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 ملخص

سػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تنذيػػا ذ ػػار  تاػػري  هػػت ه هػػلد التراسػػا كلػػع الثشػػؼ  ػػف   ػػر ا      
( طالبػػاد كتػػـ ْٓالحػػتيث النبػػكم لػػتل طالبػػاه ثليػػا الشػػريتا بالةاذتػػا اأرتنيػػاد كتثػػكف   ػػرات التراسػػا ذػػف )

تتيػػػيف ذةذػػػك تا التراسػػػا )التةريبيػػػا كاليػػػابطا( بالطري ػػػا التشػػػكاايا  ػػػا ذػػػات  تاػػػري  اأحاتيػػػث كتراسػػػا 
( طالبػاد كتثكنػه شػتبا الذةذك ػا اليػابطا ذػف ِِنه شتبا الذةذك ا التةريبيػا ذػف )اأسانيتد حيث تثك 

( طالبا. كلتح يؽ هتؼ التراسا تـ ك ػتات ذ يػام ذ ػار  تاػري  الحػتيث النبػكمد كتػـ التح ػؽ ذػف  ػتقه ِّ)
 ك باته باإلةراءاه التلذيا الذناسبا.

لحسػابيا كاننحرا ػاه الذتياريػاد كتحليػؿ التبػايف كلإلةابا  ػف سػلاؿ التراسػا تػـ اسػتاتاـ الذتكسػطاه ا      
( ل يػام حةػـ   ػر Eta Square( لفحص تنلػا الفػركؽ اإلح ػااياد كذربػت كيتػا )MANCOVAالذشترؾ )

 الذتغير التةريبا.
كقت  ظ ره نتاا  التراسا تفكؽ الذةذك ػا التةريبيػا  لػع الذةذك ػا اليػابطا  ػا التطبيػؽ البتػتم  لػع       

 ػػتتان ذػف التك ػػياه  ر  تاػػري  الحػتيث النبػػكمد ك ػا يػػكء ذػا تك ػػؿ كليػه الباح ػػاف ذػف نتػػاا  قػتذاذ يػام ذ ػا
تشػػةيت   يػػاء ال ياػػا التتريسػػيا  ػػا ثليػػاه الشػػريتا كا ك ػػان ج الذتا  ػػيف  ػػا ذةػػاؿ ذن ػػا  لاه التالقػػا

الحػػتيث تاػػري    لػـػ الحػػتيث النبػػكم كتاريةػػهج  لػػع اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تػػتريم ذكيػػك اه
النبكمد كللؾ لذا لػه ذػف   ػر كيةػابا  ػا تنذيػا الذ ػاراه اأساسػيا لطلبػا التلػـ الشػر ا كا ك ػان ذ ػاراه 

 تاري  الحتيث النبكم.
 :  نذكلت التتلـ التكليتمد تاري  الحتيث النبكمد طالباه ثليا الشريتا.الكممات المفتاحية

 

Abstract 
      The aim of this study was to uncover the effect of using the generative learning model 

(G. L. M) on developing the skills of prophetic hadith citation and extraction among the 

                                                 

 ( ةاذتا اليرذكؾ.ِ) (ُ)
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students of the school of Sharia at the university of Jordan. The study sample consisted of (45) 

female students, divided randomly into two groups: the experimental group consisted of (22) 

students studied according to the (G. L. M). The second was controlled group, consisted of 

(23) students studied according to the traditional method. 

      In order to achieve the goals of the study, an instrument was developed to measure 

the skill of the Prophetic Hadith citation and extraction, and verified the validity and 

reliability of scientific procedures appropriate. 

      In order to answer the study question, the researchers used the means, averages, 

standard deviations and MANCOVA to examine the significance of statistical differences, 

and the Eta Square to measure the effect of the experimental variable. 

      The results of the study showed that the experimental group was distinguished from 

the control group in the post-test on the scale of the skill of Prophetic Hadith Citation and 

Extraction. And in light of the study results, the researchers introduced a number of 

related recommendations. 

Keywords: the Generative Learning, the Skill of Prophetic Hadith Citation and Extraction, 

students of the Faculty of Sharia. 
 

 .املكدمة
  طػػع الػػتيف اإلسػػالذا الت ػػؿ البشػػرم ذسػػاحا كاسػػتا ذػػف انهتذػػاـ كالت ػػتيرد كيتػػت ك ذػػاؿ الت ػػؿ        

كتكليػػت اأ ثػػار ذػػف  هػـػ السػػذاه التػػا ذيػػيه اإلنسػػاف  ػػف  يػػرد ذػػف ذالكقػػاه ا  سػػبحانه كتتػػالعد كتػػتـ 
تتريػه لذكقػػؼ  ك ذ يػػر ذػػاد  هػلد التذليػػاه ذػػف اػػالؿ سلسػلا ذػػف اأنشػػطا الت ليػػا ي ػـك ب ػػا الػػتذاغ  نػػت

 تسػػا تد  ػػا التتاذػػؿ كالتفا ػػؿ ذػػت السػػياؽ الذحػػيط بػػه كذتالةػػا الذكاقػػؼ كالذشػػثاله التػػا قػػت تتتريػػهد 
كنةػػػت هػػػلا انهتذػػػاـ ةليػػػان  ػػػا التتيػػػت ذػػػف اديػػػاه ال رلنيػػػاد   ػػػت كرته الثلذػػػاه التالػػػا  لػػػع اسػػػتاتاـ الت ػػػؿ 

 ....الخ( ذراه  تيت   ا ال رلف الثريـ أذلكفد يب ركفكالتفثر  ك ذرات ات ا ذ ؿ )يتفثركفد يت لكفد يت
كانطالقػػػان ذػػػف تكر التتلػػػيـ الةػػػاذتا  ػػػا تنذيػػػا الفػػػرت كتطػػػكير ذ اراتػػػه كتيكيػػػتد بػػػالابراه الثا يػػػا        

كالاليذػػػا  ػػػا حياتػػػه اليكذيػػػاد ثػػػاف لياذػػػان تطػػػكير التتلػػػيـ  ػػػا الةاذتػػػاه كذتابتػػػا ثػػػؿ ذػػػا هػػػك ةتيػػػت ذػػػف 
تريم حتي ػاد كقػت تكة ػه اأنظػػار  ػا ثليػاه الشػريتا ذػف اػالؿ  ػت  تك ػػياه اسػتراتيةياه ك سػاليت تػ

(د َُِٕللذلتذراه التالذيا كالتكليا ذ ؿ الذلتذر الػتكلا للتتلػيـ الشػر ا الػلم   ػت  ػا ةاذتػا النةػا  )
(د كلػع تطػكير  سػاليت َُِٖكالذلتذر التكلا ذ اراه اتذا السنا النبكيا اللم   ت  ا ةاذتا اليرقػاء )

تتريم كذتابتا ثؿ ذا هك ةتيػت ذػف اسػتراتيةياه ك سػاليت تػتريم حتي ػاد ب ػتؼ تحسػيف ذسػتكل طلبػا ال
التلـ الشر اد كر ػت ذسػتكاهـ التلذػا بػن ل ـ ذػف تكر الذتل ػا للذتلكذػا كلػع الػتكر الفتػاؿ كالنشػطد كن  ف 
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الةػػاذتا  ػػا الػػتكؿ  هػػلد التك ػػياه لػـػ تأاػػل ةانػػت التطبيػػؽ الفتلػػا بالذسػػتكل الذطلػػكت كنةػػت  ف التتلػػيـ
الناذيػػػا  ذكذػػػان ك ػػػا ثليػػػاه الشػػػريتا ا ك ػػػان ذػػػا ياؿ يذػػػارم بػػػالطرؽ الت ليتيػػػاد كل يتتذػػػت  لػػػع الذتلػػـػ 
ثذيل ػػف للذتلكذػػاه ك لػػع الطالػػت ثذاػػرف لتلػػؾ الذتلكذػػاه تكف اهتذػػاـ بػػالذتتلـ كابراتػػه السػػاب ا كالسػػياؽ 

 انةتذا ا الذحيط به. 
( ذف النظرياه التربكيا الذ ذا Social Constructivismةتذا يا )تيتت النظريا البناايا ان       

كقػت ةػاء للػؾ نتيةػا لالنت ػاتاه التػا كة  ػا  ػتت د التا حظيه باهتذاـ الباح يف  ا ادكنا اأايػر 
حيػػػث  كيػػػحكا  ف د ذػػف البػػػاح يف للبناايػػػا الفرتيػػػا إلهذال ػػػا الةكانػػػت انةتذا يػػا  ػػػا  ذليػػػا الػػػتتلـ

التفػػا اله انةتذا يػػا د التكاذػػؿ اللغكيػػاد التكاذػػؿ ال  ا يػػا: ف  كاذػػؿ  ػػت  ذن ػػا ذليػػا الػػتتلـ تتيػػذ
كللؾ طالبكا بيركر   ف تتيذف البناايا كيت الةانػت انةتذػا ا ذكيػتان ذ ذػا  ػا د ذت اداريف
 (.َََِد ك ف يثكف تتلـ الفرت  ا كطار الطبيتا انةتذا يا )السيتد  ذليا التتلـ

 ف النذػػك الفثػػرم  -رااػػت الذترسػػا البناايػػا انةتذا يػػا- ((Vygotsky, 1978كتسػػثا كيىتتبًػػر  ية       
  ػف النشػاطلك طبيتا اةتذا ياد ك ف الذتر ا ل ا  بغا اةتذا يا كالنشاط الفثرم للفرت ن يذثػف   ػله 

 الفثرم للذةذك ا التا ينتذا ل ا.
 ,Lee, Limذشػار كليػه  يلػا كلـػ كبربػرا ) ػالـ الػنفم اأذريثػا ال Wittrock)كقػت اقتػر  كيتػركؾ )       

and Barbara, 2007) كيسػػػتنت   نذػػكلت الػػػتتلـ التكليػػتم ثتةسػػػيت للنظريػػا البناايػػػا انةتذا يػػاد
اأنذكلت  لع  ثر   ف الذتتلذيف ي كذكا بأنشطا ذاتلفػا تنطػكم  لػع ربػط ذتػار  ـ الةتيػت  ذػت الذتػارؼ 

 ؿ  لع   ـ   يؿ للذفاهيـ الةتيت  الذست ت ا. الذكةكت   ا  بنيت ـ الذتر يا ذف  ةؿ الح ك 
كيتذ ؿ ان تراض اأساسا لألنذكلت التكليتم  ا  ف الذتتلـ لػيم ذسػت لثان سػلبيان للذتلكذػاه        

بػػؿ هػػك ذشػػارؾ اةتذػػا ا  ا ػػؿ  ػػا  ذليػػا الػػتتلـ ي ػػـك بتكليػػت الذتر ػػا ذػػف اػػالؿ د كن ذتل يػػان ثسػػكنن 
( للذتلكذاه Meaningfull) لذفاهيـ تكليتان لبناء   ـ لم ذتنعالبحث  ف  القاه كترابطاه بيف ا

 (.Wittrock, 1992) الذتكا ر   ا  الذه انةتذا ا
 تذليػا الػتتلـ د كتنطلؽ  ثر  هلا اأنذػكلت ذػف  ف الذتر ػا ال بليػا شػرط  ساسػا لبنػاء الذتنػع       

)الثبيسػا ـ ذػت ذتر تػه الةتيػت  الذثتسػبا. الح ي ا لم الذتنػع تثػكف نتيةػا لتفا ػؿ الذتر ػا ال بليػا للذػتتل
 (.َُِِد كالسا تم

كف انشتغاؿ بتلـك الشريتا اإلسالذيا ذف  ىٌةًؿ ذػا يت ػرت بػه التبػت   سػبحانه كتتػالعد كا ك ػان        
ذػا يتتلػؽ بتاػػري  الحػتيث النبػػكم كطػرؽ الرةػػكع لػه  ػا ثتػػت السػناد كبيػػاف ترةػا  سػػانيت الحػتيث كالحثػـػ 

 ة ت ككقه ذذثف.ف الباح يف ذف انستفات  ذف ذ اتر الحتيث النبكم بأقؿ  ليهد كتذثي
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ينبغػا تةاكيهػا لطالػت التلػـ  كتتت ذ ار  تاري  الحػتيث النبػكم ذػف الذ ػاراه الذ ذػا التػا ن       
ثذػا ان ػا لبنػا  ساسػيا ذػف لبنػػاه د الشػر ا لتك يػؽ ن ػكص السػنا النبكيػا الذط ػر  كتح يػػؽ ركايات ػا

سالذا  ا البحث التلذاد أف تاري  ن كص الحتيث النبكم ذا هك كن  ػكر  ذػف  ػكر الذن   اإل
ك تلػػػه كهتيػػػه  البحػػػث التلذػػػا ن بػػػؿ  ر ػػػت هػػػلد ال ػػػكر ك شػػػر  ا أف ذكيػػػك  ا ثػػػالـ رسػػػكؿ ا  

 (.َُِٖد )التثايلا كلاركف
الذتا  ػيف لبػا ثذا كف تتلـػ طػرؽ التاػري  كقكا ػت الحثـػ  لػع الن ػكص ليسػه كقفػان  لػع الط       

ن بؿ  نه  لع قتر ذف د  ا   كؿ التيف   ط بؿ هك يركر  لطلبا التلـ  ا ثلياه الشريتا  اذا
أن ـ يحتاةكف ث يران لتاري  ن كص  ػف اأحػتاث د اأهذيا للطلبا التارسيف  ا تا ص التاريخ

 (.َُِٖد التثايلا كلاركفالتاريايا  ا ثتت السير  النبكيا كالتاريخ اإلسالذا )
التػتريم كالت ػكيـ  ػا ذػكات  هاسػتراتيةياكتتةه اأنظار  ا ثلياه الشػريتا حػتي ان كلػع تطػكير        

كلتػؿ ذػات  تاػري  د الشريتا اإلسالذيا كاننت ػاؿ بالطلبػا ذػف التل ػيف كلػع الذذارسػا التذليػا الذكة ػا
تتلـ الحتي ػا كالتػا تتذحػكر حػكؿ الحػتيث كتراسػا اأسػانيت ذػف  ث ػر الذػكات قابليػا كحاةػا نسػتراتيةياه الػ

 ف (. ك ليػػه ينبغػػا  لػػع ذترسػػا ذػػات  تاػػري  الحػػتيث كتراسػػا اأسػػانيت َُِٕ)الحربػػاد  .الػػتتلـ النشػػط
 : يلايثكف ل ـ تكران  ا الن  ا تنذيا ذ ار  تاري  الحتيث ذف االؿ ذا 

 الحتيث كتراسا اأسانيت. تحتيت نكات  التتلـ الذتكقت ذف الطلبا تح ي  ا  نت تراست ـ لذات  تاري  -ُ
تحتيػػت اسػػتراتيةياه التػػتريم كالت ػػكيـ الذناسػػبا لتح يػػؽ اأهػػتاؼ )الذتر يػػا كالكةتانيػػا كالػػنفم  -ِ

 حرثيا( الذحتت  ساب ان.
 كتشةتي ـ  لع الحكار كالذناقشا يذف ذةذك اه تتاكنيا.د تحفيي كا  ار  تا تيا الذتتلذيف -ّ
ؿ  لػػع الػػؽ التناقيػػاه ذػػت ذفػػاهيذ ـ كابػػرات ـ تتذتثليػؼ الذتتلذػػيف بذ ػػاـ ككاةبػػاه ذتنك ػػا -ْ

 كيك ر ل ـ الفر ا لبناء ذتر ا ةتيت   ث ر  ذ ان.د اليكذيا كا  ار  التحفيي كالتحتم لتي ـ
 كتك ير ذكاقؼ تتلـ ح ي ا لبناء ذفاهيـ ةتيت .د تكر الذكةه كالذيسر للذتتلذيف ذذارسا -ٓ

يػا حػتي ان ذػف اهتذػاـ كذحاكلػا لذكاثبػا التطػكر ك لع الػر ـ ذذػا يشػ تد تاػري  اأحاتيػث النبك        
كظ ػػكر التتيػػت ذػػػف د التثنكلػػكةا كانسػػتفات  ذنػػه  ػػا التحػػػكؿ ذػػف التاػػري  اليػػتكم كلػػػع انلثتركنػػا

كن  نه ذا ياؿ هناؾ  تت ذف الباح يف يتانكف د البراذ  الحاسكبيا الذتا  ا  ا تاري  اأحاتيث
د )الذرتيػع كلي ػا  ػا ذ ػاترها التػا  كرتت ػا باأسػانيت  نت تاري  اأحاتيث النبكيا كطػرؽ الرةػكع

ََِٖ(. 
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 :  مشكلة الدراسة وسؤاهلا
تحتؿ ذات  جتاري  الحتيثج ذثانا  لذيا ذ ذا بيف ذكات التلـك الشر يا التا يترس ا الطالت        

يحفظػه  ا ذراحؿ تراسته الةاذتيا اأكلعد حيث تيثسػت هػلد الذػات  الطالػت ذن ةػان  لذيػان  ػحيحان 
ذػف التاػػبط كالتشػػكاايا كيلسػػم لتيػه الػػرك  التلذيػػا الذرنػػا البتيػػت   ػف التت ػػت اأ ذػػع للػػر م  ػػا 
بحك ه التلذيا التا ي ـك ب ا  ا ذراحؿ نيةه الفثرم الالح اد سػكاء ثانػه تراسػته  ػا الحػتيث  ك 

التػػا تتتذػػت  لػػع  الف ػػه  ك التفسػػير  ك التػػاريخ  ك  يرهػػا ذػػف التلػػـك التػػا ل ػػا  ػػلا بػػالتلـك الشػػر يا
 (. ُٖٗٗالركاياه كالذن كنه )الذليبارم كالتثايلا 

كلذػػا ثػػاف ال ػػتؼ اأسػػذع ذػػف تراسػػا ذػػات  تاػػري  الحػػتيث هػػك ح ػػكؿ الطالػػت  لػػع ذػػن    لذػػا        
د للك كؿ كلع ذرحلا الحثـػ  لػع الحػتيث كاسػتنباط ذػا يرشػت كليػهد الناقت حيح  ا البحث كالحكار كالتفثير 

هػػػلد الذػػػات  يةػػػت  ف يػػػتـ بأسػػػاليت  لذيػػػا حتي ػػػا ترثػػػي  لػػػع التفا ػػػؿ انةتذػػػا ا بػػػيف الطلبػػػا  ػػػتف تػػػتريم 
بغيػػا تذثػػيف الطالػػت ذػػف تح يػػؽ هػػلا ال ػػتؼ د  نفسػػ ـ ذػػف ة ػػا كبػػيف الطلبػػا كذػػترم الذػػات  ذػػف ة ػػا  اػػرل

كلػػع يػػتؼ  كالتػػا  تهد بتيػػتان  ػػف الطػػرؽ الت ليتيػػا الذتبتػػا  ػػا تػػتريم هػػلد الذػػات د كتح يػػؽ الػػتتلـ الذنشػػكت
 (.َُِٕد ؛ الر ا إَُِد الحربا) ا تنذيا التفثير كالترثيي  لع الحشك الذتر ا أتذغا الطلبا   ط 

يػػػػث كف  نذػػػػكلت الػػػػتتلـ التكليػػػػتم ال ػػػػااـ  لػػػػع النظريػػػػا البناايػػػػا انةتذا يػػػػا ي ػػػػتـ بالبياػػػػا كح       
لتػا ذػف شػأن ا الػؽ بياػا تتليذيػا بالذ ػاراه ا كييتنػعد التتليذيا كيرثي  لع السياؽ انةتذػا ا  ي ػا

الثشػؼ  الباح ػاف  ثػر    ػت تبنػعد كتتذيؽ ذفاهيـ ال يـ اأاالقيا كانةتذا يا لتل الذتتلذيفد نشطا
 ف   ر استاتاـ  نذكلت الػتتلـ التكليػتم  ػا تنذيػا ذ ػار  تاػري  الحػتيث النبػكم لػتل طالبػاه ثليػا 

 : التراسا بالسلاؿ الرايم ادتا ك ليه تتحتت ذشثلاد الشريتا بالةاذتا اأرتنيا
(  ػا ذسػتكل ذ ػار  تاػري  =َٓ.َ) هؿ تكةت  ركؽ لاه تنلا كح اايا  نت ذستكل التنلػا       

الطري ػػا الحػػتيث النبػػكم لػػتل   ػػرات التراسػػا تتػػيل كلػػع اسػػتراتيةيا التػػتريم ) نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم/ 
 ان تياتيا(؟

 
 :  أهداف الدراسة

 : التراسا كلع ت تؼ هلد       
الثشػػػؼ  ػػػف  تاليػػػا  نذػػػكلت الػػػتتلـ التكليػػػتم  ػػػا تنذيػػػا ذ ػػػار  تاػػػري  الحػػػتيث النبػػػكم لػػػتل  -ُ

 طالباه ثليا الشريتا بالةاذتا اأرتنيا.
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كتةتيػػػت د  لػػػـ الحػػػتيث الشػػريؼ بتكظيػػػؼ اسػػػتراتيةيا تػػػتريم حتي ػػا )الػػػتتلـ التكليػػػتم( اتذػػا -ِ
 نيت.  ساليت تتريم ذات  تاري  اأحاتيث كتراسا اأسا

 
 :  الدراسةأهمية 
 : تثذف  هذيا التراسا  يذا يأتا       

تتػػت هػػلد التراسػػا ذػػف  كااػػؿ التراسػػاه  ػػا ذػػات  تاػػري  اأحاتيػػث كتراسػػا اأسػػانيتد حيػػث سػػته  -ُ
لت تيـ  ساليت ةتيت   ا تتريم  لـػ الحػتيث بشػثؿ  ػاـ كتاػري  اأحاتيػث بشػثؿ اػاصد كيلذػؿ 

   تاري  الحتيث النبكم ذف االؿ  نذكلت التتلـ التكليتم. ف تتكت بالفاات  نحك تنذيا ذ ار 
تسػػتع هػػلد التراسػػا لت ػػتيـ كطػػار نظػػرم كقا ػػت  ذتلكذاتيػػا تفيػػت  ػػانتا ال ػػرار  ػػا ذةػػاؿ تطػػكير  -ِ

ذناه  التلػـك الشػر يا  اذػاد ك  يػاء ال ياػا التتريسػيا كالطلبػا  ػا ثليػا الشػريتاد كالذتا  ػيف 
 ا. ا  ساليت تتريم التربيا اإلسالذي

 
 : اإلجرائيةمصطلخات الدراسة وتعريفاتوا 

 

 (Shepardson & Moje, 1999: 97) ر ػه الباح ػاف شيبارتسػكف كذػكةا : أنموذج التعمم التوليدي
حيػػث ي ػػـك الذػػتتلـ بػػربط د كالذتر ػػا الةتيػػت د جتكظيػػؼ الذػػتتلـ لتذليػػاه التفثيػػر للك ػػكؿ كلػػع الف ػـػ: بأنػػه

 ج.الذست تؼكبناء الذف ـك د ةتيت التالقاه بيف الذتارؼ الساب ا كال
كيتػػػػرؼ كةراايػػػػان  ػػػػا هػػػػلد التراسػػػػا بأنػػػػه  نذػػػػكلت تتريسػػػػا بنػػػػااا اةتذػػػػا اد يرثػػػػي  لػػػػع الحػػػػكار        

د حػكؿ  لـػ  نفسػ ف ذػف ة ػا كبػيف الطالبػاه كالذتلـػ ذػف ة ػا  اػرل كالذناقشػاه التفا ليػا بػيف الطالبػاه
تتييػػي ذفػػاهيـ قااذػػا حػػكؿ الذسػػااؿ اأ ػػكليا الذتتل ػػا تاػػري  الحػػتيثد بحيػػث يػػتـ بنػػاء ذفػػاهيـ ةتيػػت   ك 

بتلػـػ تاػػري  الحػػتيث النبػػػكمد  ػػف طريػػؽ ربػػط الذفػػػاهيـ السػػاب ا لػػتل الذػػتتلـ بالذفػػػاهيـ الةتيػػت  التػػا تػػـػ 
التك ػػػؿ ل ػػػا ذػػػف اػػػالؿ  ذليػػػا الػػػتتلـ الحاليػػػا ك  ػػػان لذراحػػػؿ  نذػػػكلت الػػػتتلـ التكليػػػتم الاذػػػم )التذ يػػػتد 

 الت كيـ(.د يؽالتطبد التحتمد الترثيي
 

( تاػػري  الحػػتيث النبػػكم بأنػػه: جالتنلػػا  لػػع َُ: ُٔٗٗ) يتػػرؼ الطحػػافميااارة تيااريح الحااديث الن ااوي: 
 للؾج.ذكيت الحتيث  ا ذ اترد اأ ليا التا  ارةته ذت بياف ترةته  حا  ك يتفان  نت الحاةا كلع 

لبػا  لػع كاػرات الحػتيث ذػف ذ ػاترد ك رؼ الباح اف ذ ار  تاػري  الحػتيث النبػكم بأن ػا قػتر  الطا       
د اأ ػػليا التػػا تركيػػه بالسػػنت ذػػف اػػالؿ الطػػرؽ الذاتلفػػا للتاػػري   ػـػ تك ي ػػه تك ي ػػان  لذيػػان تقي ػػان  ػـػ تراسػػته
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الحثـػ  لػع الحػتيث كذػا  ػحيح  ك حسػف  ك د الحثـػ  لػع ركا  الحػتيثد رسـػ شػةر  اإلسػنات: ذف االؿ
 كتـ ك تات ااتبار ل يام هلد الذ ار .د ا يرشت كليه الحتيث ـ شر  الحتيث التحليلا كاستنباط ذد يتيؼ

 

ذػات  )تاػري  اأحاتيػث كتراسػا اأسػانيت(د  تىرسػفي  ت ب ػف الطالبػاه اللػكاتا طال ات كمية الشريعة: 
  ػا الةاذتػا َُِٗ/َُِٖالتراسا اأكؿ ذف تا  ا الف ه ك  كلهد   كؿ التيفد االؿ الف ؿ 

 اأرتنيا.
 

( كحػػػػتل ذػػػػكات ترةػػػػا َُُِِّْكهػػػػا الذػػػػات  رقػػػػـ )حاديااااث ودراألااااة اأألااااانيد: مااااادة تيااااريح اأ
كيترسػ ا الطلبػا بتػت تراسػا ذػات   البثالكريكم ب سـ   ػكؿ الػتيف  ػا ثليػا الشػريتا بالةاذتػا اأرتنيػا.

 لـك الحتيث. كت تـ هلد الذات  بتتريت الطالت  لع ثيفيػا تاػري  الحػتيث ذػف ذ ػاترد اأ ػليا ذػف 
لذاتلفػػا للتاػػري  كتراسػػا  سػػانيت هػػػلد اأحاتيػػث تذ يػػتان للحثػػـ  لي ػػا ذبػػتاياند كتتريػػػؼ اػػالؿ الطػػرؽ ا

الطالػػت بثيفيػػا ثتابػػا كتك يػػؽ الذتلكذػػاه البح يػػا كاسػػتاتاـ الحاسػػكت كالبػػراذ  اإللثتركنيػػا  ػػا تسػػ يؿ 
  ذليا استاتاـ ذ اتر الحتيث. 

 
 :  حدود وحمددات الدراسة

 :  ادتياتشتذؿ التراسا  لع الحتكت        
 ت ت ر هلد التراسا  لع  ينا ذف طالباه ثليا الشريتا  ا الةاذتا اأرتنيا.الحدود ال شرية:  -ُ
 /َُِٖتـ كةراء هلد التراسا  ػا الف ػؿ التراسػا اأكؿ ذػف التػاـ الةػاذتا )الحدود الزمانية:  -ِ

َُِٗ .) 
 ثليا الشريتا  ا الةاذتا اأرتنيا. : الحدود المكانية -ّ
 ػػتـ هػػلد التراسػػا بالثشػػؼ  ػػف   ػػر اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تنذيػػا ت: حاادود الموعااو  -ْ

 ذ ار  تاري  الحتيث النبكم لتل طالباه ثليا الشريتا بالةاذتا اأرتنيا.
 ك باه.  تؽ ذف السيثكذتريا كا اا  ا بأتكات ا التراسا نتاا  تتذيـ يتحتت -ٓ

 

 :الدراسات السابكة

يكةػػت الباح ػػاف التتيػػت ذػػف التراسػػاه التػػا تناكلػػه هػػلا  كلت الػػتتلـ التكليػػت ػػا كطػػار انهتذػػاـ بػػأنذ       
د  حيػاءد ثيذيػاءد كقت نحظػا  ف ذتظـػ هػلد التراسػاه ثانػه  ػا الذػكات التلذيػا ) لػـكد اأنذكلت ك ا ليته

 ريايياه( كال ليؿ ذن ا  ا ذكات الشريتا اإلسالذيا كالذكات اإلنسانياد ك يذا يلا  رض لبتض هلد
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 :  راساه تبتان لتسلسل ا اليذنا ذف اأقتـ كلع اأحتثالت
 ثانػه بتنػكاف ج  ػر نذػػكلت  (Lee, Lim & Grabwski, 2009)تراسػا لػا كلـػ كةرابكسػثا        

ج يػػذف بياػػا تتلػـػ قااذػػا  لػػع  الػتتلـ التكليػػتم كالتغليػػا الراةتػػا ا الف ػـػ كالتنظػػيـ الػػلاتا  ػا ذبحػػث التلػػـك
كاسػػتاتـ البػػاح كف د ( طالبػػان ذػػف ةاذتػػا نػػكرث كيسػػترفّٔالتراسػػا ذػػف )كقػػت تثكنػػه  ينػػا ذػػف د الحاسػػت

كتذ لػػه  تكاه التراسػػا بااتبػػار نػػكع د الذػػن   شػػبه التةريبػػا ال ػػااـ  لػػع ذةذػػك تيف التةريبيػػا كاليػػابطا
 ذف اناتيار ذف ذتتتت. 

يػػػتم  ػػػا ( قاذػػػه كاتم بتراسػػػا ب ػػػتؼ الثشػػػؼ  ػػػف  ا ليػػػا نذػػػكلت الػػػتتلـ التكلَُِْك ػػػا  ػػػاـ )       
تح يؿ طالباه ال ؼ الرابت اإل تاتم  ا ذحا ظا تيالا/ التراؽ بذبحث التاريخد كقت تثكنػه  ينػا 

( طالبا تـ تكييت ـ  شكاايان  لع ذةذك تيف تةريبيػاد كيػابطا كقػت ا تذػته الباح ػا ِٖالتراسا ذف )
ؽ الذةذك ػػػا  لػػػع الت ػػػذيـ التةريبػػػا لتح يػػػؽ هػػػتؼ التراسػػػاد كقػػػت  سػػػفره نتػػػاا  التراسػػػا  ػػػف تفػػػك 

التةريبيا التا ترسه بالنذكلت التكليتم  لع الذةذك ا اليابطا التا ترسه بالطري ا ان تياتيا  ػا 
 اناتبار التح يلا. 

( بتراسػػػا نست  ػػػػاء  ا ليػػػػا تكظيػػػؼ اسػػػػتراتيةيا الػػػػتتلـ التكليػػػتم  ػػػػا بنػػػػاء َُِْكقاذػػػه الفػػػػرا )       
كقػػت د البػػاه ال ػػؼ الاػػاذم اأساسػػا بذحا ظػػاه  ػػي الذفػػاهيـ الةغرا يػػا ك  رهػػا  لػػع التح ػػيؿ لػػتل ط

( طالبػػا ذػػف طالبػػاه ال ػػؼ ٕٔكتثكنػػه  ينػػا التراسػػا ذػػف )د اسػػتاتذه الباح ػػا الذػػن   شػػبه التةريبػػا
كقت  شاره نتاا  التراسا كلع كةكت  ركؽ تالا كح ػاايا بػيف ذتكسػطاه ترةػاه د الااذم اأساسا بغي 

ا ذبحػػث الةغرا يػػا كل ػػالح الذةذك ػػا التةريبيػػا. ثذػػا  شػػاره طالبػػاه الذةذك ػػا التةريبيػػا كاليػػابطا  ػػ
نتػػاا  التراسػػا كلػػع  ا ليػػا تكظيػػؼ اسػػتراتيةيا الػػتتلـ التكليػػتم لتنذيػػا الذفػػاهيـ الةغرا يػػا  لػػع التح ػػيؿ 

 الذتر ا لتل  ينا التراسا بترةا ثبير . 
ا تػتريم ذطػكر  ك ػؽ ( قاذه شذم التيف بتراسػا هػت ه كلػع الثشػؼ  ػف  ا ليػَُِٕك ا  اـ )       

النظريا البناايا انةتذا يا )النذكلت التكليتم(  ا تنذيا ذ ارتا الحػكار كاإلن ػاه لػتل طالبػاه ال ػؼ 
كتثػػػكف   ػػػرات د التاشػػػر اأساسػػػا بذبحػػػث التربيػػػا اإلسػػػالذيا  ػػػا يػػػكء تا تيػػػت ف نحػػػك الػػػتتلـ  ػػػا اأرتف

ك ظ ػػػػره نتػػػػاا  التراسػػػػا تفػػػػكؽ د (طالبػػػػا قيسػػػػذه كلػػػػع ذةذػػػػك تيف )يػػػػابطا كتةريبيػػػػا ِٔالتراسػػػػا ذػػػػف 
 الذةذك ا التةريبيا  لع اليابطا  ا التطبيؽ البتتم  لع ذ ياسا الحكار كاإلن اه.

( كلػػع ت  ػػا  ا ليػػا نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تنذيػػا بتػػض َُِٖكهػػت ه تراسػػا الشػػذرم )       
ا التح ػػيؿد تثكنػػه  ينػػا طلبػػا تالذيػػل انبتتاايػػا ذنافيػػ التذليػػاه الريايػػيا كتا تيػػا اإلنةػػاي لػػتل

( طالبػػان تػػـ تػػكييت ـ  لػػع ذةذػك تا التراسػػا  شػػكااياند  ظ ػػره النتػػاا   ا ليػػا نذػػكلت َٔالتراسػا ذػػف )
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التتلـ التكليػتم  ػا تنذيػا بتػض التذليػاه الريايػيا  نػت الذسػتكياه )التػلثرد الف ػـد التطبيػؽد الترةػا 
تالذيػػػل  كليػػػتم  ػػػا تنذيػػػا تا تيػػػا اإلنةػػػاي لػػػتلالت الثذيػػػا(د ثذػػػا اظ ػػػره النتػػػاا   ا ليػػػا نذػػػكلت الػػػتتلـ

 .الذرحلا انبتتاايا
بتػػت انطػػالع  لػػع اأتت التربػػكم السػػابؽ كالبحػػث  ػػف تراسػػاه تتنػػاكؿ ذ ػػار  تاػػري  الحػػتيث        

 م تراسػػا تربكيػػا تتنػػاكؿ هػػلد الذ ػػار   - ػػا حػػتكت اطال  ذػػا –النبػػكم كسػػبؿ تنذيت ػػاد لػػـ يةػػت الباح ػػاف
ذػػف اػػالؿ اسػػتراتيةياه التػػتريم الحتي ػػاد  ػػا سػػبيؿ تح يػػؽ الػػتتلـ الذنشػػكت لػػتل  كثيػػؼ يذثػػف تنذيت ػػا
 طلبا التلـ الشر ا.

كيبػػتك  ف ذتظػػـ التراسػػاه التػػػا  ةريػػه  ػػا هػػػلا الذةػػاؿ ثانػػه تراسػػػاه ذتا  ػػا  ػػا  لػػػـ        
الحػػتيث  ةراهػػا بتػػض البػػاح يف الذتا  ػػيف  ػػا ذةػػاؿ  لػػـ الحػػتيثد كلػػـ يثػػف هنػػاؾ تراسػػاه لاه 

ا تربكيػػػا تيتنػػػع ب ػػػلا الذكيػػػكعد كذتظػػػـ الذ ػػػاتر التػػػا تػػػـ الرةػػػكع كلي ػػػا هػػػا  بػػػار   ػػػف ثتػػػت طبيتػػػ
ذتا  ا  ا  لـ تاري  اأحاتيث كتراسا اأسػانيت ذػف قبػؿ  لذػاء الشػريتا كا ك ػان  سػاتل   لػـ 

هػػ( ُّّْتراسا الالحـ ) الحتيثد كذف التراساه التا تناكله ذ ار  تاري  الحتيث النبكم بشثؿ  اـ
التا انطل ه  ثرت ا البح يا ذف  ف النظػر  ػا  ػحا الحػتيث  ك يػتفه ن يػتـ  لػع الكةػه ال ػحيح ك 

كن بتػػػت ةذػػػت الطػػػرؽ كالركايػػػاه اأاػػػرل للحػػػتيث  ػػػـ الذ ارنػػػا بين ػػػاد كةذػػػت هػػػلد الطػػػرؽ يحتػػػات كلػػػع 
االيػان ذةذك ا ذف الذ ػاراه ن بػت  ف يت ن ػا الباحػث كيتػترت  لي ػا ةيػتاند ليثػكف ةذتػه للطػرؽ سػليذا 

ف لـ يت ف هلد الذ اراه  ات للػؾ  لػع نظػرد  ػا  ػحا الحػتيث ك لػع بح ػه بالالػؿد  ذف اأاطاءد كا 
كهلد التراسا ت تـ ذةذك ا ذف هلد الذ ػاراه ذػت يػرت اأذ لػا  لي ػاد كيحػرص الباحػث  لػع  ف ن 

ةذػػػت طػػػرؽ ينت ػػػؿ الطالػػػت الػػػع ذرحلػػػا ثتابػػػا التاػػػري  كالتراسػػػا ان بتػػػت تتربػػػه  لػػػع ذ ػػػاراه ذرحلػػػا 
 الحتيث كالتترؼ  لع الذ اتر اأ ليا للحتيث. 

ػـػ الاػػاذم حػػكؿ ذ ػػاراه اتذػػا َُِٕك ػػا كرقػػا بح يػػا قػػتذت ا الحربػػا )        (  ػػا الذػػلتذر الػػتكلا الذحثى
السػػػنا النبكيػػػاد تناكلػػػه الباح ػػػا ت ػػػكر ذ تػػػر  لتطبي ػػػاه ةذلػػػا ذػػػف اسػػػتراتيةياه التػػػتريم كالت ػػػكيـ الحتي ػػػا 

لذػػات  التلذيػػا لذ ػػرر تاػػري  اأحاتيػػث كتراسػػا اأسػػانيتد بػػتءا ذػػف تحتيػػت  ػػيف الػػراكم كرسػـػ الذالاذػػا لت ػػتيـ ا
شػػةر  اإلسػػنات ذػػركران بتراسػػا التتالػػا كاليػػبط كات ػػاؿ السػػنت كالذتابتػػاه كالشػػكاهتد كانت ػػاءن ب ػػيا ا الحثػـػ 

يسػػػتلـي تراسػػػا  لػػػع السػػػنت  ػػـػ  لػػػع الحػػػتيثد كال ػػػه التراسػػػا كلػػػع  ف ذ ػػػرر التاػػػري  ك تراسػػػا اأسػػػانيت 
تطبي يػػػا  ذليػػػا كاف انقت ػػػار  لػػػػع الةانػػػت النظػػػرم يثتنفػػػه الغذػػػػكض كال  ػػػكرد كاف ذةػػػانه اسػػػػتاتاـ 
استراتيةياه التتريم  ا ذ رر التاري  كتراسػا اأسػانيت كاسػتا كذتنك ػاد ك ف اسػتراتيةياه التػتريم الذحفػي  

 سا اأسانيت. لع التفثير بذستكياته التليا ها اأنست لذ رر التاري  كترا
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 :  أتاكبتت انطالع  لع التراساه الساب ا تبيف للباح يف ذا ي        
هنػػػػاؾ اهتذػػػػاـ كايػػػػح ذػػػػف قبػػػػؿ البػػػػاح يف بػػػػأنذكلت الػػػػتتلـ التكليػػػػتم  ػػػػا ذتظػػػػـ التا  ػػػػاه  -ُ

( كن  ف هػػػػلد انهتذػػػػاـ  كا ك ػػػػان  ػػػػا ح ػػػػكؿ الذتر ػػػػا التلذيػػػػا )الريايػػػػياهد الثيذيػػػػاءد التلػػػػـك
يتا اإلسالذياد بالر ـ ذف تكا ؽ هػلا اأنذػكلت ذػت طبيتػا هػلد الذػكات يتيؼ ةتان  ا ذكات الشر 

 كحاةت ا لذ اراه تفثير  ليا.
 ظ ره ذتظـ هلد التراساه  ا ليا اأنذكلت التكليتم كتأ يرد الكايػح  لػع ذتغيػراه ذاتلفػا  -ِ

 كالحػػػكار كاإلن ػػػاه( ل ػػػا  هذيت ػػػا  ػػػاد كتنذيػػػا الذفػػػاهيـد كالتفثيػػػر التػػػأذلاد ذ ػػػؿ )التح ػػػيؿ
 (.َُِّد ( كتراسا النكاةحإَُِد  ذليا التتلـ ذ ؿ )تراسا شذم التيف

كل لـػ يػتـ الت ػكر  لػع  يػا تراسػاه تربكيػا ) ربيػا د  تـ كةكت اهتذاـ بذ ار  تاري  الحتيث النبػكم -ّ
  ك  ةنبيا( تتناكؿ هلد الذ ار  كسبؿ تنذيت ا بغيا تح يؽ التتلـ الذنشكت لتل طلبا ثليا الشريتا.

كتنذيت ػػا ذػػف  د التراسػػا  ػػف التراسػػاه السػػاب ا باهتذاذ ػػا بذ ػػار  تاػػري  الحػػتيث النبػػكمتاتلػػؼ هػػل -ْ
تناكلػه هػلد  - ا حتكت  لـػ البػاح يف-االؿ  نذكلت التتلـ التكليتمد حيث كنه ن يكةت  يا تراسا 

الذ ار  بالر ـ ذف  هذيت ا ك  رها  ا  ذليا التتلـ لتل طلبا الشريتا كا ك ػان الذتا  ػيف  ػا 
راسػػا  لػـػ الحػػتيث كتاريةػػهد ك ليػػه يأذػػؿ الباح ػػاف  ف تثػػكف هػػلد التراسػػا بتايػػا اهتذػػاـ البػػاح يف ت

ظ ار ا ك يت ا كسبؿ تنذيت ا.  كالذتا  يف بذ ار  تاري  الحتيث النبكم كا 
 

 :الطريكة واإلجراءات

 :مهوج الدراسة

كالتػا تتطلػت الثشػؼ  ػف د ا تذت الباح اف  لع الذن   شبه التةريبا لتح يؽ هتؼ التراسػا       
  ػػػر اسػػػتاتاـ  نذػػػكلت الػػػتتلـ التكليػػػتم  ػػػا تنذيػػػا ذ ػػػار  تاػػػري  الحػػػتيث النبػػػكم لػػػتل طالبػػػاه ثليػػػا 

ذػػف اػػالؿ الثشػػؼ  ػػف تنلػػا الفػػرؽ بػػيف ترةػػاه الذةذك ػػا التةريبيػػا د الشػػريتا بالةاذتػػا اأرتنيػػا
ا التػػا ترسػػه بالطري ػػا التػػا ترسػػه باسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم كترةػػاه الذةذك ػػا اليػػابط

 ان تياتيا  لع  تا  التراسا.
 

 :أفراد الدراسة

بطري ػا ق ػتيا ذػف طالبػاه تا  ػا الف ػه ك  ػكله ك  ػكؿ الػتيف  تـ ااتيار   ػرات التراسػا       
كاللػكاتا ترسػف بذػات  جتاػري  اأحاتيػث تراسػا اأسػانيتج اػالؿ د  ا ثليا الشريتا بالةاذتا اأرتنيا
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كتػـ تتيػيف د ( طالبػآْكبلغ  ػتتهف )د (َُِٗ/َُِٖاأكؿ ذف التاـ الةاذتا ) الف ؿ التراسا
كقت تثكنه شػتبا الذةذك ػا التةريبيػا د ذةذك تا التراسا )التةريبيا كاليابطا( بالطري ا التشكاايا

 ( طالبا.ِّبينذا تثكنه شتبا الذةذك ا اليابطا ذف )د ( طالباِِذف )
 

 :  أدوات الدراسة
الحػتيث هتؼ التراسا قاـ الباح اف بت ػتات  تكاه التراسػا كالذتيػذنا ذ يػام ذ ػار  تاػري  لتح يؽ        
 كتليؿ ذترم الذات .د النبكم

 

 :مقياس ميارة تيريح الحديث الن وي: أولً 
قػػاـ الباح ػػػاف بتحتيػػػت الذ ػػػاراه اأساسػػػيا كالفر يػػػا لذ ػػار  تاػػػري  الحػػػتيث النبػػػكم قبػػػؿ البػػػتء        

 : الذ ار  ك ؽ الذراحؿ ادتيا بت تات ذ يام هلد
تػػـ تحتيػػت الذ ػػاراه اأساسػػيا ك ػػؽ ذراحػػؿ ذتينػػا كللػػؾ بتػػت انطػػالع  لػػع ذػػا ةػػاء  ػػا ثتػػت  -

(؛ ُٖٗٗثتػات جثيػؼ نػترم  لػـ التاػري ج للذيبػارم كالتثايلػا ):  لـ الحتيث ك  كؿ التاري  ذ ػؿ
يػػا ذ ػػؿ تراسػػا الالحػػـ (؛ كتراسػػاه  لذُٔٗٗكثتػػات ج  ػػكؿ التاػػري  كتراسػػا اأسػػانيتج للطحػػاف )

باإليػػا ا كلػػع استشػار   هػػؿ انات ػاص ذػػف  سػػاتل  د ( ك يرهػإَُِ(؛ كتراسػا الحربػػا )ُّّْ)
كتـ تحتيت الذ اراه اأساسيا د  لـ الحتيث كالتاري   ا الةاذتا اأرتنيا كةاذتا التلـك اإلسالذيا
ذ ار  تاري  الحتيث النبكم : لذ ار  تاري  الحتيث النبكم ب الث ذ اراه  ساسيا كها  لع التكالا

ذف ذ اترد اأ لياد ذ ار  التك يؽ التلذاد ذ ػار  تراسػا الحػتيث النبػكمد كبتػتها قػاـ الباح ػاف باسػتنباط 
ذ ػاراه ( ذ اراه  ر يا تـ تكييت ا  لػع  ػالث َُالذ اراه الفر يا للذ اراه اأساسياد كتـ تحتيتها بػ )

 (.ُ ساسيا ثذا  ا الةتكؿ )
 

 (2الجدول )
 الميارات اأألاألية والفرعية لتيريح الحديث الن وي.

 الميارة الفرعية الميارة
 
 

 تيريح الحديث من مصادر اأصمية

 تاري  الحتيث  ف طريؽ: -
 ذتر ا راكم الحتيث -
 ذتر ا طرؼ الحتيث -
 ذتر ا ذكيكع الحتيث -
 ذتر ا ثلذا  ك لفظا ذف ذتنه -
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 ذتر ا  فا باري   ا ذتنه  ك سنتد. -

 
 ديث الن ويدراألة الح

 .رسـ شةر  اإلسنات كبياف الذتابتاه كالشكاهت -
 .الحثـ  لع ركا  الحتيث -
 .شر  الحتيث التحليلا -
 .استنباط ذا يرشت كليه الحتيث ذف تركم ك بر -

 .تقا كحالا الحتيث كلع ذ تر  ك ذرةت   لا - التوثيق العممي
 

  با للابػراه كالذفػاهيـ  يا ا لغكيا كايػحا كذناسػ صياغة ميارة تيريح الحديث الن ويتـ
 الساب ا الذكةكت  لتل الطالباه  ا ثليا الشريتا.

  ذػف  ذػف اػالؿ  ريػه  لػع  ػتت من صدق مقياس ميارة تيريح الحديث الن ويتـ التأثت
د اأسػػاتل  الذتا  ػػيف  ػػا  لػػـ الحػػتيث  ػػا الةاذتػػا اأرتنيػػا كةاذتػػا التلػػـك اإلسػػالذيا التالذيػػا

ةراء التتتياله الاليذا حست  ذالحظاه كاقتراحاه الذحثذيف. كا 
 د الػلم تذ ػؿ  ػا  إعاداد مقيااس لمياارة تياريح الحاديث الن اوي سبؽ قاـ الباح ػاف ك ا يكء ذا

  ال ا  سالا رايسيا  نترت تحت ا  ت   سالا  ر يا  طه ةذيت الذ اراه الفر يا للذ ار  اأساسيا.
 

 :صدق المقياس
( ذحثذيف ذف اأسػاتل  الذتا  ػيف  ػا ٖ ريه  لع )تـ التأثت ذف  تؽ الذ يام ذف االؿ        

ك لـػ الحػتيث النبػكم ك لـػ الػنفم  ػا د الذناه  كالتتريم بشثؿ  اـ ك ا التربيا اإلسػالذيا بشػثؿ اػاص
بػػػتاء ذالحظػػػات ـ قػػػاـ الباح ػػػاف بحػػػلؼ  ػػػتت ذػػػف د الةاذتػػػاه اأرتنيػػػا. كبتػػػت  ريػػػه  لػػػع الذحثذػػػيف كا 

ػػته ييػػات   ػػف الذ ػػاراه الفر  يػػا ا د  يػػا الذحػػتت الف ػػراه  ي  ليثػػكف الذ يػػامد بتػػض الف ػػراهكتػـػ تتػػتيؿ كا 
 (.ُثذا هك  ا الذلحؽ رقـ )

 

  :ث ات المقياس
 للتأثػػت ذػػف  بػػاه الذ يػػام تػـػ اسػػتاتاـ  سػػلكت  بػػاه الذ ػػححيف لذ يػػام ذ ػػاراه تاػػري  الحػػتيث       
 ا ثليػاه الشػريتا  ػا طالبان كطالبا  (ْٓكللؾ بتطبي ه  لع  ينا استطال يا ذثكنا ذف )د النبكم
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ػػػحح الػػػكرؽ ذػػػف قبػػػؿ  حػػػت البػػػاح يف كتػػػـ ك ػػػات  د اإلسػػػالذياالةاذتػػػا اأرتنيػػػا كةاذتػػػا التلػػػـك  ك ي
كتػػـ اسػػتارات ذتػػاذاله انرتبػػاط د الت ػػحيح ذػػف قبػػؿ ذػػترم ذػػات  تاػػري  الحػػتيث كتراسػػا اأسػػانيت

 ( يبيف للؾ.ِكالةتكؿ رقـ )د بيف الذ ححيف للذ اراه كالترةا الثليا لذ يام الذ ار 
 

 (5جدول )
 معامالت الث ات  طريقة ث ات المصححين لمقياس ميارات تيريح الحديث الن وي

 ث ات المصححين الميارات الرئيألة
 .ٖٓٗ** ذ ار  التاري 

 .ٓٗٗ** ذ ار  تراسا الحتيث النبكم
 .ْٖٓ** ذ ار  التك يؽ التلذا

 .ُٗٗ** تاري  الحتيث النبكم ثثؿ
 

 (.= 0.01)تنلا كح اايا  نت ذستكل تنلا . **(= 0.05)يا  نت ذستكل تنلا تنلا كح اا *
 

(  ف ذتاذؿ  باه ذةانه الذ يام كذتاذؿ ال باه الثلا للذ يام ِيتيح ذف الةتكؿ رقـ )       
كل تراكحػػػػه ذتػػػػاذاله ال بػػػػاه بػػػػيف د بطري ػػػػا  بػػػػاه الذ ػػػػححيفد يتذتػػػػت بترةػػػػا  اليػػػػا ذػػػػف ال بػػػػاه

 (..ُٗٗالترةا الثليا )(د ك .ٓٗٗ-.ْٖٓ)
 

 :تط يق المقياس
 طيبػؽد بتت  ف قاـ الباح اف بتكييح ذاهيػا الذ يػام كال ػتؼ ذػف هػلد التراسػا  ذػاـ الطالبػاه       
د كتػـػ تطبي ػػه بتػػتيان َُِٖ/ٗ/َّقبليػػان  لػػع   ػػرات التراسػػا )الشػػتبا التةريبيػػا كاليػػابطا( بتػػاريخ  الذ يػػام
ال بلػػا كلػػـ د كتػـػ اسػػتبتات  كراؽ الطالبػػاه اللػػكاتا حيػػرف التطبيػػؽ لثػػال الشػػتبتيف َُِٖ/ُِ/ِبتػػاريخ 

 ـ تـ ت حيح  كراؽ الذ يام كر ته إلةابػا السػلاؿ د التثم  حيح يحيرف التطبيؽ البتتم  ك
ذةذػكع (  الذػاهد ليثػكف ْ الذاد كللسلاؿ ال الث ) (ُِ(  الذاد كللسلاؿ ال انا )ُْاأكؿ بفرك ه )

 ذا.(  الَّ)  الذاه الذ يام
 

 :دليل مدرس المادة لألتيدام أنموذج التعمم التوليدي: ثانياً 
إلرشػػاتد   نػػاء تػػتريم الذػػات  د تاػػري  الحػػتيث النبػػكم قػػاـ الباح ػػاف بت ػػتات تليػػؿ لذػػترم ذػػات        

 : كقت ذره  ذليا ك تات هلا التليؿ بالذراحؿ التالياد باستاتاـ  نذكلت التتلـ التكليتم
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 كهػك كرشػات ذػترم الذػات    نػاء تػتريم الذكيػك اه الذ ػرر  د ات الػتليؿتحتيػت ال ػتؼ ذػف ك ػت
 باستاتاـ  نذكلت التتلـ التكليتم.

 .انطالع  لع اأتت النظرم السابؽ ب تؼ اإل ات  ذنه  ا ك تات التليؿ 
  تحتيػػت الذػػات  التراسػػياد حيػػث شػػذله  ذانيػػا   ػػكؿ ذػػف ذػػات  تاػػري  اأحاتيػػث كتراسػػا اأسػػانيت

 لباه ثليا الشريتا.الذ رر  لطا
   تيذيف التليؿ ذ تذا كنبل  ذات ر   ف  نذكلت الػتتلـ التكليػتم بغيػا ذسػا ت  ذػترم الذػات

 كا  طاءد  ثر   اذا  ف اأنذكلت.
  يػػبط الػػتليؿ ذػػف اػػالؿ  ريػػه  لػػع ذةذك ػػا ذػػف الذحثذػػيف ذػػف لكم الابػػر  كانات ػػاص

تربيػا اإلسػالذيا  ػا الةاذتػاه  ا تا  ػاه الذنػاه  كالتػتريم ك  ػكؿ الػتيف ك لػـ الػنفم كال
اأرتنيػاد إلبػتاء لراا ػـ كذالحظػات ـ حػػكؿ ذػتل التسلسػؿ  ػا اطػػكاه شػر  الذػات  ك ػؽ  نذػػكلت 
الػػػػتتلـ التكليػػػػتمد كذػػػػتل ارتبػػػػاط النتاةػػػػاه التتليذيػػػػا بذكايػػػػيت الذػػػػات  الذ ػػػػرر د كذػػػػتل ذناسػػػػبا 

ا ل ػػػتر  الطالبػػػاه الذتر يػػػا اأنشػػػطا كالكاةبػػػاه ك كراؽ التذػػػؿ الذيتػػػت  لذكايػػػيت الذػػػات  كذالاذت ػػػ
 ػا كالذ اريا كالكةتانيا كالابراه الساب ا لتي فد كذتل التقا اللغكيا كالتلذيا للذحتػكل الذكةػكت 

 ك يا اقتراحاه  ك كيا اه ذف قبل ـ.د التليؿ
  :كارات التليؿ ب كرته الن ااياد بتت اأال بذالحظاه كاقتراحاه السات  الذحثذيفد كتيذف التليؿ 

 ذ تذا. 
 .ذ تذا حكؿ  نذكلت التتلـ التكليتم 
 .اأسم التا ي ـك  لي ا  نذكلت التتلـ التكليتم 
 .تكر ذترم الذات  كالذتتلـ  ا يكء  نذكلت التتلـ التكليتم 
  ذراحػػؿ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم بػػتءان بذرحلػػا التذ يػػت يػػتـ ذػػف االل ػػا التتػػرؼ  لػػع الذتػػارؼ

ذػػف اػػالؿ  ػػتت ذػػف اأسػػالا د ا الذتر يػػا لػػتل الذتتلذػػيفكالابػػراه السػػاب ا الذكةػػكت   ػػا البينيػػ
الذفتكحػػػا يطرح ػػػا ذتلػػػـ الذػػػات .  ػػػـ ذرحلػػػا الترثيػػػي كهنػػػا ي ػػػـك الذتلػػػـ بتكييػػػت الذتتلذػػػيف كلػػػع 
ذةذك ػػاه تتاكنيػػا  ػػغير  كيػػتـ ترثيػػي انتبػػاد الطلبػػا كلػػع يػػركر  كيةػػات التالقػػا بػػيف الذفػػاهيـ 

تلـ الذسػػػت تؼ.  ػػػـ ذرحلػػػا التحػػػتم ك ي ػػػا ي ػػػـك السػػػاب ا كالذفػػػاهيـ الةتيػػػت  حػػػكؿ ذكيػػػكع الػػػت
الذتلـ بتتاحا الفر ا ل اات ثؿ ذةذك ا بترض ذا تك له كليه ذةذك ته ذف   ثار كابػراه 

كذ ارنت ػا ذػت بتيػ ا الػبتض  ػا ةػك د )تٌكلته االؿ ذرحلػا الترثيػي(  ذػاـ ب يػا الذةذك ػاه
اه ةتيػػت   ػػا ذكاقػػؼ حياتيػػا تفػػا لا اةتذػػا ا.  ػػـ يػػتـ تطبيػػؽ ذػػا تػػـ تتلذػػه ذػػف ذفػػاهيـ كابػػر 
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ذشاب ا تلتم كلع ترسيا ا كب اء   ر التتلـ  تر   طكؿ كهلد ها ذرحلا التطبيؽ. ك كنن كلػع 
 ك ي ا ي ـك الذتلـ بت كيـ ذا تك ؿ كليه الذتتلذيف ذف ذفػاهيـ كابػراه ةتيػت  حػكؿ ذرحلا الت كيـ

 ذكيكع التتلـ.
 رشاتاه  اذا لذترم الذات   نت التت  ريم ك  ان أنذكلت التتلـ التكليتم.تكةي اه كا 
 .النتاةاه التاذا كالاا ا لذات  تاري  اأحاتيث كتراسا اأسانيت لطلبا الشريتا 
 .التكييت اليذنا للذكيك اه 
 .اأنشطا كالذ اتر التتليذيا الذستاتذا 
 .تحيير ذكيك اه الذات  ك ؽ  نذكلت التتلـ التكليتم 
 

 :  إجراءات تطبيل الدراسة
 .  اأرتنيابا الة اه الذتنيا ك ال ةذيت الذكا  اه الاليذا لتطبيؽ التراسا  ا الةاذتا تـ ذااط -ُ
 تـ تحتيت   رات  ينا التراسا ذف طلبا ثليا الشريتاد كتـ تطبيؽ الذ اييم قبليان  لع   رات التينا.  -ِ
هياػػا  طبػػؽ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا التػػتريم  لػػع   ػػرات الذةذك ػػا التةريبيػػا ذػػف قبػػؿ  يػػك -ّ

بتػت  ف تـػ اطال ػه  لػع د التتريم الذتا ص  ا تتريم ذات  تاري  اأحاتيث كتراسػا اأسػانيت
 ذػػػا الذةذك ػػػا د هػػػلا اأنذػػػكلت كا  طااػػػه  ثػػػر   اذػػػا  نػػػه كثيػػػؼ يػػػتـ تطبي ػػػه  لػػػع الذػػػات  التلذيػػػا

ذتا ػص  ػا تػتريم ذػات  تاػري  قبػؿ ذػترم اليابطا  تـ تتريس ا حسػت الطري ػا الذتتػات  ذػف 
 حاتيث كتراسا اأسانيت.اأ

 ةاذتيا. ( ذحاير  ِْ)تـ تطبيؽ استراتيةيا التتريم ك ؽ  نذكلت التتلـ التكليتم بكاقت  -ْ
تػػػـ تطبيػػػؽ الذ ػػػاييم بتػػػتيان  لػػػع الذةذػػػك تيف التةريبيػػػا كاليػػػابطا بتػػػت اننت ػػػاء ذػػػف تطبيػػػؽ  -ٓ

 انستراتيةيا الذ ترحا.
ةراء التحلياله اإلح اايا ال  -ٔ  ذناسبا.تـ ةذت البياناه كا 
 تـ استارات النتاا  كذناقشت ا.   -ٕ

 

 :  متغريات الدراسة
 (. كالطري ا ان تياتيا) نذكلت التتلـ التكليتم  كله  اتاف األتراتيجية التدريس: المتغير المألتقل
 ذ ار  تاري  الحتيث النبكم.: المتغير التا ع
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 : املعاجلة اإلحصائية
تاـ اإلح ػاء الك ػفا )الذتكسػطاه الحسػابيا كاننحػراؼ لإلةابا  ف  سالا التراسا تـ استا       

( لذتر ػػػا MANCOVA) الذتيػػػارم(د كاإلح ػػػاء انسػػػتتنلا الذ تػػػر  بتطبيػػػؽ تحليػػػؿ التبػػػايف الذ ػػػاحت
  ػػر الذتغيػػػر الذسػػت ؿ ) نذػػػكلت الػػتتلـ التكليػػػتم(  ػػػا ذتغيػػر التراسػػػا التػػابتد كتػػـػ كيةػػات   ػػػر انسػػػتراتيةيا 

 التابت.(  ا الذتغير Eta Square( كتطبيؽ ذربت ايتا )Effect Size ر )الذ ترحا باستاتاـ حةـ اأ
 

 :نتائج الدراسة ومهاقشتوا

هػػت ه هػػلد التراسػػا كلػػع ذحاكلػػا الثشػػؼ  ػػف   ػػر اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تنذيػػا        
 ذػف اػالؿ اإلةابػا ذ ار  تاري  الحتيث النبكم الشريؼ لػتل طالبػاه ثليػا الشػريتا  ػا الةاذتػا اأرتنيػا

 :  ف السلاؿ الرايم ادتا
فاي مألاتوى مياارة تياريح  (= َٓ.َ)ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مألتوى الدللاة        

الحااديث الن ااوي لاادى أفااراد الدراألااة تعاازى إلاال األااتراتيجية التاادريس )أنمااوذج الااتعمم التولياادي  الطريقااة 
 العتيادية(؟

السلاؿ تـ حسات الذتكسطاه الحسابيا كاننحرا اه الذتياريا أتاء طالباه  لإلةابا  ف هلا       
د ثليػػا الشػػريتا  ػػا الةاذتػػا اأرتنيػػا أبتػػات ذ يػػام ذ ػػاراه تاػػري  الحػػتيث النبػػكم ال بلػػا كالبتػػتم

 ( للؾ.ْكيظ ر الةتكؿ )
 

 (:2الجدول )
 ياس ميارات المتوألطات الحألا ية والنحرافات المعيارية أداء الطال ات عمل مق

 تيريح الحديث الن وي الق مي وال عدي
 
 العدد المجموعة الميارة

 ال عدي الق مي

المتوألط 
 الحألا ي

النحراف 
 المعياري

المتوألط 
 النحراف المعياري الحألا ي

ميارة دراألة الحديث 
 الن وي

 ّْٗ.ِ ٕٗ.َُ ْٕٓ.ِ ْٖ.ّ ِِ التةريبيا
 ّٕٔ.ِ َٓ.ٓ ِٔٗ.ُ ِْ.ّ ِّ اليابطا
 2.225 2.22 2.225 2.22 22 المجمو 

ميارة تيريح الحديث 
 من مصادره اأصمية

 ّٕٗ.ِ َٖ.ٗ ُِٔ.ُ .ٕٕ ِِ التةريبيا
 ٕٔٗ.ُ ََ.ٖ ّْْ.ُ ُٗ.ِ ِّ اليابطا
 5.222 2.22 2.222 2.22 22 المجمو 
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 العدد المجموعة الميارة

 ال عدي الق مي

المتوألط 
 الحألا ي

النحراف 
 المعياري

المتوألط 
 النحراف المعياري الحألا ي

 ّٗٗ.ُ ٕٗ.ِ .ْٔٓ .ِٕ ِِ التةريبيا ميارة التوثيق العممي
 .ٕٕٗ .ّٖ .ٔٓٔ .ّٗ ِّ اليابطا
 2.222 2.22 .222 .22 22 المجمو 

 

( كةػػػػكت  ػػػػركؽ ظاهريػػػػا بػػػػيف الذتكسػػػػطاه الحسػػػػابيا أتاء طالبػػػػاه ثليػػػػا ْيالحػػػػظ ذػػػػف الةػػػػتكؿ )       
الشريتا  ا الةاذتا اأرتنيا  لع ذ يام ذ اراه تاري  الحػتيث النبػكم البتػتم. كلتحتيػت  يذػا كلا ثانػه 

( تػـػ تطبيػػؽ تحليػػؿ التبػػايف = َٓ.َايا  نػػت ذسػػتكل تنلػػا )الفػػركؽ بػػيف الذتكسػػطاه لاه تنلػػا كح ػػا
 (.ٓ(د كةاءه نتاا  تحليؿ التبايف  لع النحك اللم يكيحه الةتكؿ )MANCOVAالذتتتت )

 
 (:2الجدول )

 ( ليت ار دللة الفروق في أداء الطال اتMANCOVAتحميل الت اين المتعدد)
 عمل مقياس ميارات تيريح الحديث الن وي

 المصدر
 

مجمو   اأ عاد
 المر عات

درجات 
 الحرية

متوألط 
 المر عات

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

(η2) مر ع
 ايتا

ذ ػػػػػػػار  تراسػػػػػػػا الحػػػػػػػػتيث 
 لاقبالنبكم 

ذ ػػػػار  تراسػػػػا الحػػػػتيث النبػػػػكم 
 بتتم

ُُ.ّّٔ ُ ُُ.ّّٔ ُ.ٕٖٗ ُٖٗ. َ.َٓ. 

ذ ار  تاري  الحتيث ذف 
 ذ اترد اأ ليا قبلا

ذ ػػػػػػار  تاػػػػػػري  الحػػػػػػتيث ذػػػػػػف 
 ترد اأ ليا بتتمذ ا

ُِ.ٖٔٔ ُ ُِ.ٖٔٔ ِ.َِّ ُْٔ. َٓٔ. 

 .َٗٗ .َُٔ ّٕٓ.ّ َُٖ.ٓ ُ َُٖ.ٓ ذ ار  التك يؽ التلذا بتتم ذ ار  التك يؽ التلذا قبلا

 استراتيةيا التتريم
Hotelling's=َُ.ٕٗٔ 

 = التنلػػػػػػػػػػا انح ػػػػػػػػػػاايا
*َََ. 

ذ ػػػػار  تراسػػػػا الحػػػػتيث النبػػػػكم 
 بتتم

َُٕ.ٗٔٔ ُ َُٕ.ٗٔٔ ِٔ.ُِْ *َََ. ّْٕ. 

ذ ػػػػػػار  تاػػػػػػري  الحػػػػػػتيث ذػػػػػػف 
 ذ اترد اأ ليا بتتم

ِٔ.ّّٖ ُ ِٔ.ّّٖ ْ.ُْٖ *ََٓ. َُٗ. 

 .ّٕٗ .َََ* ّّْ.ِِ ِٓٓ.َّ ُ ِٓٓ.َّ ذ ار  التك يؽ التلذا بتتم
ذ ػػػػار  تراسػػػػا الحػػػػتيث النبػػػػكم  الاطأ

 بتتم
َِِ.َُُ ّْ ٔ.ُْٕ  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ذ ػػػػػػار  تاػػػػػػري  الحػػػػػػتيث ذػػػػػػف 
 ذ اترد بتتم

ُِٔ.ِٔٓ ّْ ٔ.ُّٔ 
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 .(= َٓ.َ)تنلا كح اايا  نت ذستكل تنلا  *
 

( كلػػػع كةػػػكت  ػػػركؽ لاه تنلػػػا كح ػػػاايا  نػػػت ذسػػػتكل تنلػػػا ٓتشػػػير النتػػػاا   ػػػا الةػػػتكؿ )       
(َ.َٓ = أتاء   ػػرات التراسػػا  لػػع ذ يػػام ذ ػػاراه تاػػري  الحػػتيث النبػػكم البتػػتم تبتػػا لذتغيػػر )

كبذسػػتكل ( ٕٔٗ.َُاسػػتراتيةيا التػػتريمد اسػػتناتان كلػػع قيذػػا هكتلينػػغد كل بلغػػه قيذػػا ؼ الذحسػػكبا ؼ )
 (.َََ.َتنلا )
(د َََ.َ(د كبذسػػتكل تنلػػا )ُِْ.ِٔكبلغػػه قيذػػا )ؼ( الذحسػػكبا  ػػا ذ ػػار  تراسػػا الحػػتيث )       

التةريبيػػػا  لػػػع %( ذػػػف التبػػػايف  ػػػا  تاء طالبػػػاه الذةذك ػػػا ٕ.ّْ(د  م  ف ).ّْٕكبلػػػغ ذربػػػت كيتػػػا )
م. ك ػا ذ ػار  تاػري  الحػتيث ذػف ذ يام ذ ػار  تراسػا الحػتيث النبػكم يتػكت كلػع اسػتراتيةيا التػتري

كبلػغ ذربػت كيتػا د (ََٓ.َكبذسػتكل تنلػا )د (َُْْٖذ اترد اأ ليا بلغه قيذا ؼ الذحسػكبا )
%( ذػػف التبػػايف  ػػا  تاء طالبػػاه الذةذك ػػا التةريبيػػا  لػػع ااتبػػار ذ ػػار  ٗ.َُ م  ف )د (.َُٗ)

ا بلغػػػػه قيذػػػػا ؼ الذحسػػػػكبا التاػػػػري  يتػػػػكت كلػػػػع اسػػػػتراتيةيا التػػػػتريم. ك ػػػػا ذ ػػػػار  التك يػػػػؽ التلذػػػػ
%( ذػػف التبػػايف ٕ.ّٗ م  ف )د (.ّٕٗكبلػػغ ذربػػت كيتػػا )د (َََ.َكبذسػػتكل تنلػػا )د (ّّْ.ِِ)

 ػػػا  تاء طالبػػػاه الذةذك ػػػا التةريبيػػػا  لػػػع ااتبػػػار ذ ػػػار  التك يػػػؽ التلذػػػا يتػػػكت كلػػػع اسػػػتراتيةيا 
 التتريمد بينذا يرةت اأ ر الباقا لتكاذؿ  ارل.

 لػع ذ يػام ذ ػار  تاػري  الحػتيث النبػكم  طبيتا الفركؽ  ا  تاء الطالبػاه كذف  ةؿ ذتر ا       
كالةػتكؿ د تػـ اسػتارات الذتكسػطاه الحسػابيا الذتتلػا أتاء ذةذػك تا التراسػا  لػع ال يػام البتػتم

 ( يبيف للؾ.ٔ)
 

    ُّٓ.َُ ّْ َُْ.ْٔ ذ ار  التك يؽ التلذا بتتم 

 الثلا الذتتؿ

ذ ػػػػار  تراسػػػػا الحػػػػتيث النبػػػػكم 
 بتتم

َِٓ.ٕٔٗ ّٖ     

ذ ػػػػػػار  تاػػػػػػري  الحػػػػػػتيث ذػػػػػػف 
 ذ اترد بتتم

ِّْ.ْٕٗ ّٖ     

     ّٖ ّٗٓ.ٖٗ ذ ار  التك يؽ التلذا بتتم
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 (:2الجدول )
 قياس المتوألطات الحألا ية ال عدية المعدلة واليطاء المعيارية أداء الطال ات عمل م

 ميارات تيريح الحديث الن وي
 اليطأ المعياري المتوألط الحألا ي المعدل المجموعة المقياس

 ذ ار  تراسا الحتيث النبكم
 .َِٕ َُ.ُُ التةريبيا
 .ٕٗٔ ِٗ.ٓ اليابطا

 ذ ار  تاري  الحتيث ذف ذ اترد اأ ليا
 .ٔٗٔ ٖٔ.ٗ التةريبيا
 .ّٕٔ ّْ.ٕ اليابطا

 ذ ار  التك يؽ التلذا
 .ُِّ ُُ.ّ التةريبيا
 .َُّ .ٖٗٔ اليابطا

 

الحسابيا الذتتلا أتاء طالباه ثليػا الشػريتا  ػا الةاذتػا  اه(  ف الذتكسطٔيالحظ ذف الةتكؿ )       
( كهػك   لػع ذػف الذتكسػط َُٖ.ُُاأرتنيا للذةذك ا التةريبيا  ا ذ ار  تراسا الحتيث النبكم قت بلػغ )

(د ك ػا ذ ػػار  تاػري  الحػػتيث ذػػف ذ ػاترد اأ ػػليا بلػػغ ِٗ.ٓلم بلػػغ )الحسػابا للذةذك ػػا اليػابطا الػػ
(د ّْ.ٕ( كهػػك   لػػع ذػػف الذتكسػػط الحسػػابا للذةذك ػػا اليػػابطا الػػلم بلػػغ )ٖٔ.ٗالذتكسػػط الحسػػابا )

( كهػك   لػع ذػف الذتكسػط الحسػابا للذةذك ػا ُُ.ّك ا ذ ػار  التك يػؽ التلذػا بلػغ الذتكسػط الحسػابا )
(د كهػػلا يتنػػا  ف الفػػرؽ  ػػا اتاء طالبػػاه ثليػػا الشػػريتا  ػػا الةاذتػػا اأرتنيػػا .ٖٗٔاليػػابطا الػػلم بلػػغ )

  لع ذ يام ذ ار  تاري  الحتيث النبكم ثاف ل الح الذةذك ا التةريبيا.
كلذتر ػػا حةػػـ   ػػر اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تنذيػػا ذ ػػار  تاػػري  الحػػتيث النبػػكم        

الذتكسػػػطاه الحسػػػابيا كاننحرا ػػػاه الذتياريػػػا أتاء الطالبػػػاه  الشػػػريؼ لػػػتل الطالبػػػاه ثثػػػؿ تػػـػ حسػػػات
 ( للؾ.ٕأبتات الذ يام ثثؿ ال بلا كالبتتمد كيظ ر الةتكؿ )
 

 المتوألطات الحألا ية والنحرافات المعيارية أداء الطال ات : (2الجدول )
 عمل مقياس ميارة تيريح الحديث الن وي الق مي وال عدي

 العدد المجموعة
 ميارة تيريح الحديث ال عدي تيريح الحديث الق ميميارة 

 المعياري النحراف الحألا ي المتوألط المعياري النحراف الحألا ي المتوألط
 ّْٓ.ٓ ْٖ.ِِ ّْٖ.ِ ِٓ.ْ ِِ التةريبيا
 ُِّ.ّ ّّ.ُْ َّّ.ِ ْٓ.ٔ ِّ اليابطا
 2.222 22.22 5.222 2.22 22 المجمو 



 ليهدا العدوان وصاحل الرواضية ..................................................................................أثر استخدام أمنوذج التعلم التوليدي 

 

 

                                                                                 (522)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 ػػركؽ ظاهريػػا بػػيف الذتكسػػطاه الحسػػابيا أتاء الطالبػػاه  لػػع  ( كةػػكتٕيالحػػظ ذػػف الةػػتكؿ )       
ذ يػام ذ ػار  تاػري  الحػتيث النبػكم البتػتمد كل ح ػله الذةذك ػا التةريبيػا التػا اسػتاتذه  نذػػكلت 

( كهػػػك   لػػػع ذػػػف الذتكسػػػط الحسػػػابا للذةذك ػػػا ْٖ.ِِالػػػتتلـ التكليػػػتم  لػػػع ذتكسػػػط حسػػػابا بلػػػغ )
(د كلتحتيػػػت  يذػػػا كلا ثانػػػه الفػػػركؽ بػػػيف ّّ.ُْاتيػػػا كل بلػػػغ )اليػػػابطا التػػػا ترسػػػه بالطري ػػػا ان تي

( تػػـ تطبيػػؽ تحليػػؿ التبػػايف انحػػاتم = َٓ.َالذتكسػػطاه لاه تنلػػا كح ػػاايا  نػػت ذسػػتكل تنلػػا )
(One way ANCOVA( د كةاءه نتاا  تحليؿ التبايف  لع النحك اللم يكيحه الةتكؿ)ٖ.) 
 

 (2الجدول )
 ( ليت ار دللة الفروق في أداء الطال ات ANCOVAدي)تحميل الت اين المصاحب الحا

 عمل مقياس ميارة تيريح الحديث الن وي

 مصدر الت اين
مجمو  
 المر عات

درجات 
 الحرية

متوألط 
مألتوى  قيمة ف المر عات

 الدللة
مر ع 
 ايتا

 .َْٖ .َٖٕ ِٓٗ.ّ َِٖ.ِٔ ُ َِٖ.ِٔ ذ ار  تاري  الحتيث النبكم قبلا
 .ِٖٓ .َََ* ُّٓ.َْ َُٔ.ٖٕٔ ُ َُٔ.ٖٕٔ استراتيةيا التتريم

    َٓٔ.ُٗ ّٔ ّْْ.ٖٔٔ الاطأ
     ّٖ ْٕٗ.ُْٓٓ الثلا الذتتؿ

 

 .(= َٓ.َ)تنلا كح اايا  نت ذستكل تنلا  *
 

 َٓ.َ( كلػػع كةػػكت  ػػركؽ لاه تنلػػا كح ػػاايا  نػػت ذسػػتكل تنلػػا )ٖتشػػير النتػػاا   ػػا الةػػتكؿ )       
=ذ يػػػام ذ ػػػػار  تاػػػػري  الحػػػتيث النبػػػػكم البتػػػػتم تبتػػػا لذتغيػػػػر اسػػػػتراتيةيا   لػػػػع ( أتاء   ػػػرات التراسػػػػا

(. كإليةػػػات َََ.َكبذسػػػتكل تنلػػػا )د (ُّٓ.َْاسػػػتناتان كلػػػع قيذػػػا ؼ الذحسػػػكبا كل بلغػػػه )د التػػػتريم
%( ذػػػف ٖ.ِٓ م  ف )د (.ِٖٓتػػـػ حسػػػات ذربػػػت كيتػػػا كبلػػػغ )د حةػػـػ اأ ػػػر لذتغيػػػر اسػػػتراتيةيا التػػػتريم

ه  ينػػا التراسػػا  لػػع ذ يػػام ذ ػػار  تاػػري  الحػػتيث النبػػكم يتػػكت كلػػع اسػػتراتيةيا التبػػايف  ػػا  تاء طالبػػا
 التتريم بينذا يرةت اأ ر الباقا لتكاذؿ  ارل.

 لػػػع ذ يػػػام ذ ػػػار  تاػػػري    ػػػا  تاء الطالبػػػاهكذػػػف  ةػػػؿ ذتر ػػػا ل ػػػالح ذػػػف ثانػػػه الفػػػركؽ        
تاػري  التراسػا  لػع ااتبػار ذ ػاراه تـ استارات الذتكسػطاه الحسػابيا الذتتلػا أتاء ذةذػك تا الحتيث 

 ( يبيف للؾ.ٗكالةتكؿ )د الحتيث النبكم البتتم
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 (2الجدول )
 المتوألطات الحألا ية ال عدية المعدلة واليطاء المعيارية أداء الطال ات عمل مقياس 

 ككلميارة تيريح الحديث الن وي 

 المتوألط المجموعة
 الحألا ي المعدل

 اليطأ
 المعياري

 َُّ.ُ ِٖ.ِّ التةريبيا
 ََّ.ُ ُٗ.ُّ اليابطا

 

(  ف الذتكسػػػط الحسػػابا البتػػػتم الذتػػتؿ أتاء طالبػػػاه ثليػػا الشػػػريتا  ػػػا ٗيالحػػظ ذػػػف الةػػتكؿ )       
(د كهػػك ِٖ.ِّالةاذتػا اأرتنيػا  لػػع ذ يػام ذ ػار  تاػػري  الحػتيث النبػػكم للذةذك ػا التةريبيػا قػػت بلػغ )

 ػػا  تاء (د كهػػلا يتنػػا  ف الفػػرؽ ُٗ.ُّالػػلم بلػػغ )   لػػع ذػػف الذتكسػػط الحسػػابا للذةذك ػػا اليػػابطا
 الطالباه ثاف ل الح الذةذك ا التةريبيا.

كيذثػػػف تفسػػػير تفػػػكؽ الذةذك ػػػا التةريبيػػػا  لػػػع الذةذك ػػػا اليػػػابطا التػػػا ترسػػػه بالطري ػػػا        
 : ان تياتيا  لع ذ يام ذ ار  تاري  الحتيث النبكم بذا يلا

  ليػا اةتذا يػا( التػا تػـ تك يرهػا للطالبػاه  ػا قا ػا الذحايػر   ف طبيتا البياا التتليذيػا )تفا
الذتتػػات  ػػػا تيػػذنه ثسػػران للػػركتيف كاأسػػلكت د ذػػف اػػالؿ اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم

كك ػػره ةػػكان يسػػكتد الحذػػام كالتحفيػػي بػػيف د تػػتريم ذػػات  تاػػري  اأحاتيػػث كتراسػػا اأسػػانيت
ذف االؿ اأنشػطا د ترم الذات  ذف ة ا  ارلالطالباه  نفس ف ذف ة ا كبيف الطالباه كذ

كالذ اتر التتليذيا الذتنك ا التػا ك رهػا  نذػكلت د كالكاةباه التذلياد ك كراؽ التذؿد التتليذيا
د ذذا  تل كلع ييات  نشاط الطالباه كر بت ف  ا الػتتلـ  ث ػرد التتلـ التكليتم   ناء استاتاذه

 لنبكم لتي ف.ذذا ساهـ  ا تنذيا ذ ار  تاري  الحتيث ا
 ف اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم كذػػا ك ػػرد ذػػف  ر ػػا التذػػؿ الةذػػا ا التتػػاكنا بػػيف الطالبػػاه  

افػػؼ ذػػف ذكاقػػؼ الرهبػػا كالتاػػكؼ التػػا تتتػػرم د كتبػػاتؿ الابػػراه  يذػػا بيػػن ف بحريػػا كاحتػػراـ
لبػػاه  ػػا ذذػػا يات ذػػف ر بػػا الطاد الطلبػػا   نػػاء تراسػػا ذػػات  تاػػري  اأحاتيػػث كتراسػػا اأسػػانيت

 ر ت ذستكل تتلذ ف لذ ار  تاري  الحتيث النبكم.
  سػػاهـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تثػػكيف  القػػا كيةابيػػا ذبنيػػا  لػػع ال  ػػا كانحتػػراـ الذتبػػاتؿ

ن اشػػػيا ةذا يػػػا بػػػيف ذػػػترم الذػػػات  قااػػػتان لحػػػكاراه   ػػػت ثػػػاف د بػػػيف ذػػػترم الذػػػات  كالطالبػػػاه
د   نػػاء تبػػاتؿ الابػػراه كالذفػػاهيـ  يذػػا بيػػن فد رثيػػيالطالبػػاه كذسػػتذت ةيػػت ل ػػف  ػػا ذرحلػػا الت
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يةػػػػات  القػػػػاه بػػػػيف هػػػػلد الذفػػػػاهيـ كالابػػػػراه السػػػػاب ا كالةتيػػػػت  ك ػػػػكنن كلػػػػع تتلػػػػـ الذتنػػػػع د كا 
 كللؾ بتت ذركرهف بذرحلا التحتم كالتطبيؽ.د الذست تؼ

 ذػات  ذ ػؿ ف طبيتا  نذكلت التتلـ التكليتم كذا ك رد ذف س انه تتلـ ذتنك ا   ناء تتريم ال :
كذلا ػػاه الذكايػػيت د كالكاةبػػاه الذتطػػا  ن ايػػا ثػػؿ ذحايػػر د كاأذ لػػاد اأنشػػطا التتليذيػػا

سػاهـ  ػا ييػات  تا تيػا الطالبػاه د كتكةيه ذػترم الذػات  ل ػفد التا تـ تكييت ا  لع الطالباه
ذػف كقػت نحػظ الباح ػاف للػؾ د نحك تتلـ تاػري  الحػتيث النبػكم كبالتػالا تنذيػا ذ ػار  التاػري 

 االؿ  باراه الذت  كال ناء   ناء تتريم الذات  ك ؽ اأنذكلت التكليتم.
 ػا ذراحلػه الاذػم )ذيسػرد كذكةػهد كتا ـػ  كٌ ر تكر ذترم الذات  ذف اػالؿ  نذػكلت اتتلـػ التكليػتم 

 ذذا د كالطالباهللطالباه( ةكان ذف ال  ا كاأذاف كالتفا ؿ انةتذا ا اإليةابا بيف الذترم 
  ا تنذيا ذ ار  تاري  الحتيث لتل طالباه الذةذك ا التةريبيا. ساهـ        
كتتفػػؽ هػػلد النتيةػػا ذػػت التتيػػت ذػػف التراسػػاه التػػا   بتػػه  ا ليػػا  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا        

كتراسػػا (  ػا تنذيػا ذ ػارتا الحػكار كاإلن ػاهد َُِٕ) تنذيػا ذ ػاراه ذتتػتت د ذ ػؿ تراسػا شػذم الػػتيف
 ا تنذيا التح يؿ الذتر ا كالتفثير التأذلا.(  َُِّالنكاةحا )

 

 : التوصيات
 :  ا يكء نتاا  التراسا الحاليا كاستنتاةات ا ي تـ الباح اف التك ياه التاليا        

  ت تكراه تتريبيا  ك كرش  ذؿ ق ير  أ يػاء ال ياػا التتريسػيا  ػا ثليػاه الشػريتا نطال  ـػ  -ُ
نتةاهػػػاه الحتي ػػػا  ػػػا الذيػػػتاف التربػػػكمد كذػػػف يػػػذن ا  لػػػع  سػػػاليت التػػػتريم الحتي ػػػاد كذػػػاها ا

  نذكلت التتلـ التكليتم اللم   به  تاليته  ا تنذيا ذ ار  تاري  الحتيث النبكم.
تشػػػةيت   يػػػاء ال ياػػػا التتريسػػػيا  ػػػا ثليػػػاه الشػػػريتا كا ك ػػػان جالذتا  ػػػيف  ػػػا ذةػػػاؿ  لػػـػ  -ِ

تم  ػػا تػػتريم ذكيػػك اه تاػػري  الحػػتيث النبػػكم كتاريةػػهج  لػػع اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػ
 الشر ا.الحتيث النبكمد كللؾ لذا له ذف   ر كيةابا  ا تنذيا الذ اراه اأساسيا لطلبا التلـ 

 

 :املصادر واملراجع

 :  المغة العر ية المراجع: أولً 
  الحربػػاد  ااشػػا. تك ػػيؼ كنذلةػػا لتطبيػػؽ اسػػتراتيةياه التػػتريم كالت ػػكيـ الحتي ػػا  ػػا ذ ػػرر تراسػػا

 .  َُِٕد ةاذتا اليرقاءد اأرتفد المؤتمر الدولي المحَكم لميارات يدمة الألنة الن وية نيت.اأسا
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 أثر األتيدام نموذج التعمم التوليدي في تنمية التفكير الألاتدللي والتحصايل فاي  سػذا .د سلذاف
 د. رسػالا ذاةسػتير  يػر ذنشػكر مادة الكيميااء لادى طال اات الصاف اأول الثاانوي  مكاة المكرماة

 .َُِِد ذثا الذثرذاد ةاذتا  ـ ال رل
 حذػػت. اسػػتاتاـ برنػػاذ  قػػااـ  لػػع نذػػكلت الػػتتلـ البنػػااا انةتذػػا ا ك  ػػرد  لػػع التح ػػيؿ د السػػيت 

دراألاااات فاااي المنااااىح كتنذيػػا بتػػػض الذ ػػاراه الحياتيػػػا لػػػتل تالذيػػل ال ػػػؼ الاػػػاذم انبتػػتااا. 
 .ْٕ-ُّد (ّٕ)د َََِد وطرق التدريس

 استاتاـ نذكلت التتلـ التكليػتم  ػا تنذيػا بتػض التذليػاه الريايػيا كتا تيػا  يت.  ا ليا د الشذرم
د (ِٓ)د َُِٖد المجماااة التر وياااةاإلنةػػاي لػػتل تالذيػػػل الذرحلػػا انبتتاايػػا ذنافيػػػا التح ػػيؿ. 

ُِّ-ُٔٓ. 
 فاعمياة األاتراتيجية تادريس مطاورة وفاق النارياة ال نائياة الجتماعياة فاي تذاير. د شذم التيف

الحوار واإلنصات لدى طال ات الصف العاشر اأألاألي  م حاث التر ياة اإلألاالمية  تنمية ميارتي
د الةاذتػػا اأرتنيػػاد .  طركحػػا تثتػػكراد  يػػر ذنشػػكر فااي عااوء دافعيااتين نحااو الااتعمم فااي اأردن

 .َُِٕ، اأرتف
 ذثتبػػا الذتتػػرؼ للنشػػر : الريػػاضد ّ. طأصااول التيااريح ودراألااة اأألااانيدذحذػػكت. د الطحػػاف

 .ُٔٗٗد كالتكييت
 بػػػتالثريـ؛ ابػػػك د  ذػػػر؛ كريثػػػاهد ياسػػػر؛ ذثحػػػؿد ذحذػػػت؛ الشػػػذالاد سػػػلطاف؛ ال ػػػاحتد التثايلػػػا 

 الواعا  لػا؛ د ذحذػت؛  بػك شػثرد  ػتيليؾ قاسـ؛  بكد ييات؛  ناـد  بتالرياؽ؛  بك حذاتد الب ؿ
 .َُِٖد تار الحاذت:  ذافد ِ. طودراألةاأألانيد التيريح فن في

  تمد  ذار.   ر استاتاـ نذكلت التتلـ التكليتم  ػا تح ػيؿ طلبػا الثبيساد  بت الكاحت؛ كالسا
د َُِِمجمة العماوم التر وياة والنفألاية. ال ؼ ال انا الذتكسط للذفاهيـ الرياييا كاستب اا ا. 

 . ُّٓ-ُْٖ(د ِد )ُّ
 .ذ اراه ةذت طرؽ الحتيث .  .ِٖٔ-ٗٔٓ(د ِد )ٓهػد ُّّْ. مجمة العموم الشرعية الالحـد كبراهـي
 تار الػػرايم :  ذػػافد ُ. طكيااف ناادرس عماام تيااريح الحااديثسػػلطاف.د حذػػي ؛ كالتثايلػػاد ارمالذليبػػ

 .ُٖٗٗد للنشر
 أثاار األااتيدام األااتراتيجية الااتعمم التولياادي فااي تاادريس التر يااة اإلألااالمية  حػػالـ. د النكاةحػا

. رسػالا عمل التحصيل المعرفي والتفكير التأممي لدى طال ات الصاف التاألاع اأألاألاي  غازة
 .َُِّد  لسطيفد  ر د الةاذتا اإلسالذياد تير  ير ذنشكر ذاةس
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 هػبا.  ا ليا انذكلت التتلـ التكليتم  ػا تح ػيؿ طالبػاه ال ػؼ الرابػت اإل ػتاتم  ػا د كاتم
 .ّٔٔ-ِّْد (ّٔ)د َُِْ. ديالي مجمةذات  التاريخ. 
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 (2) امللخل رقم
 مكياس موارة ختريج احلديث الهبوي

 
 : طم ةأعزائي ال

 ،،الألالم عميكم ورحمة اهلل و ركاتو
ي ػػـك الباح ػػاف بتراسػػا بتنػػكاف ج  ػػر اسػػتاتاـ  نذػػكلت الػػتتلـ التكليػػتم  ػػا تنذيػػا ذ ػػار  تاػػري         

 الحتيث النبكم لتل طالباه ثليا الشريتا  ا الةاذتا اأرتنياج.
لػتل طالبػاه ثليػا د يث النبكمكلتح يؽ هتؼ التراسا تـ بناء ذ يام ل يام ذ ار  تاري  الحت       

كيتيػػػذف الذ يػػػام قيػػػام قػػػتر  الطالبػػػاه لػػػ الث ذ ػػػاراه  ساسػػػيا د الشػػػريتا  ػػػا الةاذتػػػا اأرتنيػػػا
 : للتاري  كها

قػػتر  الطالبػػا  لػػع تاػػري  الحػػتيث ذػػف : ذ ػػار  تاػػري  الحػػتيث النبػػكم ذػػف ذ ػػاترد اأ ػػليا -ُ
كذػتف الحػتيث )طػػرؼ د حػتيثذ ػاترد اأ ػليا التػا تركيػػه بالسػنت  ػف طريػؽ ذتر ػػا راكم ال

  ك ذتر ا ثلذا باري   ا ذتنه.د ك فا باري   ا ذتنه  ك سنتدد كذكيكع الحتيثد الحتيث(
كبيػاف الذتابتػاه د قتر  الطالبا  لع رسـ شػةر  اإلسػنات كقراءت ػا: ذ ار  تراسا الحتيث النبكم -ِ

د تنباط ذػا يرشػت كليػػهكالشػر  التحليلػا للحػػتيث كاسػد كالحثػـ  لػػع ركا  الحػتيثد كالشػكاهت  ي ػا
 ثؿ للؾ تذ يتان للحثـ الذبتاا  لع الحتيث.

 قتر  الطالبا  لع كحالا الحتيث كلع ذ تر  ك ذرةت   لا.: ذ ار  التك يؽ التلذا -ّ
 لذػػػان بػػػأف ترةػػػاتثف  لػػػع الذ يػػػام د  رةػػػك التثػػػـر ب ػػػراء    ػػػراه الذ يػػػام  ػػػـ اإلةابػػػا  لي ػػػا       

كلػػف تسػػتاتـ كن أ ػػراض د  يػػا  القػػا بتح ػػيلثف  ػػا الذػػات سػػتيتاذؿ بسػػريا تاذػػا كلػػف يثػػكف ل ػػا 
 البحث التلذا   ط.

 ذت شثرنا كت اءنا لثـ بالتك يؽ
 ال احثان
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 : األم الطال ة

 

 عالمة(22): الألؤال اأول
تَّ ىنىا سيلىٍيذىافي  ىبيك الرًَّبيًت قىاؿى  ٍتفىػرو قىػاؿى : اقراا حتيث جحى تَّ ىنىا ًكٍسذىاً يؿي ٍبفي ةى ػتَّ ىنىا نىػاً تي ٍبػفي ذىاًلػًؾ ٍبػًف  ىبًػا : حى حى

ػلَّـى قىػاؿى د  ىٍف  ىًبا هيرىٍيرى ى د  ىٍف  ىًبيهً د  ىاًذرو  ىبيك سي ىٍيؿو  لىٍيػًه كىسى ػلَّع ا ي  ى ثه :  ىًف النًَّباِّ  ى ًكلىا : ليىػاي اٍلذينىػاً ًؽ  ىػالى
ػػتَّثى ثىػػلىتى  ػػتى  ىٍالىػػؼى د حى لىا كى ى ػػافى د كىاً  لىا اٍلتيًذػػفى اى ج  ػـػ  ةيبػػا  ػػف اأسػػالا ادتيػػا )بتػػت انسػػتتانا بذر  ػػاه  كىاً 
 :  اناتبار(

 ارسذا شةر   سانيت الحتيث .  
 كذتار الحتيثد كاستارةا الذتابتاه كالشكاهتد ك ذلا ذ ابلا أسانيت الحتيث .ت 
 احثـً  لع سنت الحتيث قبكنن  ك رتان.د بناءن  لع تراةـ الركا  الذكةكت بيف يتيؾً  .ت 
 ك يرها. يه ذف  ريت األفاظ كذا  يه ذف  حثاـ   تيا ك   يا  نبكم ببياف ذااشرحا الحتيث ال .ت 
 الحتيث ذف تركم كً بر.استنتةا ذا يرشت كليه  .ق 
 

 عالمة( 25): الألؤال الثاني
 كيحا الذ  كت بالرذكي ادتيا حست ثؿ ذ نؼ ل ا؟

 

 .تحفا اأشراؼ للحا ظ الذيم سا( ذف ثتاتد ؾد الرذكي )ذت .  
 : ذت
 : ؾ
 : سا

 

 .ؽ( ذف ثتات ذفتا  ثنكي السناد ؾد ص)الرذكي  .ت 
 : ص
 : ؾ
 : ؽ
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                                                                                 (522)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 ( ذف ثتات الذتةـ الذف رم ألفاظ الحتيثِٗد **ٕٗ)تم  ال   الرذكي .ت 
 :  ال : تم
ٕٗ** :ِٗ : 

 

 ض( ذف ثتات الةاذت ال غير للسيكطاد تد هػ)الرذكي  .د 
 : هػػ
 : ت

 : ض
 

 (عالمات 2): الألؤال الثالث
 : كلع ذ ترد اأ لا  ك ذرةته حست الذتلكذاه الذتك ر   ذاذؾ ك ؽ تاري  الحتيث التالا .  

 :ص  :ت

 Submit 

  :  

 Submit 
 

   

 

 بات  الذا الذنا ؽ -ثتات اإليذاف  - حيح الباارم 
ػػًا اٍلذينىػػاً ؽً   ذى ػػتَّ ىنىا  - 33بىػػاتي  ىالى ًبيػػتً  حى ػػلىٍيذىافي  ىبيػػك الرَّ ػػتَّ ىنىا: قىػػاؿى  سي اً يؿي ٍبػػفي  حى ًكٍسػػذى

ٍتفىػػرو  ػػتَّ ىنىا: قىػػاؿى  ةى ػػاًذرو  ىبيػػك سيػػ ىٍيؿو نىػػاً تي ٍبػػفي ذىا حى ػػفٍ د ًلػػًؾ ٍبػػًف  ىبًػػا  ى ػػفٍ د  ىًبيػػهً   ى  ىبًػػا   ى
ٍيرى ى  ـى قىػاؿى د هيرى ػلَّ سى لىٍيػًه كى ػلَّع ا ي  ى ًف النَّبًػاِّ  ى ثه :  ى ػتَّثى ثىػلىتى : ليىػاي اٍلذينىػاً ًؽ  ىػالى د ًكلىا حى

لىا كى ىتى  .د  ىٍالىؼى  كىاً  افى لىا اٍلتيًذفى اى  كىاً 

 

 

 

 :  تاليا ترتيبان  لذيان حست نظاـ التك يؽ الذتتذترتت بطاقا الثتات ال . ت
 .بيركهد تار  اترد هػ(ِٖٓ)ه د  حذت بف  لاد ابف حةرد ت ليت الت ليت

 
 
 


