
 استمارة مستبلماةاامائة وأمارية اتمامستية  الدستا اة فةام معة الليرةة
 

. نجم عبداهلل غالي الموسوي  : اسم الطالب .                                                           التربية : الكمية 
.  سعيد جاسم األسدي . د.أ: اسم المشرف .                                 اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي : القسم 

. الدكتوراه : الشيادة .                                      طرائق التدريس العامة : التخصص 
:  الرسالة أو األطروحة 

في التحصيل واإلستبقاء لدى طمبة كمية التربية في مادة المناهج وطرائق  ( K.W.L )أثر استراتيجية الجدول الذاتي 
تدريس المغة العربية 
:  الرسالة أو األطروحة 

 قسم لدى طمبة  واالستبقاءفي التحصيل ( K.W.L )استعمال ستراتيجية الجـدول الذاتي أثر ةـمعرف إلى الدراسة ىذا ىدفت           
  :- الفرضيتين اآلتيتين اختبار خالل، من (  المناىج وطرائق تدريس المغة العربية ) العربية في كمية التربية في مادة المغة

، بين متوسط درجات تحصيل طمبة المجموعة التجريبية ، الذين يدرسون ( 0,05 )عند مستوى داللة فرق ذو داللة إحصائية يوجد  ال. 1
، ومتوسط درجات تحصيل طمبة المجموعة الضابطة ، الذين  ( K.W.L )بإستراتيجية الجدول الذاتي (طرائق تدريس المغة العربية  )مادة 

 .يدرسون المادة نفسيا بالطريقة التقميدية 
 طمبة المجموعة التجريبية ، الذين يدرسون استبقاء، بين متوسط درجات ( 0,05 )عند مستوى داللة فرق ذو داللة إحصائية يوجد  ال. 2

، ومتوسط درجات تحصيل طمبة المجموعة الضابطة ، الذين  ( K.W.L) بإستراتيجية الجدول الذاتي (طرائق تدريس المغة العربية   )مادة
. بالطريقة التقميدية  يدرسون المادة نفسيا
 اً ذكور ) ، ومن كال الجنسين ميسانجامعة / كمية التربية –  المغة العربية قسم–  عمى طمبة المرحمة الثالثة الدراسة  اقتصرت

ناث  المقررة (طرائق تدريس المغة العربية  ) ، وعمى موضوعات مادة 2014 – 2013 الدراسي العام من األولالدراسي لفصل ول،  ( اً وا 
 ( 100 )وبمغت العينة   . حاليًا بيا ، والمعمول العراقفي التربية  ، المعتمدة من قبل الييئة القطاعية لكميات المنيجيةحسب المفردات ب
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  abstract of Thesis: 

 

This study aimed to investigate the effect of the use of self-table strategy (KWL) in the collection and 

retention among the students of the Department of Arabic in the Faculty of Education in the material 

(curricula and methods of teaching the Arabic language), by testing the following two hypotheses: -  

  Study was limited to students in the third phase - the Department of Arabic - Faculty of Education / 

University of Maysan, and both sexes (male and female), and for the first semester of the academic year 

2013-2014, and on the themes of material (methods of teaching Arabic) assessed according Vocabulary 

methodology, approved by the body for colleges of education sector in Iraq, and currently in force. 

reached the sample (100) students. 


