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 الرسالة صملخ
 

في تحصيل مادة األدب والنصوص  جيتي التدريس التبادلي والتساؤل الذاتي  ف أثر إستراتير  تع البحث ىذا  يرمي 
 :   البحث اآلتيةمن صحة فرضية  التثبت طريق من األدبي   رابعالصف ال البعند ط

بدددددددين متوسدددددددط درجدددددددات تحصددددددديل  ( 0.0.) يوجدددددددد فدددددددرق دال إحصدددددددا يا  عندددددددد مسدددددددتو  د لدددددددة  -
 الضابطة( 0 -التجريبية الثانية-طالب مجموعات البحث  الثالث )التجريبية األولى

 فدي محافةدة بادداد ةفي المدارس اإلعدادية أو الثانوية النياري األدبي   رابعالصف ال البطث بالبح ىذاويتحدد 
  معدا  الدراسدي  ل  فدي العدراق األدبدي   رابدعموضوعات كتاب األدب والنصوص المقرر تدريسدو لطمبدة الصدف الو  ،

1.22-   1.21 0 

تدددددددملف مجتمدددددددع ،و تصدددددددميما   لمبحدددددددث  ذا الضدددددددبط الجز دددددددي   اتبدددددددع الباحدددددددث التصدددددددمي  التجريبدددددددي      
 ينلمبنددددددد )ثدددددددورة الحسدددددددين( إعداديدددددددةاختدددددددار لدددددددذا البحدددددددث مدددددددن المددددددددارس اإلعداديدددددددة فدددددددي بادددددددداد ، 

مددددددن  واختيددددددرت ثددددددالث  ددددددعبقصددددددديا  ،  ثالثددددددةالرصددددددافة الباددددددداد  تربيددددددة العامددددددة لمديريددددددة مالتابعددددددة ل
  المجموعتينتمثل  أثنين منيما،  األدبي   رابعالصف ال

 المجموعة الضابطة 0                              الثالثة و التجريبيتين 
الباحددددددددث   وأجددددددددر  فددددددددي كددددددددل مجموعددددددددة ، ( .0وبواقددددددددع )، ا  ( طالبددددددددد.0بمدددددددددات عينددددددددة البحددددددددث )    

  ، والعددددددددمر الزمندددددددي    درجدددددددات الطدددددددالب لنصدددددددف السدددددددنة)اآلتيدددددددة: بينيمدددددددا تكدددددددافؤا  فددددددددي المتايدددددددرات 
 ( 0 واختبار الذكاءدراسي  لألبوين ، ر، والتحصيل الو محسوبا  بال ي

تين البحددددددددث ، التجددددددددريبي اتعمددددددددى مجموعدددددددد طبقددددددددوحددددددددث لمب أداة ا  تحصدددددددديمي اختبددددددددارا   الباحددددددددث أعددددددددد  
عنددددددد ة إحصددددددا ي ذي د لددددددةوجددددددود فددددددرق التجربددددددة ، وتوصددددددمت الدراسددددددة إلددددددى والضددددددابطة فددددددي نيايددددددة 

مدددددددددادة  وادرسددددددددد ذينالددددددددد تينالتجدددددددددريبي تينالمجمدددددددددوع الب( ، إذ تفدددددددددوق طددددددددد0.0.مسدددددددددتو  د لدددددددددة )
األدب والنصدددددددوص باسدددددددتراتيجيتي التددددددددريس التبدددددددادلي والتسددددددداؤل الدددددددذاتي عمدددددددى طدددددددالب المجموعدددددددة 

 بالطريقة التقميدية0 الضابطة الذين درسوا المادة نفسيا
 :  في ضوء نتا ج البحثإلييا توصل أما أى  ا ستنتاجات التي تمكن ال

    فاعمية في زيادة  اذ تاكان يوالتساؤل الذات التدريس التبادلي إن إستراتيجيتي-2
 ، األدب والنصوص تحصيل  مادة 
، وجيدددددددددا  ،  ة  ميددددددددار و التسدددددددداؤل الددددددددذاتي  التدددددددددريس التبددددددددادلي اإلسددددددددتراتيجيتن يتطمددددددددب اسددددددددتعمال-1

 واألسددددداليبممدددددا ىدددددو مطمدددددوب مدددددني  عندددددد اسدددددتعمالي  الطرا دددددق  أكثدددددر ، ووقتدددددا  مدددددن قبدددددل المدرسدددددين
 التقميدية 0

 ومن توصيات البحث



 الرابدعفي الصف  األدب والنصوصفي تدريس مادة  والتساؤل الذاتي التدريس التبادلي إستراتيجيتياعتماد -2 
 0األدبي 

تضمين مادة طرا ق التدريس لطمبة كميات التربية  ،أسس اإلستراتيجيتن التدريس التبادلي والتساؤل الذاتي  -1
 في التدريس وخطواتيما 

 واستعماليما
 أما أى  المقترحات التي إقترحيا الباحث  فكانت اآلتي:

 0  اإلبداعيالمفاىي  والتفكير  اكتساب  خر  مثلأفي متايرات  ، لدراسة  ا ليذه دراسة مماثمة-2 
 0 أخر لدراسة الحالية في مراحل دراسية ا ليذه دراسة مماثمة -1
 


