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 في تشسية مهارات التالوة سكامبر إستراتيجيةاثر استخدام 
 واستبقائهم لها اإلسالميةلدى طالب الثانهيات  

 ندى لقسان دمحم أمين الحبار 
 جامعة السهصل / كلية العلهم اإلسالمية

 ( 26/8/2021، قبل للشذر في  15/7/2021) قدم للشذر في 
 ملخص 

الوة لػج  شػال  ػػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػة ميػػػػػفػي تشسي امبخػػػػػػػتك ةػػػػإتتخاتيجيثػخ اتػتخجاـ االتعخؼ عمػ    الحالي ىجؼ البحث    
 (واتتبقائيع ليا اإلتالميةالثانػيات 

( شالبػا درتػػا 64( شالبػا تػع تقدػيسيع الػ  مجسػػعتيغ اتولػ  تجخيبيػة بمػغ عػج افخادىػا 35بمغ حجع عيشػة البحػث      
 ( درتػا بالصخيقة اتعتيادية .65كانت اتخخ  ضابصة بمغ عجد افخادىا   باتتخاتيجية تكامبخ في حيغ

الػتػائا اتحرػائية باتػتعساؿ  تػع تحميػا البيانػات. ( فقػخة 64اعجت الباحثة اداة لكياس ميارات الػتالوة مكػنػة مػغ     
و دتلػػػة احرػػػائية  عشػػػج اضيػػػخت الشتػػػائ  وقػػػػد فػػػخؽ ذو ( 61  اتختبػػػار التػػػائي ا اختبػػػار كيػػػػدر ريتذاردتػػػػف اتتيػػػة 

بػػيغ مجسػػػعتي البحػػث التجخيبيػػة والزػػابصة  ولرػػالل السجسػعػػة التجخيبيػػة فػػي تشسيػػة ميػػارات  (0,3,مدػػتػ  دتلػػة  
 التالوة واتتتبقاء .

8 . تذجيع مجرتي الثانػيات اتتالمية ومجرتاتيا عم  اتتخجاـ وفي ضػء الشتائ  وضعت الباحثة تػصيات كاف مشيا
 امبخ في التجريذ لسا ليا مغ دور في اتتبقاء السعمػمات.اتتخاتيجية تك

اثػػخ اتػػتخجاـ اتػػتخاتيجية الػػتعمع بػػاتمخاف فػػي تشسيػػة احكػػاـ التجػيػػج لػػج  اقػػخاء دراتػػة عػػغ امػػا السقتخحػػات فمػػاف مشيػػا8 
 شال  الثانػيات اتتالمية. 
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Abstract 

     The purpose of the research is to identify the effect of using the Scamper strategy on 

developing the recitation skills of Islamic high school students and their retention of it  

The size of the research sample was (53) students were divided into two groups, the first 

was experimental, the number of its members reached (26) students studied using the 

Scamper strategy, while the other was a control. The number of its members was (27). 

They studied in the usual way. The pure tool for measuring recitation skills consists of 

(26) gaps.  Multiple choice mode Statistical data were analyzed using    (the t-test, Coder 

Richardson's test 21), the results showed that there is a statistically significant difference 

at a significance level (0.05) between the experimental and control groups and in favor of 

the experimental group in developing recitation and retention skills.  Encouraging Islamic 
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high school teachers and teachers to use the Scamper strategy in teaching because of its 

role in retaining information                                                                                              . 

 مذكلة البحث:
فيػػ اتػاس متػيغ  اتتػالمية ف المخيع وتعميسو وتعمسػو امانػة عطيسػة عمػ  اتمػةتعج العشاية بالقخآ     
في شؤوف حياتو الجيشية والجنيػيػة فمػاف لدامػال عميشػا قسيعػال اف نعصيػو حقػو مػغ يدتغشي عشو السدمع  ت

 ( 8أ6,13العسا والتالوة والتعمع والتعميع.  شققي0
وتجػيػجال ومػج  تأليفػال وتشكيحػال  سدػمسيغعمسػاء الالػـ السيسػة التػي اىػتع بيػا كثيػخ مػغ وعمع التالوة مػغ العمػ

ف المخيع يعج الخكغ اتوؿ واتتاس الستيغ الحي يقػـ عميو آفي العجيج مغ كتبيع اف تعمع القخ  ػ ذلظبيش
 (84 7,,6التعميع في اتتالـ . الخمبا 

فقػج اشػار بعزػيع فػي الثانػيػات اتتػالمية تالوة ومغ خالؿ مقابمة الباحثػة مػع بعػس مجرتػي مػادة الػ
اف ضعف الصمبة في اتتيعا  مفاليع ومرصمحات التالوة وشخيقة تصبيقيا يعػد ال  ازدحػاـ الجػجوؿ 

يػػؤثخ تػػمبال عمػػ  درس الػػتالوة تنػػو يحتػػاج الػػ  ومػػت لمػػي يدػػتصيع  اليػػػمي بالػػجروس اتخػػخ  مسػػا مػػج
 يع نطخية خاصة بسػضػع التالوة.الصمبة تصبيق ما تعمسػه مغ مرصمحات ومفال

في حيغ اشار اخخوف ال  كثافة مشيػاج السػادة الجراتػية يحػػؿ دوف مػجرة السػجرس عمػ  اخػح الػمػت    
كا شالب عم  حجة المافي في تصبيق احكاـ ومػاعج التالوة تف تصبيقيا يحتاج مغ السجرس اف يتابع 

 ع بحلظ اتقاف التالوة بستابعة مغ السجرس.لمي يتع ترحيل اخصاؤه مباشخة ليت في تصبيق ماتعمسو
ضػعف الصمبػة فػي مػادة الػتالوة مػج يعػػد الػ  اعتسػاد  ومغ قانب اخػخ فقػج اشػار اخػخوف الػ  اف تػبب

ق تجريدػػية تقميجيػػة اتمػػخ الػػحي يجعػػا شػػخح السػػادة الجراتػػية احاديػػة ائػػالمثيػػخ مػػغ السجرتػػيغ عمػػ  شخ 
فزػػال عػػغ اـ باتػػتيعا  الصالػػب لمسػػادة الجراتػػية اتتجػػاه تعتسػػج عمػػ  شػػخح السػػجرس فقػػ  دوف اتىتسػػ

 تمبية الصالب في تصبيق اتحكاـ والقػاعج فتؤدي ال  عجـ اتقانيع لسياراتيا .
شخائػػق واتػػتخاتيجيات تجريدػػية قجيػػجة ومتشػعػػة لتػػجريذ مػػادة الػػتالوة مػػج تدػػاعج عمػػ  عػػغ البحػػث واف 

فييا مغ مرػصمحات ومفػاليع وتصبيػق مياراتيػا اثارة دافعية الصالب نحػ تعمع احكاـ التالوة واتقاف ما 
 .مسكغباحدغ وقو 
 الدؤاؿ اتتي 8الحالي ب يسكغ تحجيج مذكمة البحثذكخه ومسا تبق 

 اإلتػػالميةفػػي تشسيػػة ميػػارات الػػتالوة لػػج  شػػال  الثانػيػػات  تػػكامبخ إتػػتخاتيجيةاثػػخ اتػػتخجاـ مػػا    
 ؟ واتتبقائيع ليا
 اهسية البحث:

حا كاف مغ تساـ اتاس اتتالـ ودتتػره وماعجتو العخيزة التي ماـ عمييا بشاؤه ل ف المخيعآيعج القخ     
العشاية بحفطو وتالوتػو ومجارتػتو وتعميسػو وتػجبخه ومجاومػة الخقػػع اليػو والشطػخ  يػو  ايساف السؤمشيغ بو
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( وىػ اتػاس نيزػتو وىاديػو الػ  الرػخاس السدػتكيع ومخخقػو مػغ 86 6,,6واتخح مشو .  الدبيعي ا
بػػػو عبػػػخ تػػػاريخيع الصػيػػػا وادلػػػػا عمػمػػػو اىتسامػػػال خاصػػػال  ت الػػػ  الشػػػػر ا ولقػػػج اىػػػتع السدػػػمسػف طمسػػػاال

ووضػػعػا القػاعػػج واتحكػػاـ لتالوتػػو تػػالوة صػػحيحة مػػغ خػػالؿ عمػػع ميػػع يعػػخؼ بعمػػع التجػيػػج. ابانسي 
 (811 6,12ا

خيع وثػا  تالوتو واقخ ف المآكخيسة كثيخة واحاديث نبػية شخيفة تبيغ فزا القخ  آيات مخآنيةومج وردت 
ان ا ومػلػو تعػال    161البقػخة  (الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق  توتتقه  تعمسو وتعميسو مشيا مػلو تعػال   

.وكحلظ 67فاشخ ( الذين يتلون كتاب اهلل تاقاموا الصوة تانفقوا مما رسقناهم سزاً تعونيت يزجون جتارة لن تبور
ومػلػػو  (1717 82 ج1765 البخػػاريا(ن وعلسرر م مررن تعلررم القررر خيررركمػلػػو صػػم  ي عميػػو وتػػمع   

ترترل فري الردنيا فران مش لتر   ن اقرأ وارتق ورترل كسرا كشر يقال لراحب القر عميو الرالة والدالـ   
 .(376 86 ج7,,6 ابػداودا ( تقرؤها أيةخر عشد  

ميػػو وتػػمع (وانػػدؿ عميػػو ىػػحا اكخمشػػا ي تػػبحانو وتعػػال  بػػاف ارتػػا نبيشػػا ى رتػػػؿ ي  صػػم  ي عو 
( تػػرة وتتػألف الدػػرة الػاحػجة مػغ 112المتا  السشطع القخاف المخيع وىحا المتػا  العطػيع يتػألف مػغ  

آيات واتية تتألف مغ قسا أو مغ قسمة واحجة والجسمة العخبية تتألف مػغ كمسػات والممسػة تتػألف مػغ 
 الحي اكخمشا ي تعال  . القخآنيحخوؼ فالحخؼ ىػ اصغخ وحجة بشائية في الرخح 

  (855 6,13 شققيا                                                                       
ف المػػػخيع وتعميسػػػو وضػػػب  تالوتػػػو عمػػػ  الػقػػػو آعمػػػ  مػػػخ العرػػػػر بحفػػػ  القػػػخ  لػػػحلظ اىػػػتع السدػػػمسػف 

ف اف آدػػيخ ي تعػػال  ليػػحا القػػخ واف مػػغ تي الرػػحيل كسػػا انػػدؿ عمػػ  تػػيجنا ى  صػػم  ي عميػػو وتػػمع(
ليػػػأ تػػػبا حفطػػػو وعػػػجد وتػػػائا تعمسػػػو وتعميسػػػو وتػػػيا تػػػبا شػػػخؽ اتتػػػتفادة مشػػػو واخزػػػع الػتػػػائا 

المخيع  ولمقخآفوالػتائ  مجيسا وحجيثا لخجمتو فسا مغ با  مذخوع مغ ابػا  الحزارة والتقجـ يفتل ات 
ف آحاقػات الشػاس وبخىػاف عمػ  اف ىػحا القػخ   يو مجخا يخجمػو بػو ويتػيل لمعػالع اتتػتفادة مشػو ومػاكبػة

                                                                 (8115 6,15  الذيخيا  ندؿ لمجسيع في كا زماف ومكاف وأنو صالل ليع مرمل تحػاليع .
 ((نا الذكز تانا له حلافظونانا حنن نشلتعيج ي تبحانو وتعال  بحف  كتابو العديد كسا في مػلو تعػال     و 

وتقا ىحا الحف  فقج ليأ تبحانو وتعال  في كا زماف ومكاف عبادال لو اصصفاىع يتعاىجوف  7الحجػخ 
كتابو بالحف  فخيخ السدػمسيغ وافزػميع مػغ حػخص عمػ  تعمػع القػخاف ثػع لػع يكتػف بػالخيخ لشفدػو وانسػا 

ف وتعميسػو لمسدػمسيغ ىػي تعمػع آنذػخ القػخ تع  ال  نذخه بيغ الشاس ونذخ عمػمو ولعا اوؿ درقػة فػي 
 (815 6,11تالوتو الرحيحة وتعميسيا لمشاس.  حساد والفكيوا
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ىػ8  العمع بو فخض كفاية والعسا بو فخض عيغ عم  كا مدمع ومدمسة  حكس فعمع التالوة مغ حيث 
ف آكمسات القػخ 8  صػف المداف عغ الخصأ في وثسرت ا 2( لقػلو تعال    ورتا القخاف تختيال( السدما  

 (,6ػػػػػ 817 5,,6المخيع عشج اتداء(.  الحدغ ا
الذخعية نذأة وتأليفال وىػ مػغ اشػخفيا لتعمقػو باشػخؼ  عج مغ امجـ العمػـي ف عمع التجػيج   التالوة (وإ 

السرػصف  عميػو الرػالة والدػػالـ.    تػػيجنا ى كػالـ ػػػػ كػالـ ر  العػدة والجػػالؿ ػػػػػ ولتعمقػو بػالسعمع اتوؿ
 (85 6,13  شققي ا

مخاتبيػػػا ورد الحػػػخؼ الػػػ   وتختيػػػبفالتجػيػػػج حميػػػة الػػػتالوة وزيشػػػة القػػػخاءة وىػػػػ اعصػػػاء الحػػػخوؼ حقػميػػػا 
مخخقو وأصمو والحامو بشطيخه وترحيل لفطو وتمصيف الشصق بػو عمػ  حػاؿ صػفتو وكسػاؿ ىينتػو مػغ 

 (845 7,,6غيخ اتخاؼ وت تعدف وت افخاس وت تممف.  الستػلي ا 
ىػػحا العمػػع الذػػخيف مترػػالل ومدمدػػالل ومتػػجاوتل ومتشػػاوتل عبػػخ القػػخوف الػػ  يػمشػػا ىػػحا والػػ  اف  ومػػا زاؿ
اترض ومغ عمييا وذلظ انعاـ واكخاـ مغ ي تعال  وتفزيا وامتشاف ومغ الػتائا  عد وقا يخث ي

الفزػػػا  وىػػػػ ذو اليدػػػيخة واتتػػػبا  المثيػػػخة لحفػػػ  كتابػػػو العطػػػيع وانتذػػػاره والعشايػػػة بػػػو تعمسػػػال وتعميسػػػال 
لصبيعتػػو الخاصػػة وتيػػتع اتقانػػو عػػغ شخيػػق تحرػػيا مػاعػػجه واحكامػػو  ( لسػػا7ا 5,,6العطيع. الحدػػغا

فقػػػ  بػػػا تبػػػج مػػػغ التمقػػػي والدػػػساع مػػػغ افػػػػاه العػػػارفيغ بالصخيقػػػة الرػػػحيحة لػػػالداء حيػػػث يغمػػػب عمػػػ  
ـ قيػػاز الشصػػق عمػػ  ميػػارات الػػتالوة السيػػارات الحخكيػػة الػػ  قانػػب السيػػارات السعخ يػػة وذلػػظ باتػػتخجا

 نس  خاص ولحا فاف السذافية واتخح عغ الغيخ ىػ الصخيق الرحيل لمشصق السجخد.
 (8166 6,13 الدعبي ا                                                                    

ميػػا الشطخيػػة وبسػػا اف التجػيػػج ميػػارة مػػغ السيػػارات المفطيػػة التػػي تتصمػػب باتضػػافة الػػ  اتػػتيعا  احكا
اتقانػػال وبعػػجىسا التصبيقػػي السيػػاري الستسثػػا فػػي الػػتالوة وكػػػف الجانػػب السيػػاري ىػػػ السكيػػاس الحكيقػػي 
لسج  مجرة الصمبة عم  تصبيق ما تع تعمسو مغ احكاـ نطخية فاف السيػارات المفطيػة تحتػاج الػ  تػجريب 

 (84 7,,6دميق وزمغ وقيج كبيخيغ . الخمبا
اداء ىػػػحه الػػػتالوة اداءال تػػػميسال يخاعػػػ   يػػػو دمػػػة الزػػػب  ف المػػػخيع آوة القػػػخ ويقرػػػج باكتدػػػا  ميػػػارات تػػػال

والػمف والػصا في مػاششيػا واخػخاج الحػخوؼ مػغ مخارقيػا الرػحيحة وحدػغ تسثيػا السعشػ  واتداء 
 الرػتي الجسيا بال تممف مع التصبيق الماما لقػاعج التجػيج الستعارؼ عمييا.

 (811  6,12 ابانسيا                                                                       
ولتشسيػػة ىػػحه السيػػارات يتػقػػب اتػػتخجاـ اتػػتخاتيجيات التػػجريذ الستشػعػػة وتػضيفيػػا فػػي تػػبيا ايرػػاؿ 

وتعػػج اتػػتخاتيجية تػػتخاتيجية تػػكامبخا محتػػػ  السػػادة الجراتػػية مػػغ خػػالؿ خصػاتيػػا الستدمدػػمة ومشيػػا ا
( صػاحب الفمػخة ليػا وىػي اتػتخاتيجية Pobrilات التجريدية الحجيثة التي تعػج  تكامبخ مغ اتتتخاتيجي
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تحتػي عم  مجسػعة مغ الخصػات تداعج في الشطخ ال  السػضػع مغ رؤيا متعجدة تدخاؿ تغييػخات 
( فزالل عغ تصػيخ اتفماروتحدػيشيا 83 6,16وتعجيالت عم  السػضػع الحي نخيج تعجيمو.  ربابعة ا

ال  فمخة قجيجة مغ خالؿ مجسػعة مغ الخصػات لمتعبيخ عغ معصيات مشػت  مػا واعػادة والخخوج مشيا 
خىػا بصخيقػة ابجاعيػة وايجػاد حػا تذكيا العالمة وخصػات تكامبخ تدػاعج فػي الشطػخ الػ  اتشػياء وتغيي

ادة لمسذكالت باتمػ  ابجاعي وتكامبخ اداة مػغ ادوات التفميػخ تعتسػج عمػ  اتتػنمة السػقيػة والتػي عػ
 (85 6,15عغ افمار قجيجة. صقخا لمتعبيخ دع  مات

بخ بسخاعاتيػػػا الذػػػسػؿ والتمامػػػا مػػػغ خػػػالؿ تدويػػػج الصمبػػػة بػػػالخبخات الساديػػػة موتتسيػػػد اتػػػتخاتيجية تػػػكا
 (82  6,16والسفاليع الزخورية والخب  بيشيا تحجاث تعمع ذي معش .  ربابعة ا

ذا اىسيػة فػي تفعيػا التفميػخ اتبػجاعي اذ ( اف اتتخاتيجية تكامبخ تعج 7,,6ويذيخ عبجاليادي وعياد 
تخكد عم  شخح مجسػعة مػغ اتتػنمة التعميسيػة التػي تقػـػ عمػ  اتتتقرػاء السشصقػي ومػغ ثػع البحػث 

زيػادة مدػتػ  السعخفػة عشػج  عغ اتقابات العمسية ليحه اتتنمة بحيث تؤدي في السحرمة الشيائية الػ 
الؿ حػػػػثيع عمػػػػ  التجخيػػػػب والتحميػػػػا والتخكيػػػػب ( مػػػػغ خػػػػ8164 7,,6الصمبػػػػة.  عبػػػػجاليادي وعيػػػػاد ا

واتتػػػتشتاج والتعسػػػيع وغيػػػخ ذلػػػظ فيشػػػاؾ عالمػػػة شخديػػػة بػػػيغ السحتػػػػ  والسيػػػارات السقجمػػػة وبػػػيغ حيػػػاة 
لمصالب يدػتصيع عزػػ ىينػة التػجريذ اف يقػجـ لػو مػا الصالب وخبخاتو الدابقة فسعخفة الخبخات الدابقة 

ومسػػا  يرػػبل مبػجعال مشتجػال نافعػال لشفدػػو ولجيشػو ولسجتسعػو.يشاتػبو مػغ السحتػػ  والسيػػارات العقميػة كػي 
 تبق تتجم  اىسية البحث في اتتي8

ف المخيع باعتباره دتتػر اتمة والسخقع اتتاس لمػا مػا يتعمػق بحيػاة اتندػاف فػي الػجنيا .اىسية القخآ1
 واتخخة.

ف المػخيع تػالوة صػحيحة مائسػة عمػ  تعميسية ال  العشاية بتالوة القخآ.تػقيو اتفخاد بكافة السدتػيات ال6
 الدميسة . القػاعج

ليتع تػضيفيا في تجريذ السػاد   تكامبخ(اتتخاتيجية .تعخيف السجرتيغ باتتخاتيجيات التجريذ ومشيا 5
 الذخعية السختمفة.

  تشاولػػػت اثػػػخ اتػػػتخجاـ اتػػػتخاتيجية تػػػكامبخ فػػػي تشسيػػػة  (.تتػقػػػج دراتػػػة   فػػػي حػػػجود عمػػػع الباحثػػػة2
 الوة لج  شال  الثانػيات اتتالمية واتتبقائيع ليا(.ميارات الت

.مج تديع ىحه الجراتة في التعخؼ عم  اتبا  عجـ تسكغ الصمبة مغ ميارات التالوة ووضع الحمػػؿ 3
عػػدز مػػغ السشاتػػبة ليػػا بسػػا يخػػجـ العسميػػة التعميسيػػة مػػغ خػػالؿ تػضيػػف اتػػتخاتيجيات وشخائػػق تجريدػػية ت

 مخيع بذكا صحيل وتميع.ف الاتقاف ميارات تالوة القخآ
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 : هدفا البحث
لػج  شػال    في تشسية ميػارات الػتالوة تكامبخ إتتخاتيجيةاثخ اتتخجاـ التعخؼ عم  الحالي ييجؼ البحث 

 .واتتبقائيع ليا اإلتالميةالثانػيات 
 باتتي 8 الحالي يتحجد البحث: حدود البحث

 يغ في مجيشة السػصا .الرف الثالث مغ شال  الثانػيات اتتالمية لمبش شال .1
السقػػػخر لصمبػػػة .مػػادة الػػػتالوة السقػػػخرة لصمبػػػة الرػػف الثالػػػث   الفرػػػا الجراتػػػي اتوؿ ضػػسغ السػػػشي  6

الجراتات اتتالميةا التي تزسشت السػضػػعات اتتيػة 8    احكػاـ الشػػف الدػاكشة والتشػيغ اتدغػاـ ا 
د   السػػػػج الصبيعػػػػي ا مػػػػج المػػػػيغا السػػػػج اتخفػػػاءا اتضيػػػػار ا اتمػػػػال ( ا احكػػػػاـ السػػػػيع الدػػػػاكشةا السػػػػجو 

 العارض لمدكػفا مج البجؿ(.
 . 6,17 6,16.العاـ الجراتي 5

 فرضيات البحث
 ضعت الباحثة الفخضيات الرفخية اتتية 8و 
( بػػيغ متػتػػ  درقػػات تشسيػػة ميػػارات الػػتالوة 0,3,"تيػقػػج فػػخؽ ذو دتلػػة احرػػائية عشػػج مدػػتػ   .1

تتخجمت اتتخاتيجية تكامبخ ومتػت  درقات تشسية ميارات التالوة لصال  السجسػعة التجخيبية التي ا
 لصال  السجسػعة الزابصة التي اتتخجمت الصخيقة التقميجية" .

( بػيغ متػتػ  درقػات اتػتبقاء ميػارات الػتالوة 0,3,."تيػقج فخؽ ذو دتلة احرائية عشج مدػتػ   6
بخ ومتػتػػ  درقػػات اتػػتبقاء ميػػػارات لصػػال  السجسػعػػة التجخيبيػػة التػػي اتػػتخجمت اتػػػتخاتيجية تػػكام

 التالوة لصال  السجسػعة الزابصة التي اتتخجمت الصخيقة التقميجية" .
( بػيغ متػتػ  درقػات ميػارات الػتالوة لصػال  0,3,."تيػقج فخؽ ذو دتلة احرائية عشػج مدػتػ   5

 السجسػعة التجخيبية القبمي والبعجي التي اتتخجمت اتتخاتيجية تكامبخ".
 سرطلحاتتحديد ال

 فها كل من:ر  امبر: ع  ررة سكرريجيرراتر  ررستإ.1
حفيػػد اتفمػػار الججيػػجة وتػليػػجىا تذػػسا التبػػجيا والتجسيػػع "مجسػعػػة مػػغ اتنذػػصة لت(2018ابعررة )رب 

والتمييػػف والتعػػجيا والحػػحؼ والعكػػذ أو اتعػػادة والتغمػػب عمػػ  السذػػكالت التػػي تػاقػػو السػػتعمع واتاحػػة 
 (,81  6,16تحميا مػضػع التعمع" . ربابعة االفخصة امامو تعساؿ عقمو و 

ىػػي اتػػتخاتيجية تػػجريذ تقػػـػ عمػػ  مجسػعػػة مػػغ اتقػػخاءات القائسػػة عمػػ  تػليػػج ("2019السهسرره ) 
 (8641 6,17وتديع في حا السذكالت". السػتػيا  الججيجة اتفمار
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نذػػػصة ىػػػي اتػػػتخاتيجية تػػػجريذ تتزػػػسغ مجسػعػػػة مػػػغ اتعريرررال ااجرائررري اسرررتراتيجية سررركامبر:الت
واتقخاءات يدتخجميا السجرس لسداعجة الصالػب عمػ  تحميػا مػضػػع الػجرس وحػا العػائػق والسذػاكا 

 الستعمقة بو.
 . التالوة:عرفها كل من :2
 (837 1,,6"ىػ انتياء الغاية في اتقانو وبمػغ الشياية في تحديشو". الجدريا (2001الج ر ) 

ؤه حقو ومدتحقو مغ الرفات والسػج والتخميػق "ىػ اخخاج كا حخؼ مغ مخخقو واعصا(2007الحدن)
 (817 5,,6والتفخيع وغيخ ذلظ". الحدغ ا

 (822  6,13ىػ اعصاء كا حخؼ حقو ومدتحقو مخخقال وصفةل". شققيا"(2015شققي)
8ىػ مجرة الصالب عم  مخاءة ايات القخاف المخيع مخاءة صحيحة متتابعة عم   التعريال ااجرائي للتالوة

 .وفق مػاعج محجدة
 8عخفيا كا مغ. ااستبقاء 3

 ."ىػ بقاء فعا الستعمع أو خبختو خالؿ مجة تيجخي فييا أي تجريب8"(1980عاقل )
 (8555 ,176 عاماا                                                                     

ة اشػػػؿ كمسػػا تػػحكخنا قػػي الػػدمغ فتػػخ الػػجماغ مػػجة مػػغ الػػدمغ وكمسػػا ب فػػيتثػػخ اىػػػ بقػػاء "(1986ماجررد )
 (855 1764.  ماقجا"لخبخة التي تخكت اتثخ احدغا

 ."ىػ اتتخقاع تحجاث ماضية أو مػامف تبق وأف مخت بخبخات اتنداف" (1988احسد)
 (8274 1766  احسجا                                                                    

مقػػجار مػػا يحػػتف  بػػو شػػال  مجسػػػعتي البحػػث مػػغ معمػمػػات مػػغ ىػػػ : التعريررال ااجرائرري لالسررتبقاء
التعمع الدابق لمسادة الجراتية التي تع دراتتيا مقاتال بالجرقات التي يحرػمػف عمييػا بعػج اعػادة تصبيػق 

تعمػع اتختبار مخة ثانية بعج مخور اتبػعيغ مغ تصبيقو في السخة اتول  مػغ دوف اف تتخمػا دراتػة أو 
 تختباريغمادة دراتية بيغ ا

 خلفية نظرية ودراسات سابقة
 خلفية نظرية

 اوًا : استراتيجية سكامبر 
مائسػػة عمػػ  تػػبع خصػػػات تعسػػا عمػػ  تشسيػػة التفميػػخ  تجريدػػية تعػػج اتػػتخاتيجية تػػكامبخ اتػػتخاتيجية    

وذلػػظ مػػغ خػػالؿ اتىتسػػاـ بػػشس  بشػػاء السعخفػػة وخصػػػات اكتدػػابيا مػػع التخكيػػد  الججيػػجة وتػليػػج اتفمػػار
 (13 6,158الخبخات الدابقة كسجخا رئيذ في عسمية تػليج اتفمار. صقخا عم 
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( مخترخ مغ اوائا الممسات اتتية ا فما حخؼ يخمد ال  احج  خصػػات SCAMPERوتعج كمسة  
 تكامبخ وىي 8

8 يشػت  لشػا افمػارال قجيػجة لالفزػا ومػج يدػاؿ الصالػب نفدػو   S)Substitute.اتتػتبجاؿ أو التبػجيا  1
 جب اف اغيخ حت  يتحدغ اتداء؟ذا يما
لتمػػػف شػينال واحػػجال  "وىػػػ تجسيػع اتشػػياء مػع بعزػػيا الػبعس"C )"Combine" 8الجسػع أو الزػع  .6

لسػخاد وتتزسغ التداؤتت التالية 8مالحي ندتصيع اف نجسعػو ؟ ومػاىي اتىػجاؼ أو اتفمػار أو السػػاد ا
 قسعيا؟

ة أو شيء مايجعمو مالئسال لغخض قجيج أو اكثػخ 8ىػ اقخاء تعجيالت عم  فمخ A )Adapt.التميف  5
 مبػتل.

 ىػ تغييخ السعش  بحيث يعصي افمارال قجيجة.M )Madify  8التصػيخ  .2
8فػي غيػخ الػحي اعػج لػو فأنشػا مػج نحرػا عمػ   P )Put to other uses.اتتػتخجامات اتخػخ   3

 افمار قجيجة.
ئز وتػػسات معيشػػة تجعػػا مشػػو نافعػػال فػػي خرػػاE) Eliminate  8.اتلغػػاء أو الحػػحؼ أو السدػػل  4

 غخض ما ويخمق وصفال قجيجال.
8 وىػػي عكػػذ الفمػػخة والحخكػػة أو اتتجػػاه وىػػي محاولػػة لتغييػػخ  R )Reverse.القمػػب أو العكػػذ  5

 غخض الحرػؿ عم  افمار قجيجة.الشتائ  واعادة التختيب السألػؼ لالتختيب ثع انتطار بعس 
 (83  6,16( ؛  ربابعة ا865 6,15  صبخي والخويثيا                                
 

 إلستراتيجية سكامبراألهداف التربهية 
 تحقق اتتخاتيجية تكامبخ اىجافال تخبػية عجيجة ىي 8

 .تمػيغ اتجاىات ايجابية لج  الصمبة نحػ السػاد الجراتية.1
 التي تعخض عمييع. .تحفيد الصمبة عم  تػليج اتفمار اتبتمارية حػؿ مػضػع ما والقزايا6
 ."بذكا خاص لج  الصمبة سشت تشسية ميارات التفميخ بذكا عاـ والتفميخ ال".5
 . تشسية الخياؿ وخاصة الخياؿ العمسي لج  الصمبة.2
 .تشسية ميارة تػليج اتفمار الججيجة واثارة حب اتتتصالع وتحسا السخاشخ.3
 غ خالؿ تصػيخىا والبشاء عمييا.خخيغ ملصمبة عم  اتتتفادة مغ افمار اآل. تعػيج ا4
 خخيغ.الصمبة عم  احتخاـ وقيات نطخ اآل . تعػيج5
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افزػػػميا ويػػػتع ذلػػػظ فػػػي مخحمتػػػي  .تشسيػػػة ميػػػارة شػػػخح الحمػػػػؿ والبػػػجائا الستعػػػجدة لمسذػػػكالت واختيػػػار6
 .عخض اتفمار واتتعخاضيا 

متذػابية مسػا يدػػاىع  تعػيػج الصمبػة عمػ  ربػ  السعمػمػات العمسيػة بسػػا يرػادفيع مػغ مػامػف حياتيػة. 7
 مة تصػيخ الفمخة.وىحا يتع في مخح في انتقاؿ اثخ التعمع

خػخيغ وىػحا تػيطيخ يػات نطػخ اآلراء ووقفػػس الصمبػة وذلػظ مػغ خػالؿ احتػخاـ آ. زيادة الثقػة فػي ن,1
 في مخحمة اتتعخاض اتفمار وتشكيحيا.

 ( 2,7ػػػػ 82,6 6,16( ؛   امبػتعيجي ا,862 6,15 صبخي والخويثيا        
 ستراتيجية سكامبرإدور السدرس في 

 يكسغ دور السجرس في اتتخاتيجية تكامبخ مغ خالؿ اتتي 8
خصػػػة مػػغ  كػػا .يذػػجع الصمبػػة عمػػ  اتػػتخجاـ خيػػاليع والتعبيػػخ عػػغ افمػػارىع بحخيػػة والتأمػػا فييػػا بعػػج1

 خصػات تصبيق الجرس.
اتفمػار فػي كػا مكػػف مػغ مكػنػات  . يجر  الصمبة عم  اتتخجاـ اتتنمة التحفيدية السذجعة لتػليػج6

والتػػػي تتزػػػسغ السكػنػػػات اتتيػػػة8  اتتػػػتبجاؿ أو التبػػػجياا الجسػػػع أو الزػػػع ا التمييػػػفا  اتتػػػتخاتيجية
 . التصػيخا اتتتخجامات اتخخ ا اتلغاء أو الححؼا القمب أو العكذ(

 مار البعس .. يذجع الصمبة عم  العسا التعاوني وتبادؿ اتفمار وعجـ التحيد وانتقاد اف5
 (8665 3,,6. يدتجيب تتنمة الصمبة وافمارىع ويتقبا افمارىع اتبتمارية.  ابخاليع ا 2

 ( ادوارال اخخ  لمسجرس6,158ف ومقابمة  يتويزيف ابػ 
 يتيل الفخصة لمصمبة تقػيع اعساليع واعساؿ زمالئيع..1
 . يتيل الفخصة لمحػار والسشامذة.6
 ييع.يتقبا اتفمار اتبجاعية لج.5
 .اعصاء انذصة خارقية عغ مادة الجرس .2
 .تشطيع وتدييا وتيديخ التعمع.3
 .تحفيد الصمبة عم  الصالمة واتفمار.4
 مدتذارال تبتمار مشتجات اتفخاد وافمارىع حدب شبيعة الجرس.. 5
 (8675 6,15.تطيع الػمت لتػفيخ فخص التجريب السشاتبة لمصمبة . ابػتيف ومقابمةا 6
 

 في استراتيجية سكامبر  لبدور الطا
 .ا. يذارؾ بفاعمية في عخض اتفمار
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 .يبادر لمكياـ باتعساؿ.6
 . يشقا خبخاتو ال  مػامف مذابية.5
. يختػػػار مػػػا يشاتػػػب مػػػغ مكػنػػػات اتػػػتخاتيجية تػػػكامبخ لتشفيػػػح الحػػػا وشػػػخح اكبػػػخ عػػػجد مػػػغ اتفمػػػار 2

 الججيجة والسبتمخة .
 (8662 3,,6.  ابخاليعاغ السجرسبإشخاؼ م .يقـػ بجور رئيدي في التقػيع3
 

 مسي ات استراتيجية سكامبر
 تحقق اتتخاتيجية تكامبخ السسيدات اتتية 8

 بشاء اتجاىات ايجابية لج  الصمبة نحػ التفميخ والخياؿ واتبجاع..1
 تتع عسمية التعمع مغ خالؿ تبدي  السعاني واتتثسار اتمكانات الستاحة..6
 اتنتباه.تديج مغ مجرة الصمبة عم  .5
 الجساعة بيغ الصمبة وتحسا السخاشخ. تشسي روح.2
 (8676 6,15تشسية الحجس لجييع. ابػتيف ومقابمة ا.3
 زيادة وعي الصالب بقجرتو لسػاقية السذكمة..4
اشػػػالؽ حخيػػػة التفميػػػخ والخيػػػاؿ لمصمبػػػة وتػليػػػج اكبػػػخ مػػػجر مسكػػػغ مػػػغ الحمػػػػؿ والبشػػػاء عمػػػ  افمػػػار  .5

تػقيػػػو الشقػػػج الػػػ  افمػػػارىع أو تقييسيػػػا حتػػػ  يرػػػمػا الػػػ  حػػػا لمسذػػػكمة  زمالئيػػػع وتصػيخىػػػا مػػػع تجشػػػب
 (,826 6,16السصخوحة أو تعجيا السشت  السخغػ .  امبػتعيجيا 

 استراتيجية سكامبرصعهبات 
 في كا خصػة مغ خصػات تكامبخ الدبع. ةصعػبة ادراؾ وفيع اتقداء الستبع.1
 ستبعة لحا السذكمة.عجـ كفاية ومت الجرس لتحقيق خصػات تكامبخ ال.6
 صعػبة حا بعس السذكالت لمػنيا غيخ مابمة لمتصبيق عم  ارض الػامع..5

 (,826 6,16  امبػتعيجيا                                                                  
ف .افتقػػار السجرتػػيغ والصمبػػة عمػػ  حػػج تػػػاء الػػ  اتدوات والسدػػتمدمات التػػي تدػػاعجىع عمػػ  تػضيػػ2

 ريذ.جاتتخاتيجية تكامبخ بالذكا الرحيل في الت
 .صعػبة تصبيقو في الرفػؼ ذات اتزدحاـ الصالبي.3
.تخػؼ السجرتيغ مغ فقجاف الديصخة عم  الرف أو التعخض لالنتقاد في حػاؿ تػضيػف اتػتخاتيجية 4

 تجريدية غيخ اعتيادية.
   تػليج اتفمار.اتفتقار ال  بينة تعميسية حخة وصحيحة ومتدامحة تداعج عم.5
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  (63 6,158 صقخ ا                                                                    
 :إتباع اآلتي للتغلب على صعهبة استخدامها يشبغي

 .اتتخاتيجية تكامبخ خصػات.تعخيف الصمبة ب1
 .تقػيع السعخفة الدابقة ليع.6
 تكامبخ. اتتخاتيجية دية في كا خصػة مغ خصػات.تجريبيع عم  اتتخجاـ التداؤتت التحفي5
 .عم  السجرس تشطيع الػمت التعميسي وتحجيج زمغ محجد لما خصػة .2

 (,826 6,16  امبػتعيجيا                                                     
 ثانيًا: التالوة

تداء ويتحقػػق ذلػػظ بامامػػة الحػػخوؼ ىػػي القػػخاءة الستأنيػػة بتختػػا وتحقػػق وتبػػيغ وتسيػػا فػػي االػػتالوة     
وبياف الحخكات وتحكيقيا والتسكغ مشيا فػي الشصػق مػغ غيػخ مبالغػة وتتممػف وتتصمػق الػتالوة ات عمػ  

 ( وتمسغ اىسية التالوة في انيا558 78,,6. الخمب ا "ف المخيعآالقخ 
 .مغ انفع الصخؽ لتجبخ القخاف المخيع والتفمخ بو.1
 ف المخيع .آعغ المحغ في مخاءة القخ  .انيا شخيق لرػف المداف6
 .مغ تبا تقػيع اعػقاج المداف وتجريبو عم  الشصق بالعخبية الفرح .5

 (8536 6,15االطفيخي وتالع                                                             
 اهداف تدريس التالوة

 ( اف اىجاؼ تجريذ التالوة ىي68,,6يخ  العبجلي 
 ف المخيع.آة الصمبة لتالوة القخ .اقاد1
 (63ػػػػ862 6,,6 العبجليا  .اكتدا  ميارات اداء احكاـ القخاف المخيع.6

 (اىجاؼ تجريذ التالوة باتتي 6,158في حيغ مدست عادي 
 وتذسا8 أ.اتىجاؼ السعخ ية

 .التعخؼ عم  احكاـ التالوة نطخيال.1
 .تفيع معاني اتيات المخيسة برػرة اقسالية.6
 ف المخيع ورتع حخوفو.آالتعخؼ عم  مػاعج رتع السرحف الذخيف في كتابة كمسات القخ .5

 8وتذسا8  . اتىجاؼ الػقجانية
 ف المخيع عبادة هلل تعال  .آ.اتقباؿ عم  تالوة القخ 1
 .الخذػع هلل تعال  والخزػع لو.6
 .عد وقا ف المخيع في زيادة اتيساف واليقيغ باهللآ. اتتذعار اثخ القخ 5
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 وتذسا8 ج.اتىجاؼ الشفذ حخكية 8
 .تصبيق احكاـ التالوة شفػيال.1
 .تقػيع المداف واقادة الشصق بالحخوؼ مغ السخارج.6
 (813 6,15.اتقاف السيارات السصمػبة لمتالوة الرحيحة.  عاديا5

 مراتب التالوة
 لمتالوة مخاتب عجة نجسميا باتتي 8

وقانب الباشا  يو ومعشاه اف يأتي بالذيء عم  حقو  تحكيقال اذا ات  ىػ مرجر مغ حقق.التحقيق:1
ويكػف لخياضة  اتلدغ وتقػيع  (,4 18,,6بالذيء عم  حقو مغ غيخ زيادة وت نقراف   الجدريا 

اتلفاظ وامامة القخاف بغاية التختيا وىػ الحي يدتحدغ اتخػح بػو عمػ  الستعمسػيغ مػغ غيػخ اف يتجػاوز 
غ وتػليػػج الحػػخوؼ مػػغ الحخكػػات وتمخيػػخ الػػخاءات وتصشػػيغ الشػنػػات  يػػو حػػج اتفػػخاس مػػغ تحخيػػظ الدػػػاك
لتقػػػيع  اف يقػػخأ بيػػا الستعمسػػػف و السبتػػجءوف (ويدتحدػػغ 835 7,,6بالسبالغػػة فػػي الغشػػات   الستػػػلي ا 

                                      (84 2,,6 قسعة ا الدشتيع واتقاف احكاـ التالوة وىي اكثخ اشسنشانال مغ التختيا.
وىػ اتتػخاع فػي القػخاءة مػع السحافطػة عمػ  مػاعػج التجػيػج ومخاعاتيػا بجمػة وليحػحر القػار ء ".الحدر:6

تيا ( وىػػػ ادراج القػػخاءة وتػػخع852 6,13 يػػو مػػغ ذىػػا  صػػػت الغشػػة واخػػتالس الحخكات. شػػققيا 
 ."وتخفيقيا بالقرخ والتدكيغ واتختالس والبجؿ واتدغاـ المبيخ وتخفيف اليسدات

 (833 7,,6  الستػليا                                                                    
 18,,6وىػ مرػجر مػغ رتػا فػالف كالمػو اذا اتبػع بعزػو بعزػال عمػ  مكػث   الجػدريا .الترتيل: 3

( وىػ القخاءة باشسنشاف مع تجبخ السعاني واخخاج كا حخؼ مغ مخخقو مػع اعصػاء حقػو ومدػتحقو ,4
 خ عجمة تخا باحكاـ التالوة وىػ افزا السخاتب تنو ندؿ بو القخاف المخيعمغ غي

( ويكػػػػػف لمتػػػػجبخ والتفمػػػػخ واتتػػػػتشباس فمػػػػا تحقيػػػػق تختيػػػػا ولػػػػيذ كػػػػا تختيػػػػا 866 5,,6  الحدػػػغ ا 
ف ميسػػا كانػػت تػػخعتو فػػي القػػخاءة آ( وىػػػ أمػػخ تغشػػ  عشػػو لقػػار ء القػػخ 837 7,,6تحقيػػق  الستػػػليا 
 (84 2,,6( وىػ افزا مخاتب القخاءة   قسعة ا52 6,138و حجرال  شققياتحكيقال أو تجويخال أ

 (866 5,,6وىػ القخاءة بحالة متػتصة بيغ التختيا والحجر.  الحدغا . التدوير:2
 :اقدام التالوة

 8 قانبيغتشقدع التالوة ال  
وحكسػو فػخض  8 وىػػ معخفػة مػاعػج واحكػاـ عمػع التجػيػج السػقػػدة فػي كتػب الػتالوةالجانب الشظرر  . 1

 كفاية عم  السدمسيغ اذا ماـ بو البعس تق  عغ اتخخيغ.
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ف المخيع كسا ندؿ عمػ  ممػب آ8 وىػ تصبيق احكاـ التالوة عشج تالوة القخ  .الجانب العسلي ) اادائي (2
8 6,15تيجنا ى   صم  ي عميو وتمع( ونقا اليشا بالتػاتخ عػغ شخيػق اتئسػة اتعػالـ.  الطفيػخي ا

  قسعػة .ف واتقػاف كمساتػو وتحدػيغ الفاضػو وحكسػو فػخض عػيغآىػ احكاـ الشصػق بحػخوؼ القػخ ( و 536
 (83 2,,6ا

 خرائص التالوة:
 .احكامو اليية السرجر وربانية الغاية.1
.شسػؿ ىحه اتحكاـ ودمتيا مغ حيػث الػمػف واتبتػجاء ومخػارج الحػخوؼ وصػفاتيا التػي مػغ خالليػا 6

ة كالسػػج واتدغػػاـ واتمػػال  ..... ال .وىػػحه اتحكػػاـ قػػاءت دقيقػػة يتػصػػا الػػ  معخفػػة اتحكػػاـ الجدئيػػ
 (861 6,,6  العبجليا بحيث يسكغ لمقار ء والستعمع اف يؤدييا دوف لبذ أو أضفاء.

 ه ت تتغيخ وت تتبجؿ مغ زمغ ال  زمػغني السرجر فاحكامو ومػاعجاب.اثبات احكامو ومػاعجه8 تنو ر 5
 .خآخ وت مغ مار ء ال  مار ء آخخ

. الجسػػػع بػػػيغ الشطخيػػػة والتصبيػػػق8 اذ تيقترػػػخ عمػػػ  الجانػػػب الشطػػػخي السعخفػػػي فقػػػ  بػػػا تبػػػج مػػػغ 2
 (8167 6,13السسارتة والسخاف العسمي لو. الدعبيا

.شخيقة تعمسو التمقػي8 اف عمػع التجػيػج تيكفػي  يػو السصالعػة وحفػ  اتحكػاـ مػغ المتػب فقػ  اذ تبػج 3
تختراصو بالجياز الرػتي وعمع اتصػات والقاعجة وحػجىا  مغ تمكيو عغ شخيق السذافية والدساع

 تتمفي اف لع تذفع بالتمقي مغ شيػخ القخاءة الستخرريغ في ذلظ.
 (865 6,15 عاديا                                                                    

لػقو الرحيل لػحا فػاف خيػخ وافزػا .متعبج بو8تنو الصخيق السػصا لمشصق بالممسات القخانية عم  ا4
ف مجػدالافيػػػ متعبػػج  بترػػحيل الفاضػػو عػػد وقػػا ىػػػ بقػػخاءة القػػخآمايذػػتغا بػػو السدػػمع ليتقػػخ  الػػ  ي 

  صم  ي عميو وتمع(. ترا تشجىع بالشبيوتجػيج حخوفو عم  الرفة الستمقاة مغ ائسة القخاءة بالس
 (8535 6,15اوتالع   الطفيخي                                                                

8 وىػػػػ تحدػػػيغ الرػػػػت مػػػغ تختيػػػا ومخاعػػػاة احكػػػاـ التجػيػػػج ومخػػػارج القخآنػػػي األداء.تحقػػػق قسػػػاؿ 5
8 7,,6 ابػػداودا (ن باصرهاتمم القرر  زيشرهاالحخوؼ وغيػخ ذلػظ ا لػحلظ مػاؿ  صػم  ي عميػو وتػمع(  

تدػػتيػي الشفػػػس وتبعػػث عمػػ  اترتيػػاح واتقبػػاؿ الػػ   ف المػػخيع تػػالوة مجػػػدةفػػتالوة القػػخآا (372 6ج
 (8755  6,17تساع التالوة بفيع وتجبخ. الدييسيا 

 السبادىء ااساسية في تدريس التالوة
 تقػـ التالوة عم  مباد ء عجة ىي 8
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.السسارتػة السدػػتسخة والتصبيػػق العسمػػي عمػػ  اتيػػات السقػػخرة فػػي الحفػػ  واتيػػات السخررػػة لمتػػجريب 1
 الوة.عم  الت

قػػجوة والسثػػا الػػحي لتدامػػو بيػػا حتػػ  يجػػج الصمبػػة  يػػو ال.تسكػػغ السػػجرس نفدػػو مػػغ اداء ىػػحه اتحكػػاـ وا6
 يديخ تعمع اكتدا  ىحه السيارات.

 .اتىتساـ بالسحاكاة والتقميج يكػف عغ شخيق اختيار نسػذج قيج يدتسع اليو الصمبة ويشرتػف.5
 .اتتخجاـ الػتائا السعيشة في اكتدا  ميارات اداء احكاـ التالوة.2
 (864 6,,6.تعديد السيارات السكتدبة وذلظ بكثخة التمخار والستابعة والسخاف السدتسخ. العبجليا3

 دراسات سابقة :
 8ديع الجراتات ال  محػريغتع تق

 سات الستعلقة باستراتيجية سكامبر:ااول: الدرا
 (2017ال ومقابلة).دراسة ابهسي1

ىػػجفت الجراتػػة التعػػخؼ عمػػ  8  اثػػخ اتػػتخاتيجية تػليػػج اتفمػػار  تػػكامبخ( فػػي تحدػػيغ ميػػارات المتابػػة 
 اتبجاعية لج  شالبات الرف العاشخ في اتردف(.

( 66( شالبػػة مدػػسػا الػػ  مجسػػػعتيغ احػػجاىسا تجخيبيػػة بمػػغ عػػجد افخادىػػا  25بمػػغ حجػػع عيشػػة الجراتػػة  
شالبػة  (63خاتيجية تكامبخ ا في حيغ كانت اتخخ  ضابصة بمغ عجد افخادىػا  شالبة درتغ وفق اتت

 درتغ بالصخيقة اتعتيادية.
 فقخة. (14اعج الباحثاف اداة لكياس ميارات المتابة مكػنة مغ  

 تتتخخاج الشتائ  تع اتتخجاـ الػتائا اتحرائية اتتية8  تحميا التبايغا مخبع كاي (
خؽ ذو دتلة احرػائية بػيغ متػتػصات اداء افػخاد الجراتػة عمػ  قسيػع ميػارات اضيخت الشتائ  وقػد فو 

 المتابة اتبجاعية ال  متغيخ التجريذ لرالل اداء السجسػعة التجخيبية .
 (2018. دراسة ربابعة )2
( فػػػي تشسيػػػة ميػػػارات scamperىػػػجفت الجراتػػػة التعػػػخؼ عمػػػ 8   اثػػػخ اتػػػتخجاـ اتػػػتخاتيجية تػػػكامبخ  

 ا في فقو الحجيث لج  شال  قامعة القريع(.التػاصا والتحري
( 64(شالبػػال مدػػسػا الػػ  مجسػػػعتيغ احػػجاىسا تجخيبيػػة بمػػغ عػػجد افخادىػػا  36بمػػغ حجػػع عيشػػة الجراتػػة  

( شالبػال 56شالبال درتػا وفق اتػتخاتيجية تػكامبخ.في حػيغ كانػت اتخػخ  الزػابصة بمػغ عػجد افخادىػا  
 درتػا بالصخيقة اتعتيادية .

( فقػػخة ا والثػػاني 8 اختبػػار لكيػػاس 64اداتػػاف 8اتولػػ 8 اختبػػار تحرػػيمي بمػػغ عػػجد فقخاتػػو   اعػػج الباحػػث
 ( فقخة.,6التػاصا مكػنالمغ   مدتػ  
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تتػػػػتخخاج الشتػػػػائ  اتػػػػتخجـ الباحػػػػث الػتػػػػائا اتحرػػػػائية اتتيػػػػة 8 التبػػػػايغ اتحػػػػاديا الفاكخونبػػػػاخا و 
 اتختبار التائيا اختبار شيفيو( .

( بيغ متػتصات اداء افخاد الجراتػة 0,3,فخؽ ذو دتلة احرائية عشج مدتػ    اضيخت الشتائ  وقػدو 
عمػػ  التحرػػيا الفػػػري والسؤقػػا وميػػارات تعػػد  الػػ  متغيػػخ اتػػتخاتيجة التػػجريذ لرػػالل اداء شػػال  

 السجسػعة التجخيبية .
 ( 2019.دراسة السهسه )3

يػػة التفميػػخ الحػػاذؽ لػػج  شالبػػات فاعميػػة اتػػتخاتيجية تػػكامبخ فػػي تشس ىػػجفت الجراتػػة التعػػخؼ عمػػ  8 
 الدادس اتحيائي (.

( 53( شالبػػة مدػػسػا الػػ  مجسػػػعتيغ احػػجاىسا تجخيبيػػة بمػػغ عػػجد افخادىػػا  ,5بمػػغ حجػػع عيشػػة الجراتػػة  
 (53شالبػػة درتػػغ باتػػتخاتيجية تػػكامبخ ا فػػي حػػيغ كانػػت الثانيػػة مجسػعػػة ضػػابصة بمػػغ عػػجد افخادىػػا  

 شالبة درتغ بالصخيقة اتعتيادية . 
 ( فقخة .,2اعجت الباحثة اختبارا لكياس التفميخ الحاذؽ مكػنال مغ  

الفاكخونبػاخ ا اتختبػار التػائي ا    معادلػة وتتتخخاج الشتائ  تع اتتخجاـ الػتائا اتحرػائية اتتيػة 8
( بػػػػيغ متػتػػػػصي 0,3,مخبػػػػع كػػػػاي(.اضيخت الشتػػػػائ  وقػػػػػد فػػػػخؽ ذو دتلػػػػة احرػػػػائية عشػػػػج مدػػػػتػ   

 بية والزابصة في اختبار التفميخ الحاذؽ ولرالل السجسػعة التجخيبية .السجسػعتيغ التجخي
 السحهر الثاني : الدراسات الستعلقة بسهارات التالوة

 (2009.دراسة الرقب)1
ىجفت الجراتة التعػخؼ عمػ    فاعميػة بخنػام  محػتػب فػي تشسيػة ميػارات الػتالوة لػج  شػال  الرػف 

 الحادي عذخ(.
( 66( شالبػال مدػسػا الػ  مجسػػعتيغ احػجاىسا تجخيبيػة بمػغ عػجد افخادىػا  ,4تمػنت عيشة الجراتة مػغ  

 ( شالبال .56شالبال واتخخ  ضابصة بمغ عجد افخادىا  
 ( فقخة .17( فقخة وبصامة مالحطة مكػنة مغ  61اعج الباحث اختبارال تحريميال مكػنال مغ  

الفاكخونبػػاخا  معادلػػة 8  اتختبػػار التػػائي اتتػػتخخاج الشتػػائ  تػػع اتػػتخجاـ الػتػػائا اتحرػػائية اتتيػػة و 
 (.61ومعادلة كيػدر ريتذاردتػف 

اضيخت الشتائ  وقػد فخوؽ ذات دتلة احرائية بػيغ السجسػػعتيغ التجخيبيػة والزػابصة فػي اتختبػار و 
 .ولرالل السجسػعة التجخيبية القبمي والبعجي في اتختباريغ التحريمي واتدائي

 (2016.دراسة بعال )2
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ت الجراتػػة التعػػخؼ عمػػ  8   فاعميػػة تحميػػا السيسػػة فػػي تشسيػػة ميػػارات الػػتالوة لػػج  تالميػػح التعمػػيع ىػػجف
 اتتاس(.

مػػػف السجسػعػػة التجخيبيػػة التػػي درتػػت ( تمسيػػحال يسث66( تمسيػػحال بػامػػع  22تمػنػػت عيشػػة الجراتػػة مػػغ   
 تػػت بالصخيقػػة التقميجيػػة.( تمسيػػحال يسثمػػػف السجسػعػػة الزػػابصة التػػي در 66باتػػتخجاـ تحميػػا السيسػػة و  

 اعج الباحث اتتسارة مالحطة لكياس ميارات التالوة.و 
 تتتخخاج الشتائ  تع اتتخجاـ الػتائا اتحرائية اتتية 8   اتختبار التائي ا معادلة كػىيغ (و 
اضيخت الشتائ  فاعمية تحميا السيسة في تشسية ميػارات الػتالوة بػيغ السجسػػعتيغ التجخيبيػة والزػابصة و 

 ولرالل السجسػعة التجخيبية .
  ( 2019. دراسة الدهيسي)3

ىػػجفت الجراتػػة التعػػخؼ عمػػ    اثػػخ شخيقػػة المختػػي الدػػاخغ عػػا تشسيػػة ميػػارات التجػيػػج لػػج  شػػال  
 الرف اتوؿ الستػت  (.

( شالػب تػع تقدػيسيع الػ  مجسػػعتيغ احػجاىسا تجخيبيػة بمػغ عػجد افخادىػا 63تمػنت عيشة الجراتػة مػغ  
باتػػتخجاـ شخيقػػة المختػػي الدػػاخغ ا فػػي حػػيغ كانػػت اتخػػخ  ضػػابصة بمػػغ عػػجد افخادىػػا ( درتػػت 15 
 ( اداء.,2( درتت بالصخيقة اتعتيادية. اعج الباحث بصامة اداء مياري مكػف مغ  16 
تتػػتخخاج الشتػػائ  تػػع اتػػتخجاـ الػتػػائا اتحرػػائية اتتيػػة 8   اتختبػػار التػػائي ا مخبػػع ايتػػاا معادلػػة و 

( بػيغ مجسػػعتي البحػث 0,3,ت الشتائ  وقػػد فػخؽ ذو دتلػة احرػائية عشػج مدػتػ    اضيخ و كػبخ(. 
 التجخيبية والزابصة في تشسية ميارات التجػيج ولرالل السجسػعة التجخيبية .

 
 مدى اافادة من الدراسات الدابقة:

 مذكمة البحث وصياغتيا بذكا دميق. تحجيج.1
 صياغة فخضيات البحث في ضػء اىجافو..6
 ."اتشالع عم  اقخاءات السشيجية الستبعة".5
 تحميا الشتائ  ومشامذتيا..2
 
 

 الترسيم التجريبي للبحث
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بتحجيج مختمػف الطػخوؼ والستغيػخات التػي  يقرج بالسشي  التجخيبي8"ىػ الصخيقة التي يقػـ بيا الباحث
طػػخوؼ تطيػػخ فػػي التحػػخي عػػغ السعمػمػػات التػػي تخػػز ضػػاىخة مػػا وكػػحلظ الدػػيصخة عمػػ  مثػػا تمػػظ ال

 (8173 6,16.  الجبػريا "والستغيخات والتحكع بيا
اختػػػارت الباحثػػػة الترػػػسيع التجخيبػػػي ذات السجسػػػػعتيغ لتمػػػػف احػػػجاىسا تجخيبيػػػة التػػػي تػػػيتع تجريدػػػيا 
باتػػػتعساؿ اتػػػتخاتيجية تػػػكامبخ ا امػػػا السجسػعػػػة اتخػػػخ  فمانػػػت ضػػػابصة والتػػػي تػػػتجرس باتػػػتعساؿ 

 (.1خيبي لمبحث كسا في الذكا  الصخيقة اتعتيادية فجاء الترسيع التج
 

 الستغير التابع الستغير السدتقل ااختبار القبلي السجسهعة
 ميارات التالوة واتتتبقاء اتتخاتيجية تكامبخ ميارات التالوة التجخيبية
 الصخيقة اتعتيادية الزابصة

 (1شكا 
 الترسيع التجخيبي لمبحث

 (816 4,,6ع البيانات عشيا". السشيدؿ وغخايبةاالعيشة ىي السجسػعة التي تجس":البحثعيشة 
( مػغ ثانػيػة  السرػصف  اتتػالمية( الػامعػة الثالػثاختارت الباحثة عيشة البحث مغ شػال  الرػف  و 

فػػػي حػػػي الجركدليػػػة فػػػي مجيشػػػة السػصػػػاا حيػػػث اختػػػارت شػػػعبة  أ( لتسثػػػا السجسػعػػػة التجخيبيػػػة التػػػي 
( شالبػػال ا فػػي حػػيغ كانػػت شػػعبة   ( 64افخادىػػا  تػػتجرس باتػػتعساؿ اتػػتخاتيجية تػػكامبخ وبمػػغ عػػجد 

( شالبػال وبػحلظ 65السجسػعة الزابصة التي تتجرس باتتعساؿ الصخيقة اتعتيادية وبمغ عجد افخادىػا   
 (.                         1لسؤقميغ وكسا مػضل في الججوؿ  ( بعج اتتبعاد الصمبة ا35اصبل عجد الصال  الممي 

 (1جدول)                                              
 اعداد افراد عيشة السجسهعتين التجريبية والزابطة مهزعين على السجسهعات والذعب

 عدد الطلبة  الرف والذعبة السجسهعة
 قبل ااستبعاد

 عدد الطلبة 
 السؤجلين

 عدد الطلبة 
 بعد ااستبعاد

 64 ػػػػػػػػػػػ 64  أ( التجريبية
 65 1 66   ( الزابطة

 تمافؤ مجسهعتي البحث:
مبػػا الذػػخوع بالتجخبػػة كافػػأت الباحثػػة بػػيغ مجسػػػعتي البحػػث فػػي بعػػس الستغيػػخات التػػي مػػج تػػؤثخ فػػي 

لثػػػػاني لمعػػػػاـ الجراتػػػػي التجخبػػػػة ونتائجيػػػػاا وشػػػػسمت الستغيػػػػخات اتتػػػػي8   درقػػػػة مػػػػادة الػػػػتالوة لمرػػػػف ا
حاصػػػػا حرػػػػيا اتميػػػػاتا ا العسػػػػخ الدمشػػػػي محدػػػػػبال باتشػػػػيخا تحرػػػػيا اتبػػػػاء ا ت 6,16 6,15

العخاقيػػة السقػػشغ لمبينػػة  1765الػػحكاء  تػػع تصبيػػق اختبػػار رافػػغ لمسرػػفػفات الستتابعػػة لمػػجباغ واخػػخوف 
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( فزالل عغ تصبيق اختبػار ميػارات الػتالوة القبمػي وذلػظ 6,16  ,1 5  ( السػافق اتحجوذلظ يـػ   
  (.6وؿ  جلج( وكسا ىػ مػضل في ا6,16  ,1   6( السػافق    اتثشيغيـػ   

 (6قجوؿ 
 نتائ  اتختبار التائي لتمافؤ مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة

 الستػت   العجد السجسػعة الستغيخات
 الحدابي

اتنحخاؼ 
 السعياري 

 الكيسة التائية
 الججولية السحدػبة

 607522 5704765 64 التجخيبية درقة مادة التالوة
,0116 

60,,7 

 1,05564 57055,2 65 الزابصة
 60,5,3 15603547 64 التجخيبية العسخ الدمشي باتشيخ

 404177 15606317 65 الزابصة 0154,

 205465 160,547 64 التجخيبية تحريا ات 
10557 

 506345 1,03163 65 الزابصة
 5073,2 704132 64 التجخيبية تحريا اتـ

,0456 
 6.3721 ,70,55 65 الزابصة

 307532 6706624 64 التجخيبية اختبار الحكاء 
,0373 

 206116 ,,,,670 65 الزابصة
اتختبار القبمي لسيارات 

 التالوة
 607256 1401132 64 التجخيبية

,0437 
 606517 1303764 65 الزابصة

لبحث التجخيبية وباتتخجاـ اتختبار التائي تبيغ عجـ وقػد فخوؽ ذات دتلة احرائية بيغ مجسػعتي ا
 وبحلظ فيي متمافنة .( 31( ودرقة حخية  0,3,عشج مدتػ  دتلة  والزابصة في قسيع الستغيخات 

 صياغة ااهداف الدلهكية:
تػضل ماىػ الدمػؾ السصمػ  اداؤه مغ مبا الصالب بعج انتياء آنية ي اىجاؼ 8" ىاتىجاؼ الدمػكية"

ياغة اتىجاؼ الدمػكية لمسػضػعات السقخر تجريديا ( اذ تع ص835 1,,6عسمية التعميع". الشاشف ا
خالؿ مجة التجخبة مػزعة عمػ  مدػتػيات بمػـػ لمسجػاؿ السعخفػي لمسدػتػيات الػثالث اتولػ    معخفػة ا 

وتع عخضيا عم  مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ في تخرز العمػـ التخبػية والشفدية  فيع ا تصبيق (
ستيا اذ تع تعجيا البعس مشيا مػغ حيػث الرػياغة فأصػبل عػجد لمتأكج مغ مج  مالئشخائق التجريذ و 

 % فأكثخ.,6( ىجفال باتفاؽ 46  "اتىجاؼ الدمػكية
 اعداد الخطط التدريدية :
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يقرج بيا "اشار يذسا مجسػعة مغ اتقخاءات والخصػات السشطسة والستخابصة يزعيا السجرس لشجاح 
 (873  6,12يقيا". تحتػت وقعفخاعسمية التجريذ وتحكيقال لالىجاؼ التي يدع  لتحك

اتػػتخاتيجية "وفػػي ضػػػء ذلػػظ اعػػجت الباحثػػة الخصػػ  التجريدػػية لمسػضػػػعات السقػػخر تجريدػػيا لمػػا مػػغ 
وتػػع عػػخض انسػػػذج مػػغ كػػا خصػػة  تجريدػػية( خصػػة 16والبػػالغ عػػجدىا   تػػكامبخ والصخيقػػة اتعتياديػػة

 بحلظ قاىدة لمتصبيق.فييا فاصبحت  "عم  مجسػعة مغ السحكسيغ وتع تعجيا بعس الجػانب
 اداة البحث:

 تكيذ السيارات اتربع اتتية 8 ( فقخة64مكػنة مغ  اداة لكياس ميارات التالوة  اعجت الباحثة 
 ميارة صحة التالوة لفطال وضبصا. .1
 .ميارة الصالمة في التالوة . .6
 ميارة تصبيق احكاـ التالوة . .5
 ا وميارة اتتخخاج احكاـ التالوة  .2
 بارات8بشػعيغ مغ اتختو 

  .( فقخة يكيذ الجانب الشطخي  14مغ متعجد مكػنا مغ    بريغة اتختياراختبار مػضػعي اتوؿ 8 
بػامػػع ( درقػػات ,1واعصػػي لػػو     العسمػػي( اختبػػار شػػفػي يكػػيذ الجانػػب اتداء السيػػاري  8امػػا الثػػاني

ة وبػػجوف غشػػة (ا درقػػة واحػػجة لمػػا حكػػع مػػغ احكػػاـ اتتيػػة 8 احكػػاـ الشػػػف الدػػاكشة ا   اتدغػػاـ   بغشػػ
اتضيػػػارا اتخفػػػاءا اتمػػػال (( ا احكػػػاـ السػػػيع الدػػػاكشة ا السػػػجود   السػػػج الصبيعػػػي ا مػػػج المػػػيغ ا السػػػج 

 العارض لمدكػف ا مج البجؿ(.
 

 :صدق ااختبار
 (856 1,,6الرجؽ8"ىػ السج  الحي يكيذ بو اتختبار ما وضع مغ اقا قياتو". الشاشف ا

ػعة مغ السحكسيغ لبياف مالحطاتيع حػػؿ فقػخات اتختبػار ومػج  عخضت الباحثة اتختبار عم  مجس
مالئستو لكياس ماوضع تقمو وفي ضػء ذلظ تع تعجيا بعس الفقخات مغ حيث الرياغة دوف ححؼ 

 .( فقخة64وبحلظ بمغ عجد فقخات اتداة برػرتيا الشيائية   ايال مشيا
 التطبيق ااستطالعي لالختبار:

ومػػػة  صػػعػبتياػح فقػػخات اتختبػػار ومػػج  وضػػػحيا وحدػػا  مدػػتػ  التأكػػج مػػغ مػػج  وضػػ لغػػخض   
ف ػػػالر ال ػػػػػػغ شػػػػػػػم ال ( شالبػ,2ار  ػػػػػػتسييدىا تػع تصبيػق اتختبػار عمػ  عيشػة اتػتصالعية اذ تػع اختي

( الخسػيذوذلػظ فػي يػػـ   المفاءات الثانية( الػامعة في حي ابػ ايػ  اتنراري    ثانػيةالثاني( مغ  
ادنػػ  وبعػػج ترػػحيل اقابػػات الصمبػػة وتختيبيػػا تشازليػػال مػػغ اعمػػ  درقػػة الػػ   (6,16  ,1  2 السػافػػق 



 

 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

 21 

 ا( شالبػ,6فػي السجسػعػة العميػا   %( فبمػغ عػجد الصمبػة,3تيغ وبشدبة  درقة وتع تقديع العيشة ال  فن
ة مػغ وبعج ذلظ تع اتتخخاج مدتػ  الرعػبة ومػة التسييػد لمػا فقػخ  ا( شالب,6وفي السجسػعة الجنيا   

 فقخات اتختبار وكاتتي 8
 (8655 3,,86"ىي ندبة الصمبة الحيغ اقابػا اقابة خاشنة عغ الفقخة". ممحعا مدتهى الرعهبة

اذ وبحلظ لع تدق  أي فقخة مغ اتختبار ( 055,ػػػػػػػ 024,وبعج حدا  كا فقخة وقج انيا تخاوحت بيغ  
 (. ,06,( و ,06,دبة صعػبتو بيغ  تذيخ اتدبيات اف اتختبار يعج قيجال اذا تخاوحت ن

"ىػ مجرة الفقخة عم  تسييػد الفػخوؽ الفخديػة بػيغ اتفػخاد الػحيغ يسممػػف الرػفة التػي يكيدػيا :قهة التسيي 
 (8177 6,13اتختبار وبيغ اتفخاد الزعاؼ الحيغ تيسممػف الرفة السقاتة".  الدعبيا

( فقج اشػارت اتدبيػات الػ  اف 045,و   (053,وبعج اتتخخاج تسييد كا فقخة وقج انيا تخاوحت بيغ  
وبػػػحلظ لػػػع تدػػػق  أي فقػػػخة فػػػي  (,06,الفقػػػخات تعػػػج صػػػالحة اذا كانػػػت مػػػػة تسييػػػد الفقػػػخات اكثػػػخ مػػػغ  

 . اتختبار
"ىػػ الجرقػة التػي تمػػف نتػائ  اداء الكيػاس ثابتػة مػغ مػخة تخػخ  مػغ مػخات اتػتخجاميا ثبات ااختبار:

فبمػػػغ  61( اذ تػػػع اتػػػتخجاـ معادلػػػة كيػػػػدر ريتذاردتػػػػف 8666 6,16تحػػػت نفػػػذ الطخوؼ". متػػػػليا
 وبحلظ اصبل اتختبار قاىدال لمتصبيق.وىػ معجؿ ثبات عاؿ ( 062,معاما الثبات  

 :اختبار السجسهعات بعدياً 
 ( وانتيػػت  يػػػـ   الخسػػيذ ( السػافػػق6,16 ,1 11بعػػج اف بػػجأت التجخبػػة يػػـػ   الخسػػيذ ( السػافػػق 

  16  62( السػافػػػػػػق   اتثشيغـػ ػػػػػػػػػبعػػػػػػجيال يالتحخيػػػػػػخي  ختبػػػػػػارتاحثػػػػػػة اشبقػػػػػػت الب( 6,16 16 ,6 
 (.6,16 16 63في حيغ تع اقخاء اتختبار الذفػي يػـ   الثالثاء( السػافق   (.6,16

بعػج لكياس مج  اتتبقاء السعمػمات لػج  الصػال  وبقػاء اثخىػاا و  اجراءات تطبيق ااختبار لالستبقاء:
ختبار عا العيشة اعيج تصبيق اتختبار نفدو عم  مجسػػعتي البحػث فػي مخور اتبػعغ مغ تصبيق ات

وكاف ذلظ لالختبار التحخيخيا فػي حػيغ تػع اقػخاء اتختبػار  (6,17 1  5( السػافق    اتثشيغػـ  ػػػػػػي
 .(6,17 1 16شفػيال يػـ  الثالثاء( السػافق  

 
 الهسائل ااحرائية :

 (86,6 ,6,1غ مجسػعتي البحث. عالـ ا .اتختبار التائي تيجاد التمافؤ بي1
 (8613 ,6,1. اتختبار التائي تيجاد الفخؽ بيغ اتختباريغ القبمي والبعجي . عالـا 6
                                                (8132 6,12 مجيجا لحدا  ثبات اختبار السفاليع العقجية. 61.معادلة كيػدرريتذاردتػف 5
 (8611 3,,6بة الفقخة.  مخاد وتميسافا.معادلة صعػ 2
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 (8616 3,,6.ومعادلة مػة تسييد الفقخة.  مخاد وتميسافا3
 عرض الشتائج ومشاقذتها

 الشتائ  الستعمقة بالفخضية الرفخية اتول  التي تشز 8
( بػػيغ متػتػػ  درقػػات تشسيػػة ميػػارات الػػتالوة 0,3,"تيػقػػج فػػخؽ ذو دتلػػة احرػػائية عشػػج مدػػتػ   .1

سجسػعة التجخيبية التي اتتخجمت اتتخاتيجية تكامبخ ومتػت  درقات تشسية ميارات التالوة لصال  ال
 لصال  السجسػعة الزابصة التي اتتخجمت الصخيقة التقميجية" .

ولمتحّقق مغ ىحه الفخضية اتتخخقت الباحثة الستػت  الحدابي واتنحخاؼ السعياري لػػػػػػج  أفخاد 
( لعيشتيغ مدتقمتيغ ومج تبيغ t.testبصة 0 وباتتعسػػػػػػاؿ اتختبػػػػػػار التائي  السجسػعتيغ التجخيبية والزا
( عشج مدتػ  7,,60( اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية البالغة  501,1اف الكيسة التائية السحدػبة  

( وىحا يجؿ عم  وقػد فخؽ ذو دتلة احرائية بيغ مجسػعتي 31( ودرقة حخية  0,3,دتلة  
                            .(2  كسا ىػ في الججوؿو  "ولرالل السجسػعة التجخيبية ميارات التالوةث في تشسية البح

 (2قجوؿ                                                     

 ميارات التالوةنتائ  اتختبار التائي بيغ مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة في اختبار 
 السجسػعة 

 والذعبة
 العجد
 

 الستػت  
 الحدابي

اتنحخاؼ 
 السعياري 

 مدتػ  الجتلة الكيسة التائية
 الججولية السحدػبة

 606711 407413 64 التجخيبية  أ(
501,1 60,,7   

داؿ احرائيال عشج مدتػ  
 ,10556 605555 65 الزابصة  ( (31( ودرقة حخية  0,3, 

 
تخاتيجية تكامبخ في تمػيغ اتجاىات ايجابية لج  الصمبة وتحفيدىع نحػػ ويعػد تعميا ذلظ ال  دور ات

وتػػػفيخ فػػخص  تشسيػػة مػػجراتيع ومابميػػاتيع وزيػػادة الثقػػة بانفدػػيع مػػغ خػػالؿ تصبيػػق مػػاتعمسػه فػػي الػػجرس
خػػارج نصػػاؽ الرػػف مػػغ خػػالؿ اعصػػاء السػػجرس واقبػػات وانذػػصة خارقيػػة ليػػع التػػجريب السشاتػػبة ليػػع 

 وتقبا بجيمتيا .الرفخية اتول  اثخ التجريب وبحلظ تخفس الفخضية انتقاؿ بوىحا مايدس  
"تيػقج فخؽ ذو دتلة احرائية عشج مدتػ  الشتائ  الستعمقة بالفخضية الرفخية الثانية التي تشز 6.8
( بػػػيغ متػتػػػ  درقػػػات اتػػػتبقاء ميػػػارات الػػػتالوة لصػػػال  السجسػعػػػة التجخيبيػػػة التػػػي اتػػػتخجمت 0,3, 

ومتػتػػػػ  درقػػػػات اتػػػػتبقاء ميػػػػارات الػػػػتالوة لصػػػػال  السجسػعػػػػة الزػػػػابصة التػػػػي  اتػػػػتخاتيجية تػػػػكامبخ
 اتتخجمت الصخيقة التقميجية" .
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ولمتحّقق مغ ىحه الفخضية اتتخخقت الباحثة الستػت  الحدابي واتنحخاؼ السعياري لػػػػػػج  أفخاد 
( لعيشتيغ مدتقمتيغ ومج تبيغ t.testالسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة 0 وباتتعسػػػػػػاؿ اتختبػػػػػػار التائي  

( عشج مدتػ  7,,60( اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية البالغة  60342اف الكيسة التائية السحدػبة  
( وىحا يجؿ عم  وقػد فخؽ ذو دتلة احرائية بيغ مجسػعتي 31( ودرقة حخية  0,3,دتلة  

 .(3 ىػ في الججوؿ كساولرالل السجسػعة التجخيبية و  اتتتبقاءالبحث في 

 

 

 

 (3قجوؿ                                                         

 اتتتبقاءنتائ  اتختبار التائي بيغ مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة في 
 السجسػعة
 والذعبة

 العجد
 

 الستػت 
 الحدابي

اتنحخاؼ 
 السعياري 

 الكيسة التائية
 مدتػ  الجتلة

 الججولية ةالسحدػب
 102,14 6506476 64 التجخيبية  أ(

60342 60,,7 
 احرائيال عشج مدتػ   داؿ      

                 ,0,3 ) 
 (31ودرقة حخية         

 605474 1604445 65 الزابصة  (

ويعػػػد تعميػػا ذلػػظ الػػ  مػػجرة اتػػتخاتيجية تػػكامبخ عمػػ  تػقيػػو الصمبػػة نحػػػ الفيػػع الستدمدػػا لسػضػػػع 
وتصبيػػق مػاعػػج الػػتالوة الرػػحيحة مػػغ خػػالؿ خصػاتيػػا الستتابعػػة حتػػ  اتقانيػػا وىػػحا اثػػخ بذػػكا  جرسالػػ

ايجابي عم  تشسية السيػارات لػجييع فزػالل عػغ تقػيػة مممػة التػحكخ لػجييع الػحي تػع بفزػا اتتػتخاتيجية 
ة وبػحلظ تػخفس الفخضػيالتي تاعجت عمػ  خػدف السعمػمػات فػي اذىػاف الصػال  وتػيػلة اتػتخقاعيا .

 وتقبا بجيمتيا. الثانية الرفخية
"تيػقج فخؽ ذو دتلة احرائية عشج مدػتػ  الشتائ  الستعمقة بالفخضية الرفخية الثالثة التي تشز 5.8
( بػػػػيغ متػتػػػػ  درقػػػػات ميػػػػارات الػػػػتالوة لصػػػػال  السجسػعػػػػة التجخيبيػػػػة القبمػػػػي والبعػػػػجي التػػػػي 0,3, 

 اتتخجمت اتتخاتيجية تكامبخ".
خضية اتتخخقت الباحثة الستػت  الحدابي واتنحخاؼ السعياري لػػػػػػج  أفخاد ولمتحّقق مغ ىحه الف

السجسػعة التجخيبية لالختباريغ القبمي والبعجي والفخؽ بيشيسا 0 وباتتعسػػػػػػاؿ اتختبػػػػػػار التائي 
 t.test  التائية  ( اكبخ مغ الكيسة160656( لعيشتيغ مدتقمتيغ ومج تبيغ اف الكيسة التائية السحدػبة
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( وىحا يجؿ عم  وقػد فخؽ 63 ( ودرقة حخية"0,3,ج مدتػ  دتلة  ( عش,60,4الججولية البالغة  
 ميارات التالوةذو دتلة احرائية بيغ اتختباريغ القبمي والبعجي ولرالل اتختبار البعجي في تشسية 

 (4قجوؿ   .                     ( 4كسا في الججوؿ  

 ميارات التالوةتائي لمفخؽ بيغ اتختبار القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية في تشسية نتائ  اتختبار ال
اانحراف  الستهسط الحدابي العدد

 السعيار  
 الدالة القيسة التائية

 الجدولية السحدهبة الفرق  البعد  القبلي

26 1611154 2310769 619615 218911 121278 2.060 

   احرائيا داؿ
   عشج مدتػ 

( ودرقة 0,3,دتلة      
 (63حخية  

ويعػد ذلظ لسا تتتخاتيجية تكامبخ مغ اثخ في تجريب الصال  عم  دراتة السػادة مػغ خػالؿ تػضيػف 
السجرس لخصػات اتتتخاتيجية في شخح مادة الجرس بسذاركة الصال  وفدل السجاؿ اماميع في حخيػة 

ات لجييع مغ خالؿ حث الصال  عم  تجخيب وتصبيػق التعبيخ وابجاء اتراء مسا اثخ في زيادة السعمػم
مػػا تعمسػػػه وىػػح بػػجوره ولػػج لػػجييع الػػتعمع ذي السعشػػ  الػػحي تؤكػػج عميػػو اتتجاىػػات التخبػيػػة الحجيثػػة فػػي 

 وتقبا بجيمتيا. الثالثة قعا الستعمع محػرال لمعسمية التعميسية.وبحلظ تخفس الفخضية 
 اج اتتي8في ضػء نتائ  البحث تع اتتشت: ااستشتاجات

دور اتتخاتيجية تكامبخ في تشسية ميارات التالوة لسػا ليػا مػغ مػجرة فػي تتبػع الصمبػة لخصػػات الػجرس ."
 الستدمدمة بسذاركة السجرس اتمخ الحي قعا السادة الجراتية ذات معش  بالشدبة ليع.

اتية واتتبقائيا في .الجور اتيجابي تتتخاتيجية تكامبخ في مجرة الصال  عم  اتحتفاظ بالسادة الجر 6
 اذىانيع وعجـ نديانيا.

 
 في ضػء اتتتشتاقات تػصي الباحثة باتتي8: التهصيات

. تذجيع مجرتي الثانػيات اتتالمية ومجرتاتيا عم  اتتخجاـ اتتخاتيجية تكامبخ في التػجريذ لسػا 1
 ليا مغ دور في اتتبقاء السعمػمات. 

ػيػػات اتتػػالمية ومجرتػػاتيا لمتعػػخؼ عمػػ  اتػػتخاتيجيات ضػػخورة امامػػة دورات تجريبيػػة لسجرتػػي الثان.6
 التجريذ الحجيثة والستشػعة ليتع تػضيفيا في السجاؿ التجريدي لسختمف السػاد الذخعية .

 في ضػء اتتتشتاقات والتػصيات تقتخح الباحثة اتتي8: السقترحات
 ج  شال  الثانػيات اتتالمية. اثخ اتتخجاـ اتتخاتيجية التعمع باتمخاف في تشسية احكاـ التجػيج ل.1
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.اثػػخ اتػػتخجاـ اتػػتخاتيجية المختػػي الدػػاخغ فػػي اكتدػػا  السفػػاليع العقجيػػة واتػػتبقائيا لػػج  شمبػػة مدػػع 6
 التخبية اتتالمية   كمية التخبية اتتاتية.

 السرادر
 ػػػػػ القخاف المخيع

لحكيػػة فػػي اكتدػػا  شػػال  ( اثػػخ بخنػػام  تعميسػػي باتػػتخجاـ الدػػبػرة ا6,12.ابانسيافيػػج عبػػجالعديد 1
قامعػػة اتمػػاـ ى بػػغ تػػعػد اتتػػالميةا ا مجلررة العلررهم التربهيررةالسخحمػػة اتبتجائيػػة احكػػاـ التجػيػػجا 

 (.56ػػػػػ 1(ا ص 1ع 
 عالع المتب ا القاىخة .ا 1سا تدريس اابداع وتعليم التفمير( 3,,6.ابخاليع ا مججي ابخاليع  6
ا تحقيػػػق شػػػعيب سرررشن ابررري داود( 7,,6تػػػحاؽ بػػػغ بذػػػيخ .ابػػػػ داودا تػػػميساف بػػػغ اتشػػػعث بػػػغ ا5

 .ا بيخوت ا لبشافدار الختالة العالسية ا1اترنؤوس وى كاما ا س
اتتخاتيجية تػليج اتفمار   تكامبخ( فػي تحدػيغ  اثخ( 6,15تء ى ونرخ ى مقابمة تيفاا .ابػ2

 journal of educational اميػارات المتابػة اتبجاعيػة لػج  شالبػات الرػف العاشػخ فػي اتردف
and psychology sciences Islamic unvirsity of 

Gaza,No(3),vol(25),p.p(282-306)                                                  
 ا مكتبة الشيزة العخبية ا القاىخةا مرخ.5اس علم الشفس التربه  (1766.احسجا زكي صالل  3
ا دار 1ا سالتررردريس ،مداخلررر ، نساسجررر ، اسرررتراتيجيات ( 6,16خسػػػيذ  .امبػتػػػعيجيا عبػػػجي بػػػغ4

 االسديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ا عساف ا اتردف.
ادار ابػغ 5اتحقيػق مرػصف  ديػب البغػا ا س صرحي  البخرار  ( 1765.البخارياى بػغ اتػساعيا  5

 كثيخابيخوت.
الػػتالوة لػػج  تالميػػح التعمػػيع  ميػػارات ( فاعميػػة تحميػػا السيسػػة فػػي تشسيػػة6,14. بعالاصػػالح احسػػج  6

 international journal of  اتتاتػػػيا السجمػػػة الجوليػػػة لمبحػػػػث والجراتػػػات اتندػػػانيةا
research and humanties student ,vol (2),p.p  (87-116)                       

                                                      
ا دار 1ا س البحررث العلسرري مرردخل لبشرراء السهررارات البحثيررة مشهجيررة( 6,16يغ  .الجبػػػري احدػػ7

 صفاء لمشذخ والتػزيع ا عساف ا اتردف .
ا تحقيػق غػانع مػجوري حسػج ا  التسهيد في علم التجهيد( 1,,6.الجدريا شسذ الجيغ ابي الخيخ ,1
     ا مؤتدة الختالة لمصباعة والشذخ والتػزيعا بيخوت ا لبشاف.1س
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0 دار الشفػائذ لمشذػخ والتػزيػعا 1اس احكرام الرتالوة والتجهيرد السيدررة (2,,6قسعةا عساد عمي .11
 اتردف.

ا دار الشػػػػادرا دمذػػػق ػػػػػػػ 1ا سهدايرررة السريرررد الرررى احكرررام التجهيرررد(5,,6.الحدػػػغا تػػػسيل عػػػػاد 16
 تػريا.

يبػنػػػ لمصباعػػة ا د1اسالتعلرريم بااشتذرراف السهجرر ( 6,11 .حساداعبػػجالمخيع وشػػفاء عمػػي الفكيػػو 15
 والشذخ والتػزيعا عسافا اتردف.

ػػػػػػػػ الكيػػاس العخامػػي ػػػػػػػػ وزارة  اختبررار رافررن للسرررفهفات الستتابعررة( 1765.الػجباغا فخػػخي واخػػخوف  12
 التعميع العالي والبحث العمسي ا العخاؽ.

رات (في تشسية ميا scamperاثخ اتتخجاـ اتتخاتيجية تكامبخ   (6,16. ربابعة ا عمي 13
  clobal institute for study التػاصا والتحريا في فقو الحجيث لج  شال  قامعة القريعا

and research journal ,vol(4),no(8),p.p(1-30)                                      
فاعمية بخنام  محػتب في تشسية ميارات التالوة لج  شال  الرف  (7,,6.الخمبا اكـخ ى 16
 .)غير مشذهرة (دي عذخ ا الجامعة اتتالميةا غدة اكمية التخبية ارتالة ماقدتيخالحا
ا مكتبػػة 6اس سرريكهلهجية الفررروق الفرديررة وتطبيقاتهررا التربهيررة( 6,13.الدعبػػيا احسػػج محسػػػد 15

 ناشخوف ا السسممة العخبية الدعػدية .
المػػخيع فػػي تشسيػػة ميػػارات  معسػػا القػػخاف اتػػتخجاـ("6,,6ا عبػػجي بػػغ مشرػػػر بػػغ حسػػج .الدػػبيعي16

التالوة واتحتفاظ بالتعميع لج  شال  الرػف الدػادس اتبتػجائي بسػجارس تحفػي  القػخاف المػخيع بسجيشػة 
 .) غير مشذهرة (ا قامعة السمظ تعػدا كمية التخبية ا رتالة ماقدتيخ  "الخياض

ا مكتبػة 1ا س ديثرةاستراتيجيات التدريس الح( 6,12عباس قعفخ   .تحتػتا ايساف ى وزيشب17
 الخشج ناشخوف ومػزعػفا السسممة العخبية الدعػدية ا الخياض.

اثخ شخيقة المختي الداخغ عم  تشسية ميارات التجػيػج  (6,17.الدييسياتعج بغ خساش غخيب ,6
ػػػػػػػػ 745( اص 63ا قامعػػة بػرتػػعيجا ع  مجلررة كليررة التربيررةلػػج  شػػال  الرػػف اتوؿ الستػتػػ  ا 

767.) 
ف ا قسعيػػة تحفػػي  القػػخآ1ا س نجهيررد القررر حليررة الررتالوة فرري ت (6,13رحػػا  ى مفيػػج  .شػػققيا 61

 بالدػداف .
ف المػخيع باتػتخجاـ نسػ  اثػخ تػجريذ القػخآ (6,15.الذيخيا عبجالعديد بػغ عخفػاف بػغ عبػجالعديد  66

الدوليررة  السجلررةالتعمػػيع السػػجم  عمػػ  ترػػحيل الػػتالوة لصػػال  حمقػػات اتكاديسيػػة القخانيػػة العالسيػػة ا 
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السخكد الجيسقخاشي العخبي لمجراتات اتتتخاتيجية والدياتية واتمترادية ا للدراسات التربهية والشفدية
 (.156ػػػػػػ 1,7(ا ص  6(ام  1ع ا السانيا ا بخليغ ا

فاعميػة اتػتخاتيجية  تػكامبخ( لتعمػيع  (6,15.صبخيا مػاىخ اتػساعيا ومػخيع بشػت عػالي الخوثػي  65
ميػػػارات التفميػػػخ اتبتمػػػاري لػػػج  التمسيػػػحات السػىػبػػػات بالسخحمػػػة اتبتجائيػػػة بالسجيشػػػة  العمػػػـػ فػػػي تشسيػػػة

 (.26ػػػػػػ 15(ا ص  1(اج 55ع  لشفس،عربية في التربية وعلم ا دراساتالسشػرةا 
فاعمية بخنام  مائع عم  نسػذج تكامبخ في تشسيػة التفميػخ الشامػج فػي "(6,15.صقخا نجالء عسخ 62

االجامعػػة اتتػػػالمية اغػػدةا كميػػة التخبيػػػة ا "الخابػػع اتتػػػاس بغػػدة ج  تمسيػػػحات الرػػفالعمػػـػ والحيػػاة لػػ
 ) غير مشذهرة(.رتالة ماقدتيخ 

اثػػخ اتػػتخجاـ التمسيحػػات التمػيشيػػة فػػي تػػجريذ (6,15بػػغ نذػػسي وى ى تػػالع   .الطفيخيامذػػعا63
السجلة الدولية التربهية ا  مادة التجػيج عم  التحريا الجراتي لج  تالميح الرف الخامذ اتبتجائي

 (.543ػػػػػػ 527(ا ص  4(ا م   1ع  الجسعية اتردنية لعمع الشفذ ااتردف ااالستخررة
مػج  امػتالؾ شمبػة الدػشة الجامعيػة اتولػ  لسيػارات احكػاـ "(6,15.عاديا تػائجة محسػػد احسػج  64

كميػػة الجراتػػات العميػػاا رتػػالة ا قامعػػة القػػجس ا "تجػيػػج القػػخاف المػػخيع وعالمتيػػا بتحرػػيميع اتكػػاديسي
 (. ) غير مشذهرةماقدتيخ 

 ا دار الخائج العخبي لمصباعة ا بيخوت ا لبشاف.1ا س معجم العلهم الشفدية (,176.عاماا فاخخ 65
ا دار وائػا لمشذػخ 1ا س استراتيجيات تعليم مهرارات التفميرر( 7,,6.عبجالياديانبيا ووليج عياد 66

 ا عسافا اتردف.
ا دار 1ا س مباحرررث فررري طرائرررق تررردريس العلرررهم الذرررر ية( 6,,6ا حدػػػاـ عبػػػجالسمظ  .العبػػػجلي67

 الشيزة ا دمذق.
ااساليب ااحرائية ااستدالية في تحليل بيانات البحهث ( ,6,1.عالـاصالح الجيغ محسػد  ,5

 اىخة.ا دار الفمخ العخبيا الق6ا سالشفدية والتربهية وااجتسا ية ) البارامترية والالبارامترية(
 (. 54ػػػػػػ 55(اص   ,6ا مصخا ع مجلة التربية( التحكخ والشديافا 1764.ماقجا مػمشي  51
ا تحقيػػق ى رفيػػق الحدػػيشيا  القررران فررت  الرررحسن فرري تجهيررد(  7,,6.الستػػػليا ى بػػغ احسػػج 56
 ا دار البذائخ اتتالمية ا بيخوت ا لبشاف.1س

السعاصررر الررى احرردث طرائررق الترردريس وفررق معررايير  السرشررد( 6,16.متػػػليا نعسػػاف عبجالدػػسيع 55
 ا دار العمع واتيساف لمشذخ والتػزيع ا مرخ.1ا س السشاهج الدولية

ا مخكػد 5ا س اسس بشاء ااختبارات والسقاييس الشفدية والتربهيرة( 6,12.مجيجا تػتغ شاكخ 52
 ديبػنػ لتعميع التفميخا عسافا اتردف.
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ااختبرررارات والسقررراييس فررري العلرررهم الشفدرررية ( 3,,6تػػػميساف .مػػػخادا صػػػالح احسػػػج وامػػػيغ عمػػػي 53
 ا دار المتا  الحجيثا القاىخةا مرخ.6ا سوالتربهية

ا دار السدػػػيخة لمشذػػػخ 5اس الرررشفس القيررراس والتقرررهيم فررري التربيرررة وعلرررم( 3,,6.ممحعاتػػػامي  54
 ا عساف ا اتردف. والتػزيع

ااحراء التربه  تطبيقات باستخدام الرزم  (4,,6.السشيدؿاعبجي فالح وعاير مػت  غخايبػة  55
 ا دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ا عساف ا اتردف. ااحرائية للعلهم ااجتسا ية

فاعميػػة اتػػتخاتيجية تػػكامبخ فػػي تشسيػػة التفميػػخ الحػػاذؽ ( 6,17لسػتػػػياعػاشف ناصػػخ عمػػي  .ا56
 العػػخاؽ ا ج الػػجولي لمبحػػػث والجراتػػاتاا مخكػػد العسيػػمجلررة العسيرردلػػج  شالبػػات الدػػادس اتحيػػائي ا 

 (.5,3ػػػػ 663(ا ص  6(ا م  51ع 
ا دار البذػػػيخ ا عسػػػاف ا 1ا س دليلررر  فررري تررررسيم ااختبرررارات( 1,,6.الشاشػػػفا تػػػمس  زكػػػي  57

 اتردف.


