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 اقرار املشرف

 
فتي تصيتيل    االثتراء الوستيليأثر إستتراتيجية   )ـاشهداناعدادالرسالةالموسومةب

داود سلمان  )(التيقدمهاطالبالماجستيرخطالب المرحلة المتوسطة في مادة التاري
لمعمـوم–قدجرىبأشرافيفيقسـمالعمـومالتربويـةوالنفسـيةفـيكميـةالتربيـة(حميد

)جامعةديالى,وهيجزءمنمتطمبـاتدرجـةالماجسـتيرفـيالتربيـة\االنسانية
 طرائقتدريسالتاريخ(.
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 اقرار اخلبري اللغوي 
 

فتتي    االثتتراء الوستتيلياتيجية  أثتتر إستتتر )بـــالرســالةالموســومةهــ  شــهدبــأن ا
تمـــتمراجعتهـــامـــنالناحيـــة(تصيتتتيل طتتتالب المرحلتتتة المتوستتتطة فتتتي متتتادة التتتتاريخ

وبـــ لكاحـــبحتونحويـــةالمغويـــةوتحـــحيرمـــاوردبهـــامـــنا طـــاءلغويـــة
مؤهمةلممناقشةقدرتعمقاالمربسالمةاالسموبوححةالتعبير




التوقيع
االسم:

م2012\\التاريخ


 اقرار اخلبري العلمي 
فتتتي    االثتتتراء الوستتتيليأثتتتر إستتتتراتيجية  )ـالرســـالةالموســـومةبـــانهـــ  اشـــهد

قـدتمــتمراجعتهـامــنالناحيــة( رحلتتة المتوستطة فتتي متادة التتتاريختصيتيل طتالب الم
العمميةوب لكاحبحتمؤهمةلممناقشةقدراالمربالسالمةالعممية




التوقيع
االسم:

2012\\التاريخ
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 اقرار جلنة املناقشة                                 
نشــهدنحــنأعلــاءلجنــةالمناقشــةإننــااطمعنــاعمــىهــ  الرســالةالموســومةبـــ

(ل طتالب المرحلتة المتوستطة فتي متادة التتاريخفتي تصيتي  االثتراء الوستيليأثر إستراتيجية  )
(فــيمحتوياتهــاوفــيمــالــ عالقــةالللدو  داود سللان ح ين للد )وقــدناقشــناالطالــب

)طرائقتـدريستـاريخ(نيلدرجةالماجستيرفيالتربيـةلبهاونعتقدأنهاجديرةبالقبول
)(.تقديرب
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 شكر و إمتنان
 

واآل ــربعــدفنــاءا,شــياء,العمــيمالــ يالينســىمــنحمــداككريــراك لحمــدها
والحــالةمـندعـا ,واليقطــعرجـاءمـنرجـا بمـنشــكر ,والي يـص كـر ,واليـنق

)منلميشـكرسيدالمرسمينالقائلفيحدير الكريممقوالسالمعمىحفوةال 
لحالةوالسالمعمـىمحمـدسـيدالمرسـمينو ـاتمالنبيـينالناسلميشكراه.....(,وا

,وحجـــــةربالعــــــالمين,والمفـــــوعاليــــــ ديـــــناه,وعمــــــىالـــــ الطيبــــــينالطــــــاهرين
..وبعد.وأححاب المنتجبين.

كتابــةهــ  الرســالة,فمــ الحمــدىالباحــثبفلــلمــناهســبحان وتعــالىأنهــف
 رًا.آوالشكراواًلو

المبجـلا,سـتا الـدكتورعبـدالـرزاق شكرالجزيلالىأستا بالالباحثيتقدمو
,فقـدكـاننعـمالمربـي,والمعمـمالاوكتباليوفي حق ,مهماقاًزيدانشكرعبداه

 لــ,م محـا,بتوجيهاتـ السـديدةالتـي لمـت,والمرشـد,عطوفـا,حـبورا,حريحـا
ويتقـدمبالشـكراهتعـالىلـ العمـرالمديـدوالتوفيـق,أسألالحعابفيه االبحث,

,الرسـالةهـ  عمـىمـاتحممـو مـنعنـاءفـيقـراءة,الجزيل,علاءلجنةالمناقشـة
لهمبال يروالسعادةوالسالمة. دعائ

ــــــدمالباحــــــثو ــــــةيتق ــــــىلجن ــــــلإل ــــــانبالجمي ــــــان,والعرف ــــــاتاالمتن بأحــــــدقآي
الــدكتورمرنــىعمــوانالجشــعمي,وا,ســتا الــدكتورســالمنــوري)الســمنار(وا,ســتا 

المســاعدواالســتا الــدكتورا,ســتا المســاعدالــدكتور الــدجمــالحمــديو,حــادق
ومـنالوفـاءأالأأنســىأسـتا تيالفالـمةا,سـتا المسـاعدالــدكتورة الـد ميـلالعـزاوي

التوفيق,سممىمجيدحميدلهامنيأجملا,منياتوالدعاءب
ومدرســـةلمبنـــينالنســـائيمتوســـطةبالشـــكرالجزيـــلالـــىادارةمدرســـةيتقـــدمالباحـــثو

عمىاستلـافتهملـي,ومسـاعدتهمفـيانجـازهـ االبحـث,ومـنمتوسطةنزارلمبنين
محمـدعـدنانولزمالئيكـلمـناسجلشكريوامتنانيأندواعياالعترافبالجميل

سـموانعبـداحمـدالتميمـيتاقوعرمـانسـعدونوحسنحميدواحمـدمحمـودومشـ



 ح

اهمالحـــادقفجـــزاهملتعـــاونهوزهيـــرعبـــدابـــراهيمتمـــيمحســـينعبـــاسالتميمـــيو
عنيافللالجزاء.

وا يــراشــكريالمفعــمبالحــبواالعتــزازلوالــدتيوا ــوتي,لــدعمهملــيســواءبالســؤال
رهموســـهرهمعمـــىراحتـــي,عنـــي,اوبالـــدعاءلـــي,اومـــؤازرتي,واســـناديوحـــب

لهـم,ردعسىاهانيوفقنيويسدد طايفيطريقسعادتهموالتلحيةمـناجمهـم
ولوباليسيرمنهـ االعرفـان,وفقهـماهورعـاهموسـدد طـاهمانـ نعـمالمـولىونعـم

المجيب,والحمدهربالعالمين.
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  س لةال صاخستن
فــيتححــيلاالرــراءالوســيميالبحــثالــىتعــرفارــرإســتراتيجيةهــ ايهــدف

طالبالمرحمةالمتوسطةفيمادةالتاريخك
-البحثولعالباحثالفرليةالحفريةاالتية:هدفولتحقيق

      لةاححائيةبينمتوسطدرجاتطالبالمجموعتينكالتوجدفروق ودال *

(فياال تبارالبعديفقطك0,00اللابطةوالتجريبيةعندمستوىداللة)   

-البحثعمى:ه ااقتحر
طالبالحفالرانيمتوسطفيالمدارسالمتوسطةوالرانويةالنهاريةالتابعـة -1

ديالى.محافظةلمديريةتربية
 م.2012–2011االولمنالعامالدراسيالفحلالدراسي -2
ــ -3 الــ يأقرتــ (اإلســالميالعربــيخا,ولــىمــنكتــاب)التــأريةالفحــولالرالر

 .2012لمعاموزارةالتربية
اتبعالباحثالتحميمالتجريبي االلبطالجزئيتحميمالمبحث.

ةوســطتــألفمجتمــعالبحــثمــنطــالبالحــفالرــانيالمتوســطفــيالمــدارسالمت
مــنقلــاءقحــدياكفــيمحافظــةديــالى,وا تــارالباحــثعينتــ النهاريــةوالرانويــة

طريـقالعـنالنسـائيلمبنـينومتوسـطةنـزارلمبنـينبعقوبةومنهاا تارمتوسـطة
تجريبيـة,الوا, ـرىتمرلالمجموعـةاللـابطةأحداهمامدرستينا تارالقحدية

(30(طالبـافـيالمجموعـةالتجريبيـةو)30)(بواقع60بمغعددافرادالعينة)
وأجــرىبينهمــاتكــافؤافــيالمغيــرات)الــ كاء,اللــابطةطالبــايمرمــونالمجموعــة

(.ةالمعرفةالسابقا تبارالعمرالزمني,التححيلالدراسيلألبوين,
(فقــرةمــننــوعاال تيــار40)يتكــونمــناًاعــدالباحــثا تبــاراتححــميابعــدي

عـــــددحيـــــثىطـــــىالمحتـــــوىواالهـــــدافالســـــموكيةلممـــــادة,درسالباحـــــثمتمـــــن
(أســبوعا,واســتعمل15مجمـوعتيالبحــثبنفســ فــيمــدةالتجربـةالتــياســتمرت)

واســت دمطريقــة(,ومربــعكــاي, T-test)لعينتــينمســتقمتيناال تبــارالتــائي



 ي

,وفعاليـةالبـدائل,لحسابالرباتومعاملالحـعوبة,ومعامـلالتمييـز,االعادة
كوسائلإححائيةلمعالجةبياناتالبحث.ال اطئ 

(0,05وجـودفـرق يداللـةإححـائيةعنـدمسـتوى)عمىدلتنتائجالبحث
ــــــيدرســــــت ــــــةالت ــــــياالســــــالميمــــــادةلحــــــالرالمجموعــــــةالتجريبي ــــــأريخالعرب الت

المــادةنفســهاعمــىالمجموعــةاللــابطةالتــيدرســتاالرــراءالوســيميباســتراتيجية
:مايأتية,وفيلوءالنتائجاستنتجالباحثاالعتياديلطريقةاعمىوفق

التححـــيلالدراســـيفـــيمـــادةالتـــاريخفـــياالرـــراءالوســـيميإســـتراتيجيةفاعميـــة -
محـورالطالـبتجعـلالنهـااالرـراءالوسـيميالعربياالسـالمي,واناسـتراتيجية

 العمميةالتعميمية.
 منالتوحياتمنها:وقدأوحىبعدد -
االرراءلرورةتعريفمدرسيومدرساتالتاريخالعربياإلسالميبإستراتيجية -

 وكيفيةاالفادةمنهافيتدريسالمادة.الوسيمي
تــــــوفيرالمعــــــداتوا,جهــــــزةاللــــــروريةوتهيئــــــةالكتــــــبوالمحــــــادروالوســــــائل -

تعمالاسـتراتيجيةالتعميميةالحديرةفيالمدارسالمتوسطةوالرانويةلتسـهيلاسـ
 .االرراءالوسيمي


ارـراسـتراتيجيةعمـىمتعـرفلمدراسـةالحاليـةلممارمةاتواقترحالباحثاجراءدراس

 . حلالمشكالتمرلالتفكيرىفيمتغيراتتابعةا راالرراءالوسيمي
 
 


