..2) أبػ شعيذع ،              1ن     6ن                                  

 
 = متػسط السجسػعة األولى  2َس 

 = متػسط السجسػعة الثانية  1َس 

 = تبايغ السجسػعة األولى 2 1ع

 = تبايغ السجسػعة الثانية 1 1ع

 = عجد أفخاد السجسػعة األولى 2ف

 = عجد أفخاد السجسػعة الثانية 1ف

 لمعيشة األولى .  2- 2= الكيسة الججولية بجرجات حخية ف 2ت

 لمعيشة الثانية .  2- 1= الكيسة الججولية بجرجات حخية ف 1ت

 
 معامل ارتباط بيخسػف ، لمكذف عغ مجى ارتباط ثبات الترحيح . -1

 مجػ س مجػ ص  –مجػ س ص        
 ر =

 (    1) مجػ ص ( – 1( ) مجػ ص 1) مجػ س ( – 1) ف مجػ س               

 ( 0.، ص  0..2) أبػ شعيذع ،                                                             
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 عخض النتائج وتفديخىا 

يعخض الباحثاف الشتائج التي تػصل إلييا البحث عمى وفق ىجؼ البحث وفخضياتو مغ خالؿ السػازنة بيغ         
 -الرفػؼ والسجارس التي شسميا البحث ، ويفدخ الشتائج التي تػصل إلييا وكسا يأتي :متػسصات تالوة التالمحة في 

  
 

 عخض النتائج : -أوالً  :
بعج ترحيح إجابات تالمحة الرفيغ الثالث والخابع ، الحكػر واإلناث في السجارس األربعة أضيخت الشتائج         

  -تيغ آخخيغ ، وكاف ذلظ عمى الشحػ اآلتي :وجػد فخوؽ دالة في فخضيتيغ وعجـ وجػد فخؽ في فخضي

   -النتائج المتعلقة بالفخضية األولى : -2

بعج ترحيح إجابات تالمحة الرف الثالث ) تالوتيع لمشرػص والتي تع تدجيميا ( أضيخت الشتائج أف         
( درجة ، أما متػسط  22.010متػسط درجات تالوة تالمحة الرف الثالث الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ىي ) 

( درجة ، ولسعخفة داللة الفخوؽ إحرائيًا بيغ  .00.20درجات تالوة تالمحة الرف الثالث الحيغ لع يذتخكػا كاف ) 
( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ  t-testىحيغ الستػسصيغ استعسل الباحثاف اختبار) 

 (. 1بحدب ما ورد في الججوؿ ) والحي أضيختو الشتائج مػضحة 

 
( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ لجى السذتخكيغ في الجورة الجيشية  t-test(نتائج اختبار)  1الججوؿ ) 

 مغ تالمحة الرف الثالث وبيغ الحيغ لع يذتخكػا

 التبايغ الستػسط العجد السجسػعة
 t-testقيسة 

 الجاللة
 الججولية السحدػبة

 221.010 22.010 222 السذتخكيغ في الجورة
0.0012 2..0 

دالة عشج 
مدتػى داللة 

 120..22 .00.20 222 غيخ السذتخكيغ في الجورة 2.20



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 71 - 

 

 الفخضية الرفخية وبحلك تخفض( الججولية  t( السحدػبة اكبخ مغ قيسة )  tيتزح مغ الججوؿ أعاله أف قيسة )  
 القائمة : 

بيغ متػسط درجات تالوة تالمحة الرف الثالث  2.20ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة         
االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا في مثل ىحه 

 الجورات . 

 القائمة : وتقبل الفخضية البجيلة

بيغ متػسط درجات تالوة تالمحة الرف الثالث  2.20ػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ي        
االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا في مثل ىحه 

 الجورات ولسرمحة الحيغ اشتخكػا . 

   -ثانية :النتائج المتعلقة بالفخضية ال -1
بعج ترحيح إجابات التالمحة ) تالوتيع لمشرػص والتي تع تدجيميا ( أضيخت الشتائج أف متػسط درجات         

( درجة ، أما متػسط درجات  02.000تالوة تالمحة الرف الخابع االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ىي )
( درجة ، ولسعخفة داللة الفخوؽ إحرائيًا بيغ  22.20يذتخكػا كاف )  تالوة تالمحة الرف الخابع االبتجائي الحيغ لع
( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ  t-testىحيغ الستػسصيغ استعسل الباحثاف اختبار) 

 (. 0والحي أضيختو الشتائج مػضحة بحدب ما ورد في الججوؿ ) 

 
 ( 0الججوؿ ) 

 التبايغ الستػسط العجد السجسػعة
 t-testقيسة 

 الجاللة
 الججولية السحدػبة

 221.221 02.000 .. السذتخكيغ في الجورة
11.02. 2..0 

دالة عشج 
مدتػى داللة 

 20..122 22.20 .. غيخ السذتخكيغ في الجورة 2.20
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( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ لجى السذتخكيغ في الجورة الجيشية مغ تالمحة  t-testنتائج اختبار)  
 الرف الخابع وبيغ الحيغ لع يذتخكػا

  وبحلك تخفض( الججولية  t( السحدػبة اكبخ مغ قيسة )  tيتزح مغ الججوؿ أعاله أف قيسة ) 

 القائمة :  الفخضية الرفخية

( بيغ متػسط درجات تالوة تالمحة الرف الخبع  2.20ة إحرائية عشج مدتػى داللة ) ال يػجج فخؽ ذو دالل        
االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا في مثل ىحه 

 الجورات . 

 القائمة : وتقبل الفخضية البجيلة

( بيغ متػسط درجات تالوة تالمحة الرف الخابع  2.20يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )         
االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا في مثل ىحه 

 الجورات ولسرمحة التالمحة الحيغ اشتخكػا . 

 
   -ئج المتعلقة بالفخضية الثالثة :النتا -3

بعج ترحيح إجابات تالمحة الرف الثالث ) تالوتيع لمشرػص والتي تع تدجيميا ( أضيخت الشتائج أف         
( درجة ، أما متػسط  22.000متػسط درجات تالوة تمسيحات الرف الثالث المػاتي اشتخكغ في الجورة الجيشية ىي ) 

( درجة ، ولسعخفة داللة الفخوؽ إحرائيًا بيغ  10..20الثالث الحيغ اشتخكػا كاف     )  درجات تالوة تالميح الرف
( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ  t-testىحيغ الستػسصيغ استعسل الباحثاف اختبار) 

 (. 0والحي أضيختو الشتائج مػضحة بحدب ما ورد في الججوؿ ) 
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( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ لجى السذتخكيغ في الجورة الجيشية  t-test(نتائج اختبار)  0الججوؿ ) 
 مغ التالميح وبيغ التمسيحات المػاتي اشتخكغ ) مغ الرف الثالث ( 

 التبايغ الستػسط العجد السجسػعة
 t-testقيسة 

 الجاللة
 الججولية السحدػبة

 002..20 22.000 01 التمسيحات
2.1211 1.2220 

غيخ دالة عشج 
مدتػى داللة 

 201.011 10..20 .0 التالميح 2.20

 وبحلك تقبل الفخضية الرفخية( الججولية  t( السحدػبة اصغخ مغ قيسة )  tيتزح مغ الججوؿ أعاله أف قيسة ) 
 القائمة : 

( بيغ متػسط درجات تالوة تالميح الرف الثالث  2.20ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )         
االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ تالوة تمسيحات الرف الثالث 

 إلى الجشذ . االبتجائي المػاتي اشتخكغ في مثل تمظ الجورات تعدى 

   -الشتائج الستعمقة بالفخضية الخابعة : -0
بعج ترحيح إجابات تالمحة الرف الخابع ) تالوتيع لمشرػص والتي تع تدجيميا ( أضيخت الشتائج أف متػسط         

تالوة  ( درجة ، أما متػسط درجات  .00.0درجات تالوة تالميح الرف الخابع الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ىػ )
( درجة ، ولسعخفة داللة الفخوؽ إحرائيًا بيغ  02.2022تمسيحات الرف الخابع االبتجائي المػاتي  اشتخكغ كاف )

( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ  t-testىحيغ الستػسصيغ استعسل الباحثاف اختبار) 
 ( . 2جوؿ ) والحي أضيختو الشتائج مػضحة بحدب ما ورد في الج
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( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمكذف عغ داللة الفخوؽ لجى السذتخكيغ في الجورة الجيشية  t-test(نتائج اختبار)  2الججوؿ ) 
 مغ التالميح وبيغ التمسيحات المػاتي اشتخكغ ) مغ الرف الخابع (

 التبايغ الستػسط العجد السجسػعة
 t-testقيسة 

 الجاللة
 الججولية السحدػبة

 100..21 .00.0 02 التالميح
2.0220 1.22 

غيخ دالة عشج 
مدتػى داللة 

 122.100 02.2022 00 التمسيحات 2.20

 وبحلك تقبل الفخضية الرفخية( الججولية  t( السحدػبة اصغخ مغ قيسة )  tيتزح مغ الججوؿ أعاله أف قيسة ) 
 القائمة : 

( بيغ متػسط درجات تالوة تالميح الرف الخابع  2.20ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )         
االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ تالوة تمسيحات الرف الخابع االبتجائي 

 إلى الجشذ .المػاتي اشتخكغ في مثل تمظ الجورات تعدى 

  -ثانيا : تفديخ النتائج :
أوضحت الشتائج أف فخوقا ذات داللة معشػية ضيخت بيغ السجسػعتيغ في بعس الفخضيات ولع تطيخ فخوقا        

  -في فخضيات أخخى ، ويفدخ الباحثاف تمظ الشتائج وحدبسا يختئيو ويعتقجه وعمى الشحػ اآلتي :
بالشدبة لمفخضية األولى والتي أضيخت الشتائج : وجػد فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ متػسط درجات تالوة تالمحة  -2

الرف الثالث االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا 
جع بيغ السجسػعتيغ عمى جسمة أسباب قج يكػف في في مثل ىحه الجورات ، وعدى الباحثاف ذلظ الفارؽ الشا

مقجمتيا : أف التالميح في الرف الثالث قج استسخوا في الجواـ لدشتيغ فقط) الرف األوؿ والثاني ( ومغ اليديخ 
أف يشدػا كثيخا مسا أخحوه في السجرسة نتيجة االنقصاع عغ الجواـ في العصمة الريفية لسجة أربعة أشيخ ) بعج كل 

اسي( ، ىحا الشدياف لع يحجث بالجرجة نفديا مع الحيغ استسخوا في الجورات الجيشية في السداجج ، إذا كاف عاـ در 
بقاؤىع واستسخارىع في القخاءة محفدا ليع لديادة التعمع والتسكغ مغ جية وتقميل آثار الشدياف مغ جية أخخى ، 
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ىج نفديا التي سػؼ يأخحىا التمسيح في العاـ القادـ ويزاؼ إلى ذلظ أف السشاىج في الجورات الجيشية تتشاوؿ السشا
، مسا يؤدي إلى إتقانو لسادتو واستفادتو مشيا ، ويعج) السجرسة ، والجورة الجيشية ( احجىسا مكساًل لألخخ ومتسسا 

 ليا . 

تالمحة  بالشدبة لمفخضية الثانية والتي أضيخت الشتائج : وجػد فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ متػسط درجات تالوة -1
الرف الخابع االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية) الريفية ( السقامة في السداجج وبيغ الحي لع يذتخكػا في 
مثل ىحه الجورات ، ولسرمحة الحيغ اشتخكػا ، وعدى الباحثاف ذلظ الفارؽ الشاجع بيغ السجسػعتيغ عمى جسمة 

يخ نتيجة الفخضية األولى وما يسكغ أف يزاؼ إلييا أف أسباب قج يكػف في مقجمتيا ما تع ذكخه في تفد
السجسػعات التي اشتخكت في الجورات الجيشية قج اشتخكت ما ال يقل عغ عاميغ ، والمحيغ لع يذتخكػا ) لع يذتخكػا 

لى في الجورات إشالقا ( وقج استبعج الحيغ اشتخكػا لسخة واحجة ، والتػاصل مع القخاءة والستابعة قج يؤدي حتسا إ
التفػؽ واإلتقاف ، وغالبا الحي لع يتقغ في مخة واحجة في اشتخاكو إما انو انقصع عغ االشتخاؾ ألنو غيخ ممـد عمى 

ىحا مغ جية  –وىحا ما يعتقجه الباحثاف عمى سبيل الطغ وليذ اليقيغ  –االشتخاؾ في الجورات أو تحدغ مدتػاه 
جايا لمتالميح مغ العاب ومالبذ وحمػيات وحقائب وقخشاسية ومغ جية أخخى يخافق ختاـ الجورات الجيشية تػزيع ى

وسػاه ، ويكػف األوؿ في مجسػعتو أو ما يدسى ) األوؿ عمى الحمقة ( ذا حظ أوفخ في اليجايا ، وىحا غيخ متبع 
ي في السجارس وال يخفى ما لمتعديد مغ اثخ ايجابي لمتالميح ، كسا أف عجد التالميح في الحمقات اقل مغ عجدىع ف

الرفػؼ الجراسية في السجارس مسا يكػف نريب الػاحج مشيع مغ متابعة السعمع لو أكثخ مغ نريبو في السجرسة 
 ، وجمػس التالميح ومالبديع غيخ الخسسي يعصي لمتمسيح ارتياح ويبعجه عغ التقيج والسمل .

ية بيغ متػسط درجات تالوة بالشدبة لمفخضية الثالثة والتي أضيخت الشتائج : عجـ وجػد فخؽ ذو داللة إحرائ -1
تالمحة الرف الثالث االبتجائي الحيغ اشتخكػا في الجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج تعدى إلى 
الجشذ ، وعدى الباحثاف ذلظ إلى أف السجسػعتيغ مغ التالميح ) الحكػر ( و التمسيحات ) اإلناث ( كمتييسا وعمى 

ات ، وكل مجسػعة كاف معمسػه مغ جشدو ، ولحلظ لع تطيخ فخوؽ تخقى إلى حج سػاء قج اشتخكػا في الجور 
 مدتػى الجاللة بيغ السجسػعتيغ تعدى إلى الجشذ .

بالشدبة لمفخضية الخابعة والتي أضيخت الشتائج : عجـ وجػد فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ متػسط درجات تالوة  -0
لجورة الجيشية ) الريفية ( السقامة في السداجج تعدى إلى الجشذ تالمحة الرف الخابع االبتجائي الحيغ اشتخكػا في ا
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، ما قج قيل في تفديخ الشتيجة الثانية يسكغ أف تكػف ىي نفديا تفديخا لمشتيجة الخابعة ، إذ الستغيخ ىػ ذاتو ) 
 الجشذ ( واالختالؼ فقط في الرف الجراسي .

 : االستنتاجات 

 -في ضػء نتائج  البحث الحالي يسكغ استشتاج ما يأتي :        
إف إلتحاؽ التالمحة في الجورات الجيشية الريفية السقامة في السداجج ذا أثخ فعاؿ في إتقاف تالوتيع لمشرػص في  -7

 مادة القخآف الكخيع والتخبية اإلسالمية . 
ة في السداجج يعصي لمتمسيح انديابية وراحة في التعامل ، إف إلتحاؽ التالمحة في الجورات الجيشية الريفية السقام -7

وىحا ما الحطو الباحثاف مغ كالـ معمسات التالمحة ، إذ أنيغ اثشػا عمى السذاركيغ ، وعدوا ذلظ أف عالقتيع 
 االيجابية مع معمع الجورة تشعكذ ايجابيا عمى تعامميع مع الدمالء والسعمسات .

 :التهصيات

  -واستشتاجاتو يػصي الباحثاف بسا يأتي : في ضػء نتائج البحث
حث التالميح مغ قبل معمسييع قبل انقصاعيع عغ الجواـ في نياية العاـ الجراسي عمى االشتخاؾ في الجورات الجيشية  -7

 التي تقاـ في السداجج . 

يسكغ أف  حث معمسي ومعمسات التخبية اإلسالمية لإلشتخاؾ في تجريذ التالمحة في السداجج ، لتكػيغ عالقة -7
 تدتثسخ في الجػانب التخبػية والتعميسية والجعػية في السجرسة .

حث التخبػييغ وخاصة مسغ يعسمػف عمى مالؾ وزارتي التخبية والتعميع العالي والبحث العمسي عمى إعجاد مشاىج  -7
 مفرمة لمسمتحقيغ في مثل ىحه الجورات مغ معمسيغ ومتعمسيغ .

عامميغ في ميجاف التعميع في السجارس التابعة لسجيخية التخبية أو الجامعة لتدويج التشديق السذتخؾ بيغ األوقاؼ وال -7
 السعمسيغ بذيادات تقجيخية مغ قبل مجيخية األوقاؼ وكتاب شكخ مغ السؤسدة التي يعسل فييا السعمع في الجورة . 

 : المقتخحات

 -الباحثاف ما يأتي : استكساالً  لمبحث الحالي وبيجؼ فتح آفاؽ مدتقبمية لبحػث أخخى يقتخح
 إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية لسعخفة اثخ الجورات الجيشية في الرفػؼ والسخاحل الجراسية األخخى .  -7
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إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية لسعخفة اثخ الجورات الجيشية عمى الجػانب الخمكية والدمػكية لمتالمحة في  -7
 السجارس .

التعخؼ عمى " اثخ التأجيد في التالوة ) قخاءة حفز أو القخاءات الدبعة ( مغ السذايخ إجخاء دراسة تيجؼ إلى  -7
  في الجػامع عمى تحريل الصمبة في األقداـ اإلسالمية في الكميات ".

كاف ىشالظ سؤاؿ مثيخ لمججؿ لع يتسكغ الباحثاف مغ الػقػؼ عمى حل مشصقي لو ، والدؤاؿ مفاده : ىل أف  -7
ي الجورات الجيشية في العصمة جعميع يتقشػف التالوة ، أـ أف إتقانيع مدبقا جعميع يذتخكػف في استسخار التالميح ف

 مثل ىحه الجورات ، ويبقى الدؤاؿ عشػانا يسكغ أف يخػض في تفاصيمو الباحثاف وعشػانا مقتخحا لمبحث .
 قائمة المرادر

 القخآف الكخيع
، إعجاد وترشيف يػسف خياط ، دار لداف العخب  العخب لدانابغ مشطػر ، دمحم بغ مكـخ بغ عمي ) د . ت (  -2

 لبشاف .  –، بيخوت 

، دار 2، ط  طخق تجريذ القخآنيات و اإلسالميات وإعجادىا باألىجاف الدلهكية(  1222أبػ الييجاء ، فؤاد )  -1
 السشاىج ، عساف / األردف .

 جامعة بشيا . –، كمية اآلداب  اإلحراء للعلهم الدلهكية(  0..2أبػ شعيذع ، الديج )  -1

،  2، ط مبادئ الكياس النفدي والتقهيم التخبهي للظالب الجامعي والمعلم الجامعي( 1222أبػ لبجة ، سبع ) -0
 جسعية السصابع التعاونية ، عساف .

ة أصهل تجريذ اللغة العخبية بين النظخية والممارسة ) المخحلة األساسي(  ...2البجة ، عبج الفتاح حدغ )  -0
 األردف. –، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، عساف  2، ط الجنيا (

اثخ االستماع الناقج عنج تجريذ المظالعة في األداء التعبيخي (  1220الجسيمي ، زيشب عبج الحديغ حسجاف )  -2
 تػراه غيخ مشذػرة .، جامعة بغجاد / كمية التخبية ، أشخوحة دك وتنمية التفكيخ الناقج لظالبات المخحلة اإلعجادية

 -، دار السشاىج لمشذخ والتػزيع والصباعة ، عساف  1، ط أصهل التخبية( 1221الحاج دمحم ، احسج عمي ) -0
 األردف .
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، د . ط ، دار الثقافة ،  تعليم اللغة العخبية والتخبية الجينية( 1222خاشخ ، محسػد رشجي ومرصفى رسالف )  -0
 مرخ . –القاىخة 

طخائق تجريذ التخبية اإلسالمية وأساليبيا وتظبيقاتيا (  1222سج ويحيى إسساعيل عيج ) الخػالجة ، ناصخ اح -.
 األردف . –، دار حشيغ ، عساف  2، ط  العملية

، 2، ط  أساليب تجريذ التخبية اإلسالمية( 1221الجليسي ، شو عمي حديغ وزيشب حدغ نجع ألذسخي )  -22
 األردف  . –دار الذخوؽ عساف 

أساليب حجيثة في تجريذ قهاعج اللغة ( 1220ي حديغ وكامل محسػد نجع الجليسي ) الجليسي ، شو عم -22
 األردف  . –، دار الذخوؽ ، عساف  2، ط  العخبية

، د .ط ، دار الػفاء دليل التخبية العملية وإعجاد المعلمين ( 1221دنجش ، فايد مخاد أالميغ عبج الحفيظ )  -21
 مرخ . –لجنيا الصباعة ، اإلسكشجرية 

، مصبعة جامعة بغجاد ،  2، ج مناىج البحث في التخبية(  2.02دوبعي ، عبج الجميل ودمحم احسج الغشاـ ) ال -21
 العخاؽ . –بغجاد 

، عالع  2، ط  التعلم التعاوني ) أسدو ـ استخاتيجياتو ـ تظبيقاتو ((   1220سميساف ، د. سشاء دمحم )  -20
 الكتب ، القاىخة ػ مرخ .

قياس ميارات االستماع لجى تالميح الرفهف الثالثة األخيخة من (  2.00 سيج ، عبج الػىاب ىاشع ) -20
 ، جامعة سػىاج ، كمية التخبية ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة (. الحلقة األولى للتعليم األساسي

، تحخيخ )  المدجج وأدواره التعليمية ، في المخاجع في تجريذ علهم الذخيعة( 0..2الذافعي ، إبخاليع )  -22
 األردف  . –، عساف  00 -20، دار البذيخ القدع الثاني ، ص  2لخحسغ صالح عبج هللا ( ط عبج ا

. مجلة المعلم ) تخبهية  ثقافية جامعة ( ( " السجخل إلى التخبية والتعميع " ، 1222شخؼ ، سمػى )  -20
www.ALmnaLem.net  

 ، مكتبة السمظ فيج الػششية ، الدعػدية . 2، ط نحه تخبية إسالمية راشجة(  1220الذخيف ، دمحم شاكخ )  -20

، دار  تجريذ العخبية في التعليم العام نظخيات وتجارب(  1222شعيسة ، رشجي احسج ، ودمحم الديج مشاع )  -.2
 الفكخ العخبي ، لمشذخ والصبع .

http://www.almnalem.net/
http://www.almnalem.net/
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 -، السخكد الػششي لعمػـ القخآف والتخاث ، بغجاد أحكام التالوة والتجهيج المفيج في(  1220العامخي ، رافع )  -12
 العخاؽ .

، مكتبة السجتسع العخبي  لمشذخ والتػزيع ، عساف  2، ط  االختبارات المجرسية(  1222العبادي ، رائج خميل )  -12
 األردف . -

( أثخ استخجاـ بخامج مختمفة لمعب عمى تشسية التفكيخ أالبتكاري ألشفاؿ ما قبل  1222عبجالعاؿ ، سسيخة )  -11
 . 10-12( السجمذ العخبي لمصفػلة والتشسية ، القاىخة . ص 21، العجد )  مجلة خظهةالسجرسة ، 

 مرخ .  –األزىخ الذخيف ، إدارة البحػث والشذخ ،  أحكام التجهيج(  1220عبج العميع ، دمحم محسػد )  -11

، كمية التخبية ) أبغ رشج( دار الحكسة  التقهيم والكياس ( 2..2العجيمي ، صباح حديغ وآخخوف )  -10
 العخاؽ .  –لمصباعة والشذخ ، بغجاد 

، وزارة التخبية  2، ط مناىج وأساليب تجريذ التخبية اإلسالمية( 2..2العديدي ، عدت خميل وآخخوف )  -10
 لتجريب والتأىيل اليسشي ، اليسغ . والتعميع وقصاع ا

، دار ابغ األثيخ، علم التجهيج أحكام نظخية ومالحظات تظبيكية (  1222الغػثاني ، يحيى عبج الخزاؽ )  -12
 العخاؽ . –جامعة السػصل ، السػصل 

اثخ خخائط المفاليم في تحريل طلبة المخحلة األساسية وتفكيخىم ( 1222الكيدي ، تيديخ خميل بخيت ) -10
 ، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية )ابغ الييثع( ، جامعة بغجاد .اقج في الخياضيات الن

 قصخ. -، وزارة األوقاؼ  ميارات التخبية اإلسالمية(  1220السالكي ، عبج الخحسغ عبج هللا )   -10

 مرخ . –ة ، دار الفكخ العخبي ، القاىخ  تجريذ فنهن اللغة العخبية( 1222مجكػر ، عمي احسج )  -.1

،  2، ط  المناىج التخبهية الحجيثة مفاليميا وعملياتيا( 1222مخعي ، تػفيق احسج ودمحم محسػد الحيمة )  -12
 األردف . -دار السديخة ، عساف 

   ww.wdawah.comمػقع السدمع في الباور بػيشت الجعػي مغ خالؿ .. -12

، دار الذخوؽ ، عساف  2، ط  الدلهكية أساسيات الكياس والتقهيم في العلهم(  1220الشبياف ، مػسى )   -11
 األردف .  -
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اثخ ثالث استخاتيجيات قبلية لتجريذ المظالعة في االستيعاب (  1222الشعيسي ، شارؽ إسساعيل خميل )  -11
، كمية التخبية / ابغ رشج ، جامعة بغجاد ، ) أشخوحة  القخائي واألداء التعبيخي لجى طلبة الرف الخابع اإلعجادي

 خ مشذػرة ( .دكتػراه غي

اثخ نهع القخاءة في تحريل ميارة فيم المقخوء لجى تالمحة (  1221الياشسي ، عبج الخحسغ عبج عمي )  -10
 ، بحث غيخ مشذػر. الرف الدادس االبتجائي

 

 

 

 

 


