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ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل }  اَّلله

َ َكثِيرا   َ َواْليَْوَم اْْلَِخَر َوذََكَر اَّلله  21 :األحزاب { يَْرُجو اَّلله
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 اإلهـداء 
 

 :إلى أهدي هذا الجهد المتواضع 

  سيد الخلق ونور الهدى، من بعثه هللا رحمة للعالمين .... سيدنا محمدد   الدذي أندار للندا
 .بل المعرفةوبين لهم س  الطريق، 

 هللا عنا كل خير. اأبي وأمي أطال هللا في عمارهما وجزاهم 
  عمداد  رحمدة )أسدامة  والشدهيدأرواح شهداء فلسطين....، وخاصة شهداء عائلتي، الشدهيد (

 هللا عليهم أجمعين.
 (رحمة هللا عليه.أبو محمدروح خالي العزيز على قلبي   
  في هذه الرحلة التعليمية. بجانبيوقفت زوجتي العزيزة، التي 
  وءإخواني جميعًا أدامهم هللا  .وحفظهم من كل س 
 أبنائي حفظهم هللا ورعاهم. 
 ،وخاالتي. وخالي أعمامي، وعمتي 
 هللا بو محمد تيم، وزوجه الطيبة حفظهمأ. 
 .كل من ساعدني ومد يد العون لي في إخراج هذه الرسالة 
 
 

 رسالتي،،، أ هدي جميعاً  هؤالء إلى                                

  



 ت
 

 شكر و تقدير
 َْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالِّدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِّحا تَْرَضااُُ و ِّ أَْوزِّ ْْ لِّاي َرب  أَْصالِّ

يَّتِّي إِّن ِّي تُْبُت  ينَ فِّي ذُر ِّ َن اْلُمْسلِّمِّ  [.15 :]األحقاف إِّلَْيَك َوإِّن ِّي مِّ
وعلى آله وصحبه ومن   الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على من علم النا  الخير محمد 

 :تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ......أما بعد
 ، وامتثدددااًل لقدددول حبيبندددا 13/322"ال يشدددكر هللا مدددن ال يشدددكر الندددا " )مسدددند أحمدددد  يقدددول الرسدددول 

فدإني أتقددم بخدالل الشدكر والعرفدان لجدامعتي،  ،ن يكون ألهدل الفضدل بعدد هللا الشدكرالبد  أ محمد 
لددى كليتددي كليددة التربيددة، وأسدداتذتها األفاضددل، علددى مددا بددذلوه ويبذلوندده فددي سددبيل  الجامعددة االسددالمية، واك

 االرتقاء بالمسيرة التعليمية.
والدذي أسدعدني بإشدرافه علدى هدذه  /كما وأتقدم بجزيل الشدكر مدن األسدتاذ الددكتور/ عبدد المعطدي األ دا

الرسالة، فقد رافقني في هذه الرحلة التعليمية ومنحني الكثير من وقتده، وجداد علديإ بإرشداده وتوجيهاتده، 
 ل التقدير واالحترام.من أجل االرتقاء بهذه الدراسة  فله مني ك

داود الددددكتور/  األسدددتاذ مناقشدددًا خارجيدددًا و  ،/محمدددد زقدددوتالددددكتور/ األسدددتاذ والشدددكر موصدددول لسدددعادة 
بداء توجيهاتهما واقتراحاتهما، والتي ساهمت في  حل ، مناقشًا داخليًا، على تفضلهما مناقشة الرسالة واك

ير إلدى مددير مدرسدة عبدد الكدريم الكرمدي للبندين تحسين وتجويد هذه الرسدالة، كمدا وأتقددم بالشدكر والتقدد
تطبيدق لونائبه األستاذ حسين الغلبان لما بذلوه مدن مسداعدة أحمد موسى برهوم،  ممثلة بمديرها األستاذ

 دراستي على عينة الدراسة.
لتدرى هدذه الرسدالة الندور  ؛كما وأتقدم بخالل الشكر مدن الددكتور محمدد خليدل أبدو تديم للوقدوف بجدانبي

أدوات تطبيق لًا أشكر األستاذ فهمي البريم مدر  مادة التربية االسالمية، لما بذله من جهد معي وأيض
 الدراسة .

هؤالء من ذكرتهم، أما من نسيتهم فهم أولى النا  بالشكر والدعاء لهم، وأسأل هللا تعالى أن يقبدل هدذا 
 يكون خالصًا لوجهه. أن العمل، و 

فقت في هذه الدراسة، فما كان مدن توفيدقف فمدن هللا، ومدا أن أكون قد و   وأخيًرا أسال هللا العلي العظيم
 كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان.

َلْيِه أ ِنيب  ﴾ ْلت  َواِ   (88)هود:  ﴿َوَما َتْوِفيِقي ِإالا ِباَّللاِ َعَلْيِه َتَوكا
                            الباحث/بالل صالح الدين أبو العال                                                     
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ةملخص الدراس  

تنميددة المفدداهيم ومهددارات  ، زاوج، شددار   فددي)فكددر ةهددذه الدراسددة التعددرف علددى أثددر إسددتراتيجيهدددفت  
التربيدددة االسدددالمية لددددى طدددالب الصددد  التاسدددع األساسدددي بغدددزة، وتتمثدددل مشدددكلة باالسدددتداللي التفكيدددر 
 بالسؤال الرئي  اآلتي:الدراسة 

التربيدددة ب) فكدددر، زاوج، شدددار   فدددي تنميدددة المفددداهيم ومهدددارات التفكيدددر االسدددتداللي  ةإسدددتراتيجي أثدددر مدددا 
 االسالمية لدى طالب الص  التاسع األساسي بغزة ؟

 وتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 في التربية االسالمية ؟ األساسيلدى طالب الص  التاسع ما المفاهيم المراد تنميتها   1
 ؟ األساسيالمراد تنميتها لدى طالب الص  التاسع ما مهارات التفكير االستداللي   2
البعددي بدين متوسدر درجدات  االختبدارفدي    05.0)هل توجد فروق  دالة إحصائية عند مستوى   3

الضدابطة فدي اختبدار المفداهيم تعدزى طالب المجموعة التجريبية، ومتوسدر درجدا ت طدالب المجموعدة 
 ، زاوج، شار    ؟ر)فك الستراتيجية

في التربية االسالمية على تنمية المفاهيم لدى طالب الص  )فكر، زاوج، شار    إستراتيجيةما أثر   4
 التاسع األساسي ؟

البعددي بدين متوسدر درجدات  االختبدارفدي    05.0)هل توجد فروق دالدة إحصدائية عندد مسدتوى   5
طدددددالب المجموعدددددة التجريبيدددددة، ومتوسدددددر درجدددددات طدددددالب المجموعدددددة الضدددددابطة فدددددي اختبدددددار التفكيدددددر 

 االستداللي تعزى الستراتيجية )فكر، زاوج، شار    ؟
فدي اختبددار مهدارات التفكيددر االسدتداللي لدددى طدالب الصدد  )فكر، زاوج، شددار    إسدتراتيجيةمدا أثددر   6

 ؟ األساسيالتاسع 
)فكر، زاوج، شددار   فددي التربيددة االسددالمية علددى تنميددة المفدداهيم لدددى إسددتراتيجيةفاعليددة توظيدد   مددا  7

 طالب الص  التاسع ؟
))فكر، زاوج، شدددار   فدددي التربيدددة االسدددالمية علدددى مهدددارات التفكيدددر إسدددتراتيجيةمدددا فاعليدددة توظيددد    8

 االستداللي لدى طالب الص  التاسع األساسي ؟
المتغيددر المستقل)إسددتراتيجية ة المددنهش شددبه التجريبددي لقيددا  أثددر الدراسدد وقددد اسددتخدم الباحددث فددي هددذه

على المتغير التابع ) مفاهيم السيرة النبوية ومهارات التفكير االستداللي ، حيث تدم  فكر، زاوج، شار  
  أ)من طالب الص  التاسع في مدرسة عبد الكرمي  أً   طالب80تطبيق الدراسة على عينة مكونة من)

مدددوزعين علدددى  2015-2014للعدددام الدراسدددي -شدددرق خدددانيون –تدددابع لمديريدددة التربيدددة والتعلددديم بندددين ال



 ج
 

  40وشعبة تجريبية وعددها ) اً   طالب40، شعبة ضابطة وعددها)قصدياً شعبتين دراسيتين تم اختيارهم 
داتين فروضها، فقد أعد الباحث أ تحقق منلل، وللوصول ألهداف الدراسة واالجابة عن أسئلتها، و اً طالب

  فقدرة مدن ندوخ اختيدار مدن متعددد واختبدار مهدارات التفكيدر 40هما اختبار تنميدة المفداهيم وعددد فقراتده)
  فقددرة مددن نددوخ اختيددار مددن متعدددد باالضددافة إلددى تحليددل المحتددوى لوحدددة 40االسددتداللي وعدددد فقراتدده)

مدن صددقهما وثباتهمدا علدى  ، وقدد تدم التأكدد-الجدزء األول–السيرة النبويدة مدن كتداب التربيدة االسدالمية 
وقددد تددم جمددع بنددين    أ)مددن طددالب مدرسددة عبددد الكددريم الكرمددي  اً   طالبدد30عينددة اسددتطالعية عددددها)

 ، ومعادلددددة كددددودر spssالبيانددددات وتحليلهددددا باسددددتخدام المعالجددددات االحصددددائية عددددن طريددددق برنددددامش )
، ومعامددل التمييددز وذلدد  اليجدداد معامددل ثبددات االختبددار  ، وطريقددة التجزئددة النصددفية،20ريتشاردسددون)

-independent sample  Tلحسداب معامدل التمييدز لكدل فقدرة مدن فقدرات االختبدار، واختبدار)ت  
test   الختبددار الفددروق بددين أداء المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة، ومعامددل إيتددا للكشدد  عددن فاعليددة

  اليجددداد حجدددم األثدددر للمتغيدددر المسدددتقل علدددى dج، شدددار  ،)التددددري  باسدددتخدام اسدددتراتيجية )فكدددر، زاو 
 المتغير التابع، ومعامل الكسب لبال  للكش  عن فاعلية االستراتيجية.

 وقد أسفرت نتائش الدراسة على اآلتي:

  بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة  05.0توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائية )  1
المجموعددة الضددابطة فددي اختبددار المفدداهيم البعدددي لصددال  المجموعددة  ومتوسددر درجددات طددالب

 التجريبية.
  بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة  05.0توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائية )  2

ومتوسددر درجددات طددالب المجموعددة الضددابطة فددي اختبددار مهددارات التفكيددر االسددتداللي لصددال  
 المجموعة التجريبية.

تحقددق إسددتراتيجية )فكددر، زاوج، شددار   حجددم تددأثير كبيددر فددي اختبددار تحصدديل مفدداهيم السدديرة   3
   مقاسًا بمربع إيتا.0. 14 ≤)النبوية بقيمة 

، زاوج، شار   حجم تأثير كبير في اختبار مهارات التفكيدر االسدتداللي تحقق إستراتيجية )فكر  4
   مقاسًا بمربع إيتا.0. 14 ≤)بقيمة 

)فكر، زاوج، شار   بفاعليتها فدي تنميدة مفداهيم السديرة النبويدة لددى طدالب  ةتتص  استراتيجي  5
  .1. 2 ≤)الص  التاسع األساسي، وتزيد نسبة الكسب المعدل لبال  

)فكددر، زاوج، شددار   بفاعليتهددا فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االسددتداللي لدددى  ةتتصدد  اسددتراتيجي  6
  .1. 2 ≤)المعدل لبال   طالب الص  التاسع األساسي، وتزيد نسبة الكسب

 تم وضع عدد من التوصيات منها: ما توصلت إليه الدراسة من نتائش في ضوء و



 ح
 

التربيدة االسدالمية،  مدادة ضرورة االهتمام باستخدام إسدتراتيجية )فكدر، زاوج، شدار   كمددخل لتددري 
لتددريبهم علدى كيفيدة توظيد   ؛ضرورة عقد دورات تدريبيدة للمعلمدينو  ،وفي جميع المراحل التعليمية 

ل المددواد، وتوضددي  دورهددا فددي التربيددة االسددالمية، وفددي كددمددادة  إسددتراتيجية )فكددر، زاوج، شددار   فددي 
وضدددرورة تبصدددير معلمدددي التربيدددة االسدددالمية بنتدددائش  المفددداهيم ومهدددارات التفكيدددر االسدددتداللي، تنميدددة

ذلدد  لالسددتفادة منهددا وتوظيفهددا فددي تنميددة األبحدداث والدراسددات التددي تناولددت االسددتراتيجيات البنائيددة، و 
 المفاهيم، وخاصة مفاهيم التربية االسالمية .
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 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 أ اآلية القرآنية
 ب االهداء
 ت وتقديرشكر 

 ث ملخل الدراسة )باللغة العربية 
 خ قائمة المحتويات
 ز قائمة الجداول

 ش المالحققائمة 

 : االطار العام للدراسةالفصل األول
 6-1 مقدمةال

 6 مشكلة الدراسة

 7 األسئلة الفرعية

 7 الدراسة وضفر 

 7 الدراسة هدافأ 

 8 أهمية الدراسة

 9 حدود الدراسة

 10 مصطلحات الدراسة

 النظري  االطار :الفصل الثاني
 14-12 استراتيجية )فكر، زاوج، شار   المحور األول:

 15-14 استراتيجية )فكر، زاوج، شار   خطوات

 16 ، زاوج، شار   في العملية التعليميةاستراتيجية )فكريزات مم

 19-17 دور المعلم في إستراتيجية )فكر، زاوج، شار   

      19 دور المتعلم في إستراتيجية )فكر، زاوج، شار 

 20 المفاهيم: المحور الثاني

 21 تعري  المفهوم



 د
 

 21  أنواخ المفاهيم بشكل عام

 22  أهمية المفاهيم

 22 مكونات وعناصر المفاهيم

 23 خصائل المفاهيم

 24 صعوبات تعلم المفاهيم

 24 مصادر صعوبات تعلم المفاهيم

 25 طريقة تقويم المفاهيم

 26 المفهوم الديني

 24-23 المفاهيم الدينية أنواخ  

 22 أهمية المفاهيم الدينية

 28 التفكير االستداللي: المحور الثالث

 29 التفكيرتعري   

 30 رخصائل التفكي

 33-31 أساليب تعليم التفكير

 33 مهارات التفكير

 34 التفكير االستداللي

 34 أهمية التفكير االستداللي

 35 منظور إسالمي التفكير االستداللي من

 36 مراحل التفكير االستداللي

 36 االستداللي مهارات التفكير

 36 التفكير االستقرائي أواًل:
 37 ثانيًا: التفكير االستنباطي

 37 ثالثا: التفكير االستنتاجي

 38 دور المعلم في تنمية مهارات التفكير االستداللي

 39  التربية االسالمية والسيرة المحور الرابع : منهش 

 39 التربية االسالمية منهش أهمية

 41-40 التربية االسالميةمنهش  أهداف 

 43-41 في فلسطين األهداف العامة لمنهاج التربية االسالمية 



 ذ
 

 

 

 44 السيرة النبوية

 44 أهمية دراسة السيرة النبوية
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:
ودمجهددا فددي المندداهش الدراسددية لقددد  أصددب  التعلدديم مددن أجددل تنميددة قدددرات المتعلمددين العقليددة 

هدفًا، للتعليم في الدول المتقدمة ، ذل  أنها تساعد المتعلم على التعامدل بكفداءة وفاعليدة مدع التطدورات 
التقددم التقندي والعلمدي ، و التطور التكنولوجي المتسارخ، و لسريعة الناتجة عن النمو المعرفيوالتغيرات ا

 الذي يعيشه العالم اليوم .

التددي تسددعى إلددى وجددود المددواطن المددتعلم  ،التربيددة تعتبددر أحددد مجدداالت الحيدداةومددن المعلددوم أن 
فيده، كمدا وأن للتربيدة  ايدات منهدا، والمتميز، و القادر على التكي  مدع متغيدرات العصدر الدذي يعدي  

 .  ر  حب التعلم

ملدددة مدددن وهدددو عبدددارة عدددن منظومدددة متكاتربيدددة فدددي تحقيدددق األهدددداف ،المدددنهش ومدددن وسدددائل ال
صدددفية ، ويشدددمل المدددنهش جميدددع المدددواد الدراسدددية واألنشدددطة الت التعليميدددة التدددي تقددددمها المدرسدددةالعمليدددا

 وجميع الخبرات التي يمرون بها . ،نواخ النشاط الذي يقوم به الطالب، فهو جميع أالالصفيةو 

التدي  ،مسدلمتدي تسداعد فدي بنداء االنسدان المدن أهدم المنداهش الويعتبر منهش التربيدة االسدالمية 
كمددا وتعمددل  ،ا حددولهم مددن تحددديات تواجدده االسددالمتكددون قددادرة علددى إعددداد  طددالب قددادرين علددى فهددم مدد

مناهش التربية االسالمية على بناء أجيال ناهضة وقدادرة علدى الحفدال علدى جدوهر شخصديتها وهويتهدا 
 في هذا العالم المضطرب الذي تدافعه قوى وتيارات فكرية عديدة.

ومددنهش التربيددة االسددالمية يسددعى إلددى صدديا ة شخصددية  ،رؤيددةأن لكددل مددنهش  ومددن المعلددوم 
وتصددديق سددلوكي ألسدد  االسددالم مدركددة للحركددة  ،هددا اسددتيعاب عقلددي واستشددعار وجدددانيمسددلمة قوام

تسدعى للبحدث الزمان والمكدان ذات تفكيدر منهجدي التاريخية له والمتمثلة في تجربة االنسان المسلم في 
وعي بمقومدددات هويتهدددا الدددعدددن الحقيقدددة وصدددوال إلدددى اليقدددين انطالقدددا مدددن الدددوعي بسدددنن هللا الكونيدددة ذات 

واضددعة نصددب أعينهددا  ،ل مجدداال للتددذوق والجمددال والحمايددةبددالكون ومددا فيدده مددن مسددخرات تمثدد هوتبصددر 
 ارة التربيددة والتعلدديم،وز ).االنسددان سددواء أكددان أخددا فددي الدددين أم نظيددرا فددي الخلددق ومنهجيددة التعامددل معدده

  7:  2009، دولة االمارات
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معدروف  ،محددد األهدداف والغايداتكما ويعتبر مدنهش التربيدة االسدالمية مدنهش واضد  المعدالم 
"بحدددد  وال كمدددا يقدددول المبغضدددون  ،الوسدددائل واألسددداليب وقدددد انتشدددر االسدددالم بأسدددلوب االقنددداخ ال االكدددراه

السي "، ويعتمد االقناخ في منهش التربية االسالمية علدى مصدادر التشدريع االسدالمي التدي تعدد أصدواًل 
، ثددم الباطددل مددن بددين يديدده وال مددن خلفدده ثابتددة لكددون هددذه المصددادر هددي كتدداب هللا تعددالى الددذي ال يأتيدده

 ولقدد بعدث هللا رسدوله الكدريم  ،السنة النبوية المطهرة الموحى بها من هللا تعدالى إلدى رسدولنا الكدريم 
بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى هللا بإذنه وسراجًا منيرا، فربى األمة خير تربية تجمدع بدين مثاليدة والواقدع 

  12:2011فكانت تربية مهارية إقناعية ومثااًل يحتذى به في العلم والعمل والعبادة )المساعيد،

منهاج التربية االسالمية المقررة على الطلبة دراستها في مراحل التعليم أحد فروخ  النبويةوتعد السيرة 
فددإن ، لددذا العددام المختلفددة، وهددي الدراسددات التددي البددد منهددا، كيدد  ال وهددي سدديرة حبيبنددا ونبينددا محمددد 

ددددل فددددي أفعددددال الرسددددول  ا لنبددددي الدددددار  لسدددديرة  وَمواقفدددده ي دددددر  حرصدددده الشددددديد علددددى بندددداء  والمتأم ِّ
فدددق مدددنهشف متدددوازن َيسدددتجيب للفطدددرة السدددليمة،الشخصدددية ال دددرة علدددى العطددداء  مسدددلمة و  دددز االرادة الح  وي حف ِّ

ولدددذل  ت شدددكل السددديرة النبويدددة سدددجاًل تربويدددًا حدددافاًل بدددالق يم والمعدددايير  ،واالبدددداخ مدددا لدددم ت صدددادم الشدددريعة
مواقد  عاليدة مدن االنسدانية ألنهدا "ت مِّثدل  والمهارات الكفيلة بإحداث َنقلة نوعية في كيان الطفل المسلم،

موها وعلوها  فهدي تعطدي التلميدذ انطباعدًا  أخرى واق  التي ال ترقى إليها م وعرض هذه المواق  في س 
أو عددددن أحددددد صددددحابته  بمحاولددددة التشددددبثه والتددددأثثر، وبخاصددددة إذا كددددان السددددلو  صددددادرًا عددددن الرسددددول 

   2002، وحواري ِّيه") علوان

، فقدد وضدع التربويدون اسدتراتيجيات منهدا اسدتراتيجيات وحدديثقدديم وتتنوخ طرق التدري  مدن 
علم، فهدددو يدددؤدي إلدددى تنشدددير تعمدددل علدددى تفعيدددل عمليتدددي التعلددديم والدددت تددديقائمدددة علدددى الدددتعلم النشدددر  وال

 ، ويجعله يشار  بفاعليه في العملية التعليمية.المتعلم

عدددل ، لجاألنشدددطةتدددي تددددمش مجموعدددة منوعدددة مدددن مدددن طدددرق التددددري  الالدددتعلم النشدددر  وي عتبدددر
، ويتناقشدوا ويبحثدوا، فالطلبدة بحاجدة إلدى أن يسدمعوا ويدروا ويسدألوا بطريقة فاعلة وحيوية، الدماغ يعمل

 . 162:2010ويوظفوا، ويدرسوا المحتوى، وهذا صحي  في بيئات التعلم وجهًا لوجه. )بدوي،

بوصددفه عمليددة تعلددم  وذلدد  ،عددد الددتعلم التعدداوني أحددد اسددتراتيجيات الددتعلم النشددر ذي المعنددىوي  
بديلة لنظام التعلم التقليدي حيث يتم تكوين مجموعات تعلم صغيرة لكي يعمدل المتعلمدون سدويا لفدرض 

ألندده كلمددا تعدداون أكثددر انعكدد  ذلدد  علددى   ارةثددة ممكنددة وهنددا يددتعلم الفددرد بإتحقيددق أقصددى إفددادة تعليميدد
   224م:2003تحصيله )زيتون 
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ة اهتمامددا خاصددًا ودعددت إلددى يددًا اهتمددت بدده الدراسددات الحديثددكمددا ويعددد هددذا التعلدديم توجهددا تربو 
  2:2006، وذل  للتأثيرات الجانبية التي يؤثرها على السلو  والتعلم )نصر ،تطبيقه

قائمددة علددى ومددن بددين االسددتراتيجيات المنبثقددة عددن النظريددة البنائيددة إسددتراتيجية الددتعلم النشددر ال
جية )فكددر ، زاوج شدددار   إذ تتميددز هدددذه االسددتراتيجية بأنهدددا ومدددن بينهددا إسدددتراتي مبددادا الدددتعلم التعدداوني

تعطي الطالب فرصة للتأمل )داخليدًا مدع نفسده وخارجيدًا مدع زمالئده، و التفكيدر والمراجعدة قبدل االجابدة 
  .568:2007الحل تعاونيًا. )زيتون: و التعاون والمشاركة في األفكار ومن ثم

تدي تعبدر عدن الطدالب اسمها مدن خطواتهدا الدثالث الشار   ، زاوج  ،وتستمد إستراتيجية )فكر
باسدددددددددددتخدام هدددددددددددذه االسدددددددددددتراتيجية ، وهدددددددددددي تسدددددددددددير وفدددددددددددق الخطدددددددددددوات االجرائيدددددددددددة أثنددددددددددداء تعلمهدددددددددددم 

  184:2005)سليمان،.التالية

  ثدم يطلدب المعلدم مدن  ،مرتبر بموضوخ الدر  أمام الطالب خطوة التفكير: يقوم المعلم بطرح سؤال
 لسؤال المطروح بشكل فردي مع تحديد زمن لذل .الطالب أن يفكر كل منهم في ا

  قددد يجلدد  ه مددع أحددد زمالئدده )فددي شددكل أزواج  خطددوة المزاوجددة: وفيهددا يندداق  كددل طالددب إجابتدد ،
 .يتبادال اآلراء واألفكار ثنائياً ، وذل  لأمامه أو وفقًا لما يراه المعلم بجواره أو

  ن يعرضوا ما توصلوا إليه من حلول وأفكار خطوة المشاركة: يطلب من األزواج الواحد تلو اآلخر أ
حول السؤال المطروح أمام الفصل ، حتى يتاح لنص  األزواج الفرصة لعرض ما توصدلوا إليده ، وقدد 
يكتفددي بربدددع األزواج تبعددًا للوقدددت المحدددد لهدددم ،ويمكددن هندددا للمعلددم تسدددجيل االجابددات علدددى السدددبورة أو 

 شاشة العرض.
الطددالب علددى تحصدديل المددادة تسدداعد شددطة فددي هددذه االسددتراتيجية ن هددذه الممارسددات واألنإإذ 

، ومدن هدذا المنطلدق وتعمل على تنمية تفكيرهم، فضاًل عن تكوين بيئة تعليمية نشدطة وحيويدة ،العلمية
 .االسالمية و تفكيرهم االستداللي، وهي تنمية مفاهيم التربية مكن تحقيق أهداف الدراسة الحاليةي

ودراسددة   2012دراسددة )المطيددري ، شددار   ،التددي اهتمددت بإسدتراتيجية )فكددر، زاوجسددات ومدن بددين الدرا
هندددا جددداءت هدددذه  مدددنو   2013)النجدددار،ودراسدددة    2010 دراسدددة )أبدددو  دددالي،و   2004)حمدددادة ،و

بالتربيدة االسدالمية  شدار   فدي تنميدة مفداهيم السديرة النبويدة ،عرفة أثر إستراتيجية )فكر، زاوجلم الدراسة
 ومهارات التفكير االستداللي.

تصدب  بدل  ؛التي  ال نسدتطيع االسدتغناء عنهدا ويعتبر التفكير من المهارات  االنسانية المهمة
، وقد توصل البداحثون إلدى أن التفكيدر مهدارة يمكدن أن تتطدور بالتددريب ، الحياة ال معنى لها من  يره
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، بددل البددد للمددتعلم مددن أنشددطة تربويددة معدددة بشددكل جيددد حتددى يددتم غفددرا  وال يمكددن أن يحدددث التفكيددر مددن
إلدى التفكيدر المطلدق  ايدة المندال، هدذا  ، بالر م مدن أن الوصدولالتفكير لديه بمستوياته المختلفةتنمية 

، بدرجددددددة عاليددددددة مددددددن الفاعليددددددة هددددددو الشدددددديء رإن لددددددم تكددددددن مسددددددتحيلة، لكددددددن ممارسددددددة مهددددددارة التفكيدددددد
  83:2011الممكن.)العليمات،

كيددر إن تعلدديم مهددارات التفكيددر مددن خددالل محتددوى الكتدداب المدرسددي وتهيئددة الفددرل المثيددرة للتف
ن مهدارات التفكيدر العلأمدر فدي  ايدة األهميددة يددا ، وينبغدي أن يكدون هدددفًا رئيسدًا لمؤسسداتنا التعليميددة، واك

القددرآن الكددريم ، ويلفددت ممكددن أن تنمددو وتتحسددن بالتدددريب، و مددن األسدد  الرئيسددة للعبددادة هددي التفكيددر
انتباهنددددا إلددددى التفكيددددر فددددي اآليددددات القرآنيددددة بالصدددديغة الفعليددددة عبددددر اآليددددات التددددي دعددددت إلددددى التفكيددددر 

، واآليدددات التدددي دعدددت إلدددى  آيدددة148 )آيدددة واآليدددات التدددي دعدددت إلدددى التفكيدددر المتبصدددر  129)العقلدددي
آيدة   16)ت إلدى التفكدرآيدات، واآليدات التدي دعد  4 )، واآليات التي دعت إلى التدبرآية 269 )التذكر

)جدددروان  .آيدددة 20)، واآليدددات التدددي دعدددت إلدددى التفقددده آيدددات  7 )واآليدددات التدددي دعدددت إلدددى االعتبدددار 
،26:2002  

: مهدارات التفكيدر الددنيا التدي تعندي التفكير إلى  صنفين رئيسدين همدا ويمكن تصني  مهارات
،  ومهدارات التفكيدر العليدا التدي تعندي رعقليدة كدالحفو واالسدتظهار والتدذكاالستخدام المحددد للعمليدات ال

االسددددتخدام الواسددددع للعمليددددات العقليددددة، ويحدددددث ذلدددد  عندددددما يقددددوم الفددددرد بتفسددددير وتحليددددل المعلومددددات 
، لإلجابة على سؤال أو حل مشكلة ال يمكن حلهدا  عن الحلول أو الصيا ات البسيطةومعالجتها بعيداً 

، ويحتوي التفكير في المسدتويات العليدا علدى عددة الدنيا لروتيني للعمليات العقليةمن خالل االستخدام ا
  2:2015أنواخ من التفكير مثل التفكير االستداللي و التفكير االبداعي و التفكير الناقد.)امطير،

، حيدث تعيدنهم لطالب مهارات التفكير االستدالليالتفكير التي ينبغي أن يتعلمها ا ومن أنواخ 
، وبالتدالي تسداعدهم علدى لبناء للمعلومات التي بدين أيدديهمفاهيم والنقد اتل  المهارات على اكتساب الم

، فدددالتفكير ال أليددة مفددداهيم خطدددأ قددد يتعرضدددون لهدددا امددتال  المهدددارات الذاتيدددة فددي التصدددحي  و التعدددديل
نمدددا يبندددي علدددى معلومددد إلدددى الوقدددائع الجديددددة  ات ومعدددارف وخبدددرات سدددابقة باالضدددافةينطلددق مدددن فدددراغ واك

أن المعلومات التي يبنى عليها التفكير ينبغي أن  ،ونا  أمر مهم يجب التركيز عليه وه، وهوالمقدمات
  516:2013.)أبو لبن ، وعبد الحكيم ، تمد عل ادلة واضحة وبراهين ساطعةتكون صحيحة تع

ومن بين أنماط التفكير التدي هدي بحاجدة إلدى تنميدة وتددريب هدو التفكيدر االسدتداللي باعتبداره 
  أن التفكيدر االسدتداللي هدو العمليدة 12: 2003رات التفكيدر العليدا، إذا يدرى )الطيطدي،مهارة مدن مهدا
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التددي ينتقددل فيهددا المددتعلم مددن األفكددار العامددة إلددى األفكددار و المالمدد  الخاصددة أي اسددتخالل أحكدددام 
 خاصة من أحكام عامة .

 سددددددددالمية وي مددددددددادة التربيددددددددة االومددددددددن الدراسددددددددات التددددددددي اهتمددددددددت بتنميددددددددة التفكيددددددددر االسددددددددتداللي فدددددددد
  ودراسدددددددددددة 2006  ودراسدددددددددددة)الهويمل ،2011ودراسدددددددددددة)العليمات ،  2015،)امطيردراسدددددددددددة، يرها

   2008)الشرف،

أشدددددار إليددددده أكدددددد المهتمدددددون بالتربيدددددة والتعلددددديم علدددددى ضدددددرورة تعلدددددم المفددددداهيم وذلددددد  مدددددا وقدددددد 
مفداهيم فدي مختلد  يؤكد معظم المهتمين بالتربيدة والتعلديم بضدرورة تعلدم ال :  قائالً 30:2003)عبده:

علدى تحديدد  ،ومؤلفو الكتب الدراسية المختلفة المنهاج ومخططولذا يعمل المعلمون  ،المواد الدراسية
فالمفدداهيم  وتطددوير المددواد والطرائددق المناسددبة لتدريسددها، ،ي المسددتويات التعليميددة المتتابعددةالمفدداهيم فدد

 حل المشكالت.تشكل األسا  للتعلم األكثر تقدمًا كتعلم المبادا وتعلم 
جددراء الدراسددات فددي مددواد  وفددي ضددوء مددا سددبق مددن تعدددد طددرق التدددري  ومهددارات التدددري  واك

كمدا ، لباحدث السدتخدام هدذه االسدتراتيجية، األمدر الدذي دفدع اووحدات مختلفة، ونتائش مختلفة  مختلفة 
السددالمية يواجدده الحددو أن  تدددري  مددادة التربيددة ا ،الباحددث لمددادة التربيددة االسددالمية ومددن خددالل تدددري 

ون الطريقدة التقليديدة فدي أن معلمدي التربيدة االسدالمية يسدتخدم :كمًا مدن الصدعوبات، والتدي مدن أبرزهدا
ت ، وهددذا يتندداقض مددع االتجاهددا  للمعلومددة، والمددتعلم هددو المتلقددي، فددالمعلم هددو المصدددر الددرئيالتدددري 

لقدائم علدى إعمدال ، وتعزيدز الدتعلم اعلموالتي تدعوا الى إيجابيدة المدت، الحديثة ومتطلبات العصر الحالي
، كما ويرى الباحث من خالل عمله ومن مالحظات معلمي ومشرفي التربية االسالمية العقل و التفكير

تددري  مية  وخاصدة وحددة السديرة النبويدة، يحتداج السدتراتيجية لمادة التربية االسدالأن المحتوي العلمي 
، وهدذا ال يمكدن تحقيقده حتدى يتسدنى اسدتيعابها وبقداء أثرهداهم فعالة تثير دافعية الطالب وتجدذب انتبداه

 ، باالضافة إلى تدنيالتعلم النشربالطريقة التقليدية، بل يحتاج إلى استراتيجية جديدة من استراتيجيات 
كدراسدددددددة )الجدددددددالد ،  ،فهددددددم الطدددددددالب للمفدددددداهيم االسدددددددالمية وهددددددذا مدددددددا أكدتددددددده بعددددددض مدددددددن الدراسددددددات

الحدو الباحدث مدن خدالل وقدد ،  2011  ودراسدة)الرملى،2013مطلدق،   ودراسدة)أبو2006والشدملتي،
لدذا كاندت  االسدتداللي ات التفكيدرالعمل الميداني أن هندا  ضدعفًا فدي قددرة الطدالب علدى ممارسدة مهدار 

، شدار    رف علدى فاعليدة توظيد  إسدتراتيجية )فكدر، زاوجالحاجة ماسة الجدراء مثدل هدذه الدراسدة للتعد
ة لدددى طددالب الصدد  التاسدددع هددارات التفكيددر االسددتداللي  فدددي التربيددة االسددالميفددي تنميددة المفدداهيم وم

 بغزة، فكان سؤال الدراسة.األساسي 
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 مشكلة الدراسة:

 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

التربيـة ب اهيم ومهـارات التفكيـر االسـتداللي، شـارك ( فـي تنميـة المفـ، زاوج)فكـر إسـتراتيجيةأثـر ما 
 .بغزة ية لدى طالب الصف التاسع األساسياإلسالم

 عنه األسئلة الفرعية اآلتية:  توانبثق  

 في التربية االسالمية ؟ األساسيلدى طالب الص  التاسع  ما المفاهيم المراد تنميتها  1
 ؟ األساسيما مهارات التفكير االستداللي  المراد تنميتها لدى طالب الص  التاسع   2
البعددي بدين متوسدر  االختبارفي    05.0)دالة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق    3

درجدددات طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة ، ومتوسدددر درجدددا ت طدددالب المجموعدددة الضدددابطة فدددي 
 )فكر ، زاوج ، شار    ؟ الستراتيجيةاختبار المفاهيم تعزى 

االسدددالمية علددى تنميدددة المفدداهيم لددددى فدددي التربيددة  )فكدددر، زاوج، شددار    إسددتراتيجيةمددا أثدددر   4
 طالب الص  التاسع األساسي ؟

البعددي بدين متوسدر  االختبارفي    05.0)هل توجد فروق  دالة إحصائية عند مستوى   5
درجدددات طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة ، ومتوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة الضدددابطة فدددي 

 راتيجية )فكر ، زاوج ، شار    ؟اختبار التفكير االستداللي تعزى الست
في اختبار مهدارات التفكيدر االسدتداللي لددى طدالب  )فكر، زاوج، شار    إستراتيجيةما أثر   6

 ؟ األساسيالص  التاسع 
، شار   في التربية االسالمية على تنمية المفاهيم فكر، زاوج )إستراتيجيةما فاعلية توظي    7

 لدى طالب الص  التاسع ؟
، شدددار   فدددي التربيدددة االسدددالمية علدددى مهدددارات فكدددر، زاوج )إسدددتراتيجيةتوظيددد   مدددا فاعليدددة  8

 التفكير االستداللي لدى طالب الص  التاسع األساسي ؟

 الدراسة: وضفر 

  بدين متوسدر درجدات طدالب a 0.05 ≤توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى) ال  1
المفددداهيم  الضدددابطة فدددي اختبدددارالمجموعدددة التجريبيدددة ، ومتوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة 

 ، زاوج ، شار  .تعزي الستراتيجية )فكر
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، شار   حجم التأثير في اختبار تنمية مفاهيم السيرة النبوية تحقق إستراتيجية )فكر، زاوجال   2
   مقاسًا بمربع إيتا14.0≤)بقيمة 

ر درجدات طدالب   بدين متوسدa 0.05 ≤فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى) توجدد ال  3
، ومتوسدددر درجدددات طددددالب المجموعدددة الضدددابطة فدددي اختبدددار التفكيددددر لمجموعدددة التجريبيدددةا
 ، زاوج ، شار  .الستداللي تعزي الستراتيجية )فكرا

، شدددددار   حجدددددم التدددددأثير فدددددي اختبدددددار مهدددددارات التفكيدددددر ق إسدددددتراتيجية )فكدددددر، زاوجتحقدددددال   4
   مقاسًا بمربع إيتا.14.0≤)بقيمة  ياالستدالل

، شدار   بفاعليدة فدي تنميدة مفداهيم السديرة النبويدة بالتربيدة )فكدر، زاوجال تتص  إسدتراتيجية   5
االسدددالمية لددددى طدددالب الصددد  التاسدددع األساسدددي تزيدددد عدددن نسدددبة الكسدددب المعددددل لدددبال  

(≥1.2.  
، شددار   بفاعليددة فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االسددتداللي تتصدد  إسددتراتيجية )فكددر، زاوجال   6

سالمية لدى طالب الص  التاسع األساسي تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبال  بالتربية اال
(≥1.2.  

 أهداف الدراسة:  

 تحديد المفاهيم المراد تنميتها لدى طالب الص  التاسع األساسي في مادة التربية االسالمية.   1
التربيددددة تحديددددد مهددددارات التفكيددددر االسددددتداللي المددددراد تنميتهددددا لدددددى طددددالب الصدددد  التاسددددع فددددي مددددادة   2

 االسالمية.
  الوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية  3

 والمجموعة الضابطة في اختبار مفاهيم السيرة النبوية بالتربية االسالمية .
ة بالتربية معرفة مدى تأثير إستراتيجية)فكر ، زاوج ، شار   في اختبار تحصيل مفاهيم السيرة النبوي  4

 . 14.0≤)االسالمية مقاسًا بمربع إيتا 
الوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية    5

 والمجموعة الضابطة في مهارات التفكير االستداللي.
لي مقاسًا بمربع ، شار   في اختبار مهارات التفكير االستدالمعرفة مدى تأثير إستراتيجية)فكر، زاوج  6

 . 14.0≤)إيتا 
، زاوج، شار   في التربية االسالمية على تنمية المفاهيم لدى فة فاعلية توظي  إستراتيجية )فكرمعر   7

 طالب الص  التاسع األساسي.
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، شدددار   فددي التربيددة االسددالمية علددى تنميددة مهدددارات فددة فاعليددة توظيدد  إسددتراتيجية )فكددر، زاوجمعر   8
 لدى طالب الص  التاسع األساسي.التفكير االستداللي 

 أهمية الدراسة:

 ، وتظهر األهمية في الجوانب اآلتية:ة الدراسة من خالل تحقيق األهدافتتض  أهمي
، مددن مسددايرة االتجاهددات دي بدده التربويددون فددي الوقددت الحاضددرقددد تشددكل اسددتجابة موضددوعية لمددا ينددا  1

، قد تدؤدى إلدى وتجريب أساليب ونماذج تعليمية هتمام بالتفكير ومهارات التدري ،الحديثة والعالمية لال
 نتائش إيجابية في العملية التعليمية ومجاالتها.

ي المشدداركة ، كمددا تسدداعدهم علددفددي تنميددة مهددارات التفكيددر لدددى طلبددة المرحلددة األساسدديةقددد تسدداعد   2
 ) فكر، زاوج، شار  .من خالل مراحل إستراتيجية بشكل فعال،

، مددن ارًا لمهددارات التفكيددر االسددتداللي، ودلددياًل للمعلددم، واختبددالسدديرة النبويددةقددد تددوفر اختبددارًا لمفدداهيم   3
، والباحثون في مجال ات العليا، وطلبة الدراسمشرفو ومعلمو التربية االسالمية المأمول أن يستفيد منها

 تدري  التربية االسالمية عند إعداد أدواتهم للبحث.
في لتطددوير مهددارات التفكيددر االسددتداللي لدددي الطلبددة، مددن قددد تفيددد المعلمددين فددي إعطددائهم الوقددت الكددا  4

 خالل استخدام إستراتيجية ) فكر، زاوج، شار  .
) فكر، زاوج، قد تفيد المشرفين التربويين في عقد دورات تدريبية للمعلمين، علي استخدام إستراتيجية   5

ميدة التفكيدر االسدتداللي شار   علي أس  علمية ووفق خطواتها من أجل تدري  التربية االسالمية وتن
  لدي الطلبة.

، أو عندددد وضدددع خطدددر وتطدددوير منهددداج التربيدددة االسدددالمية ، عندددد صددديا ةقدددد تفيدددد واضدددعي المنهددداج  6
 إثرائية، لرفع مستوى مهارات التفكير االستداللي عند طالب الص  التاسع. وبرامش مساعدة و

 : حدود الدراسة

الصدد  التاسددع األساسددي فددي مدرسددة )عبددد الكددريم اقتصددرت الدراسددة الحاليددة علددى عينددة مددن طددالب  
، وقددد اقتصددرت 2016-2015للفصددل األول مددن العددام   الكرمددي)أ  التابعددة لمديريددة شددرق خددان يددون

للص   –الجزء األول –الدراسة على تدري  الوحدة الرابعة)السيرة النبوية  من كتاب التربية االسالمية 
ليتهددددا باسددددتخدام  اختبددددار فكددددر، زاوج، شددددار   وقيددددا  فاع) التاسددددع األساسددددي، باسددددتخدام إسددددتراتيجية 

 التفكير االستداللي. ، واختبار مهاراتالمفاهيم
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 مصطلحات الدراسة:

  ودراسددددة)عبيد 2008والدراسددددات السددددابقة كدراسددددة)كوج  وآخددددرون، بعددددد الرجددددوخ إلددددى األدب التربددددوي 
بتعريد  مصدطلحات الدراسددة    قدام الباحدث2010  ودراسدة )أبدو زيندة،2012  ودراسدة النجدار)2010

 إجرائيًا كالتالي:

مجموعددددة مددددن األنشددددطة التددددي سددددينفذها الباحددددث لتنميددددة المفدددداهيم ، شــــارك(: )فكر، زاوجإســــتراتيجية (1
 .ر االستداللي في السيرة النبوية بالتربية االسالميةومهارات التفكي

 مرورهم بخبرات متعددةالنا  بسبب عبارة عن كلمة أو شبه جملة أو مصطل  يتفق عليه : المفهوم
 .  " للداللة علي شيء معين

ويقددا  االسددتداللي، قدددرة طالددب الصدد  التاسددع علددى ممارسددة مهددارات التفكيددر  االســتداللي:التفكيــر  (2
 بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في المقيا  المعد لذل .

سنة والمصنفين ( 15-14هم الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين) طالب الصف التاسع األساسي:  (3

 ضمن مرحلة التعليم األساسي في السلم التعليمي الفلسطيني.

 
 



 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 

 إستراتيجية )فكر، زاوج، شارك( األول: المحور. 

 المفاهيم الثاني: المحور. 

 التفكير االستداللي :الثالث المحور. 

 :التربية اإلسالمية.منهج  المحور الرابع 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

تندداول الباحددث فددي هددذا الفصددل عرضددًا مفصدداًل لمحدداور الدراسددة التددي تتضددمن، المحددور 
فدددددي العمليدددددة  هدددددامميزاتو  هددددداخطواتو  هددددداتعريف،   شدددددار  زاوج، ،إسدددددتراتيجية )فكدددددرويتضدددددمن  األول:

 ها.المتعلم فيو دور المعلم و التعليمية 

 هأسداليب تعلمده، و خصائصدو  تعري  التفكيدرمن ويتض التفكير االستدالليويتضمن  المحور الثاني:
التفكيددددر االسددددتداللي مددددن منظددددور و تدددده، أهميو  التفكيددددر االسددددتدالليو ، مهددددارات التفكيددددره، و أنماطددددو 

 ه.دور المعلم في تنمية مهاراتو  ه،مهاراتو  همراحلو  إسالمي

أهميددة ، و أنددواخ المفدداهيم الدينيددةو  ،بشددكل عددام هدداأنواعو  هدداتعريفو المفدداهيم  الثالددث: ويتضددمنالمحددور 
 هاخصائصددد، و المفددداهيم مكوندددات وعناصدددربشدددكل خدددال، و  المفددداهيم الدينيدددة، المفددداهيم بشدددكل عدددام

 ها.طرق تقويمها، و مصادر صعوبات تعلمها، و صعوبات تعلمو 

، وأهميدة مدنهش و تعريد  المدنهشالتربية االسدالمية والسديرة النبويدة : ويتضمن منهش المحور الرابع  
هدداف األو التربيدة االسدالمية مدنهش وظدائ  ، و التربية االسالمية التربية االسالمية، و أهداف منهش
 .هاتدريسأهداف و  تهاأهمية دراسو  ،السيرة النبوية، و العامة لمنهاج التربية االسالمية

 شارك( زاوج، ،رإستراتيجية )فك المحور األول:

فدددي العمليدددة  هدددامميزاتو  هدددا،خطواتو شدددار    زاوج، ،رتراتيجية )فكدددتعريددد  إسددد، ويشدددمل هدددذا المحدددور
 -:ورالمح ا، وفيما يلي عرضًا لهذهاالمتعلم فيو دور المعلم و  ،التعليمية

  -:إستراتيجية )فكر، زاوج، شارك (
المعرفددددي و الثددددورة التكنولوجيددددة وتغيددددرات كبيددددرة علددددى كافددددة  بددددالنموالعصددددر الحددددالي  يتميددددز

لدم يعدد دور المعلدم  ،التغيدراتكدل هدذه وفدي ظدل   ،يع مجاالت الحياة المعاصرةالمستويات  في جم
علددى كيفيددة الحصددول عليهددا وتددوجيههم إلددى الددتعلم ، بددل تدددريبهم إلددى التالميددذ فحسددبنقددل المعرفددة 
فدي مدا يصدل  لى أن يتعلموا ويصبحوا نشطين فدي تعلمهدم وان يفكدروا مساعدتهم عو والنمو الذاتي، 

 لحياتهم.

عدددد مددن  الددتعلم مددن األمددور التددي نددادى بهددا وتعددد مسددألة مشدداركة المددتعلم بشددكل نشددر فددي عمليددة
 ،وجددان بياجيدده ،ومددن أبددرز هددؤالء المفكددرين جددون ديددوي  ،كددرين التربددويين منددذ عشددرات السددنينالمف
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وهددم جميعددًا يؤكدددون علدى أهميددة أن يبددذل المددتعلم جهدددًا عقليدًا فددي عمليددة الددتعلم مددن  وجيدروم برونددر
 . 154:2003،بأنشطة التعلم )زيتون خالل قيامه 

نددده يبندددي إوالدددتعلم النشدددر يركدددز علدددى دور المدددتعلم وتفاعلددده مدددع الموقددد  التعليمدددي حيدددث 
م، وقدد أشدارت نتدائش عددد مدن المعرفة من خالل نشاطه ومشاركته النشطة فدي عمليدة التعلديم والدتعل

 ،الدراسدية وعلدى عددد مدن المتغيدرات الدراسات السابقة إلي فاعلية الدتعلم النشدر فدي عددد مدن المدواد
عددال ونشددر طددوال الحصددة، وسدداعد هددذا علددى  تحمددل حيددث يتطلددب مددن المتعلمددين العمددل بشددكل فِّ 

المعرفة القديمة والمعرفة الجديددة المتعلمين لمسؤولية التعلم ودقة تنظيم المعرفة ومحاولة الربر بين 
ى تخزينهدددا واسدددتيعابها ، كمدددا سددداعد علدددظددديم المعلومدددات والمعرفدددة بشدددكل جيددددممدددا سددداعد علدددى تن، 

 . 2005)عبد الوهاب،  ،2001)سالم، .على الفهم والمعنى ، مما جعل التعلم قائمواسترجاعها

وقد تم اقتراحها في  ،التعاوني النشريبة صغيرة للتعلم ، زاوج، شار    تركوتعتبر إستراتيجية )فكر
هو وأعوانه في جامعة ماري  ثم طورها م،1981عام  Frank Lymanبداية األمر من قبل

  .92-91م:1999)عبد الحميد، 1985،عام Mary Landالند

، زاوج، شار    أحد إستراتيجيات التعلم التعاوني النشر حيث تستخدم كما وتعتبر إستراتيجية )فكر
ة رياضية ما ما لدى التالميذ من معرفة سابقة للموق  التعليمي أو الحداث رد فعل حول مشكل لتنشير

ناقشة أفكارهما التأمل والتفكير لبعض الوقت يقوم كل زوج من التالميذ بم ،يدفبعد أن يتم بشكل فر 
وتسجيل ما  ،ميذ في مناقشتها حول نف  الفكرةثم يشاركا زوج آخر من التال ،لحل المشكلة معاً 

  .856: 2007توصلوا إليه جميعًا ليمثل فكرًا واحدًا للمجموعة في حل المشكلة المثارة)نصر،

 تعريف إستراتيجية )فكر، زاوج ، شارك( : لقد تعددت وتنوعت تعريفات هذه اإلستراتيجية منها:

التعلم بأنها إحدى استراتيجيات "، زاوج، شار    ر)فك إستراتيجية  246: 2003)نصر،عرف
ًا قد يجل  ، يفكر مع زميله ليكونا زوجكر كل تلميذ بمفرده في معلومة مافبعد أن يف التعاوني

ثم تأتي المشاركة حيث يفكر كل زوج مع زوج آخر ليكونوا معًا المربع  ،بجواره أو مقاباًل له
  ."عندئذ يمار  كل تلميذ دورًا محددًا وفق فلسفة التعلم التعاوني الطالبي،

إسدددتراتيجيات الددددتعلم التعدددداوني  إحدددددىشددددار    ،زاوج ،سددددتراتيجية )فكدددرإ أن  2004)حمددددادة، ويدددرى 
، النشددددر التددددي ترتكددددز علددددى ديناميكيددددة وحركددددة وتفاعددددل ومشدددداركة التالميددددذ فددددي األنشددددطة التعليميددددة
وتسددتخدم لتنشددير وتحسددين مددا لدددى التالميددذ مددن معددارف وخبددرات سددابقة أو الحددداث ردة فعددل حددول 

التأمدل فدي صددمت للمشدكلة أو المعلومددة  -بشدكل فددردي–فبعدد أن يددتم  معلومدة رياضددية مدا،فكدرة أو 
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لبعض الوقت )دقيقة مثاًل ،يقوم كل زوج من التالميذ بمناقشة أفكارهمدا معدًا، ثدم يشداركا زوجدًا آخدر 
من التالميذ في مناقشتهما حول نف  المشكلة وتسجيل ما توصلوا إليه جميعا من نتائش ليمثل فكر 

 المجموعة ككل.

بأنها إحدى طرق التعلم التعاوني التي تساعد علدى تدوفير  فدرل  : 2004:عبيد)كما ويعرفها 
للتفكير الفردي )دون مقاطعة  ، وعلى عرض كل فرد ما ذكر فيده علدى زميدل لده ،وعلدى المشداركة  

ميددذ الفصددل فددي ، كمددا أنهددا تتضددمن إسددهامًا لكددل تالى التعلدديم التبددادلي بددين األقددرانالتعاونيددة ،وعلدد
 .العمل

 : أنها إحدى استراتيجيات التعلم النشر ذي المعنى ، وتمر هذه 2006:عبد الحميد)وتضي  
والمشاركة ،وتبدأ بأن يطرح المعلم سؤااًل  االستراتيجية بثالث خطوات :خطوات التفكير، والمزاوجة،

اقشوا ويتبادلوا اآلراء يفكروا فيه فرديًا لوقت محدود ، ثم يعملوا ثنائيًا لين أن،ويطلب من التالميذ 
، ثم يشاركوا الفصل بأكمله في أفكارهم التي توصلوا إليها حتى يجدوا حال للسؤال رواألفكا

  .        المطروح 

علم النشدر هدي إحددى اسدتراتيجيات الدتإسـتراتيجية )فكـر، زاوج، شـارك(  تعتبـرومن اآلراء السـابقة 
التفكير الفردي، كما وأنها تعزز  ، وتساعد المتعلم علىسير وفقًا لخطوات مدروسة ومنتظمةوالتي ت

 فاعلية دور المتعلم بتوجيه من المعلم .

بأنهدا إحددى إسدتراتيجيات الدتعلم التعداوني النشدر "، شار    إستراتيجية )فكر، زاوج ويعرف الباحث 
والتي تعتمد على حركة وتفاعل ومشداركة التالميدذ فدي األنشدطة التعليميدة وتهددف لتنشدير وتحسدين 

 ."ما لدى طالب الص  التاسع من معارف وخبرات سابقة والمتعلقة بوحدة السيرة النبوية 

 :خطوات إستراتيجية )فكر، زاوج، شارك (
شدار   تتكددون أساسدًا مددن  ،زاوج ،ربدان إسددتراتيجية )فكد،   55، 2012: ددالي )أبدو يدرى 

 ثالث خطوات وهي:

أو تدذكر أمدر معدين أو مالحظدة  ،علم تفكير تالميدذه بطدرح تسداؤل مداوفيها يستثير الم ،فكر بنفس  .1
دقدائق ولدي   ،ثم تتاح لكدل طالدب لحظدات قليلدة ،ن هذا السؤال متحديًا أو مفتوحاً ما ويجب أن يكو 

 للتفكير في االجابة.
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 ويقددارن كددل منهمددا أفكدداره ،ويحدددث عددن إجابتدده ،حددد زمالئددهألدد : يشددار  كددل تلميددذ  زاوج مددع زميددل .2
بداعا ا األفضل واألكثرويحددا االجابة التي يعتقدان أنه ويتاح أيضدا عددة لحظدات لتبدادل  ،إقناعا واك

 األفكار.
زوج مدددن التالميدددذ لكدددي يشددداركا بأفكارهمدددا فدددي هدددذه الخطدددوة يددددعو المعلدددم كدددل  شدددار  الفصدددل كلددده: .3

ويطلددددب  ويمكددددن إجددددراء ذلدددد  بصددددورة دوريددددة أو بدددددعوة كددددل زوج أو مددددن يرفددددع يددددده، ،لفصددددل كلددددها
ويمكددددن هنددددا للمعلددددم تسددددجيل اسددددتجابات التالميددددذ علددددى السددددبورة ،أو علددددى جهدددداز  ،)الكلمة االجابددددة
 سي.أاالسقاط الر 

 ، شار   تتكون من الخطوات اآلتية:زاوج، إستراتيجية )فكر بأن  1991:كما وبين )جابر

 : thinkالخطوة األولى )فكر.1

سددؤااًل أو مسددألة تدرتبر بالدددر  ويطلددب مددن الطددالب أن يقضدوا دقيقددة يفكددر كددل مددنهم  المعلددميطدرح 
 بمفردة في المسألة والكالم، والتجول  ير مسموح لهما في وقت التفكير.

 : pair)زاوج  الخطوة الثانية.2

مددن الطددالب ان ينقسدموا إلددى أزواج، ويناقشددوا مددا فكددروا فيدده، ويمكددن ان  المعلددميلدي ذلدد  ان يطلددب 
يكددون التفاعددل خددالل هدددذه المدددة االشددترا  فدددي االجابددة اذا كددان السددؤال قدددد طددرح او االشددترا  فدددي 

 دقائق.  5-4األفكار ،إذا كان قد تم تحديد مسألة معينة ومدة هذه الخطوة بين 

 :  shareثالثة)شار الخطوة ال.3
قبدل  وفيها يعبر الطلبة لفظيًا عدن إجابداتهم عدن السدؤال أمدام الصد  عدن طريدق المنداداة علديهم مدن

ويمكدن أن ينظمدوا إجابداتهم  ،ن خدالل رفدع األيددي تؤخدذ االجابداتومد ،المعلم للمشاركة في أفكدارهم
 .على جدول لو خرائر أو رسوم بيانية للتأكد من صحتها

، شدار   تسدير وفدق خطدوات متتابعدة ومنتظمدة تجعدل يتض  أن اسدتراتيجية )فكدر، زاوجمما سبق و 
 ،ومشدكالت  لتفكير فيما يعرض عليهم مدن أسدئلةبيئة التعليم مليئة بما يشجع ويحفز الطالب إلى ا

كما أنها تساعد على ترابر وتالحم جميع أطراف العملية التعليمية ، سواء المعلم و التالميذ والمادة 
لتعليميددة، وهدددذا كفيددل ان يخلدددق مجتمعددًا متعاوندددًا ومتكدداماًل ، يسددداعد المتعلمددين علدددى التعبيددر عدددن ا

 .ل حرية ودون خجل أو ترددأفكارهم بك
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وعلدي تطبيدق المشداركة  ،مل على زيادة فرل التفكير الفدرديأن هذه االستراتيجية تع ويرى الباحث
ترسدي  مبددأ الدتعلم بداألقران،  الحجرة الصفية، وأيضًا تعمدل علدى التعاونية التي البد أن تكون داخل

وتجعددل بيئددة الددتعلم  مليئدة بمددا يثيددر ويحفددز  كمدا أنهددا تضددمن إسددهام كدل طددالب الفصددل فددي العمدل،
لدده الدددور  علمجانددب ذلدد  فددالم إلددى، فيمددا يعددرض عليدده مددن أسددئلة ومشددكالتالتالميددذ إلددى التفكيددر 

 ة فهو المعد والمخطر لهذه االستراتيجية قبل التنفيدذ داخدل الصد ،األسا  في تدريسه بهذه الطريق
ألنشدطة التدي سديكل  اواكعدداد  فيقدوم بتقسديم الطدالب، ،لهذه االستراتيجيةر بحيث يقوم بوضع تصو 

على االستفسارات من قبل الطالب وهو الذي  ويرد ،ها وهو الذي يتابع عمل المجموعاتالطالب ب
 .ويالحو أداء الطالب ويقدم لهم تغذية راجعة ،المناقشات داخل المجموعات إلىيستمع 

  مميزات إستراتيجية )فكر، زاوج ، شارك ( في العملية التعليمية:

شددددار   تتسددددم بالعديددددد مددددن  ،زاوج ،سددددات التربويددددة أن إسددددتراتيجية )فكددددرأكدددددت األدبيددددات والدرا
 ا:هالمميزات من

فهدي ذات  ،تسدتغرق وقتدًا طدوياًل فدي تحضديرها وال ،ريعة التطبيدقوسد ،إسدتراتيجية سدهلة االسدتخدام  .1
 (Alsion King1993:1)خطوات وتعليمات واضحة ومحددة.

ا تمكدنهم مدن التفكيدر بصدورة كمد ،المعلومدات والوصدول إليهدا بأنفسدهمتساعد الطالب على اكتساب  .2
 Smith)لدى فهدم أكثددر عمقدًا لموضدوخ الدددر  والوصددول إ ،والقددرة علددى تحليدل المعلومدات ،نقديدة

Ann, 1999:4.  
وهددذه العمليددة تعتبددر عمليددة  الفرصددة لمناقشددة أفكددارهم معددًا، الطلبددةتعطددي هددذه االسددتراتيجية جميددع  .3

 Millisألن البنيدددة المعرفيدددة عندددد التالميدددذ تبددددأ فدددي التكدددوين مدددن خدددالل تلددد  المناقشدددات.) مهمدددة
&Cottell, 1998.  

 ،ثددم يدتم جمعهدا مدن قبدل المعلددم ،كددارهم الفرديدة فدي بطاقدات أو كدروتفرصدة كتابدة أفتتدي  للتالميدذ  .4
  Lyman, 1981مما يعطي له الفرصة للتعرف على تفكير وفهم تالميذه وتقييمهم بشكل فردي.)

 ويددتم ذلدد  مددن خددالل العمددل الزوجي)فكددل تلميددذين يعمددالن معددًا، ،لحجددرة الدراسددة إكسدداب الحيويددة .5
ألن كل منهما إما نستمع إما متحدث  وأيضًا مدن خدالل مشداركة بداقي الفصدل فدي  ،وتزداد الفعالية

              عددن آرائهددم. التعبيددراألفكددار والتعليقددات التددي تلبددي احتياجددات الطددالب للتواصددل االجتمدداعي وحريددة 
 . 216:2003نصر، )
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تمع لزميلدده بفهددم فهددي تتددي  الفرصددة أمددام كددل تلميددذ لكددي يسدد تدددعيم بعددض عددادات العقددل المنتجددة، .6
ويجدب االهتمدام بهدذا الندوخ مدن السدلو   ،شكال السدلو  المددعم لعدادات العقدلويعد هذا من أ ومودة

 يلهم المرتفع وتفهم آراء اآلخرينلما له من جوانب تدعيم أساسية في تعلم التالميذ وتحص
ارة والمناقشة والتعزيز االث، في موق  تعليمية تتوافر فيها علم نشطًا وفاعاًل أثناء التدري تجعل المت .7

ممدددا يدددؤدي إلدددى االقبدددال علدددى المدددادة وحبهدددا  ،ؤدي إلدددى التركيدددز فدددي أثنددداء الدددتعلم، وهدددذا يدددوالتشدددويق
  .19:2005وبالتالي زيادة التحصيل الدراسي)الزعبي،

 ،فوائدها كثيرة ومتعدددة حيدث ،جية توص  بأنها إستراتيجية بسيطةهذه االستراتي ويمكن القول بأن
 ال أيضدداً  ،ادة تفاعلدده فددي العمليددة التعليميددةتجعددل تمركددز الددتعلم حددول المددتعلم وتعمددل علددى زيددأنهددا 

وهدددذا  ،وبسددديطة يمكدددن تطبيقهدددا بسدددهولة ويددد  ، وخطواتهدددا محدددددةتحتددداج لوقدددت طويدددل فدددي تنفيدددذها
 يساعد المدر  على قيادة الفصل قيادة جيدة .

 :، زاوج، شارك (ردور المعلم في إستراتيجية )فك

 ،في نجاح العملية التعليمية هو محور االرتكاز والعامل الرئي من المعلوم أن المعلم 
إلى مناهش جديدة واستراتيجيات تدريسية فعالة فلن تنج  العملية التعليمية وتحقق  لوصومهما ت  

فعلى  ،والخطر القادر على تطبيق وتنفيذ هذه االستراتيجيات والنظريات علمأهدافها إال إذا توافر الم
في العملية التعليمية إال أن هذا لن يقلل  هالر م من أن التعلم ونظرياته يؤكد دور الطالب وتفاعل

 ،لضمان تحقيق األهداف التعليمية المرجوة من الموق  التعليمي علممن الدور الذي يقوم به الم
ييال  ، وج   Pearl  2004بيرل)  و  (SmithAnn 1999سميث آن   ومن هنا يرى كل من 

أن للمعلم في   (Marilyn et al 2006مارلين وآخرون.  و  Jones, 2004  Jeela) جونز
 شار    عدة أدوار منها: ،زاوج  ،إستراتيجية )فكر

 : قبل الدر :أوالً 

  طالدبتحديد األهداف التعليمية المرجوة لكل در  بوضدوح بهددف معرفدة السدلو  الدذي ينبغدي لكدل 
 أن يكون قادرًا على أدائه في نهاية الدر .

  األدوات والوسائل التعليمية الالزمة لكل در .إعداد وتجهيز 
 تضددم كددل ذ الفصددل إلددى مجموعددات  يددر متجانسددةتكددوين المجموعددات يقددوم المعلددم بتقسدديم تالميدد ،

متدرجددة ، حيددث يددتم تقسدديم التالميددذ إلددى أربددع مسددتويات مددن مسددتويات مختلفددة طلبددة  4عددة )مجمو 
، بحيددث يتكددون تقسدديم أفددراد المجموعددة إلددى زوجددين ، ثددم يددتممددوخ التلميددذ فددي العددام السددابقحسددب مج
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 طالددب، ويتكددون الددزوج مددن فددي المسددتوى الرابددع طالددباألول و  فددي المسددتوى  طالددبالددزوج األول مددن 
 في المستوى الثاني وتلميذ في المستوي الثالث.

  أفددراد كددل مجموعددة فددي مواجهددة بعضددهم الددبعض حتددى ، فدديجل إعددداد بيئددة الددتعلم أو حجددرة الصدد 
يكون ، وحتى يتمكنوا من تبادل المعلومات، ويجب أن يراعى أن يحدث أكبر قدر من التفاعل بينهم
 ، وذل  لسهولة تنفيذ الخطوة الثانية من االستراتيجية.كل زوج من األزواج متجاوران

  ثانيًا: أثناء الدر :

  الدذي يفكدر فيده  ، ويعلن عن الوقتالسؤال أو المشكلة محل النقا  طلبة الص يطرح المعلم على
 ، ووقت المناقشة الجماعية في كل خطوة بالتتابع.بمفردهم، ووقت المناقشة الثنائية الطلبة

  وتقديم العون إليهم في أضيق الحدود كأن يطرح المعلم بعض األفكار  الطالبمن الممكن مساعدة
، حتددى يضددمن المعلددم ان يكددون تفكيددر روحددة كمفدداتي  للحددلالمط التددي تسدداعدهم فددي حددل المشددكلة
 التالميذ موجهًا نحو حل المشكلة.

  ارهم وحلدولهم الفرديدة و الجماعيدةيكتبدون فيهدا أفكد الطدالبيقوم المعلم بتوزيع بطاقات عمدل علدى ،
تقددويمهم ، ومعرفدة طريقددة تفكيدر كدل تلميددذ وأيضدًا المعلددم تقيديم التالميدذ بشددكل فدرديوبدذل  يسدتطيع 

 جماعيًا.
 ن ، والتأكد من أنهم يتبادلو مهام المطلوبة في مراحلها الثالثمراقبة عمل المجموعات أثناء أدائهم لل

 اآلراء واألفكار والشرح.
  فض أي نزاخ أو خالف بين التالميذ من أن ينشأ من االختالف في وجهات النظر واآلراء، وتعويدد

 م واستماخ آراء اآلخرين واحترامهم.التالميذ الحرية في التعبير عن آرائه
  وتحقيددق أفضددل بشددكل تعدداوني النجدداز مهمددتهم بسددرعةحددث أفددراد كددل مجموعددة علددى العمددل معددًا و ،

وبددذل  يددتعلم التالميددذ  ،ن الدددرجات سددوف تمددن  للمجموعددة ككددلالنتددائش الممكنددة، كمددا يوضدد  لهددم أ
 .ضًا النجاز المهام المطلوبة معاً مساعدة بعضهم بع

  وبصورة فورية كلما أمكن ذل ة الراجعة عن سلوكهم أثناء العملالمجموعة بالتغذيإمداد ،. 
  عند الوصول لمرحلة المشاركة ووصول كل مجموعدة إلدى مندتش نهدائي يدتم عرضده مدن خدالل أفدراد

، ويجدددوز لبدداقي المجموعدددات تتددابع، أو يختددار المعلدددم أحدددهم لعرضددهالمجموعددة أفددراد المجموعدددة بال
، ويسددجل منددتش النهددائي وكيفيددة التوصددل إليددهاألسددئلة واالستفسددارات حددول هددذا ال بالصدد  أن توجدده

 المعلم لهذا المنتش درجة المجموعة ككل.
 ثالثًا: بعد الدر :

 لطالب.، وما تم التوصل إليه من قبل اتلخيل للنقاط األساسية في الدر  يقوم المعلم بتقديم 
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 ومدددا الحظددده علدددى المجموعدددات أثنددداء عملهددداووضدددوح، وبعبدددارات محدددددة عمدددا  ،يعلدددق بموضدددوعية ،
 ، ويعرض تقييمه ألداء المجموعات.يالت في سلوكه في المرات القادمةيقترحه من تعد

 وتحديد المجموعة الفائزة وتقديم التعزيز المناسب إليها.إعالن درجة كل مجموعة ، 
 شار   في التالي:،   دور المعلم في إستراتيجية )فكر، زاوج121:2003كما ويلخل )عبيد ،

حجددرة وذلدد  قبددل تنفيددذها داخددل  ،التخطددير للعمددل بهددذه االسددتراتيجيةيتمثددل دور المعلددم فددي األداء و 
رين.... التي ، مددن حيددث تصددوره لطريقددة تقسدديم المجموعددة واكعددداد األنشددطة )األسددئلة والتمدداالصدد 
مع ، ويسدتاتستفسدار وفي أثناء الددر  يتدابع عمدل المجموعدات، ويدرد علدى اال بها، طالبسيكل  ال

، ويعمددددل عددددل تددددذليل أيددددة صددددعوبات طددددالب، ويالحددددو أداء الإلددددى المناقشددددات داخددددل المجموعددددات
ا قد يشاهده عندهم أو يصلون إليده، كمدا يدنظم عدرض ممثلدي راجعة لم ةيواجهونها، ويقدم لهم تغذي

ل ، ثدددم ينتهدددي بتلخددديل واضددد  لمدددا تدددم التوصدددل إليددده مدددن إجابدددات عدددن أسدددئلة أو حلدددو المجموعدددات
 لمشكالت.

، فهددو المخطددر للعمددل قبددل بددر والددرئي  فددي هددذه االسددتراتيجيةأن للمعلددم الدددور األك ويددرى الباحددث 
مددن حيددث تقسدديم التالميددذ إلددى مجموعددات و مددن حيددث وضددع التصددور  حجددرة الصدد تنفيددذها داخددل 

المتددددابع لعمددددل  بهددددا، وفددددي أثندددداء الدددددر  هددددو طددددالبواكعددددداد األنشددددطة والتمددددارين التددددي سدددديكل  ال
هدو الدذي و ، وهو الذي يستمع  إلي المناقشات ،طالبالذي يرد على استفسارات الالمجموعات وهو 

، ثدم ينتهدي بتلخديل و الذي يقدم لهم التغذيدة الراجعدةه الطالبالصعوبات التي يواجهها  يذيب أي
 ما تم التوصل إليه التالميذ من إجابات عن األسئلة أو حلول لمشكالت .

 ، شارك (:، زاوجرلم في إستراتيجية )فكلمتعدور ا
الش  أن للمتعلم له دور كبير في إستراتيجية  )فكر، زاوج ، شار    وخاصة انده محدور العمليدة   

بحيددث ال  ،بالنشدداط والحيويددة داخددل حجددرة الصدد يمتدداز الددذي فهددو صدداحب الدددور النشددر  التعليميددة
المبادر في التعلم و المشار  والمناق  والمتفاعل يتوق  دوره على تلقي المعلومات فحسب بل هو 
  في األمور 66: 2008كما حددها) عبد الفتاح  مع زمالئه اآلخرين ،ويمكن تلخيل دور المتعلم

 التالية:

ما عنده مدن معلومدات وخبدرات ، وتنشير المشكلة المطروحة من قبل المعلم الفردي في حل التفكير .1
 .حل للمشكلة ا في التوصل إلى، وتوظيفهسابقة

ي يتفدق نهدائ ة التي تهدف إلدى التوصدل إلدى مندتشاالشترا  بفاعلية في المناقشات الثنائية والجماعي .2
 .عليه جميع أفراد المجموعة
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 .آلخرين في إنجاز المهام المطلوبةعرض كل طالب ألفكاره وآرائه ومقترحاته، ومساعدة ا .3
 مارسة المناقشة الهادئة والهادفدة، وااللتدزام، وماآلخرينلتعليقات وآراء الجيد التدريب على االستماخ  .4

رشادات المعلماالنضباط داخل الفصل واالست و  .ماخ إلي توجيهات واك
 .يبة وااليجابية بينه وبين زمالئهالتفاعل مع الزمالء اآلخرين واالحتفال بالعالقات الط .5

الطالب له دور كبير وفعال في هذه االستراتيجية تتمثل في أن المتعلم صاحب الددور  أنكما و 
عدن المعلومدة ويحلدل ويفسدر ويبحث  ،نه يبادر بالتعلمإالتعليمية حيث النشر وااليجابي في العملية 

ل المدددتعلم جهددددا عقليدددًا لحدددل وأيضدددًا يبدددذ ،ألسدددباب ألي قضدددية أو مشدددكلة تواجهددده، ويبدددين االظدددواهر
، المرحلدددة األولدددى وهدددي اعتمددداد رحلدددةوتمثدددل هدددذه الم ية تواجهدددهأو قضددد ،أو تفسدددير ظددداهرة ،ةمشدددكل

 ،مدا يتوصدل إليده مدن المرحلدة األولدىالمتعلم على نفسه حيدث يفكدر لوحدده، والمدتعلم ينداق  زميلده ب
وهدددي  ،ذه المرحلدددة تمثددل المرحلددة الثانيددةوهدد ،ويحددداول إقندداخ زميلدده ،ويحدداول ان يبددين سددبب إجابتدده

ات القضدية موضدوخ النقدا  فدي مجموعد أوالظداهرة  أوويناق  المتعلمدون المشدكلة  لة المزاوجةمرح
، ومن ثم يتناقشون بشكل جماعي أمدام الفصدل كلده وهدذه المرحلدة صغيرة مكونة من أربعة متعلمين

 . ، ويبين المتعلم السبب في إجابته ويحاول إقناخ اآلخرين بهاثل المرحلة الثالثة وهي المشاركةتم

، شددار   تعتبدر إسددتراتيجية مدن اسددتراتيجيات الددتعلم فددان إسدتراتيجية )فكددر، زاوج ذلد ومدن خددالل 
النشر التي تعتمد علدى ثدالث خطدوات تتمثدل فدي فكدر أواًل ، ثدم زاوج ثانيدًا ، ثدم شدار   ثالثدًا ، كمدا 

ة محور العملي أنها تتميز عن  يرها من االستراتيجيات  بحيويتها وحيوية المتعلم ونشاطه الذي هو
الدذي يعدرض أفكداره، وهدو الدذي يتفاعدل مدع زمالئده وأيضا المتعلم هو الذي يفكدر، وهدو   ،التعليمية

وينسش معهم العالقات الطيبة االيجابيدة، كمدا وأن دور المعلدم مهدم فيهدا ، فهدو الدذي يخطدر ويدنظم 
 .ما ترنوا إليه هذه االستراتيجية وهذا

 المفاهيم:المحور الثاني: 

وأهميتده  وأنواعه، والمفهوم الديني وأنواعده ،تعري  المفهوم ل الباحث في هذا المحورتناو 
، وطدددرق تقدددويم تعلمددده، ومصدددادر صدددعوباته، والصدددعوبات فدددي وعناصدددره و خصائصدددهومكوناتددده 
 .المفاهيم

 تعريف المفهوم: 
 لقد تعددت تعريفات كثيرة ومتعددة للمفهوم يعرض الباحث بعضًا منها:

بأنه فكرة تختل بظاهرة معيندة أو عالقدة أو اسدتنتاج عقلدي يعبدر "   53:2004،سالمة )عرفه 
 ".عنها عادة بواسطة كلمة من الكلمات أو مصطل  معين
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بأنه ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم يدرتبر بكلمدة مصدطل  "  78:2009،زيتون ) كما وعرفه
 ."أو عبارة أو عملية معينة

المشددتركة بددين عدددة هددي تجريددد للعناصددر "بددأن المفدداهيم   40:2008،العيسددوي )فددي حددين يددري 
وتعتبر من أهدم ندواتش  ،يات تميز بين مجموعة من المثيراتوتشتمل على عمل ،مواق  أو حقائق

 ."العلم التي يتم من خاللها تنظيم المعرفة العلمية في صور ذات معنى
عبدددارة عدددن مجموعدددة مدددن  أن جميدددع التعريفدددات السدددابقة قدددد اتفقدددت فدددي أن المفهدددوم ويددرى الباحدددث

ن اختلفددت فددي اللفددواألشددياء جمعتهددا خ مددا هددو مجددرد ومددا وأن مددن المفدداهيم ، صددائل مشددتركة واك
يكتسبها االنسان من أشياء ومدركات وأحداث جمعهدا االنسدان مدن خدالل الخبدرة التدي  هو مادي 

مشتركة بدين حيث أنها تساعده على التمييز بين الخصائل ال ،ة حولهاكتسبها من بيئته المحيط
 ، كما ويساعد المفهوم  التلميذ على التمييز على تنظيم الموق  التعليمي . األلفال

الندا  بسدبب عبارة عن كلمة أو شبه جملة أو مصطل  يتفق عليه بأنه "ويعرف الباحث المفهوم 
 .  " للداللة علي شيء معين مرورهم بخبرات متعددة
 :أنواع المفاهيم بشكل

   المفاهيم الموجودة في الحياة الطبيعية إلى ثالثة أنواخ :198: 2004 ،الخوالدة)صن  
وعبر عنهدا بالكلمدات والرمدوز  ،و معنوية: وهي تدر  بالقوى العقليةأ مفاهيم مجردة :النوع األول

 .مثل: الحرية، العدالة، الديمقراطية، المروءة
نسددان بمعرفتدده فددي حياتدده المعيشددية، التددي يدددركها االيم معرفيددة: هددي المفدداهيم : مفدداهالنــوع الثــاني

 .النظام اللغوي و ، والنظام االقتصادي ،مثل: النظام االجتماعي، الدين السماوي 
 :أننا نجدها :العامة حيث قالمن خالل استقراء المفاهيم : ثالثالنوع ال
  إمدا أن تكدون مفداهيم قديمدة موجدودة فدي البيئددة الطبيعيدة مندذ لحظدة وجودهدا مدن قبددل هللا

 والشم . والقمر، كالجاذبية، وجل، عز
 ،ما أن تكون مفداهيم وضدعية مدن صدنع االنسدان االنسدان   وقدد أعطيدت أسدماء مدن قبدل واك

 .كالدستور
 :  إلى ثالث أنواخ26، 2000قصيعة :كما وصنفها) ا

مفداهيم أساسددية : وهددي مفدداهيم  محتددوى بغددض النظددر عددن علومهددا األصددلية ، أو العلددوم   .1
 هذه العلوم . التي استخدمت فى

 .رهيم السببية والتحليل والتفسيمفاهيم منهجية: وهي مفا .2
 .الوالء واالنتماءو مفاهيم القيم: التي تشمل مفاهيم الكراهية  .3
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 :إلى  39: 2008صنفها) خطايبة، بينما
تغلددددب فيدددده يتضددددمن مجموعددددة مددددن األجددددزاء المترابطددددة و البددددًا مددددا وهددددو المفهددددوم الددددرابر  .1

، بمعنددى يددربر بددين أكثددر مددن خاصددية ويسددتخدم الحددرف )و  الخصددائل المحكيددة الهامددة
 .مفهومفي الحديث عن العناصر الرئيسية لل

المتغيرة من موق  آلخر ويشترط فيه  المفهوم الفاصل يتضمن مجموعة من الخصائل .2
 توفير خاصية محددة وفيه تستخدم أو للفصل بين مكوناته.

لرئيسين السابقين وهو يسير على عالقة نوخ جزئي من النوعين ايعتبر قي ئالمفهوم العال .3
 .أكثر أومعينة بين خاصيتين 

 أهمية المفاهيم:
أشدددددددار إليددددددده أكددددددد المهتمدددددددون بالتربيدددددددة والتعلددددددديم علدددددددى ضدددددددرورة تعلدددددددم المفددددددداهيم وذلددددددد  مدددددددا 

مفددداهيم فدددي يؤكدددد معظدددم المهتمدددين بالتربيدددة والتعلددديم بضدددرورة تعلدددم ال :  قدددائالً 30:2003)عبدددده:
 ،ومؤلفدو الكتدب الدراسدية المختلفدة المنهداج ومخططولذا يعمل المعلمون  ،ةمختل  المواد الدراسي

وتطددددوير المددددواد والطرائددددق المناسددددبة  ،ي المسددددتويات التعليميددددة المتتابعددددةعلددددى تحديددددد المفدددداهيم فدددد
 فالمفاهيم تشكل األسا  للتعلم األكثر تقدمًا كتعلم المبادا وتعلم حل المشكالت. لتدريسها،

  تعلم المفاهيم: فوائدوفي ما يلي أهم 
 يقلل من الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة مواق  جديدة. 
  البتكاري لدى التالميذاتودي دراسة المفاهيم إلى تنمية التفكير. 
 .تسهم في انتقال أثر التعلم للمواق  التعليمية األخرى الجديدة 
 العلم المختلفة. تدري  المفاهيم يمكننا من إبراز الترابر والتكامل بين فروخ 
 قددد  التعليمدددي و تدددؤدي دراسدددة المفددداهيم إلدددى تدددوفير أسدددا  الختيدددار الخبدددرات ،وتدددنظم الم

 وتحديد الهدف من المنهش.
 واختيدددار وتنظددديم المحتدددوى  ،امدددًا فدددي تحديدددد األهدددداف التعليميدددةتلعدددب المفددداهيم دورًا ه، 

 .وتحديد الهدف من المنهش
 مكونات وعناصر المفاهيم :

وهدددي كمدددا حدددددتها )نصدددار،  ،د مدددن العناصدددر والمكوندددات األساسددديةمدددن عدددديتكدددون المفهدددوم 
   كالتالي:41: 2008
 الذي يستخدم لإلشارة إلى المفهوم: ويقصد به تل  الكلمة أو الرمز االسم المفهوم. 
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 :وتحديدددد ، ت المميدددزة للمفهدددوميقصدددد بهدددا تلددد  العبدددارات التدددي تحددددد كدددل الصدددفا الداللدددة
 .ع بعضها البعضكيفية ارتباط هذه الصفات م

 : صفات المفهوم وهى تنقسم إلى 
 الصفات الثابتة: ويقصد بها تل  الصفات الضرورية لتحديد مفهوم ما وتمييزه. .1
ولدي   ،بدين بعدض المفداهيم المشدتركةالصفات المتغيرة: ويقصد بها تل  الصدفات  .2

 كل أعضاء المفهوم .
 تنقسم إلى : أمثلة المفهوم وهي 

والتدي تحتدوي  ،  األعضداء الحقيقيدة لصدن  المفهدومتلد: يقصد بهدا أمثلة موجبة .1
 .يزة للمفهوم في عالقتها المناسبةعل الصفات المم

، والتدي تحتدوي ر األعضاء الحقيقية لصدن  المفهدوم: ويقصد بها  يأمثلة سالبة .2
ر للمفهدددوم ولكدددن فدددي عالقدددات  يدددأو ال تحتدددوي علدددى بعدددض الصدددفات المميدددزة 

 .مناسبة
 خصائص المفاهيم :

   عدة خصائل للمفاهيم وهي:6: 1988الحميد واسكارو ،عبد  دد )لقد ع
قابليدددة التعلددديم: معندددى ذلددد  أن المفددداهيم تختلددد  فيمدددا بينهدددا فدددي درجدددة تعلمهدددا، أي أن هندددا  . 1

مفاهيم يمكن تعلمها أسرخ من  يرها، كما أن الطلبة يختلفون في قدراتهم على تعلم المفاهيم تبعًا 
 لدرجة نضجهم وتعلمهم.

قابلددة االسددتخدام: تختلدد  المفدداهيم فيمددا بينهددا فددي درجددة اسددتخدامها، بمعنددى أن هنددا  مفدداهيم . 2
وحل المشكالت، ويختلد  الطلبدة فدي إمكانيدة  تستخدم أكثر من  يرها، في فهم وتكوين القوانين،

 استخدامها للمفاهيم المختلفة، تبعًا لدرجة نضجهم وتعلمهم.
تعريفددده ويدددزداد  أو هرجدددة اتفددداق المتخصصدددين علدددى مدلولدددالصددددق: يفسدددر صددددق المفهدددوم بد. 3

 المتخصصين.واقترابه من مفهوم  هصدق المفهوم لدى الطالب الواحد بزيادة درجة تعلم
العموميدددة: تختلددد  المفددداهيم فدددي درجدددة عموميتهدددا، ذلددد  طبقدددًا لعددددد المفددداهيم المتضدددمنة فيهدددا  . 4

 فهوم كلما أصب  المفهوم أقل عمومية .ويزداد عدد الصفات المميزة والضرورية لتعري  الم
كتسداب مفداهيم أخدرى، وقدد ندادى بروندر بضدرورة الالقدرة: تتحدد قدرة المفهوم  بمددى تفسديره . 5

لهدددا قددددرة تفسددديرية أكبدددر مدددن  يرهدددا، وتيسدددر تعلدددم المفددداهيم  أنتددددري  المفددداهيم الكبدددرى   حيدددث 
 األخرى. 
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وجودة بين مكونات المفهوم وتزداد بنيدة المفهدوم تعقيددًا البنية: تتحدد بنية المفهوم بالعالقة الم. 6
 بنقصان درجة عمومية المفهوم.

القابلية الدرا  األمثلة الدالة على المفهوم حسيًا وعقليًا: المفاهيم تختل  فيما بينها في نوعية . 7
الطالدددب  األمثلددة التددي تمكدددن الفددرد مدددن إدرا  المفدداهيم حسدديًا و عقليدددًا، وكلمددا ازدادت درجدددة نمددو

ودرجة تعلمه زادت درجة إدراكه للمفهوم األقل وضوحًا، فالطالدب يدتعلم المفداهيم مدن خدالل رؤيدة 
األشياء وتداولها، ولكن كلما زاد نضجه وضوحًا، فالطالب يتعلم المفاهيم من خالل رؤية األشياء 

 وتداولها، ولكن كلما زاد نضجه.
ولكن تختلد  بينهدا فدي عددد  لها أمثلة تدل عليها، تعدد األمثلة على المفهوم: معظم المفاهيم. 8

كمدددا أن  وهدددذا العدددد يتدددراوح بدددين مثدددال واحدددد إلددى عددددد ال نهدددائي منهدددا مددن األمثلدددة الدالدددة عليهدددا،
 األمثلة تختل  في النوعية، فبعض األمثلة تصوري وبعضها رمزي تخيلي.

لدده خصائصدده، مدن قابليتدده للددتعلم واالسدتخدام، كمددا ويتمتددع  المفهدوم نفددإوبنداًء علددى مدا سددبق 
التفسدديرية، وقابليتدده الدرا  األمثلددة الدالددة علددى المفهددوم حسدديًا وعقليددًا بالصدددق والعموميددة، والقدددرة 

تصور عقلي  وذهني عن شيء أو مجموعة من األشياء تجمعها صفات مشتركة  حيث أن  وهو
  ة خاطئة فإنه  يبني معلوماته  ومفاهيمه الجديدة علدى خطدأالطالب إذا ما اكتسب المفهوم بطريق

 وأنه كلما زادت األمثلة على المفهوم زاد الوضوح للمفهوم وتم استيعابه من الطالب بطريقدة أسدرخ 
 وكلما كان المفهوم مشهورًا بين الطالب كان تعلمه أسرخ .

 صعوبات تعلم المفاهيم :
   إلددى وجدود صددعوبات فدي تعلددم المفداهيم نظددرًا 81: 1996،تشدير الدراسدات كدراسددة )زيتدون 

وفيمدددا يلدددي اسدددتعراض لدددبعض  ،والتعقيدددد، والصدددعوبة ،ودرجدددة السدددهولة لالخدددتالف فدددي المفددداهيم،
 الصعوبات :

 يتمثل في مدى فهم المتعلم للمفاهيم المجردة أو المعقدة.و : طبيعة المفهوم 
 المفاهيمي الداللة اللفظية لبعض ، أو فالخلر في معنى المفهوم. 
 خلفية الطالب العلمية والثقافية النقل في. 
  الالزمة لتعلم المفاهيم الجديدة .صعوبة تعلم المفاهيم السابقة 

 مصادر صعوبات تعلم المفاهيم :
   صعوبات تعلم المفاهيم إلى قسمين هما :170: 1997لقد قسم موري )

وضدع   ،والعوامل اللغويدة ،صعوبات ناجمة عن عوامل خارجية: مثل المناهش الدراسية .1
 .التدري  المتبعة في تعلم المفهوم
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 للدددتعلم  ودافعتيددده: ومنهدددا مددددى اسدددتيعاب الطالدددب صدددعوبات ناجمدددة عدددن عوامدددل داخليدددة .2
 التدي البيئة الثقافية التي يعي  فيها المتعلم و   م المتعلم وميوله للمواد العلميةمدى اهتماو 

 .ع روح التساؤل واالستقصاء العلميقد تشج
 عوامل داخليدة منها: هنا  صعوبات ال يمكن تجاهلها لتعلم المفهوم  ومن خالل العرض السابق

درجدددة بومنهدددا صدددعوبات تتعلدددق   ومنهدددا المنهدداج المدرسددديوعوامدددل خارجيدددة  منهددا دافعيدددة المدددتعلم
، فهدم المدتعلم للمفداهيم المجدردة أو المعقددةسهولة وتعقيد وصعوبة المفهوم، وهذا يرجع إلدى مددى 

لم مدع المعلدم تدزول ولكن إذا تعاون المتع، ي الداللة اللفظية لبعض المفاهيملصعوبة قد تكون فوا
 هذه الصعوبات.

 طريقة تقويم المفاهيم:
 :  عدة طرق لتقويم المفاهيم منها81: 2001عدد) زيتون ،

يدددات تكدددوين المفهدددوم العلمدددي الدددثالث: التميدددز، اكتشددداف المفهدددوم مدددن خدددالل تطبيدددق عمل .1
 والتعميم.، والتصني 

 .الداللة اللفظية للمفهوم العلمي قدرة الطالب على تحديد  .2
 .م العلمي في مواق  تعليمية جديدةتطبيق المفهو  .3
الطالددددب وفددددق شددددياء فددددي البيئددددة التددددي يعددددي  فيهددددا المالحظددددة والمشدددداهدات أو األ تفسددددير .4

  المفاهيم المتعلمة.
 .م المفهوم العلمي في حل المشكالتاستخدا .5
 .تعميمات أو فرضيات علمية مختلفة استدالالت أوهوم العلمي في استخدام المف .6

   أن تقويم المفاهيم يتم عن طريق التالي :26: 2009وترى )أبو معيلق،
  االختبددارات المقننددة: والتددي تسددتهدف قيددا  التحصدديل عنددد المسددتويات المختلفددة للمفهددوم 

 لقيا  تحصيل المفهوم منها:مستويات  وهنا  عدة
 .معرفة مضمونهو المفهوم أتعري   .1
 للمفهدوم أو قدرتدده علددى اسددتخدام المفهدوم فددي مواقدد  متشددابهقيدا  مدددى فهددم المعلددم  .2

 من قبل. في خبرته لما مر
ق  لم ترد من قبل مدن خبدره موا ، أواستخدام المفهوم في حل المشكالت القدرة على .3

 .المعلم
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 تسدداب الطالددب للمفهددوم علددى : ال يتوقدد  تقددويم اكويم أنشددطة اكتسدداب المفهددوم الدددينيتقدد
، حتى إذا ما أراد أن يستخدم ما تعلمه التي يركز عليها الكتاب المدرسي حفو التعريفات
 فشل في ذل .

فدي هدذه الدراسدة بقيدا  مسدتوى مفداهيم التربيدة االسدالمية لددى الطدالب مدن خدالل  ويقوم الباحث
ده بعددد دراسددة الوحدددة الرابعة)السددديرة اختبددار المفدداهيم فددي السدديرة النبويددة الددذي قددام الباحددث بإعدددا

 .ا من خالل توظي  إستراتيجية )فكر، زاوج، شار   النبوية  وتنميته
وبنددداًء علدددى ذلددد  فدددإن المفددداهيم مدددن الضدددروريات التدددي البدددد أن يتعلمهدددا المتعلمدددين فدددي 

، ويعتبددر دث جمعتهددا خصددائل معينددةمختلدد  المددواد الدراسددية  فهددي زمددرة مددن األشددياء أو الحددوا
ميدة كبيدرة فدي منها ما هو مجرد أو معرفي، ولده أهلفو  ذا داللة دينية، له أنواعه المفهوم الديني 

 ، وتتحكم في تصرفاتهم، وللمفاهيم مكونات وهما االسم والداللةبناء معارف متنوعة لدى الطالب
هيم منهدا مدا هدو ، وهندا صدعوبات لدتعلم المفداام، وقابليته لالستخدويتميز بخصائل منها الصدق

ى تحديد الداللة ، منها قدرة الطالب علرجي، كما وللمفاهيم طرق لتقويمهاداخلي ومنها ما هو خا
 ، واستخدامه في حل المشكالت.اللفظية للمفهوم

 المفهوم الديني: 
 ومفددداهيم رياضدددية ،تتندددوخ المسدددميات المفددداهيم فدددي المقدددررات الدراسدددية، فهندددا  مفددداهيم علميدددة

ديني ويتنددداول الباحدددث المفهدددوم الددد ومفددداهيم دينيدددة )إسدددالمية  ،ومفددداهيم فنيدددة اجتماعيدددة،ومفددداهيم 
 .)االسالمي   في هذه الدراسة

تل  األلفال التي تتكون منها حكمًا هو" أن المفهوم الديني   67: 2004الخوالده )فقد عرفه 
  ."ًا ومشاعر دينية معينة شرعيًا أو قاعدة  شرعية أو حقيقة دينية أو مبدأ ديني عام يثير إحساس

نيدددة االسدددالمية الكلمدددات أو العبدددارات ذات الداللدددة الدي "  بأنددده41: 1995، بدددي  ا ) هعريفددديو 
 . "أو بنفسه وباآلخرين أو النبي -تعالى  -عالقة الطفل باهلل  التي تقع تحت إطار
ت االعبدددارة ذنددده الكلمدددة أو المصدددطل  أو "أ  6: 2014،والعليمدددات  هاحشدددالحر  )فدددي حدددين يعرفددده

الغيبيدة ونفسده  واألمدور الداللة الدينية االسالمية التي تقع في إطدار عالقدة الطفدل بربده والنبدي 
وذلدد  كمددا يتصددوره المددتعلم عقليددًا وينفعددل بدده وجدددانيًا تبعددًا للمرحلددة العمريددة التددي يقددع  واآلخددرين،

 ."فيها
د تكدون حكدم شدرعيًا أو حقيقدة دينيدة ومن خالل ما سبق فإن المفهوم الديني لفو ذا داللة دينيدة قد
أو  ،مفهدوم تحددت إطدار عالقددة الفدرد بربددهتتكدون عددن طريدق الخبددرات المتتابعدة للفددرد، ويقدع هددذا ال

 أو بنفسه واآلخرين، ويستطيع أن يتصوره المتعلم عقليًا وينفعل به وجدانيًا . بنبيه محمد 
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 -أنواع المفاهيم الدينية بشكل خاص:
  المفدداهيم الدينيددة بشددكل خددال إلددى 37-36: 2008 ومحمددود، ،وقددد قسم)قاسددم
 عدة أقسام كالتالي:

يمدان : وهي المفداهيم التدي تهدتم بالصدفات واألعمدال التدي تعدد دليدل االمفاهيم في العقيدة .1
على رسله من كتب سماوية تحمل تعاليم الدين  ، وبما انزلالوثيق باهلل تعالى عز و جل

  .الحني 
بنددي االسددالم فددي أحاديثدده الشددريفة ومنهددا  : وقددد عدددد النبددي االسددالمركددان مفدداهيم فددي أ .2

يتداء ،ل هللاو ال إلده إال هللا وأن محمدد رسد أنعلى خم ، شدهادة  قامدة الصدالة واك الزكداة  واك
 وصوم رمضان وحش البيت لمن استطاخ إليه سبيال.

 الفاسق.المشر  و  ،رالمحسن، الكاف ،ن، المؤممفاهيم تخل نماذج البشر مثل: المسلم .3
  .الحياة والموت ،اهيم في صفات الدنيا واآلخرة مثلمف .4
 القسر والعدل ،مفاهيم في الجزاء وصفات الجنة والنار مثل .5
 .مفاهيم تتصل بعالم الغيب: مثل الغيب، الوحي .6
 .واآلية ،التالوةو  القرآن، مفاهيم تتصل بالقرآن مثل: .7

ومنهددا مددا هددو  العفددوالحددو الباحددث أن المفدداهيم منهددا مددا هددو مجددرد مثددل  ومددن العددرض السددابق
هي مفداهيم ماوي، ومنها ماهي مفاهيم قديمة مثل مفهوم الشدم ، ومنهدا مدامعرفي مثل الدين الس

 ،ومفداهيم منهجيدة ،مفداهيم أساسدية اهدمن، و من صنع االنسدان مثدل مفهدوم المصدح أي  ةوضعي
، ة وأيضددًا هنددا  مفدداهيم فددي العقيدددةوهنددا  مفدداهيم عالئقيددطددة بومفدداهيم قيميددة، وهنددا  مفدداهيم را
 ومفاهيم في أركان االسالم و يرها.

 :هيم الدينية تنقسم إلى عدة أقسامويرى الباحث أن المفا
وأحكامددده وتشدددمل كددل مالددده عالقددة بقسدددم الشددريعة مدددن علددم أصدددول الفقدده  مفدداهيم شددرعية .1

 .ونظام العبادات والمعامالت
مدا يندتش عنهدا وتشدمل أركدان االيمدان وأركدان االسدالم ومدا يتفدرخ عنهدا و  :مفاهيم عقائدية .2

لكون ومددا فيدده مددن الحسددية كددا أو األمددر ،كددالجن والمالئكددة الغيبيددة سددواء كددان فددي األمددور
 .شم  وقمر و يرها

  من ميالده وحتى وفاته  مفاهيم تتعلق بالسير والغزوات وتشمل سيرة الرسول  .3
 .و ير ذل ريم وعلومه من تفسير مفاهيم تتعلق بالقرآن الك .4
  .عن ربه ما رواه النبي و ومفاهيم تتعلق بالحديث الشري  وعلومه  .5
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 للص  التاسع األساسيلى تنمية مفاهيم السيرة النبوية ع هذه الدراسة تقتصر او 
 :أهمية المفاهيم الدينية

 :ومنها  أهمية المفاهيم الدينية 19: 2011،، وا بي الضبع)بينت 
  جاحددًا إال أن تحقدق نال يمكدن لعمليدة التعلديم المدرسدي إذ  ،عمليدة التعلديم علدي تسدهيلتسداعد

  .حصيلة من المفاهيم الدينيةإذا كانت لدى المتعلم 
 مدددن مفددداهيم خاطئدددة مدددن يحة فدددي تنقيدددة مدددا اكتسدددبه األطفدددال تسددداهم المفددداهيم الدينيدددة الصدددح

تناولهددا ومقارنتهددا بالمفدداهيم المجتمدع  حيددث تتضدد  هدذه المفدداهيم فددي ذهدن الطفددل مددن خدالل 
 الخاطئة فيتم تصويبها .

  يدددتم فهدددم الددددين االسدددالمي األطفدددال المعرفدددة الدينيدددة الصدددحيحة، وبدددذل  تدددؤدي إلدددى اكتسددداب
 صحيحًا . وتعاليمه فهماً 

 الصحيحة أو تحري ، أو تضليل لمفاهيم الدين ،عد الفرد على مواجهة أي فكر دخيلتسا. 
  لتنميدة مدا تحملده التربيدة االسدالمية مدن قديم ومفداهيم معرفيدة جيددة ةتمثل المفاهيم الدينية أدا ،

بخالقها وفاهمة لمقاصدد الشدريعة ومدا  تكوين شخصية إسالمية عاملة مؤمنةفي تؤدي دورها 
عية ومبددادا شددر  ،أو حقددائق ،وقواعددد ،الالتهددا وصدديا اتها فددي صددورة أحكددامتحملدده األلفددال ود

 .تنظم حياتهم دون خلر أ تحري 
 ى أن يجدد إجابدة شدافية لكثيدر ممدا يطرحده حدب اسدتطالعه مدن أسدئلةتساعد الفرد أيضًا عل، 

 ، فتبعده عن القلق والش  الذي يهدم حياته.يحقق للفرد مطلبًا نفسيًا مهماً  وهذا
 فدددي الحيددداة بجميدددع   أبعادهدددا األسدددرية والسياسدددية  عد فدددي تحديدددد دور الفدددرد االجتمددداعيتسددا

 .وهذا يحقق مطلبًا اجتماعيًا مهمًا للفرد ،والوجدانية ية،، واالجتماعواالقتصادية
 . تساعد في تبسير المعارف الدينية 
 وتنميتهددا فددي مجددال تخطددير مندداهش التربيددة  ،مليددًا الختيددار الخبددرات التعليميددةأساسددا ع تددوفر

 وتطويرها .
بتكدداري، يددؤدي إلددى تنميددة التفكيددر اال بددأن تعلددم المفدداهيم الدينيددة يتأكدددومددن خددالل مددا سددبق 

وي مكدددن مدددن إبدددراز التدددرابر والتكامدددل بدددين فدددروخ العلدددم المختلفدددة كمدددا ويسددداعد علدددى تسدددهيل عمليدددة 
التعلددديم، وتدددؤدي إلدددى اكتسددداب المدددتعلم المعرفدددة الدينيدددة الصدددحيحة وتسددداعد أيضدددًا علدددى مواجهدددة 

الددور  المدتعلم ألي فكدرة خبيثدة أو تضدليل لمفداهيم الددين الصدحيحة ، وبالتدالي  فدإن المفداهيم لهدا
، تراكميدددًا  تعلدددم المفددداهيم  يكدددون  البدددارز والواضددد   فدددي تكدددوين  شخصدددية إسدددالمية متميدددزة كمدددا و

ذا مدا وهد ،هم وعرض كل طالب فكرتده علدى اآلخدرويكون أيضًا عن طريق تفاعل الطالب بأفكار 
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فهي تعتمد على التعلم التعاوني بمعنى تتكاث  جهود   ، زاوج، شار تهدف إليه إستراتيجية )فكر
 مفهوم يكون واضحًا لكل الطالب . الطالب من أجل الخروج بفكرة أو

 التفكير االستداللي: الثالث المحور
، تندددداول الباحددددث فددددي هددددذا المحددددور تعريدددد  التفكيددددر، وبيددددان خصائصدددده وأسدددداليب تعلمدددده

فكيددر االسددتداللي مددن منظددور إسددالمي، ، والتأهميتدده للتفكيددر االسددتداللي وبيددانوتعريفددًا  ومهاراتدده
 .ومراحله ومهاراته، ودور المعلم في تنميته

تعريفدددات مختلفدددة  وعرفدددوه ،رمددداء والبددداحثين حدددول تعريددد  التفكيدددوجهدددات نظدددر العل فقدددد اختلفدددت 
 ،رلكددل فددرد أسددلوبه الخددال فددي التفكيددأن  والشدد اسددتنادًا إلددى أسدد  واتجاهددات نظريددة متعددددة، 

 ،و يرهدا ممدا يميدزه عدن اآلخدرين قد يتدأثر بدنمر تنشدئته ودافعتيده وقدراتده وخلفيتده الثقافيدة،الذي و 
تعريددد  التفكيدددر وخصائصددده وأشدددكاله فدددي جعدددل العلمددداء والبددداحثين يختلفدددوا األمدددر الدددذي قددداد إلدددى 

 .بهوأسالي
 :التفكير

 :فكير و منها التاليتعددت تعريفات الت
هددددو نظددددام معرفددددي يقددددوم علددددى اسددددتخدام الرمددددوز التددددي تعكدددد  " 232: 1999)قنددددديل،فقددددد عرفه

 ."المباشر عنها أو التعبير الرمزي  العمليات العقلية الداخلية إما بالتعبير 
  "هددو عمليدده عقليددة معرفيددة ديناميكيددة هادفددة ، تقددوم علددى 9: 2006ويعرفدده )الخزندددار،وآخرون،

أنمداط جديددة تسدتخدم فدي اتخداذ القدرارات إعادة تنظيم ما نعرفه من رموز ومفاهيم وتصدورات فدي 
 .وحل المشكالت أو وفهم الواقع الخارجي"

وقدد يكدون  ،صدي المددرو  للخبدرة مدن أجدل  درض مدا "بأنه التق18: 2003،حبيب )كما ويعرفه
، أو ت أو الحكم على األشياءالفهم أو اتخاذ القرار أو التخطير أو حل المشكال ذل  الغرض هو
 .القيام بعمل ما "
يجداد حلدول اليوميدة السدتخدامه فدي التخطدير واك  الحيداة ن التفكير عملية مهمة فيلذل  فإ

، وبددذل  فكيددرذا ت، وبالتددالي الشددخل الددذي يسددتخدمه يكددون مبدددعًا و للمشددكالت التددي تواجدده الفددرد
   فدددي أن اختيدددار إسدددتراتيجية التددددري  البدددد مدددن أن 2006يتفدددق الباحدددث مدددع دراسدددة ) معدددوض،

، وهددذا مددا أكدتدده كثيددر مددن الدراسددات بغيددة االهتمددام باسددتعمال لطددالب و دافعيددتهمتسددتثير تفكيددر ا
 طرق تدري  مناسبة وفاعلة وأساليب متنوعة في إيجاد أنواخ مختلفة من التفكير.

قددل هددو العمليددة العقليددة التددي  يقددوم بهددا الفددرد و التددي تدددور فددي ع ويــرى الباحــث أن التفكيــر
، فهدو ثير يحتاج إلى تفسدير منطقدي أو حدل مشدكلة مداهذا الم ،االنسان عند تعرضه لمثير معين
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، و النتددائش وبددين السددبب و النتيجددة، وبددين المعلددوم والمجهددول الددذي يدددر  العالقددة بددين المقدددمات
 ويعتبر من أكثر النشاطات الدما ية تقدمًا .

 خصائص التفكير:
ولددذل  فإندده يددزداد  ،متطددور ونمددائي مددن مرحلددة إلددى أخددرى  مددن المعلددوم أن التفكيددر سددلو  

، هتعقيدًا مع تراكم خبرات الفرد، فهنا  عالقة وطيدة وواضحة بين التفكير والمعلومات التي تشكل
ارتباطدًا ، ولدذل  فدإن هندا  المسدتخدمة عن طريق نوعيتده واالسدتراتيجيات ولذل  يسترشد بالتفكير
بددأن هنددا  ارتباطددًا بددين زيددادة ، وتشددير النظريددات السدديكولوجية التعليميددة ربددين المعلومددات والتفكيدد

ارت إليدده نظريددة المحاولددة والخطددأ السددلوكية والنظريددة ، وهددذا مددا أشددتفكيددر علددى التفكيددرلفاعليددة ا
وهذا مدا يطلدق  ،ين عملية التفكير والمدة الزمنيةاالجرائية السلوكية، كما أن هنا  عالقة وطيدة ب

 المراد التفكير فيه .، ومدى تناسبها مع طبيعة الموضوخ عليه فترة التفكير
المجدددرد،  الشدددكلي، أو ويحددددث التفكيدددر بأشدددكال متعدددددة: التفكيدددر الرمدددزي، أو الكمدددي، أو 

تميددزه عددن بقيددة األنددواخ األخددرى، ومهمددا يكددن فددإن التفكيددر يتصدد   حيددث إن لكددل نددوخ خصددائل
 بعدة خصائل أهمها:

 الحية.عنه لدى الكائنات  يأخذ صفة االستمرارية، وال يمكن االستغناء 
   شكل الموق .ارتباط التفكير بالمعلومات التي ت 
  يتشدددكل التفكيدددر مدددن تدددداخل عناصدددر المحدددير التدددي تضدددم الزمدددان )فتدددرة التفكيدددر  الموقددد  أو

 .التفكيرالموضوخ الذي يجري حوله 
 31:2002،يحدث التفكير بأشكاله وأنماط مختلفة )الحيلة . 
 كثر  وخاصة العليا منها.تتطلب استخدام الوظائ  العقلية ) واحدة أو أ 
 على استرجاخ المعلومات والتذكر، وليرتحث الطلبة على توليد األفكا  . 
 عددن خبددراتهم الذاتيددة تهيددن نشدداطات التفكيددر للطلبددة فرصددال للكشدد  عددن طاقدداتهم والتعبيددر ،

 كما توفر فرصًا للمعلم لمراعاة الفروق الفردية .
  ًسابقة بين خبرات التعليم الاالستكشاف والربر واسعة للبحث و  تفت  نشاطات التفكير آفاقا

 .   20:2005،ر)السرو والالحقة 
د بأنه من خالل تدريب الطالب على مهارات التفكير التدي يمكدن أن تكدون فدي مدوا ويرى الباحث

 ، والتربية االسالمية.دراسية مختلفة مثل االجتماعيات، والرياضيات، والعلوم
مثدددل مهدددارة االسدددتدالل و مهدددارة االسدددتنتاج  ،يمكدددن تعلدددم مهدددارات ،وفدددي مجدددال التربيدددة االسدددالمية
، وبدأن يسدتطيع فهدم وحفدو شعار التربية الحديثة: "علمني كيد  أتعلدم"ومهارة االستقراء، وبما أن 
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ي المدتعلم أن يوظد  هدذه المهدارات فد فمدن الواجدب علدىبأنده  لدذا، بشكل دقيق وواسدعالمعلومات 
 التعليمية.العملية التربوية و 

 أساليب تعليم التفكير:
، فمنهم من يرى أن تعليم المنهش أو المادة ة نظر المعلمين في تعليم التفكيرتباينت وجه

 العلمية تؤدي إلى تعليم التفكير:
 .ر فهي تحصيل حاصل لعملية التعليم: يرى أنه ال حاجة لتعليم التفكيالرأي األول

ليدده بدده مددن قبددل المعلمددين، وتدددريب الطددالب ع واالهتمددامتعلدديم التفكيددر الددرأي الثدداني: يددرى أهميددة 
 .أو  يره سواء من خالل المنهش المدرسي

 تعليم التفكير من خالل برامش تدريبية لتعليم التفكير بشكل مباشر. الرأي الثالث:
والددذي يددرى أن تعلدديم التفكيددر يكددون مددن قبددل المعلمددين وتدددريب  ويميددل الباحددث إلددى الددرأي الثدداني

  19:1999ى هدذا الصددد ذكدر )جدروان،، وفدليه سواء من خالل المنهش أم من  يره الطالب ع
أن هنددا  اتفاقددًا يكدداد أن يكددون عامددًا بددين البدداحثين الددذين تعرضددوا فددي كتابدداتهم لموضددوخ التفكيددر 

فدي  ايدة األهميدة ، وذكدروا أيضدًا  على تعليم مهارات التفكير وتهيئدة الفدرل المثيدرة للتفكيدر أمدراً 
 رات التفكير يمكن أن تتحسن بالتدريب والمرا  و التعليم .أن مها

، حيددث أسدداليب فددي تعلدديم مهددارات التفكيددر وتشددير كثيددر مددن األدبيددات إلددى أن هنددا  عدددة
النظددر عددن  يدرى بعددض البدداحثين أن يكددون تعلديم مهددارات التفكيددر وعملياتدده بصدورة مباشددرة بغددض

مليدددات ضدددمن الع و هدددذه المهدددارات دمدددشكدددن بينمدددا يدددرى آخدددرون أنددده يم ،محتدددوى المدددواد الدراسدددية
، وكجدزء مدن خطدر الددرو  التدي يحضدرها المعلمدون كدل حسدب موضدوخ محتوى المواد الدراسية

  .28-27: 1999)جروان، تخصصه
كمددا ويمكددن تعلدديم مهددارات التفكيددر بشددكل مباشددر ومسددتقل ضددمن برنددامش مسددتقل وخددارج 

فدي مقدرر دراسدي قدائم بذاتده، وفدي حصدل  لتفكيدرتعلم مهدارات ايدنطاق المنهش المدرسي، حيث 
 بإتبددداخ، ولدددذل  المقدددررات الدراسددديةو  مدددد الجسدددور ويدددربر بدددين هدددذا المقدددرر، ثدددم تمخصصدددة لهدددا

  : 21- 20: 2005، ، والسرور135:1999ذكرها )جروان، الخطوات التالية و التي
 .عرض المهارة بإيجاز 
  .شرح المهارة 
 ،ربر المهارة بقضية أو موضوخ ماو  توضي  المهارة بمثال يختاره المعلم. 
 خدمها المعلم في المثال التوضيحيمراجعة خطوات التطبيق التي است. 
 .تطبيق المهارة من قبل الطلبة بمساعدة المعلم 
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 .المراجعة و التأمل في الخطوات السابقة 
أمددا تعلدديم مهددارات التفكيددر ضددمن المددنهش )الطريقددة الضددمنية  مددن خددالل مقددرر دراسددي، 

سدتراتيجيات متعدددة مثدل العصد  الدذهني وطدرح األسدئلة الحيث  جديدة يقددم فدي صدورة أسداليب واك
، وهي تجمع طريقة تسمى الصهر أو الدمش، كما يتم تعليم التفكير بواستخدام االستدالل المنطقي

 ي  فددير بددين الطددريقتين السددابقتين فهددي تتضددمن  تعلدديم مهددارات التفكيددر وعملياتدده علددى نحددو صدد
تقدان لمحتدوى محتوى أو منهش دراسيإطار تعليم  ، وهذه الطريقة تتضمن تعليم مهارات التفكيدر واك

 المادة الدراسية  ويتم بالصورة التالية:
 وضمن محتوى المنهش المقرر.رات في مختل  المواد الدراسيةتعليم المها ، 
 ويمكددن للمعلددم أنلتركيددز علددى المصددطل  بصددورة مباشددرة، وال يددتم اال يددتم إفددراد حصددة ، 

يسددمي المهددارة التددي يندددوي التركيددز عليهددا فدددي الحصددة قبددل تقدددديمها وشددرحها مددن خدددالل 
 .ش المدرسي حتى ينبه الطالب إليهاالمنه

 .يصمم المعلم درسه وفق خطة تتضمن تعليم المهارة التي يريدها 
  تستمر عملية تعليم مهارات التفكيدر ضدمن المدنهش المدرسدي طيلدة السدنوات الدراسدية مدع

ويعهدددددددا ليتددددددددرب الطالدددددددب علدددددددى أكبدددددددر عددددددددد ممكدددددددن مدددددددن مهدددددددارات التفكيدددددددر مراعددددددداة تن
  .28:1999)جروان،

 أن هناك مميزات لطريقة الدمج في تعليم التفكير ومنها: ( 286:2005سرور،الويرى )
 صعوبات التعلم. ىتساعد المتعلمين في التغلب عل 
  باالضددافة إلددى تنشددير تكسددب المتعلمددين فهمددًا أعمددق للمحتددوى المعرفددي للمددادة الدراسددية

 المادة الدراسية باستمرار.
 وتحفددددز المتعلمددددين علددددى اسددددتخدام مهددددارات التفكيددددر ت حسددددن مددددن تعلدددديم المددددادة الدراسددددية ،

 .الدقيقة في المادة التي يدرسونهالمساعدتهم على تفسير واتخاذ القرارات 
 مش تلدد  ، فهددم مددن يقومددون بدددهددارات التفكيددر علددى عدداتق المعلمددينتقددع عمليددات تطددوير م

 المهارات في المنهش وتعليمها للمتعلمين.
تقددان المددادة الدراسددية ومهددارات إويميددل الباحددث للطريقددة الضددمنية، حيددث هددذا  نهددا تسددم  بتعلدديم واك

 التفكير في وقت واحد. 
 على تنمية التفكير وهي:( العناصر التي تساعد  213:1992،وقد عدد )المفتي

 التفكير اختيار المسائل التي تثير. 
 الجماعية رصة للمحاوالت الفردية وإعطاء ف. 
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 معطيات و المطلوب و الربر بينهماتحديد ال. 
 .إدرا  العالقات بين أجزاء المسألة 
 .أيجاد حلول أخرى  ير الحل المقترح 
 التحقق من صحة الحل 

 ويرى الباحث أن هناك أمورًا أخرى لتنمية التفكير منها:
  أفكارهم بحرية.و أن يسم  المعلم للطالب أن يدلوا بآرائهم 
  يغر  المعلم في الطالب الثقة بالذات والنف ، وأنهم قدادرون أن يجددوا حدل لكدل مشدكلة

 تواجههم عن طريق االستدالل.
 يقدموا النقد الَبناء ألي موضوخ أن يسم  المعلم للطالب أن. 
  وبالطريقددة دام أسداليب أنمداط أخدر بحريدةباسددتخأن يشدجع المعلدم الطدالب علدى التفكيدر ،

  التعاونية.
  أن يغيدددر المعلدددم الطدددالب مدددن متلقدددين ومسدددتمعين للمعلومدددات إلدددى بددداحثين ومنقبدددين عدددن

 المعلومة.
 مهارات التفكير:

ن األجددر أن ، ومدقوم بده المعلدم  بغدرض تعلديم طالبدهمهارة التفكير هي كل موق  تعليمي ي
تكددددون تلدددد  المهددددارات جددددزءًا أصددددياًل مددددن تفكيددددر الطددددالب  فددددي حددددل ، وأن يعلددددم مهددددارات التفكيددددر

 التدريبات والمسائل وهي على النحو التالي:
 والتصدددني  والترتيدددب ،والمقارندددة، جمدددع المعلومدددات وتنظيمهدددا: وتشدددمل المالحظدددة مهدددارة  1

 وتنظيم المعلومات.
و  يل،التلخدددو  ،والتفسدددير مهدددارة معالجدددة جمدددع المعلومدددات وتحليلهدددا: وتشدددمل التطبيدددق،  2

 التعرف على العالقات واألنماط.
يجدددددداد  المرونددددددة، ووضددددددع الفرضدددددديات،و  ،مهددددددارة توليددددددد المعلومددددددات: وتشددددددمل الطالقددددددة  3 واك

 الفرضيات، والتنبؤ في ضوء المعطيات.
، ومهدددارة والتعدددرف علدددى األخطددداء والمغالطدددات ،رة تقيددديم المعلومدددات: وتشدددمل النقددددمهدددا  4

 واالستدالل التمثيلي . ،واالستدالل االستنتاجيستقرائي، االستدالل)االستدالل اال
)أبدددددددددددددو .يم: ويشددددددددددددمل التخطدددددددددددددير والمراقبدددددددددددددة والتقعرفددددددددددددديمهددددددددددددارة التفكيدددددددددددددر فدددددددددددددوق الم  5

  206:2003شمالة،
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هددارات سددلوكية، حتددى يددتم تدددريب ويضددي  الباحددث أن مهددارات التفكيددر يمكددن ترجمتهددا إلددى م
 مهددددارات التفكيددددر قدددددرات عقليددددةتضددددمن ، كمددددا وتالطددددالب عليهددددا، وقيددددا  نمددددوهم وتطددددورهم فيهددددا

مددادة التربيددة االسددالمية وخاصددة فددي  أساسددية مشددتركة فيمددا بينهددا، ومهددارات التفكيددر فدديومهددارات 
 أحدددداث السددديرة وربطهدددا م، وهدددي تلددد  المهدددارات الالزمدددة لفهدددلنبويدددة متنوعدددة وكثيدددرةوحددددة السددديرة ا

 ا من المهارات . ، واالستقراء واالستنباط و يرهبعضها ببعض مثل مهارة االستنتاج
 التفكير االستداللي:

يعتمدددد علدددى االنتقدددال مدددن  الدددذي قياسددديالمنطقدددي ال " بأنددده التفكيدددر 59:2002،عفاندددة)عرفددده 
 ."القضايا الكلية إلى القضايا الجزئية

  بأنه " قدرة الفرد على األداء العقلي والذي يتمكن فيه الفدرد 46:2003،ويعرفه)عبيد وعفانة
حلددول للمشددكالت مددع ن معلومددات  ثبددت صدددقها وصددحتها للوصددول إلددى مددن توظيدد  مددا لديدده مدد

 ."منطقيًا سليمًا مستخدمًا في ذل  الحجش والبراهين ها تبريراً إمكانية تبرير 
بأنه" نمر مدن أنمداط التفكيدر الدذي يسدتهدف حدل   244:2005،النجدي وآخرون  )عرفهقد و 

وصدول إلدى نتيجدة عمليدة تتضدمن ال ، وهدوزأو حل ذهني عن طريق الرمدو  قرار،المشكلة واتخاذ 
وهو يقتضي تدخل العمليات العقلية العليا كالتخيل واالستبصار والتجريد و  ،من مقدمات معلومة

 ."التعميم واالستنتاج و التمييز والتعليل والنقد وأنه وثيق الصلة بالذكاء
عمليدة عقليدة تقدوم هدو  "هبأنـ (95:2002تعريف التفكير االسـتداللي )عفانـة، الباحث  يتبنىو  

االنتقال من القضايا الكلية إلى القضايا الجزئيدة   على التفكير المنطقي القياسي والذي يقوم على
ومددن االنتقددال مددن القضددايا الجزئيددة إلددى القضددايا الكليددة ، واسددتنتاج القواعددد الكليددة مددن الجزئيددات 

 الفرعية".
 أهمية التفكير االستداللي: 

، وتمكنده مدن رًا في توسديع المالحظدة لددى الفدرداالستداللي دورًا بارزًا ومؤثيؤدي التفكير 
، إدرا  العاقدات ، ألنده يسدتند إلدىفيدع مدن مسدتويات التنظديم المعرفديأداء الفعاليات فدي مسدتوى ر 

، ومهددارات التفكيددر بشددكل عددام تنقسددم إلددى ثددالث  وثيقددًا بالنشدداط العلمددي لإلنسددانويددرتبر ارتباطدداً 
 رئيسة وهي:مستويات 

 واالستقراء واالستدالل. ،عرفية األساسية منها: االستنتاجالعمليات الم  1
 العمليات المعرفية العليا ومنها: حل المشكالت، والتفكير الناقد، والتفكير االبتكاري.  2
    54:1993)رمضان وفاروق، .ما وراء العمليات ومنها التفكير من أجل التفكير  3
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تقل من مستوى إلى آخر فإنه يكون متمكنًا مدن المسدتوى الدذي قبلده عندما ين وعليه فإن الفرد
أن يدؤدي العمليدات   ي فدي المسدتوى الثداني فإنده يسدتطيعفعندما يكون في مسدتوى التفكيدر الناقدد أ

  176:2010المعرفية األساسية والتي منها التفكير االستداللي.)آل كنه:
في الوقت  المعلمون  سعى إليهي، ويجب أن تعليم التفكير هدفًا عاماً  اعتبارن إذن يجب أ

وأن يتجه االهتمام نحو تعليم الطلبة التفكير لمساعدتهم في معالجدة المسدائل والقضدايا  ،الحاضر
ن علدى أ، و مية قدراتهم علدى االسدتداللههم في المدرسة وخارجها وتنجوصعوبات التعليم التي توا

  .411:2000الطلبة) قطامي ،وقطامي،المعلمين العمل على تطوير أساليب التفكير عند 
 له أهمية ومنها: االستدالليأن التفكير ( 125:1999،جابركما ويضيف)

االستدالل يعين المتعلم علدى التحصديل والفهدم والتطبيدق ويدزوده بطريقدة منطقيدة للتفكيدر   1
 بما تعلمه عند الحاجة إليه. واالنتفاخوالتعليم 

 والدراسة إلى حد كبير.يوفر النجاح في الحياة و العمل   2
 االستدالل أداة الثراء العلم وتنمية التفكير وذل  عن طريق اكتشاف الحقائق الجديدة.  3
 الماضي و التنبؤ بالمستقبل واالستعداد.  استقراءاالستدالل أعان االنسان على   4

عددة مسدال  لتوجيده لقدد وردت فدي القدرآن الكدريم  :منظـور إسـالمي التفكير االستداللي مـن
ي العظيمدة فد واألقسدام ،روف المتقطعة في أوائل بعدض السدور، فالحستداللي المقصودالتفكير اال

، ألن رنتبدداه إلددى الشدديء المددألوف المتكددر ، كددل ذلدد  للفددت االأوائددل بعددض السددور أو فددي منتهاهددا
إل  الشيء وتكراره على نسق واحد قد يكون حجابدًا و شداوة تحجدب تركيدز التفكيدر واالنتبداه إليده  
فدددعا القددرآن الكددريم إلددى التأمددل و التفكددر حتددى فددي األمددور المألوفددة والمشدداهدة  المتكددررة ليتدددرب 
العقل على تركيز التفكير وتوجيهه االنتباه ألقصدي إلى كل ما حولنا فمثاًل قوله تعالى فدي سدورة 

 ( ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ه  ه  ھ  ه  ہ  ہ)الغاشدددددددددددددددية
فدإن إلد  الندا  لهدذه المشداهد أنسداهم التفكيدر فدي عظمتهدا، ومدا فيهمدا مدن .  20-17الغاشية: 
تقددانإبددداخ   2002وديتدده )الهيشددان ، وملكدداوي، دال علددى عظمددة الخددالق ووجددوب توحيددده وعب واك
:101  

 االنسدان لعظمدة راستشدعاأن استخدام القرآن الكريم للتفكير االستداللي يعمدل علدى  ويرى الباحث
عظيمددددة مدددن أرض وسددددماء وبحددددار ، الن االنسدددان يددددرى مدددن حولدددده مخلوقدددات  تبدددار  وتعددددالىهللا

 وهو هللا تعالى. ،البد أن يكون صانعها وخالقا عظيم، وأنهار
 

 مراحل التفكير االستداللي:
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، وهدددذه ن التفكيدددر االسدددتداللي يمدددر بمراحدددلفدددإ ،مدددا أن كدددل عمليدددة عقليدددة تمدددر بمراحدددلب 
  :2003 كما يلي )عبيد، المراحل يمكن إيجازها

 الشعور بضرورة التصرف.  1
تحليدددل المشدددكلة إلدددى عناصدددرها وتقددددير قيمدددة كدددل عنصدددر وجمدددع المعلومدددات والبياندددات   2

 المختلفة الخاصة بالمشكلة وكل عنصر من عناصرها.
 ول مؤقتة.لاقتراح ح فرض الفروض، أو  3
الختبار صحة كدل  ، أو تجربة االحتماالت ومناقشتها واحدةمناقشة، أو  ربلة الفروض  4

 .عرف على قيمته المنطقية والعمليةمنها والت
، وذلددددد  باالسدددددتمرار فدددددي جمدددددع صدددددحة الدددددرأي اآلخدددددر أو الحدددددل النهدددددائيالتحقدددددق مدددددن   5

 الملحوظات والبيانات أو التنبؤ.
، مكن إيجازها في، الشعور بالمشكلة، ثم تحليل المشكلةأن مراحل التفكير ي ومن ذل  يتبين
 .ض، وأخيرًا التحقق من صحة الفروضمناقشة الفرو ثم فرض الفروض، ثم 

أن هذه المهارات يجب أن تنمى وتعزز وتهيأ لها الظروف منذ مرحلة الرياض، وال  ويرى الباحث
ألنددده كمدددا هدددو  ،الثانويدددة المرحلدددة االعداديدددة  أو يقتصدددر تقدددديمها فقدددر عنددددما يصدددل الطفدددل إلدددى
تكددون بعددد أن يبلددل سددن السادسددة وعندددها يكددون معددروف أن تنميددة التفكيددر المنطقددي عنددد الطفددل  

نة الدراسة الص  التاسع ، ولذل  كان اختيار الباحث لعيلعقلي أصب  مكتماًل لديه تقريباً النضش ا
 األساسي.

 مهارات التفكير االستداللي:
 التفكير االستقرائي: أواًل: 

 أو استنتاج قضية مدن قضدايا أخدرى  لهو "استدال  بأن االستقراء 2009:405،عطية) فقد عرفه
أو قضددايا متعددددة ، وهددو اسدددتدالل صدداعد يتدددرج فيدده الدددذهن مددن المواقدد  الجزئيددة المحددددودة أو 

، فهدو يبددأ بالمالحظدات أو الحقدائق الجزئيدة وصدواًل لى المواق  الكلية األكثر عموميةالمقدمات إ
 ستدالل ثالث عناصر هي:إلى تكوين الكليات المجردة )النظريات و التعميمات  واال

 المقدمات التي يستدل بها للوصول إلى النتائش. المقدمة أو  -أ
 .ن التوصل إليها عن طريق المقدماتالنتيجة الالزمة التي يمك -ب
 العالقة المنطقية بين المقدمات و النتيجة. -ج

وهدددذا يعندددي أن االسدددتدالل ال يحصدددل بددددون مقددددمات تدددربر بينهدددا عالقدددة منطقيدددة تقدددود إلدددى 
 تاج نتيجة ذات عالقة بالمقدمات استن
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كتشاف القاعدة العامة أو االستدالل من الخال إلى العام با بأنه"  171:2006معوض)ويعرفه 
 ."من الجزيئات و الحاالت الفرديةالمبدأ 
" بأندده تتبددع الجزيئددات واألمثلددة ودراسددتها ومعرفددة وجدده الشددبه  193:2001)أبددو الهيجدداء،  وعرفدده

 .ول إلى القاعدة الكلية أو العامةالوص والخالف بينهما حتى
 كلدي مدن خدالل قضدايا جزئيدة متعدددة،ومما تقدم فإن التفكير االستقرائي عبارة عن إصددار حكدم 

، وأن تددريب الطدالب علدى هدذا الدنمر تعلم التفكير بمهاراته المختلفدة كما وتنبع أهميته من أهمية
ت من المعطيات، كما وأنده يسداعده علدى زيدادة من التفكير يزيد من قدرته على استنتاج المعلوما

 قدرته على حل المشكالت .
 ثانيًا: التفكير االستنباطي:

   " هدي التوصدل مدن قاعددة معروفدة إلدى أخدرى  يدر معروفده29:2010)عريفش وسليمان، عرفه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ."، ومن المقدمات المنطقية إلى نتائش معينةومن العام إلى الخال
 ."فيه النتيجة كامنة في المقدمات"أنه هو االستدالل الذي تكون   2009كما ويعرفها)عبد العزيز

بأنهدا عمليدة ذهنيدة منطقيدة تسداعد المدتعلم علدى "  2009وآخرون،،)حنان عبده  في حين تعرفها
التحددر  مددن المبددادا العامددة إلددى الحدداالت الخاصددة ، يسددتغلها المعلددم فددي تنميددة العمليددات العقليددة 

 . "لدى المتعلمين ، وتبدو جلية في تعليم المفاهيم والمبادا
إلى قاعددة  يدر معروفدة أو  ومما تقدم فإن مهارة االستنباط عملية يتوصل بها من قاعدة معروفة

 .مجهولة
 ثالثا: التفكير االستنتاجي:

  التفكيددر االسدتنتاجي بأندده" األداء المعرفدي العقلددي الدذي ينتقددل 47:2003،وعفاندة ،عبيددد)يعدرف 
نتددائش ليسددت داخلددة فددي المقدددمات ولكنهددا  ، فيتوصددل إلددىالتفكيددر مددن المعلددوم إلددى المجهددول فيدده

 .ولية من مسلمات وبديهيات ونظرياتحقائق جديدة مرتبطة بالحقائق األ
 " بأنددده اسدددتخدام المدددتعلم للقواعدددد العامدددة أو التعميمدددات للوصدددول إلدددى 42:2008،قطدددير )ويدددرى 

 ، وتحدد بالمهارات الفرعية التالية:المشاهدات و المالحظات واألمثلة
 ةى الحقائق من معلومات معطاالوصول إل. 
 .تفسير موق  مشكل 

التوصددل إلددى نتددائش    بددأن التفكيددر االسددتنتاجي هددو"29:2010كمددا ويرى)عددريفش وسددليمان)
معينه ، تعتمد على أسا  من الحقائق واألدلة المناسبة الكافية ، أي أن االستنتاج يحدث عندما 
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رة مددا ، بمعلوماتدده السددابقة عنهددا ، ثددم يسددتطيع الطالددب أن يددربر مالحظاتدده ومعلوماتدده عددن ظدداه
 .يقوم بعد ذل  بإصدار حكم معين 

يمتددداز بأنددده ي مكدددن المدددتعلم مدددن  االسدددتدالل االسدددتنتاجيأن    2009)سدددالمة وآخدددرون،يرى و 
الوصول إلى الحقائق واألمثلة من خالل المبادا والقواعد ، ويسدتطيع معلدم التربيدة االسدالمية أن 

 هذه المهارة عن طريق ما يلي:يساعد طالبه على اكتساب 
 ن صحة المبادا و القواعد الشرعيةإعطاء الطالب الفرصة لكي يتحققوا م. 
 .تدريب الطالب عل استنتاج المعلومات في ضوء القواعد و المبادا المتوفرة 
 نهدددم درسدددوا العموميدددات التدددي تنددددرج مناقشدددة الطدددالب فدددي جزئيدددات يتوقدددع معدددرفتهم لهدددا أل

 .تحتها تل  الجزئيات
 ، أو موقدد  تفسددير معرفددة أو، إلددى التوصددل إلددى اسددتنتاج قضددية مددا ويهدددف التفكيددر االسددتنتاجي

 ، ويعود بالنفع على الطالب من خالل:من خالل فروض أو مقدمات موضوعية
 تعميمات العلم ومبادئه األساسية التركيز على. 
 يوجههم إلى تطبيق هذه التعميمات في مواق  جديدة. 

، تعتمدددد علددى أسدددا  مدددن نتاجي هددو الوصدددول إلددى نتدددائش معينددةأن التفكيددر االسدددت ويددرى الباحدددث
 .الحقائق واألدلة المناسبة الكافية 
التفكيدددر االسدددتداللي وهما)مهدددارة االسدددتقراء، ومهدددارة  علدددى مهدددارتي وقدددد اقتصدددرت الدراسدددة الحاليدددة

، واللتدددين بوجودهمدددا ةين فدددي مدددادة التربيدددة االسدددالميباعتبدددار هددداتين المهدددارتين  مهمتددد االسدددتنتاج 
 كدان امتال  الطالب للمهارات العليا من التفكير، وبقاء أثر التعلم لفترة أطول .تؤ 

)فكر، زاوج، شدار   موضدوعًا  إستراتيجية: تنمية التفكير االستداللي باستخدام الباحث روقد اختا
 .ختبار أعده الباحث، ويقا  التفكير االستداللي بالدراسته

 تنمية مهارات التفكير االستداللي: دور المعلم في
مع أهمية التفكير االستداللي للمتعلم وعلى طبيعة العلوم فإنه ينبغي على المعلم أن يهتم في 

، مدن خدالل أنشدطة مقصدودة معددة سدلفاً تخطيطه وتنفيذه وتقويمده بتنميدة التفكيدر االسدتداللي 
جرائية  يلي : ينبغي أن يقوم المعلم بما ،وبصورة أكثر وضوحًا واك

  يقوم المعلم بطرح أسدئلة تثيدر تفكيدر المتعلمدين ، يتطلدب االجابدة عنهدا ممارسدة عمليدات
ذهنية لمعالجة المعلومات من قبل المتعلمين ، ومنها ممارسة عمليدات العلدم األساسدية ، 
وينبغددي علددى المعلددم تددر  مسدداحة لتسدداؤالت المتعلمددين ليكشدد  مددن خاللهددا عددن أنمدداط 

 أوجه الغموض لديهم بتقديم تغذية راجعة .الفهم الخطأ ويزيل 
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  على تنظيم العمل داخل الفصل بين المتعلمين وتنظيم األدوات والمعينات يحرل المعلم
 .زمن المهمة التعليمية لكل مجموعةالتعليمية وتحديد 

  يدددير الفصددل بطريقددة ديمقراطيددة تسددهم فددي تددوفير مندداخ يسددهم فددي تحقيددق أهددداف العمليددة
  59-58: 2000حقيقي.)قطامي،  التعليمية بشكل

وحتى يصل المعلم إلى التدري  التفاعلي البد ان تتحقق العالقة االيجابية بين المعلم والمتعلمين 
مددددن ناحيددددة وبددددين المتعلمددددين مددددع بعضددددهم الددددبعض فددددذل  هددددو العامددددل األسددددا  لنجدددداح العمليددددة 

 .التدريسية
 ،خصائصدده، مددن اسددتمراريةيددر مهددم فددي حيدداة الفددرد ولدده ومددن خددالل مددا سددبق فددإن التفك
حيددث أندده قددد ي ددتعلم عددن  ،للتفكيددر أسدداليبه فددي التعلدديم وأن وحدوثدده بأشددكال و أنمدداط مختلفددة، كمددا
التفكيدددر االسدددتقرائي  ،علم بمفدددرده، وللتفكيدددر أنمددداط منهددداطريدددق المدددنهش الدراسدددي و يدددره أو قدددد ي دددت

لومدات وتحليلهدا وتوليددها مدن جمدع مع ،وأيضدًا للتفكيدر مهدارات  من األنمداط واالستداللي و يرها
، كمدددا ويعتبددر التفكيدددر االسدددتداللي نددوخ مدددن أندددواخ التفكيددر فهدددو عمليدددة عقليددة ينتقدددل فيهدددا وتقيمهددا

ويعيندده علددى  المددتعلم مددن الكددل إلددى الجددزء، ويددؤدي دورًا بددارزًا فددي توسدديع المالحظددة لدددى الفددرد،
الشدددعور بالمشدددكلة ثددم تحليلهدددا ثدددم  ،منهددا للتفكيددر االسدددتداللي مراحدددل والتحصدديل والفهدددم الددددقيق، 

، وللتفكيدر االسدتداللي مهدارات منهدا اقشة الفدروض ثدم التحقدق مدن الفدروضفرض الفروض ثم من
 ، واالستنتاج وللمعلم الدور البارز في تنمية هذه المهارات .، واالستنباطءمهارة االستقرا

 :النبوية التربية اإلسالمية والسيرة: منهج المحور الرابع
، ومددنهش التربيددة االسددالمية وأهددداف ووظددائ  المددنهش أهميددةيتندداول الباحددث فددي هددذا المحددور 

 .مية وأهداف دراسة السيرة النبوية، وأهالعامة لمنهاج التربية االسالميةواألهداف 
، فهددي األسددا  الددذي أهددم المندداهش التددي يدرسددها الطالددب مددن يعتبددر منهدداج التربيددة االسددالمية

ليكون إنسدانًا صدالحًا  ؛ية تبني عقل االنسان وروحه وجسمه، تربتربية أبناء األمةعتمد عليه في ي  
 ، وقواعده الشرعية. مة مجتمعه على أصول الدين الحني يسهم في بناء وطنه وخد

 التربية اإلسالمية: منهج أهمية
 وهي:  53: 2004التربية االسالمية في جملة من األمور حددها )الخوالدة، منهش تتض  أهمية

 وتنمية جوانبها العقلية والجسدية والنفسية واالجتماعية.تكوين الشخصية االسالمية  .1
 .عية الضرورية التي تمكنه من فهم االسالم فهمًا صحيحاً تزويد المتعلم بالعلوم الشر  .2
 .االسالمي والمحافظة عليه وتنقيتهنقل التراث لثقافي  .3
 .لى هوية المجتمع االسالمي وكيانهالمحافظة ع .4
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 الحفال على سالمة المجتمع االسالمي من الظواهر االجتماعية السلبية. .5
وبالتالي فإن منهش التربية االسالمية مهم للمتعلمين ألنه يعمل على بناء الشخصدية المسدلمة 
المتميزة، ويعمل على تنمية جوانبها العقلية والجسدية والنفسية واالجتماعيدة، وأيضدًا تدزود المدتعلم 

كمددا ويعمددل منهدداج التربيددة  األمددر الددذي يجعلدده يفهددم الدددين فهمددًا صددحيحًا وسددليمًا، بددالعلم الشددرعي
 االسالمية الحفال على هوية المجتمع وسالمته من الظواهر االجتماعية السلبية.

 : التربية اإلسالميةمنهج أهداف 
 التربية االسالمية منها:منهش    إلى جملة من أهداف36: 2004الد،أشار) الج

 .عقيدة التوحيد في النفو ترسي   .1
 . ةالحق لأللوهيةتحقيق االيمان الحق في  النفو  والفهم  .2
التربية الدينية االسالمية تربي المسلم على أنده ال يملد  ان يكدون شديئًا فدي واقدع هدذه  أن .3

 األرض .
 .د المسلم بالفكر االسالمي السليمتزوي .4
 .أن العبادة في االسالم منهش حياةتوضي   .5
  .الفرد تنمية شاملةتنمية  .6
 ترسي  الضمير الديني االسالمي لدى المتعلم.  .7
 التربية اإلسالمية في التالي :منهج  ( أهداف1997،الريمي ) حددو وقد 

فالتربيدة االسدالمية جداءت لتحقيدق هددف االسدالم  ،ة االنسان الذي يعبدد هللا ويخشداهتنشئ .1
وفدي التسدامي بفطدرهم إلدى الغايدة  ،وقيمده ،ومثلده ،تنشئة أبنائه علدى عقيدتده ومبادئدهفي 

 التي رسمها لهم .
 .لنف  عن طريق العلم باهلل عز وجلتربية االنسان لبلوغ الفضيلة وكمال ا .2
  .تحقيق سعادة االنسان في الدنيا واآلخرة  .3
 تعليم الناشئة مبادا الدين االسالمي . .4
 .لمسئوليةاالجتماعية الذي يقدر ا تربية المتعلم الصال  المتفاعل مع بيئته .5
 .عياً تربية المتعلم من جوانبه جميعًا جسميًا وعقليًا وروحيًا وانفعاليًا واجتما .6
 .سلوكه بما يتفق والدين االسالمي تهذيب أخالق المتعلم بضبر .7
 .األرض وتسخير ما فيها لصالحه ميرتنمية قدرة المتعلم على تع .8
  أبنائددده بددداحترام إنسدددانيتهم  دددر  القددديم االنسدددانية البنددداءة التدددي يربيهدددا االسدددالم فدددي نفدددو  .9

 .والتعامل معهم بغض النظر عن لونهم ،أو جنسهم أو دينهم
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 : التربية اإلسالمية في التاليمنهج ( أهم أهداف 1989حدد )خاطر وآخرون   بينما
 تنمية ما لدى االنسان من إمكانات وطاقات حتى تبلل أقصى ما تسم  به طبيعتها . .1
 .لنفسه وألمتهمسلم على فعل الخير إقدام ال .2
 .عمار في األرض والخالفة فيهاإقدام المسلم على اال .3
 .للحياة اآلخرة إعداد المسلم .4
 .بناء العقيدة االسالمية وترسيخها .5
 .لم على عبادة هللا وطاعته وتقواهتعويد المس .6
 .لطالب على الخلق االسالمي الكريمتعويد ا .7
 .الفردية واالجتماعية لدى الطالب تنمية الجوانب .8
 .تنمية حب العمل لدى الطالب وتزويدهم بالعلوم والمعارف النافعة .9
كسابهم حرفة أو مهنةتنمية حب العمل ل .10  .دى الطالب واك
 .م وواجباتهم نحو أنفسهم واآلخرينتعري  الطالب بحقوقه .11
 تنمية الجوانب المختلفة العقلية والحسية والروحية لدى الطالب في تكامل وتناسق . .12

، هدددو بنددداء العقيددددة هدددم أهدددداف مدددنهش التربيدددة االسدددالميةمدددن أ  أن  41:2010)حلددد ، ويدددرى 
، وتنشدئة الفدرد المسدلم الدذي يعبدد   الطالب، وتزويده بدالفكر السدليماالسالمية الصحيحة في نفو 

هللا ويخشاه، و ر  األخالق الفاضلة عنده، كما ويعمل منهش التربية االسالمية علدى تنميدة قددرة 
رض وتسددددخيرها لمصددددلحته، وتغددددر  فيدددده وجددددوب تحكدددديم شددددرخ هللا فددددي ى تعميددددر األالمددددتعلم علدددد
 ، ويعرفه بحقوقه وواجباته نحو نفسه واآلخرين .األرض

 :في فلسطين األهداف العامة لمنهاج التربية اإلسالمية 
-1997)الخطدددددددوط العريضدددددددة لمنهددددددداج التربيدددددددة والتعلددددددديم  41:2010ذكدددددددر )حلددددددد ، وقدددددددد
العامددة للمنهدداج بددوزارة التربيددة والتعلدديم بفلسددطين العديددد مددن األهددداف العامددة إعددداد االدارة  1998

 لمنهاج التربية االسالمية منها:
 ،ونظرتهددددا لإلنسددددان وقيمهددددا، ،ان المتعلمددددين بعقيدددددتهم االسددددالمية، ومبادئهدددداتعميددددق إيمدددد .1

 .وانسجام سلوكهم معها قواًل وعمالً  ،والحياة ،والكون 
 تعالى  مما يدفعه لاللتزام بأوامره واجتناب نواهيه.توثيق صلة الطالب باهلل  .2
مل علدى تعميدق إيمانده تعري  الطالب بنظرة االسالم إلى الكون واالنسان والحياة مما يع .3

 االسالم . ىهد على بربه والسير
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توعيدددة الطالدددب بدددأن رسدددالة االسدددالم رسدددالة حضدددارية إنسدددانية راقيدددة تكفدددل للجميدددع األمدددن  .4
صالح شؤون   الحياة . والسعادة واك

إيجاد المسلم الصال  الواثق بربده ودينده المدؤمن بعقيدتده والتمسد  بشدريعته المعتدز بقيمده  .5
 وأخالقه .

بناء المسلم الفعال الدذي تتعددى مسدؤوليته صدفة الخصوصدية تجداه ربده ونفسده ومجتمعدة  .6
 إلى الشمولية تجاه العالم كله با تنام أية فرصة انشر االسالم 

وصدلته  ،وتفسديرًا ومنهجداً  ،وحفظداً  ،لقرآن الكريم والتمسد  بده تدالوةالب باتوطيد صلة الط .7
 على نهجه فضاًل عن ترسي  محبته لهما في قلبه ووجدانه  باالقتداءوسلم  بالرسول 

وأن رضدا هللا ال  ،ال يكدون بدالقول المجدرد دون العمدلالطالب بأن االيمدان الحدق  تبصير .8
 هللا.يناله االنسان إال بالتضحية في سبيل 

 وقدددوف الطالدددب علدددى تددداري   االسدددالم المسدددلمين المتضدددمن فدددي وجدددوه الحيددداة المختلفدددة .9
، ومعرفددة مدددى إسددهام ذلدد  ، وذلدد  لالقتددداء واالعتبدداروالعسددكرية، والحضددارية السياسددية،

 في الحضارة العالمية 
والقددول  ترسددي  االطددار القيمددي السددليم  للمددتعلم بمددا يحكددم الصددلة بددين المعتقددد والسددلو ، .10

 ويمكنهم من تمثل القيم العلمية السليمة في حياتهم . ،ويعزز المثل العليا لديهم والعمل،
من أجل حماية  فهو وسيلة لغاية شريفة ونبيلة ،لطالب أهمية الجهاد في سبيل هللاإدرا  ا .11

الدددين والددوطن والمقدسددات ودرء المفاسددد والشددرور عددن المسددلمين ومددا لحددق بهددم وتددأمين 
 لإلنسان لمعرفة حقيقة رسالة االسالم . الحرية الحقيقية

تعري  الطالب ببعض علوم االسالم وفدي طليعتهدا الفقده وأصدوله والدذي يكسدبه قددرة فدي  .12
معرفة األحكام الشرعية وااللتزام بها والقيام بأداء العبادات االسالمية دون تردد أو تفرير 

ذلددد  مدددن ضدددروب  وذكدددر هلل وحدددده ،و يدددر ،وصددديام ، وتسدددبي   وذلددد  مدددا بدددين صدددالة ،
 العبادة .

تكوين اتجداه  ايجدابي عندد الطلبدة نحدو التددين بدااللتزام باالسدالم عقيددة وشدريعة وأخدالق  .13
 بالصورة المأخوذة من الكتاب والسنة واالجماخ والقيا  وما ترشد إليه .

 العددالم االسددالمي ومددا يحتدداج المسددلمين إليدده مددن توعيددة لهمددومهم توعيددة الطالددب بقضددايا .14
 .ا يواجههم من صور الظلم والعدوانم ومومشكالته

عن ذل  من تطور تبصير الطالب بعمق الصلة بين حقائق العلم وااليمان وما يتمخض  .15
 .إيجابي للمجتمعات
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توجيدده الطالددب نحددو القضددية المصدديرية التددي تهددم المسددلمين جميعددًا وهددي تطبيددق االسددالم  .16
 .اقع الحياة ومخاطر القعود عن ذل في و 

والتدآل  والتعداون فدي نفدو  الطلبدة لعنايدة االسدالم بهدا تحقيقدًا  ،األخدوةبث وتعميدق روح  .17
 للتكافل االجتماعي بين األفراد .

تعزيددددز مكاندددددة اللغدددددة العربيدددددة فدددددي نفدددددو  الطلبددددة وبيدددددان أثرهدددددا فدددددي تكدددددوين شخصددددديتهم  .18
ومددا يجددب علدديهم مددن الحفددال عليهددا ألنهددا لغددة القددرآن الكددريم ووعدداء علومدده  ،االسددالمية
 النافعة 

وعيدددة الطلبدددة توعيدددة متميدددزة بقضددديتهم العادلدددة قضدددية فلسدددطين ومدددا يحدددير بهدددا مدددن كيدددد ت .19
 وطغيان وما حاق بأهلها من تشريد .

ومكانتهددا فددي االسددالم ومددا يترتددب علددى ذلدد  مددن واجددب تقدددير الطلبددة لقدسددية فلسددطين  .20
ال  فدي الحفال عليها والدفاخ عنها امتثااًل ألوامدر هللا تعدالى وسديرًا علدى نهدش سدلفنا الصد

 فتحها والدفاخ عنها .
االقتناخ بدأن الددين االسدالمي قدادر علدى مواجهدة المسدتجدات فدي كدل عصدر وكدل جيدل  .21

 .وأنه هو المنقذ الوحيد لإلنسانيةصالحة لكل زمان ومكان الفمبادئه ونظمه 
لى دعوة الطلبة إلى ما يدعو إليه االسالم من المحافظة على البيئة ونظافتها .22  وحمايتها واك

 . حافظة على صحة الجسم وسالمتهالم
ويتضدد  للباحددث أن مددن أهددم أهددداف  مددنهش التربيددة االسددالمية فددي فلسددطين، تعميددق العقيدددة 

يجدداد المسددلم الصددال  والعامددل وب المتعلمددين وتوثيددق صددلتهم بدداهللاالسددالمية الصددحيحة فددي قلدد ، واك
هميددة علم و إدراكدده أللديندده ولوطندده، كمددا ويعمددل علددى  ددر  القدديم االسددالمية األصدديلة فددي المددت

، ويعمدل علدى توعيدة المدتعلم بقضديته فدي قلبده و ر  محبة النبي  ،الجهاد في سبيل هللا تعالى
 العادلة قضية فلسطين وما يدبره أعداء األمة لها. 

ومن المعلوم أن منهداج  التربيدة االسدالمية للصد  التاسدع األساسدي )الفصدل األول   ينقسدم إلدى 
، ووحددة الحدديث النبدوي الشدري  ،ووحدة العقيدة االسالمية ،القرآن الكريم تة وحدات وهي وحدةس

ووحدة السيرة النبويدة الشدريفة ،ووحددة الفقده االسدالمي ووحددة األخدالق والتهدذيب، وكدل وحددة مدن 
 هذه الوحدات يقع تحتها أكثدر مدن موضدوخ دراسدي، وتقدع دراسدة الباحدث فدي وحددة السديرة النبويدة

 .المشرفة
 النبوية:السيرة 
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قددد كددان السددل  الصددال  ، فمددن األهميددة بمكددانأمددر  إن معرفددة ودراسددة سدديرة النبددي محمددد 
، فقدد كدان ألبندائهم، ويتواصدون بتعلمهدا وتعليمهدا انوا يحفظونها كمدا يحفظدون القدرآنفكي قدرونها، 

 الزهري يقول "علم المغازي والسرايا علم الدنيا واآلخرة "
، تسدددتقيم الحيددداة ، ألنددده بهديددده والشددد  أن العلمددداء قدددديمًا وحدددديثًا اهتمدددوا بسددديرة النبدددي محمدددد 

و َّللاإَ َواْلَيْوَم ويتض  الطريق فقد قال تعالى }  ول  َّللاإ  أ ْسَوٌة َحَسَنٌة ل َمْن َكاَن َيْرج  َلَقْد َكاَن َلك ْم ف ي َرس 
َر َوَذَكَر َّللاإَ َكث يراً   .21اب {األحز  اآْلخ 

مرورا  ، بدقائقها وتفاصيلها، منذ والدته وحتى موته،فالسيرة النبوية توض  للمسلم حياة الرسول 
تظهدر بوضدوح أنده كدان زوًجدا بطفولته وشبابه ودعوته ، وجهاده وصبره وانتصاره علدى عددوه ، و 

دد دروًسدا نبويدة د سيرتهد وقاضًيا ، ويجد المربي في وقائًدا ومحارًبا ، ومربًيا وداعية ، وزاهًدا وأًبا 
ن  فدي التربيدة مدن خددالل مواقفده مدع أصدحابه الددذين ربداهم ، فدأخرج مدنهم جددياًل قرآنًيدا فريدًدا ، وكددوإ

ت العددددل فدددي مشدددارق األرض مدددنهم أمدددة هدددي خيدددر أمدددة أخرجدددت للندددا  ، وأقدددام بهدددم دولدددة نشدددر 
، ومن أهمية دراسة السيرة النبويدة التعدرف علدى حيداة الصدحابة الكدرام الدذين جاهددوا مدع ومغاربها
تباخ، ومن ثم محبتهم والسير على نهجهم رسول هللا   .سبيلهم  واك

نعاشداً  كما وتعتبر السديرة النبويدة مدن أخصدب المواضديع االسدالمية إناسداً  للدروح  للدنف  واك
متاعدداً  وأندده ال  ث أنهددا تصددوير لإلنسددان الكامددل مددن سددائر جوانبدده،حيدد للحيدداة، للفكددرة ومنهاجدداً  واك

بصددديا ة  بلدددل أقصدددى مدددا وصدددل إليددده فدددي مددددارج الكمدددال، ولكدددن المصدددطفى  كمدددال لإلنسدددان،
   2010،حل ) .15ن  بأعيننا  القمرإربه)ف

 ل ذلد  أقوالده وأفعالده وتقريدرا تدهباعتبداره نبيدًا ورسدواًل ويشدم هي ترجمدة حياتده  وسيرة الرسول 
لقيددة كمددا  ،و يددر ذلدد  جدده،اطفولتدده وشددبابه وزو وحياتدده قبددل البعثددة مولددده و  ،وصددفاته الخلقيددة والخ 

ة واالقتصادية والسكانية و يرها يشمل الحديث عن عصره وموطنه واألحوال االجتماعية والسياسي
    2004،383)الجالد،

 أهمية دراسة السيرة النبوية:
 ( أهمية السيرة النبوية في التالي:2011وآخرون، عدد )اشتيوةلقد  

 ،حكامده ومقاصددهأن دراسة السيرة النبوية تساعد علدى فهدم القدرآن الكدريم والتعدرف علدى أ .1
ونشدددأته وأخالقدددده ومعجزاتددده ومدددا لقيددده مددددن  حيدددث جددداءت آيدددات تتحدددددث عدددن الرسدددول 

حها األحددداث فهددذه اآليددات تفسددرها وتوضدد ،العددذاب فددي سددبيل الدددعوة االسددالميةأصددناف 
 .التي شهدتها حياة النبي 
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المساعدة فدي فهدم حقيقدة الددين ومنهجده المتكامدل ومعرفدة التطبيدق العملدي ألحكدام الددين  .2
التددددي تضددددمنتها آيددددات القددددرآن الكددددريم واألحاديددددث النبويددددة الشددددريفة فددددي مجدددداالت الحيدددداة 

  .المختلفة
العمددل علددى تزويددد االنسددان المسددلم بقدددر كبيددر مددن الثقافددة والمعددارف االسددالمية المتعلقددة  .3

هددي تجسدديد لمبددادا االسددالم  بالعقيدددة واألخددالق واألحكددام الشددرعية ألن حيدداة الرسددول 
 وأحكامه.

تعري  المعلدم والداعيدة المسدلم بوسدائل ونمداذج فدي التربيدة والتعلديم تسداعدهما فدي التعلديم  .4
 لذي كان مربيًا وداعية .ا بالرسول محمد  اقتداء والدعوة

ومعجزاتدده ممددا يددؤدي إلدددى  تعريدد  الدددار  للسدديرة النبويددة علددى صددددق رسددالة الرسددول  .5
 زيادة إيمانه وتقويته والثبات في الدفاخ عن االسالم والثقة بنصر هللا تعالى.

اكتسددداب الددددار  للسددديرة النبويدددة للكثيدددر مدددن العظدددات والعبدددر والحكدددم والتحلدددي بددداألخالق  .6
 .كالصدق واألمانة الفاضلة التي تمثلها الرسول 

عبادة يتقرب بها  تعد  ذاء للقلوب وبهجة للنفو  وهي دراسة السيرة النبويةأن  ويري الباحث
وتسدداعد  ،ميزانددًا تددوزن فددي ضددوئه األعمددال ، كمددا ويعددد دراسددة سدديرة النبددي محمددد إلددى هللا تعددالى

، كمدا طبيدق عملدي للقدرآن الكدريم وعمدل بدهكلهدا ت أيضدًا علدى فهدم كتداب هللا تعدالى ألنده حياتده 
لدى ، وأن فيهدا تعلديم للمدنهش الصدحي  فدي الددعوة إوأن دراسة سديرته تعمدل علدى تعميدق محبتده 

  .غلبة القوة واللهم  مسلمين ، وأن الهللا تعالى على بصيرة
 أهداف تدريس السيرة النبوية:

 منها : السيرة النبوية   أهداف2011،القصال) عدد
ْم َحتإدى َأك دوَن َأَحدبإ  في الحديث"فعبادة    ح بِّ رسول هللا. 1 ك  ه  اَل ي ْؤم ن  َأَحد  ي ب َيد  ي َنْفس  َفَو الإذ 

ه  وَ  ْن َوال د  ه " إ َلْيه  م   13للبخاري  كتاب االيمان / متفق عليه واللفو َوَلد 
" كندا ددد رضدي هللا عنهمدا ددد أنده قدال  وتعلثم  السيرة النبوية عبادة فقد جاء عن علي بدن الحسدين. 2

نقدال    241/  3)البدايدة والنهايدة البدن كثيدر .كما نعلدم السدورة مدن القدرآن " ن علإم مغازي النبي 
 عن فقه السيرة للغضبان .

، كتل  اآليات التي تتكلم عن الغزوات في لكثير من معاني القرآن الكريم ي وفي السيرة توض .3
 .واألنفال والتوبة واألحزاب والفت   والحشر سورة آل عمران ،

فهنددا  سددور بأكملهددا تددتكلم  ،ويددة بيددان لكثيددر مددن أسددباب النددزولكمددا أن فددي دراسددة السدديرة النب. 4
التوبددة التددي تددتكلم عددن  ددزوة  ، وسددورةبدددر األنفددال التددي تددتكلم  عددن  ددزوةعددن  ددزوة مثددل سددورة 
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ورة آل عمدران ، وهندا  آيدات كثيدرة فدي سدرالتي تتكلم عن جالء بني النإضدي ، وسورة الحشرتبو 
 بد من دراسة السيرة النبوية .    ال ، وحتى تفهم هذه اآليات جيداً تتحدث عن  زوة أ حد

، العطددداء بدددد مددن تعلدددم السدديرة النبويدددةال ة البدددد منهدددا فددي حيددداة الناشددئة كدددانولمددا كاندددت القدددو . 5
، وطدرد النمداذج الجاهليدة أو الخياليدة التدي بدة طداهرة ، مدن الصدحابة والتدابعيناألجيال نماذج طي
، ممددا َعمإددت بدده ل فيمددا يعددرض علددى الشاشددات المرئيددة، أو فددي القصددل المكتوبددةتعطددى لألطفددا

وفدي  محمدد  العظمداء وعلدى رأسدهم النبديففدي السديرة نمداذج حيدة للقدادة  ،البلدوى فدي هدذه األيدام
 د ة للزهاد وعلى رأسهم النبي محمدالسيرة نماذج حيِّ 
( قســم أهــداف تــدريس الســيرة النبويــة إلــى مجموعــة مــن 389 -386: 2004لكــن )الجــالد،
 ا كالتالي:هاألهداف أهم

 األهداف المعرفية ومنها: .1
 عددرب قبددل ويتضددمن ذلدد  بيددان واقددع ال، تعريدد  المددتعلم بأحددداث السدديرة النبويددة ووقائعهددا

مددن مولددده  والحددديث عددن الرسددول  ، وأنمدداط حيدداتهم االجتماعيددة واالقتصددادية،االسددالم
 وحتى وفاته

 وتدددري  ا تتضددمنه مددن أحكددام وعبددر ودالالت تحليددل أحددداث السدديرة النبويددة واسددتنتاج مدد
ا سدردًا تاريخيدًا وسدرده ،مواقفهدا ونصوصدها و ف عند أحداثهاالسيرة ال يعني مجرد الوقو 

الكبددرى فددي تحليددل  قصصدديًا خاليددًا مددن التدددبر والتأمددل، بددل تكمددن العبددرة الحقيقيددة والفائدددة
وبيددددان مددددا  ،والبحددددث عددددن أسددددرارها وعللهددددا ،والغددددول فددددي معانيهددددا ،أحدددددثها ونصوصددددها

وبتحليددل الددنل والحدددث والموقدد  ، تتضددمن مددن دالالت وعبددر وأحكددام وقدديم واتجاهددات
وتنجلدددي الحكمدددة، وتوضددد  الصدددورة وتتحدددول األحدددداث مدددن مواقددد  جامددددة يتعمدددق الفهدددم 

ونصول صامته إلى عمليات فكرية ووجدانية مليئة بالحركة والحيداة والفاعليدة، مرتبطدة 
 .حياة ،مستمرة في عطائها وجريانهابأبعاد ال

 دون الك تدداب حيددداة الرسدددول ، أشدددهر كتددب السددديرة ومنددداهش تددددوينها التعددرف علدددى دق بدددأ
وقد تحروا الصحة والضبر فيما ينقلون  ،عوا أخباره قبل البعثة إلى وفاتهوجم ،التهاتفصي

وتدوين األحداث وروايتها كما وقعت دون زيادة  وحرصوا عل ضبر األسانيد، ويسجلون،
  .أو نقصان

 األهداف الوجدانية. 2         
 وتحقق دراسة السيرة مجموعة أهداف وجدانية أهمها:
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  ترسي  محبة الرسول  أعلى فدي كدل واالقتداء به في أقواله وأفعاله، واتخاذه أسوة ومثاًل
 شأن من شؤون الحياة .

 يتحدد  ، بحيث تصب  معايير واضحةاهات المتضمنة في السيرة النبويةتمثل القيم واالتج
 القبي . وأ من خاللها على األشياء بالحسنويحكم  ،من خاللها سلو  المتعلمين

 على صدفحات مضديئة مدن  باطالعهعزيز ثقة المسلم بدينه وبتاريخه وبحضارته، وذل  ت
 .تاري  االسالم متمثلة بسيرة الرسول 

 هم وبيدان أثدرهم وجهدادهم وتضدحيات ،ابة والتابعين في نفو  المتعلمدينتعميق حب الصح
 .في سبيل نشر الدعوة االسالمية

 سالم ونقلوه بدقة وأماندة حافظوا على تراث اال تقدير جهود العلماء والكتاب والدعاة الذين
خالل  .واك

 :األهداف النف  حركية.3
 باألهداف النف  حركية اآلتية: هتماماالوفي تدري  السيرة ينبغي 

 آن الكريم والحديث النبوي الشري تقان قراءة نصول القر ا. 
 تقان رسم وقراءة خرائر الغزواتا. 
  باالستنتاج والتحليل والتركيب والتعليل و يرها .تنمية مهارات التفكير المرتبطة 
  إتقدددان اسدددتخدام تقنيدددات التعلددديم والبدددرامش الحاسدددوبية والتعليميدددة المتخصصدددة فدددي السددديرة

 النبوية . 
وحدددب   دددر  حدددب النبدددي ،تددددري  السددديرة  ممدددا سدددبق أن مدددن أهدددداف ويسدددتخلل الباحدددث

يملكون من أجل أن يكون لإلسالم الرفعدة ، فهم الذين ضحوا بكل ما صحابة رضوان هللا عليهمال
دراسددتها  تعمددل علددى توضددي  معدداني القدرآن الكددريم ، وبيددان كثيددر مددن أسددباب النددزول  والصددارة ،

لآليددات ، كمددا وتعتبددر السدديرة النبويددة المصدددر الددذي يسددتمد مندده الناشددن  القدديم والمثددل االسددالمية 
المبادا في ضرورة الصدبر علدى مشداق وتساعد أيضًا على تصحي   الطريق ألصحاب العقائد و 

علدى حدب  النبويدة تعمدل السديرةف الدعوة االسدالمية ، وتعدود االنسدان المسدلم علدى ضدبر الدنف  ،
أنهددا تجعددل الطالددب واثقددًا بنصدددر هللا و  ، فددي سددبيله تعددالى الجهدداد فددي سددبيل هللا وحددب التضددحية

تقدددان المدددتعلم لخدددرائر الغدددزوات ، وتعمدددل علدددى واك تعدددالى الن هللا  تعدددالى ناصدددر عبددداده المدددؤمنين 
 نتاج والتحليل و التركيب و يرها.وتنمية مهارات التفكير المرتبطة باالست
األسددا  الددذي  و، فهدأهدم المندداهش التدي يدرسددها الطالددب مددنويعتبدر منهدداج التربيدة االسددالمية 

الشخصددية  ، ويتضدد  أهميددة منهدداج التربيددة االسددالمية فددي بندداءعتمددد عليدده فددي تربيددة أبندداء األمددةي  
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، ولمنهاج التربية االسدالمية أهدداف حافظة على هوية المجتمع االسالمياالسالمية المتميزة ،والم
، كمددا ولمنهدداج ألخددالق وأندده مسددتخل  فددي هددذه األرضسددامية منهددا تربيددة المسددلم علددى مكددارم ا

د إلى الطريق وهداية الفر  التربية االسالمية وظائ  منها سمو العقل وتوجيهه إلى التفكر والتدبر،
القددويم، وهنددا  أهددداف عامددة لمنهدداج التربيددة االسددالمية مددن أهمهددا إيجدداد الفددرد الصددال  صدداحب 
العقيدددة االسددالمية الصددحيحة، وصدداحب الخلددق العظدديم ، ومددن العندداوين التددي تدددر  فددي منهدداج 

 بدي والتدي تعمدل علدى  در  حدب الن ،، سديرة رسدول هللا السديرة النبويدةالتربية االسالمية هدي 
،حتدى يقتددي بده هدذا الجيدل ، لكدي نصدل إلدى وتعريفهم بأخالق النبدي محمدد  في قلوب الطلبة 

 .  أستاذية العالم بتخلقنا بصفاته وأفعاله 
 

 



 
 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

 (شارك زاوج، ،ر)فك بإستراتيجيةدراسات تتعلق  األول: المحور.  

 المفاهيمبتنمية  دراسات تتعلقالثاني:  المحور. 

 االستداللي دراسات تتعلق بالتفكير ثالث:ال المحور. 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 بموضدوخ عالقدة لهدا، و الباحدث السدابقة التدي اطلدع عليهدا الدراسدات الفصدل هدذا يتضدمن
القديم،  إلى الحديث منت عرض  الدراسات السابقة بحيث تل  لترتيب الزمني البعد اختار وقد دراسته،

 محاور رئيسة: ةثالثإلى  وقد تم تقسيمها
  (.شارك زاوج، ،ر)فك بإستراتيجيةدراسات تتعلق  األول: المحور  
 المفاهيمبتنمية  دراسات تتعلقالثاني:  المحور. 
 االستداللي دراسات تتعلق بالتفكير ثالث:ال المحور. 

 مدن فيده المتضدمنة السدابقة للدراسدات تحلدياًل  فيده تنداول بتعليق محور كل الباحث اختتم كما
 الفصدل الثالدث نهايدة فدي أعقبهدا ثدم ونتائجهدا، عينتهدا أدواتهدا، منهجهدا، دراسدة، لكدل حيدث الهددف

 الدراسات السابقة. من الحالية الدراسة استفادة مدى وتوضي  السابقة، الدراسات على عام بتعليق
   (.شارك زاوج، ،ر)فك بإستراتيجيةدراسات تتعلق  :األول المحور

هددفت الدراسدة التعدرف علدي فاعليدة  (2012،دراسـة) المطيـري في المملكة العربية السدعودية   .1
المفاهيم الفقهية لدى طالبات الص  األول الثانوي بمديندة  استراتيجيات التعلم النشر في تنمية

  120وقدددد تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن ) اسدددتخدمت الباحثدددة المدددنهش شدددبه التجريبدددي، الريددداض،
اختيدددرت العيندددة بالطريقدددة العشدددوائية وكاندددت أداة  مدددن طالبدددات الصددد  األول الثدددانوي، طالبدددة،

وباسددتخدام اختبددار تحليددل ، داده مددن قبددل الباحثددةالدراسددة اختبار)المفدداهيم الفقهيددة  الددذي تددم إعدد
تفدددوق طالبدددات المجموعدددة  التبددداين انتهدددت الدراسدددة إلدددي مجموعدددة مدددن النتدددائش أهمهدددا مدددا يدددأتي:

الددتعلم النشددر على طالبددات المجموعددة الضددابطة  إسددتراتيجيةالتجريبيددة)الالتي درسددن باسددتخدام 
وفدي ضدوء نتدائش الدراسدة أوصدت ، الفقهيدةتادة في اختبار المفاهيم الالتي درسن بالطريقة المع

النشدر فدي تعلدديم  ضددرورة اسدتخدام اسدتراتيجيات الددتعلم ،الباحثدة بمجموعدة مددن التوصديات منهدا
التددي تعمددل علددى تحقيددق العديددد مددن أهددداف  كونهددا مددن األسدداليب الفعالددة مددواد العلددوم الشددرعية،
اسددتخدام اسددتراتيجيات وأسدداليب االهتمددام بتنميددة المفدداهيم عددن طريددق ، تدددري  العلددوم الشددرعية

تدري  ومداخل مختلفة باعتبارها فدي المسدتوى الثداني فدي هدرم البنيدة المعرفيدة والتدي تقدود إلدى 
الباحثة إجراء مزيد من الدراسات حول التعلم النشدر  حوتقتر  الهرم،المستويات األعلى منها في 
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األخرى وعلى مسدتويات  في مواد أخرى دراسية في تخصل العلوم الشرعية، أو التخصصات
 تحصيلية أخرى.

اسدددددتعمال  أثددددر هدددددفت الدراسددددة التعدددددرف علددددىالعدددددراق حيددددث فددددي  (2012اسة)الصــــالحي،در  .2
و)األسددئلة السددابرة  فددي التحصدديل الدراسددي لمددادة الجغرافيددة  زاوج، شددار   ،ر)فكدد اسددتراتيجيتي

هة التجريبدددي المدددنهش شدددب باسدددتخدام الطبيعيدددة واسدددتبقائها لددددى طلبدددة الصددد  الخدددام  األدبدددي،
   طالًبددددا،94تتكددددون مددددن ) قصددددديهالدراسددددة اختبددددار تحصدددديلي وكانددددت العينددددة  أدواتوكانددددت 

وباسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين توصددلت الدراسددة إلددى تفددوق طددالب المجمددوعتين التجددريبيتين 
 المجموعة الضابطة في التحصيل واالستبقاء. طالبعلى 

أثدددر  علدددى إلدددى تعدددرف هددددفت الدراسدددة  دراسدددته فدددي العدددراق حيدددث 2012ســـكران، وقدددد أجدددرى) .3
شار   في تحصيل مادة الجغرافية واالحتفال بهدا لددى طدالب الصد  ، زاوج، )فكر إستراتيجية

اختيدرت التعدين  ،اً طالبد  64وباستخدام المنهش التجريبي، تكونت العيندة مدن ) الثاني المتوسر،
وباسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين ،   فقددرة40ون مدن)العشدوائي، تددم إعددداد اختبددار تحصدديلي يتكدد

)فكر، زاوج، شار  ، تخلق جوًا ديمقراطيًا بدين الطدالب والمددر  إستراتيجية أظهرت النتائش أن
ن  ا عددن الجددو التسددلطي فددي الصدد ،بعيدددً  )فكر، زاوج، شددار   تددؤدي إلددى تحسددين إسددتراتيجيةواك

ترسدددديخها فددددي أذهددددانهم أفضددددل مددددن جددددوهري فددددي تحصدددديل الطددددالب واحتفدددداظهم بالمعلومددددات و 
)فكر، زاوج، شدددار   تجعدددل الطالدددب مواظبدددا إسدددتراتيجيةاسدددتعمال الطريقدددة التقليديدددة، وتبدددين أن 

علدددى الددددرو  ألنددده يعددددها شددديئًا جديددددًا بالنسدددبة لددده وحدددافزا، ودافعيدددة نحدددو الدددتعلم والتحصددديل 
 واالحتفال.

)فكر، زاوج، إسددتراتيجيةهدددفت الدراسددة إلددى معرفددة أثددر حيددث  (2012)آل فلــي دراسددة وفددي   .4
قدددد التجريبدددي و مدددنهش الباسدددتخدام شدددار   فدددي تنميدددة الدددذكاء االجتمددداعي لددددى أطفدددال الريددداض 

وتدم تبندي أداة لقيدا  بالطريقدة القصددية، اختيدرت وطفلدة  طفالً   42)تكونت عينة الدراسة من 
بعدددد معالجدددة البياندددات إحصدددائيا أظهدددرت و  ،الددذكاء االجتمددداعي المعدددد ألطفدددال مرحلدددة الروضددة

فدددرق ذو داللدددة إحصددائية بدددين متوسدددر درجدددات المجموعددة الضدددابطة التدددي درسدددت إلدددى  النتددائش
)فكر، زاوج،  بإستراتيجيةبالطريقة االعتيادية ومتوسر درجات المجموعة التجريبية التي درست 
فدرق  ودوجدوأيضدًا   ،ضدةشار   في االختبدار البعددي لمقيدا  الدذكاء االجتمداعي ألطفدال الرو 

ذو داللة إحصائية بدين متوسدر درجدات المجموعدة الضدابطة التدي درسدت بالطريقدة االعتياديدة 
فيمددا يتعلددق بددالفرق بددين و  ،)فكر، زاوج، شددار  بإسددتراتيجيةالتددي درسددت  التجريبيددةوالمجموعددة 

  رت النتدائش أظهد االختبارين القبلي والبعدي في مقيا  الدذكاء االجتمداعي لددى أطفدال الروضدة
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فددددددرق ذو داللددددددة إحصددددددائية بدددددددين درجددددددات المجموعددددددة التجريبيددددددة التددددددي درسدددددددت  عددددددن وجددددددود
 .)فكر، زاوج، شار  بإستراتيجية

هدددفت الدراسدددة إلددى استقصددداء فاعليددة اسدددتخدام (2011)أبـــو رجـــب،لكددن فددي فلسدددطين دراسددة  .5
الطلبدة فدي المهدام فدي التحصديل وانددماج  شدار   زاوج، اكتب، إستراتيجية التعلم البنائي )فكر،

  طالًبدا 124حيدث بلغدت عيندة الدراسدة) التعليمية في العلوم، باسدتخدام المدنهش شدبه التجريبدي،
تددم اختيددارهم    طالًبددا،67  طالًبددا، و)57مددنهم ) مددن طلبددة الصدد  الثددامن األساسددي، وطالبددة،

بدددار اسدددتخدم الباحدددث االخت ومدددن أجدددل تحقيدددق أهدددداف الدراسدددة، عشدددوائي بالطريقدددة القصددددية،
التحصدديلي لقيددا  تعلددم الطلبددة للمعددارف العلميددة، والمالحظددة المباشددرة والمقابلددة لقيددا  اندددماج 
الطلبدددة فدددي مهدددام الدددتعلم، والختبدددار فرضددديات الدراسدددة اسدددتخدم الباحدددث اختبدددار تحليدددل التبددداين 

وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية  وأظهدرت نتدائش التحليدل االحصدائي، الثنائي لتحليل النتدائش،
ي تحصديل طلبدة الصد  الثدامن فدي وحددة "ذريدات العناصدر والمجموعدات" تعدزى إلدى طريقدة ف

الباحددددث باسددددتخدام وقددددد أوصددددى شددددار  ،  زاوج، اكتددددب، التدددددري  ولصددددال  إسددددتراتيجية )فكددددر،
جدددراء دراسدددات مشدددابهه للدراسدددة  زاوج، شدددار   فدددي تددددري  العلدددوم، اكتدددب، اسدددتراتيجية)فكر، واك

 .لمختل  المراحل التعليميةالحالية على موضوعات أخرى 
ـــدليميبينمدددا دراسدددة  .6 الدراسدددة إلدددي  هدددذه هددددفت حيدددث هدددي فدددي العدددراق،  و 2011)الشـــمري وال

)فكر، زواج، شدددار   فدددي تحصددديل مدددادة التددداري  واالحتفدددال بهدددا إسدددتراتيجيةالتعدددرف علدددي أثدددر 
  64باستخدام المنهش شبة التجريبي، تكونت عينه البحدث مدن ) لطالب الص  الرابع األدبي،

  فقدرة 40طالًبا، وكانت العينة عشوائية ولتحقيق أهدافها تم إعداد اختبار تحصديلي مكدون مدن)
من نوخ االختيار المتعدد، وبعد تطبيق الدراسة وتحليدل نتائجهدا بالوسدائل االحصدائية المناسدبة 

ئية يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدا ل لعددد مدن النتدائش منهدا،كاالختبار لعينتن مسدتقلتين تدم التوصد
بددين متوسددر درجددات تحصدديل مددادة تدداري  الحضددارة العربيددة االسددالمية بددين طددالب المجموعددة 

)فكر، زواج، شار   وطالب المجموعة الضدابطة االستراتيجيةالتجريبية التي درست باستعمال 
يوجددددد فددددرق ذو داللددددة إحصددددائية فددددي االحتفددددال  ،التددددي درسددددت باسددددتعمال الطريقددددة االعتياديددددة

تددداري  الحضدددارة العربيدددة بدددين طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة التدددي درسدددت  مدددادة بالتحصددديل فدددي
)فكدددددر، زاوج، شدددددار   وطدددددالب المجموعدددددة الضدددددابطة التدددددي درسدددددت  االسدددددتراتيجيةباسدددددتعمال 

 باستعمال الطريقة االعتيادية.
دراسددددددته بهدددددددف التعددددددرف علددددددى فاعليددددددة إسددددددتراتيجية الددددددتعلم  (2009)يوســــــف، أجددددددرى وقددددددد  .7

التعددداوني)فكر، زاوج، شدددار   بددددعم الكمبيدددوتر فدددي تنميدددة المفددداهيم والمهدددارات المحاسدددبية لددددى 
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طددالب المدرسددة الثانويددة التجاريددة، اسددتخدم الباحددث المددنهش التجريبددي، وتكونددت عينددة الدراسددة 
ب الصد  الثداني الثدانوي التجاريدة المشدتركة، اختيدرت العيندة قصدديًا مدن طدال   طالًبدا،32من)

وبعددد واختبددار المواقدد  األدائيددة،  واختبددار التحصدديل، تحددددت األدوات فددي برمجيددة الكمبيددوتر،
واختبار)ت ،توصددلت الدراسددة  اسددتخدام الباحثددة المعالجددات االحصددائية كاختبددار تحليددل التبدداين

شدار   بددعم الكمبيدوتر فدي تنميدة المفداهيم  إلي إسهام إستراتيجية التعلم التعداوني )فكدر، زاوج،
وتسدهم االسدتراتيجية بددعم الكمبيدوتر فدي  المحاسبية لدى طالب الص  الثداني التجداري العدام،

 تنمية المهارات المحاسبية لدى طالب الص  الثاني الثانوي التجاري العام.
 إسدتراتيجيةخدام دراسة هدفت إلى التعرف علدى أثدر اسدت ( 2007بي،غ)الز في األردن أجرى و  .8

المزدوج )فكر زاوج شار   في التحصيل المباشر والمؤجل في تدري  وحددة الفقده لددى  التفكير
وباسدددتخدام المدددنهش شدددبه  طلبدددة الصددد  العاشدددر األساسدددي مقارندددة بطريقدددة التددددري  التقليديدددة،

  طالًبددا وطالبددة مددن طلبددة الصدد  101مكوندده مددن )و  حيددث كانددت العينددة عشددوائية، التجريبددي،
التفكيدددر إسدددتراتيجية كاندددت أداة الدراسدددة اختبدددار تحصددديلي وتصدددميم وحددددة الفقددده وفدددق  العاشدددر،

وجود فروق ذات داللدة إحصدائية فدي  تحليل التباين توصلت الدراسة إلى، المزدوج، وباستخدام
 التفكيددر المددزدوج، إسددتراتيجيةولصددال  الطلبددة الددذين درسددوا وفددق  االختبددار التحصدديلي المباشددر،

لباحدددث بدددإجراء المزيدددد مدددن الدراسدددات المماثلدددة لهدددذه الدراسدددة فدددي مجددداالت ومراحدددل وأوصدددى ا
 وضرورة استخدام الطرائق واالستراتيجيات الحديثة في تدري  فروخ التربية االسالمية. متعددة،

 ،كدددر)ف إسدددتراتيجيةهددددفت إلددى تطدددوير (2007)ســـلطان، فدددي مصددر وهدددي دراسدددة دراسدددة بينمددا .9
 تنميدة بعددض مهددارات التعبيدر الكتددابي لدددى تالميدذ المرحلددة االبتدائيددة،وأثرهددا فددي  شدار   زاوج،

و  اختبددار لقيددا  مهددارات التعبيددر الكتددابي، وكانددت أداة الدراسددة وباسددتخدام المددنهش التجريبددي،
  تلميددذ، 60قائمدة لمهدارات التعبيدر الكتدابي المناسدبة للتالميدذ، تتكدون عيندة الدراسدة مدن) إعدداد

وباسددتخدام تحليددل التبدداين توصددلت الدراسددة  الطريقددة العشددوائية والعنقوديددة،وتددم اختيددار العينددة ب
إلددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددر درجددات المجموعددة التجريبيددة التددي درسددت 

وأوصددت الدراسددة  المطددورة فددي القياسددين القبلددي والبعدددي لصددال  القيددا  البعدددي، باالسددتراتيجية
، اكتدب، )فكدر إسدتراتيجيةن بشعبة اللغة العربية على اسدتخدام المعلمي بضرورة تدريب الطالب

فددي تعلدديم التعبيددر ضددمن مقددررات طددرق التدددري  المقدمددة لهددؤالء  الكتابددة ، اعددد، شددار  ،زاوج
 الطالب بكليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين.

)فكدددر، زاوج، شدددار   فدددي تنميدددة التحصددديل  إسدددتراتيجيةعلدددى أثدددر اسدددتخدام  وبقصدددد التعدددرف .10
 قددام ودافعيددة االنجدداز لدددى تالميددذ الصدد  الرابددع االبتدددائي المعدداقين بصددرياً  االبتكدداري والتفكيددر 
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أداة  وكاندتالمدنهش التجريبدي،  اسدتخدمحيدث انده  بهذه الدراسة فدي مصدر،(2005)لطف هللا، 
نجدداز إلومقيددا  الدافعيددة ل ،البتكدداري االدراسددة اختبددار تحصدديلي بطريقددة برايددل واختبددار التفكيددر 

وكانددددت العينددددة عشددددوائية،  األكدددداديمي، تكددددومن عينددددة الدراسددددة مددددن طالبددددات فصددددلين دراسدددديين،
وباسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين توصددلت الدراسددة إلددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين 

التحصيلي البعدي  مجموخ رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار
داللدة إحصدائية بدين درجدات طالبدات  ووجدود فدروق ذات لصال  طالبدات المجموعدة التجريبيدة،

 .المجموعة التجريبية قبل وبعد الدراسة لصال  التطبيق البعدي
 التعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بإستراتيجية )فكر، زاوج، شارك(.

 أهداف الدراسة: .1
  فكددر إسددتراتيجيةاسددتخدام  أثددر الدراسددات السددابقة وأ راضددها فبعضددها تندداولتنوعددت أهددداف( ،

  2001)الشدددمري والددددليمي،ودراسة  ،2007)الز بدددي،كدراسدددة  التحصددديلي فددد شدددار   ،زاوج
ودراسدة  ، 2005 ، ودراسدة)لط  هللا،2012 ، ودراسدة )الصدالحي،2012ودراسة )سدكران،

  .2011)أبو رجب،
  تنميدددة المفددداهيم  شدددار   فدددي ،زاوج ،)فكدددر إسدددتراتيجيةأثدددر اسدددتخدام وهندددا  دراسدددات تناولدددت

  .2009، ودراسة)يوس ، 2012كدراسة )المطيري، 
  شددددار   فددددي تنميددددة الددددذكاء  ،زاوج،)فكددددر  إسددددتراتيجيةأثددددر اسددددتخدام وهنددددا  دراسددددة تناولددددت

  .2012كدراسة )آل افلي ، االجتماعي لدى أطفال الرياض
 تنميدة الفهدم العميدق  شار   فدي ،زاوج ،)فكر إستراتيجيةخدام أثر است وهنا  دراسات تناولت

  .2009ودافعية االنجاز كدراسة)أحمد،
 فكدددر، زاوج  وتتفدددق الدراسدددة الحاليدددة مدددع هدددذه الدراسدددات السدددابقة فدددي اسدددتخدامها إسدددتراتيجية(

  .2011  ودراسة )أبو رجب،2007مفاهيم، كدراسة )الز بي، شار   في تنمية ال
  حيدث  الدراسة عن الدراسات السابقة عدم وجود دراسة تناولت الدراسدة الحاليدة،وتختل  هذه

 تعد الدراسة الحالية )على حد علم الباحث  أول الدراسات التدي تهدتم بدراسدة أثدر إسدتراتيجية
)فكدر، زاوج، شددار   فددي تنميدة المفدداهيم ومهددارات التفكيددر االسدتداللي فددي التربيددة االسددالمية 

تاسدع علددى المسدتوى المحلدى وخاصدة فددي  دزة فمعظدم الدراسدات بحثددت لددى طلبدة الصد  ال
) فكددددر، زاوج، شددددار    فددددي مختلدددد  المباحددددث مددددا عدددددا مبحددددث التربيددددة  تددددأثير إسددددتراتيجية

 االسالمية.
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 منهج الدراسة .2
  اسددتخدمت معظددم الدراسددات المددنهش شددبه التجريبددي، حيددث تددم تقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين

 ،ودراسدددددددة )الشددددددددمري 2007ابطة كدراسدددددددة )الز بدددددددي،مجموعدددددددة تجريبيدددددددة ومجموعدددددددة ضدددددددد
  2011  ودراسدددددددددددددة )أبدددددددددددددو رجدددددددددددددب، 2012، ودراسدددددددددددددة )المطيدددددددددددددري، 2011والدددددددددددددديلمي 

  .2012ودراسة)الصالحي،
 ودراسدة )يوسد ، 2005)لط  هللا، ريبدي، كدراسدةوهندا  دراسدات اسدتخدمت المدنهش التج ، 

  .2012ودراسة)آل افلي ،،  2012، ودراسة)سكران،  2009
 الدراسددددة الحاليددددة مددددع الدراسددددات التددددي اسددددتخدمت المددددنهش شددددبه التجريبددددي، كدراسددددة  وتتفددددق

  )ودراسدددة 2012 ،ودراسدددة)المطيري، 2011 ،ودراسدددة )الشدددمري والدددديلمي،2007)الزعبدددي،
 . 2012 ،ودراسة )الصالحي،2009  ودراسة)أحمد،2011أبو رجب،

 أدوات الدراسة: .3
  أهددافها، واتفقدت معظمهدا فدي إعدداد اختبدار تنوعت أدوات الدراسة السابقة علدى حسدب تندوخ

وهندا  دراسدات اسدتخدمت   ،2012ودراسدة )سدكران،  ،2007تحصيلي، كدراسة )الز بي، 
  .2009ودراسة)يوس ، ، 2012األداة، اختبار مفاهيم، كدراسة )المطيري،

  2012كدراسة)آالفلي ، ،أداة لقيا  الذكاء االجتماعي وهنا  دراسات استخدمت مقيا.  
 ،فدددي اختبدددار 2009  ودراسة)يوسددد ،2012وتتفدددق الدراسدددة الحاليدددة مدددع دراسدددة )المطيدددري  

 المفاهيم، حيث قام الباحث بإعداد اختبار لمفاهيم التربية االسالمية لوحدة السيرة النبوية.
 عدددن الدراسدددات السدددابقة فدددي إعدددداد اختبدددار مفددداهيم للتربيدددة فدددي دراسدددته  وقدددد اختلددد  الباحدددث

 ر للتفكير االستداللي.واختبا االسالمية،
 عينة الدراسة: .4
 ،كدراسدددة اسدددتخدمت العيندددة العشدددوائية  فدددبعض الدراسدددات تنوعدددت عيندددات الدراسدددات السدددابقة

  ودراسدددة 2011 ، ودراسدددة )الشدددمرى، والدددديلمي،2007 ،ودراسدددة )سدددلطان،2007)الز بدددي،
  2005  ودراسدددددددددددددددددددددة)لط  هللا،2012،سدددددددددددددددددددددكران  ) ، ودراسدددددددددددددددددددددة2012)المطيدددددددددددددددددددددري،
  .2009ودراسة)يوس ،

 ،ودراسة)يوسدددد ، 2012وهنددددا  دراسددددات اسددددتخدمت العينددددة القصدددددية، كدراسة)الصددددالحي  
  .2012  ودراسة)آل افلي ،2009

 .وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات، حيث استخدم الباحث العينة بالطريقة القصدية 
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 المرحلة التعليمية: .5
  تنوعددت المراحددل التعليميددة تبعددًا الخددتالف أهددداف الدراسددة، حيددث اختددارت بعددض الدراسددات

  ودراسددة )سددلطان، 2007عينددات مددن طددالب المرحلددة األساسددية كمددا فددي دراسددة )الز بددي،
  ودراسددددددددددة 2012،المطيددددددددددري )  ودراسددددددددددة 2011  ودراسددددددددددة )الشددددددددددمري والددددددددددديلمي،2007
  ودراسددددددددة)أبو 2005)لط  هللا،  ودراسددددددددة2012،  ودراسددددددددة )الصددددددددالحي،2012)سددددددددكران
  .2009  ودراسة )احمد،2011رجب،

 ، 2009وعينات من المرحلة العليا كما في دراسة )يوس   
 ، 2012وهنا  دراسة عينتها من أطفال رياض أطفال كدراسة)آل افلي.  
  أمددددا بالنسددددبة لموقددددع دراسددددة الباحددددث مددددن هددددذه الدراسددددات فقددددد أجريددددت الدراسددددة فددددي المرحلددددة

)سددلطان،   ودراسة2007مددا فددي دراسددة )الز بددي،ن الصدد  التاسددع األساسددي، كاألساسددية مدد
  ودراسددددددددددة 2012  ودراسددددددددددة)المطيري،2011  ودراسددددددددددة )الشددددددددددمري ، والددددددددددديلمي، 2007

  ودراسددددددددة)أبو 2005  ودراسددددددددة)لط  هللا،2012  ودراسددددددددة )الصددددددددالحي،2012)سددددددددكران،
  ، واختار الباحث الص  التاسع من المرحلة األساسية2011رجب،

  كون عينة الدراسة من المرحلة الثانوية.2009مع دراسة)يوس ، الدراسة الحالية وتختل   
 نتائج الدراسة: .6
  أظهددرت نتددائش جميددع الدراسددات السددابقة فاعليددة إسددتراتيجية )فكددر، زاوج، شددار   فددي تحقيددق

 ، 2012 ، ودراسة)سدكران،2007 ، ودراسة)سدلطان،2007أهدافها كما فدي دراسدة)الز بي،
ودراسددددددددددددددة )الشددددددددددددددمري    ،2012ودراسددددددددددددددة )المطيددددددددددددددري،  ،2012الصددددددددددددددالحي، ودراسددددددددددددددة
 ، ودراسدددددة)أبو 2009 ، ودراسدددددة )يوسددددد ،2005 ، ودراسدددددة )لطددددد  هللا،2011والددددددليمي،
  .2012 ، ودراسة)آل افلي ،2011رجب،

 االستفادة من الدراسات السابقة في المحور األول:
 . شار  ،زاوج ،فكر)اتيجية بناء الخطر لتدري  مادة التربية االسالمية وفق إستر  .1
 بناء االطار النظري. .2
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة. .3
 . فكر زاوج شار )بناء دليل للمعلم لتوظي  إستراتيجية  .4
 اختيار منهش البحث. .5
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 المفاهيم:دراسات تتعلق بتنمية  الثاني:المحور 
التعرف على فاعلية دراستها في فلسطين حيث هدفت إلي ( 2013)أبو مطلق، حيث أجرت .1

اسددتخدمت  برنددامش بالوسددائر المتعددددة فددي تنميددة مفدداهيم العبددادات للصدد  السددابع األساسددي،
الباحثددة المددنهش التجريبددي، كانددت أدوات الدراسددة، برنددامش قددائم علددى الوسددائر المتعددددة لتنميددة 

مجتمدددع يتكدددون  واختبدددار مفددداهيم العبدددادات لددددى طالبدددات الصددد  السدددابع، مفددداهيم العبدددادات،
وباسددتخدام   طالبددة مددن طالبددات الصدد  السددابع اختيددرت بددالطريق القصدددية،34الدراسددة مددن )

و يرهدددا مدددن األدوات، توصدددلت الدراسدددة إلدددي  الوسدددائل االحصدددائية كتحليدددل التبددداين األحدددادي،
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسر درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة وطالبدات 

وقدددد أوصدددت  فدددي اختبدددار تنميدددة المفدداهيم لصدددال  المجموعدددة التجريبيدددة، المجموعددة الضدددابطة
الباحثة بضرورة العناية باستخدام تكنولوجيا الوسائر المتعددة، ومتابعة كل جديد واستخدامها 

 في كافة المباحث الدراسية نظرًا لما لها من تأثير إيجابي علي التحصيل.
حيث هدفت هذه الدراسة إلدي التعدرف  (2013،)عوجانوفي المملكة العربية السعودية دراسة .2

على فاعلية االستراتيجيات المعتمدة علدى الدذكاءات المتعدددة فدي تنميدة التحصديل األكداديمي 
 ومهدددارات التفكيدددر االبدددداعي لددددى طالبدددات الفقددده االسدددالمي فدددي الصددد  الخدددام  األساسدددي،

  طالبدددة مدددن 78ة مدددن )اختيدددرت العيندددة عشدددوائية والمكونددد باسدددتخدام المدددنهش شدددبه التجريبدددي،
وكانددددت أداة الدراسددددة، االختبددددار التحصدددديلي، واختبددددار  طالبددددات الصدددد  الخددددام  األساسددددي،

لمهدددارات التفكيدددر االبدددداعي، وباسدددتخدام الوسدددائل االحصدددائية المناسدددبة مثدددل تحليدددل التبددداين 
أظهدرت النتدائش، وجدود فدروق دالدة إحصدائية بدين متوسدر درجدات طالبدات الصدد   األحدادي،
األساسي الالتي يدرسن الفقه وفدق اسدتراتيجية الدذكاءات المتعدددة، ومتوسدر درجدات  الخام 

زميالتهن الالتي درسن الفقه بالطريقة المعتادة في التطبيق البعددي الختبدار التحصديل يعدزى 
لطريقددة التدددري  .وقددد أوصددت الباحثددة ضددرورة اسددتخدام معلمددي الفقدده السددتراتيجية الددذكاءات 

مزيد من الدراسات التجريبية حول فاعلية تدري  استراتيجيات حديثدة أخدرى وأجراء  المتعددة،
 لموضوعات دينية متنوعة، كالحديث والمعامالت والسيرة.

دراسدددته فدددي األردن وهددددفت الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى أثدددر  (2012)التميمـــي،وقدددد أجدددري  .3
السددددابع   فددددي تحصدددديل المفدددداهيم الفقهيددددة لدددددى طلبددددة الصدددد  veeاسددددتخدام خريطددددة الشددددكل)

كانددت أداة الدراسددة اختبددار  باسددتخدام المددنهش شددبه التجريبددي، األسددا  فددي محافظددة الزرقدداء،
اختيدددرت العيندددة  طالًبدددا وطالبدددة،  87وعيندددة الدراسدددة تكوندددت مدددن) تحصددديل المفددداهيم الفقهيدددة،

وباستخدام تحليل التباين األحادي توصلت الدراسدة الدى عددة نتدائش منهدا،  بالطريقة القصدية،



57 
 

فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات عالمددات أفددراد المجموعددة التجريبيددة الددذين  وجددود
ومتوسدددر عالمددات أفدددراد المجموعددة الضدددابطة الدددذين   veeدرسددوا باسدددتخدام خددرائر الشدددكل )

وقدددد أوصدددت الدراسدددة بتبندددي  درسدددوا بالطريقدددة االعتياديدددة لصدددال  أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة،
مددادة التربيددة االسددالمية لمددا لهددا مددن أثددر فددي تكددوين الفهددم    فددي تدددري veeخريطددة الشددكل)

 السليم للمفاهيم الفقهية.
هدددفت الدراسددة إلددي التعددرف علددى أثددر  (2010)الخطيــب وزمالئــه،وبينمددا فددي األردن، دراسددة .4

  في تحصديل المفداهيم الفقهيدة وتكدوين بنيدة مفاهيميدة متكاملدة veeاستخدام خريطة الشكل))
تكوندت عيندة الدراسدة  ين بن طالل، باسدتخدام المدنهش شدبه التجريبدي،لدى طلبة جامعة الحس

كمدا وتدم اسدتخدام أدوات الدراسدة،  وقدد تدم اختيدار العيندة بالطريقدة القصددية،   طالًبدا،80من)
وباسدتخدام تحليدل التبداين توصدلت  اختبار المفاهيم الفقهيدة، واختبدار تكامدل البنيدة المفاهيميدة

الدراسددددة إلددددى، وجددددود فددددروق دالددددة إحصددددائية فددددي تحصدددديل الطلبددددة للمفدددداهيم الفقهيددددة لصددددال  
ووجود فروق دالة إحصائية في تكدوين بنيدة مفاهيميدة متكاملدة للمفداهيم  المجموعة التجريبية،

 الفقهية لصال  المجموعة التجريبية
هدفت الدراسة إلى التعدرف علدى اثدر اسدتخدام طريقدة (2010)الحبار،ولكن في العراق دراسة .5

اسددتخدم  االسددتجواب فددي تنميددة المفدداهيم االسددالمية لدددى تلميددذات الصدد  الثالددث االبتدددائي،
  تلميدددذة واختدددارت الباحثدددة العيندددة 54الباحدددث المدددنهش التجريبدددي، تكوندددت عيندددة البحدددث مدددن)

، تدددم معالجددددة البياندددات إحصددددائيا قصدددديًا، كاندددت أدوات الدراسددددة اختبدددار للمفدددداهيم االسدددالمية
 توصدلت الدراسدة إلدى، باستعمال االختبار التائي لعينتدين مسدتقلتين ومعامدل ارتبداط بيرسدون،

وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين مجمدددوعتي البحدددث التجريبيدددة والضدددابطة فيمدددا يتعلدددق 
حيدددث  لتجريبيدددة،باالختبدددار القبلدددي والبعددددي لتنميدددة المفددداهيم االسدددالمية ولصدددال  المجموعدددة ا

أوصددت الباحثددة، ضددرورة اهتمددام معلمددي التربيددة االسددالمية ومعلماتهددا بإثددارة األسددئلة الصددفية 
داخل  رفة الص  لما لهدا مدن دور فدي اسدتثمار دافعيدة التالميدذ وزيدادة درجدة تركيدزهم نحدو 

واقترحدددت الباحثدددة إجدددراء دراسدددة حدددول أثددر اسدددتخدام طريقدددة االسدددتجواب فدددي تحصددديل  الددتعلم،
 الب الص  الثالث المتوسر في مادة التربية االسالمية وتنمية اتجاههم نحوها. ط

حيدث هددفت هدذه الدراسدة التعدرف علدى أثدر  (2008)اإلمـام، وفي العراق أيضًا هنا  دراسة .6
استخدام خطة كيلدر فدي تنميدة مفداهيم التربيدة االسدالمية لددى طالبدات معهدد إعدداد المعلمدات 

  طالبددة اختيددرت 48تكونددت عينددة الدراسددة مددن) ش شددبهة تجريبددي،فددي نينددوى باسددتخدام المددنه
أدوات الدراسدددة، اختبدددار للمفددداهيم االسدددالمية وباسدددتخدام الوسدددائل  العيندددة بالطريقدددة العشدددوائية،
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واالختبار التائي توصلت الدراسة إلي وجود فرق ذو داللة إحصائية  االحصائية، مربع كاي،
في تنمية مفاهيم التربية االسدالمية ولصدال  المجموعدة بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 التجريبية.
فاعليددة تدددري  مقددرر الفقدده  فددي المملكددة العربيددة السددعودية أيضددًا، (2008)الجهيمــي،ودر  .7

للصددد  األول الثدددانوي باسدددتخدام إسدددتراتيجية خدددرائر المفددداهيم وأثرهدددا علدددى تحصددديل الطدددالب 
دة، باسدددتخدام المدددنهش شددددبه التجريبدددي، اختددددار الدراسدددي واحتفددداظهم بهددددا واتجددداههم نحدددو المددددا

كمددا    طالددب الصدد  األول الثددانوي،128الباحددث العينددة العشددوائية العنقوديددة المكونددة مددن )
 دوبع استخدم الباحث أدوات الدراسة وهي اختبار تحصيلي، ومقيا  لالتجاه نحو مادة الفقه،

أظهددرت النتددائش إلددى وجددود  اسددتخدام الوسددائل االحصددائية المناسددبة كاختبددار تحليددل التبدداين،
فروق لصال  المجموعة التجريبية على كل من االختبار التحصيلي العاجل واآلجدل ومقيدا  

 االتجاهات .
أجريددت فددي مصددر حيددث هدددفت الدراسددة إلددي التعددرف علددي  (2007)أبــو زيــد،وهنددا  دراسددة .8

الميددذ الصدد  السدداد  االبتدددائي للمفدداهيم الفقهيددة المقددررة علدديهم، باسددتخدام مدددى اكتسدداب ت
  تلميددذ مددن تالميددذ 60المددنهش التجريبددي، حيددث كانددت عينددة البحددث عشددوائية، مكونددة مددن )

واعددت الباحثدة أدوات الدراسدة وهدي، اختبدار مفداهيم الفقده  الص  الثاني االعدادي األزهدري،
واكعدداد بطاقدة مالحظدة أداء العبدادات المقدررة علدى  األزهدري،لتلميذ الص  الثداني االعددادي 

وباسددتخدام الوسددائل االحصددائية المناسددبة أظهددرت  تالميددذ الصدد  الثدداني االعدددادي األزهددري،
النتدددائش تفدددوق تالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة الدددذين درسدددوا المفددداهيم الفقهيدددة باسدددتخدام النمدددوذج 

عددة الضددابطة الددذين درسددوا نفدد  المفدداهيم بالطريقددة المقتددرح علددى أقددرانهم مددن تالميددذ المجمو 
التقليدية والكتاب المقرر، ووجود عالقة ايجابية بين تنمية المفاهيم الفقهية باستخدام النموذج 

 المقترح وبين أداء التالميذ لبعض العبادات المقررة .
م خدرائر هددفت الدراسدة إلدى التعدرف علدى أثدر اسدتخدا (2006)الجـالد،و في األردن دراسدة  .9

المفدداهيم فددي تحصدديل المفدداهيم الشددرعية وتنميددة مهددارات التفكيددر الناقددد لدددى الطلبددة فددي مددادة 
اختبددار لقيددا  مدددى  باسددتخدام المددنهش التجريبددي، وكانددت أدوات الدراسددة، التربيددة االسددالمية،

  106وتتكدون عيندة الدراسدة مدن) واختبدار التفكيدر الناقدد، تحصديل الطلبدة للمفداهيم الشدرعية،
طالًبا وطالبة من طلبة الص  العاشدر اختيدرت العيندة بطريقدة مقصدودة، وباسدتخدام الوسدائل 

توصدلت الدراسدة إلدى  و يرهدا مدن األدوات االحصدائية، االحصائية كتحليل التباين األحدادي،
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصديل الطلبدة للمفداهيم الشدرعية تعدزى لطريقدة التعلديم 
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وأوصت الدراسدة بإعدداد  وعة التجريبية التي تعلمت باستخدام خرائر المفاهيم،ولصال  المجم
دورات تدريبيدددة وور  عمدددل متخصصدددة لتعريددد  معلمدددي التربيدددة االسدددالمية وتددددريبيهم علدددى 
اسددتخدام خددرائر المفدداهيم وتزويدددهم بخبددرات مناسددبة تتعلددق بمهددارات التفكيددر الناقددد وأسدداليب 

 مين.تنميتها وتعزيزها عند المتعل
فددي دراسددته فددي العددراق، حيددث هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى اثددر  (2005)فهــد،وقددام  .10

اسددتخدام إسددتراتيجيتي كلددوز مدداير وميددرل وتنسددون فددي اكتسدداب المفدداهيم واالحتفددال بهددا لدددى 
 وباستخدام المنهش شدبه تجريبدي، طالبات الص  الثاني المتوسر في مادة التربية االسالمية،

  طالبدة اختيدرت بالطريقدة 090اسة اختبار مفاهيم، تكونت عينة الدراسة منكانت أدوات الدر 
وباستخدام الوسائل االحصائية كتحليل التباين األحادي ومعادلة شيفيه ومربع كاي  القصدية،

ومعامدددددل ارتبددددداط بيرسدددددون، توصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى، وجدددددود فدددددرق ذي داللدددددة إحصدددددائية بدددددين 
موعة التجريبيدة الثانيدة التدي درسدت وفدق إسدتراتيجية مجموعات البحث الثالث إذ تفوقت المج

ميددددددرل وتنسددددددون علددددددى المجموعددددددة األولددددددى والضددددددابطة فددددددي اكتسدددددداب المفدددددداهيم واالحتفددددددال 
 بالمعلومات.

 التعليق على الدراسات التي تتعلق بتنمية المفاهيم:
المفداهيم كمتغيدر من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بتنمية المفاهيم والتي اعتمدت على 

تابع نظرًا ألهميتها وبحث أهم الطرق واالستراتيجيات لتنميتها عند المتعلمدين وبعدد عدرض الدراسدات 
 السابقة تبين اآلتي:

 بالنسبة لألهداف: .1
  هندددددا  دراسدددددات اسدددددتخدمت طدددددرق واسدددددتراتيجيات تددددددري  متعدددددددة وأثرهدددددا علدددددى التحصددددديل

  ودراسدة 2006 ، دراسدة)الجالد،2010دراسة)الخطيب وزمالئده،  ،2012كدراسة)التميمي،
  .2008ودراسة )الجهيمي،  ،2013)عوجان،

  ،وهنا  دراسات استخدمت طرق واستراتيجيات تدري  متعددة وأثرها علدى اكتسداب المفداهيم
  .2007 ، ودراسة)أبو زيد،2005كدراسة)فهد،

 المفدداهيم  وهنددا  دراسددات اسددتخدمت طددرق واسددتراتيجيات تدددري  متعددددة وأثرهددا علددى تنميددة
   2013 ، ودراسة)أبو مطلق،2008 ، دراسة)االمام،2010كدراسة )الحبار،

 ،2008 ، ودراسدددددة)االمام،2010وتتفدددددق الدراسدددددة الحاليدددددة مدددددع دراسدددددة كدددددل مدددددن )الحبدددددار ، 
  كون هذه الدراسات استخدمت طدرق تددري  متعدددة وأثرهدا علدى 2013ودراسة)أبو مطلق،

 بية االسالمية، للص  التاسع األساسي.تنمية المفاهيم، وخاصة مفاهيم التر 
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 منهج الدراسة: .2
  اتبعددت معظددم الدراسددات السددابقة المددنهش التجريبددي وتقسدديم العينددة إلددى تجريبيددة وضددابطة

  2013 ،ودراسدددددة )أبدددددو مطلدددددق،2006 ،ودراسدددددة )الجدددددالد، 2010كدراسدددددة )الحبدددددار، 
  .2007ودراسة)أبو زيد،

  2012كدراسددددددددة)التميمي، ،سددددددددات اسددددددددتخدمت المددددددددنهش شددددددددبه التجريبدددددددديدرا وهنددددددددا،  
  2005)فهدددددد،  ، ودراسدددددة2008ودراسدددددة)االمام ،   2010ودراسددددة)الخطيب وزمالئددددده،

  .2008   ودراسة )الجهيمي،2013ودراسة)عوجان،
   وتتفددددددق الدراسددددددة الحاليددددددة مددددددع هددددددذه الدراسددددددات التددددددي تبنددددددت المددددددنهش شددددددبه التجريبددددددي

  2008ودراسدددة)االمام  ، 2010 ، ودراسدددة)الخطيب وزمالئددده،2012كدراسدددة)التميمي،
  .2008  ودراسة )الجهيمي،2013  ودراسة)عوجان،2005ودراسة)فهد،

 أدوات الدراسة: .3
  تنوعددت األدوات المسددتخدمة فددي الدراسددات لتنددوخ أ ددراض الدراسددة فمنهددا مددا اسددتخدم أداة

  ودراسدددة 2012  ودراسدددة)الجالد، 2012الدراسدددة اختبدددار تحصددديلي كدراسدددة )التميمدددي،
  .2008ودراسة)الجهيمي،  ،2013)عوجان،

  وهنددددددددا  دراسددددددددات اسددددددددتخدمت أداة الدراسددددددددة اختبددددددددار للمفدددددددداهيم، كدراسددددددددة )الخطيددددددددب
 ، ودراسددددددددددة 2008 ، ودراسددددددددددة)االمام،2012 ، ودراسددددددددددة )الحبددددددددددار،2010وزمالئدددددددددده،

  .2007  ودراسة)أبو زيد،2013 ، ودراسة )أبو مطلق،2005)فهد،
  و)دراسددددددة 2010زمالئدددددده،وتتفددددددق الدراسددددددة الحاليددددددة مددددددع دراسددددددة كددددددل من)الخطيددددددب و ، 

ودراسددددددة )أبددددددو   ،2005، ودراسددددددة )فهددددددد،  2008 ، ودراسددددددة)االمام، 2010الحبددددددار،
  حيددددث اسدددتخدم الباحددددث أداة الدراسددددة اختبددددار 2007  ودراسددددة)أبو زيددددد،2013مطلدددق،

 المفاهيم للتربية االسالمية.
 عينة الدراسة: .4
  العينددددة القصدددددية كدراسددددة تنوعددددت عينددددات الدراسددددات السددددابقة، بعددددض الدراسددددات اسددددتخدمت

   ودراسددددة2012 ، ودراسددددة )الحبددددار،2010  ودراسددددة)الخطيب وزمالئدددده،2012)التميمددددي،
  .2013)أبو مطلق،   ودراسة2006)الجالد،

 ،ودراسدددة)أبو زيدددد، 2008كدراسدددة )االمدددام،  وهندددا  دراسدددات اسدددتخدمت العيندددة العشدددوائية ، 
  .2008  ودراسة)الجهيمي، 2013  ودراسة)عوجان، 2007
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  أمدددا موقدددع دراسدددة الباحدددث، فقدددد اسدددتخدم العيندددة القصددددية، وهدددذا مدددا يوافدددق دراسدددة كدددل مدددن
  2012 ، ودراسددددددددددددة )الحبددددددددددددار،2010  ودراسددددددددددددة)الخطيب وزمالئدددددددددددده،2012)التميمددددددددددددي،

  .2013  ودراسة)أبو مطلق،2006ودراسة)الجالد،
 تنوعت المراحل التعليمية حسب كل دراسة: المرحلة التعليمية: .5

 ودراسدددة2010ة كدراسددة )الخطيددب وزمالئدده،تتعلددق بالمرحلددة الجامعيدد فهنددا  دراسددات   
  .2008االمام، )

 2012)التميمدددددددددددددي، تتعلدددددددددددددق بالمرحلدددددددددددددة األساسدددددددددددددية كدراسدددددددددددددة وهندددددددددددددا  دراسدددددددددددددات  
 ، ودراسدددة 2006 ، ودراسدددة )الجددالد،2013  ودراسددة )أبدددو مطلددق،2005ودراسددة)فهد،
  2013  ودراسدددددددددددددددددة)عوجان،2007)أبدددددددددددددددددو زيدددددددددددددددددد، ودراسدددددددددددددددددة ، 2012)الحبدددددددددددددددددار،

  .2008ودراسة)الجهيمي،
  أمدا موقدع دراسدة الباحدث فهدي فدي المرحلدة األساسدية، وهدذا مدا تتفدق فيده مدع دراسدة كددل

  ودراسدددددة 2013ودراسدددددة )أبدددددو مطلدددددق،  2005ودراسدددددة)فهد،  ،2012مدددددن )التميمدددددي،
  2007ودراسدددددددددددددددددة)أبو زيدددددددددددددددددد، ، 2012 ، ودراسدددددددددددددددددة )الحبدددددددددددددددددار،2006)الجدددددددددددددددددالد،

  .2008  ودراسة)الجهيمي،2013ودراسة)عوجان،
 نتائج الدراسة: .6

   توصددددلت جميددددع الدراسددددات السددددابقة إلددددى وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية ولصددددال
المجموعدددة التجريبيدددة فدددي تنميدددة مفددداهيم التربيدددة االسدددالمية كدراسدددة كدددل مدددن )الخطيدددب 

 ، 2012)التميمي،دراسدددددددددددددددددددددةو   2008)االمدددددددددددددددددددددام،  ، ودراسدددددددددددددددددددددة2010وزمالئددددددددددددددددددددده،
دراسددة و  ، 2006دراسددة )الجددالد،و  ، 2013ودراسددة )أبددو مطلددق، ، 2005ودراسددة)فهد،
  2013  ، ودراسدددددددددددددددددددددة)عوجان،2007  ودراسدددددددددددددددددددددة)أبو زيدددددددددددددددددددددد،2012)الحبدددددددددددددددددددددار،

  .2008ودراسة)الجهيمي،
 االستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثاني:

 تنظيم االطار النظري. .1
 المحتوى لتحديد قائمة المفاهيم في التربية االسالمية.كيفية تحليل  .2
 تصميم أحد أدوات الدراسة وهو اختبار المفاهيم للتربية االسالمية. .3
 وعينة الدراسة. تحديد منهش الدراسة وهو منهش شبه التجريبي، .4
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة. .5
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 االستداللي:المحور الثالث: الدراسات التي تتعلق بالتفكير 
برنددامش مقتددرح قددائم علددى اسددتراتيجيات  (2012) أبــو لــبن، وعبــد الحميــد،فددي مصددر دراسددة .1

التفكير االقناعي لتصويب أنماط الفهم الخطأ لبعض مفاهيم فقه المعامالت وتنميدة مهدارات 
التفكيدددر االسدددتداللي لددددى طالدددب جامعدددة األزهدددر باسدددتخدام المدددنهش شدددبه التجريبدددي، وكاندددت 

اسددددة، اختبددددار تصددددويب أنمدددداط الفهددددم الخطددددأ للمفدددداهيم الفقهيددددة، واختبددددار مهددددارات أدوات الدر 
  طالبددة مددن طالبددات  60تتكددون عينددة البحددث مددن ) وبرنددامش المقتددرح، التفكيددر االسددتداللي،

اختيددددرت العينددددة بالطريقددددة القصدددددية، وباسددددتخدام  شددددعبة التربيددددة بكليددددة الدراسددددات االنسددددانية،
توصدلت الدراسدة إلدي فاعليدة    وتحليدل التبداين،Tمثدل اختبدار)الوسائل االحصائية المناسدبة 

باالضددددافة لفاعليددددة  البرنددددامش المقتددددرح فددددي تصددددويب أنمدددداط الفهددددم الخطددددأ للمفدددداهيم الفقهيددددة،
البرنددامش المقتددرح فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االسددتداللي لدددى طالبددات العينددة، كمددا أوصددى 

الكشددد  عدددن الفهدددم الخطدددأ فدددي مختلددد  البحدددث بالعديدددد مدددن التوصددديات مدددن أبرزهدددا ضدددرورة 
مفددداهيم العلدددوم الشدددرعية وخاصدددة الفقددده ومسددداعدة الطدددالب علدددى تعدددديلها واكتسددداب المفددداهيم 

 الصحيحة .
دراسددته، وهدددفت هددذه الدراسددة إلددى معرفددة فاعليددة  (2012)آل عــواض،و فددي الدديمن أجددرى  .2

نمددوذج )بددايبي  البنائيددة فددي تعددديل التصددورات البديلددة عددن بعددض مفدداهيم الثقافددة االسددالمية 
االسدتقرائي،  لدى طالب الص  الثاني الثدانوي، وتنميدة مهدارات التفكيدر االسدتداللي ببعديده،

وعلدددى المدددنهش شدددبه التجريبدددي،  واالسدددتنباطي، فقدددد اعتمدددد الباحدددث علدددى المدددنهش الوصدددفي،
  طالًبدا مدن طدالب الصد  الثداني الثدانوي، ولتحقيدق أهدداف 49تكونت العيندة الدراسدة مدن )

الدراسدددددة تدددددم إعدددددداد اختبدددددار لتشدددددخيل التصدددددورات البديلدددددة، ومقيدددددا  للتفكيدددددر االسدددددتداللي، 
ورات وباسدتخدام الوسدائل االحصدائية المناسددبة، أظهدرت نتدائش الدراسدة وجددود عددد مدن التصدد

البديلة عن بعدض مفداهيم الثقافدة االسدالمية المتضدمنة بمقدرر الثقافدة االسدالمية بدين طدالب 
مجمددوعتي الدراسددة الضددابطة والتجريبيددة وبنسددب متفاوتددة، كمددا أظهددرت نتددائش الدراسددة وجددود 
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طدالب المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي 

الختبددار التصددورات البديلددة لمفداهيم مقددرر الثقافددة االسددالمية لصددال  طددالب  التطبيدق البعدددي
المجموعة التجريبية، وفي ضوء نتدائش الدراسدة خلدل الباحدث إلدي مجموعدة مدن التوصديات 

 والمقترحات منها:
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  ضرورة الكش  عن التصورات البديلة لدى الطالب في مختل  مفاهيم مدواد العلدوم
كسددابهم المفدداهيم الصددحيحة باسددتخدام  علددى تعددديلها،ومسدداعدة الطددالب  الشددرعية، واك

 نموذج بايبي.
  االهتمدددام بتنميدددة مهدددارات التفكيدددر االسدددتداللي باعتبددداره أحدددد األهدددداف الرئيسدددة التدددي

 ينبغي تحقيقها أثناء تدري  الثقافة االسالمية.
بدراسدددته فدددي العدددراق، حيدددث هددددفت الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى أثدددر ( 2011)آل كنـــه،وقدددام .3

استخدام طريقة حدل المشدكالت فدي تنميدة التفكيدر االسدتداللي فدي الفقده لددى طدالب الصد  
السدداد  فددي الثانويددة االسددالمية، اسددتعمل الباحددث التصددميم التجريبددي حيددث بلددل حجددم عينددة 

  طالًبددا مددن طددالب الصدد  السدداد ، اختيددرت بالطريقددة العشددوائية وأعددد الباحددث 34البحددث)
تداللي، وبعددد معالجددة البيانددات إحصددائيًا أظهددرت النتددائش وجددود اختبددار لقيددا  التفكيددر االسدد

فدرق ذي داللددة إحصددائية بددين متوسدر درجددات االختبددار القبلددي فدي التفكيددر االسددتداللي لدددى 
أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة والتدددي درسدددت باسدددتخدام طريقدددة حدددل المشدددكالت، وبدددين متوسدددر 

وفي ضوء نتائش البحدث أوصدى الباحدث  ي،درجاتهم في االختبار البعدي لتفكيرهم االستدالل
مجموعدددة مدددن التوصددديات منهدددا : تعمددديم اسدددتخدام طريقدددة حدددل المشدددكالت لجميدددع صدددفوف 
المرحلة الثانوية، واقترح الباحث إجراء دراسة أخرى لكال الجنسين لمعرفة اثر متغير الجن  

 في التفكير االستداللي في مادة الفقه والمواد األخرى .
هدفت الدراسة التعدرف علدى أثدر (2009)المرشد،كة العربية السعودية، دراسةبينما في الممل .4

اسددتخدام إسددتراتيجية المتشددابهات فددي تنميددة المفدداهيم الجغرافيددة والتفكيددر االسددتداللي ومهددارة 
قراءة الخريطة لدى تالميذ المرحلدة المتوسدطة بالمملكدة العربيدة السدعودية، باسدتخدام المدنهش 

واختبددار فددي التفكيددر  أدوات الدراسددة اختبددار فددي المفدداهيم الجغرافيددة، شددبه التجريبددي، وكانددت
 تلميدددذًا مدددن 40وتتكدددون عيندددة البحدددث مدددن) االسدددتداللي واختبدددار فدددي مهدددارة قدددراءة الخريطدددة،

اختيدرت العيندة بالطريقدة القصددية، وباسدتخدام الوسدائل االحصدائية  الص  الثاني المتوسر،
و يرهددا مددن االختبددارات توصددل الباحددث إلددى عدددة نتدددائش المناسددبة، كاختبددار تحليددل التبدداين 

أن إسددتراتيجية المتشددابهات لهددا أثددر كبيددر فددي نمددو المفدداهيم الجغرافيددة لدددى مجموعددة  منهددا،
أيضددددا دلددددت النتددددائش علددددى نمددددو مهددددارة قددددراءة خددددرائر العددددالم  البحددددث فددددي التطبيددددق البعدددددي،

الباحددث باهتمددام معلمددي  وقددد أوصددى ،مجموعددة البحددث فددي التطبيددق البعدددياالسددالمي لدددى 
 .فاهيم الجغرافية وأساليب التفكيراالجتماعيات بتنمية الم
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هددفت الدراسدة التعدرف علدى أثدر اسدتخدام أسدلوب  (2009)األهـدل، لكن فدي الديمن دراسدة  .5
القصددددل القرآنددددي فددددي تنميددددة التفكيددددر االسددددتداللي لطلبددددة الثالددددث الثددددانوي فددددي مددددادة التربيددددة 

المنهش الشبه تجريبي، اختار مجتمع وعينة البحث طلبدة الثالدث  االسالمية، استخدم الباحث
اختيدددرت قصدددديًا وكاندددت أدوات  طالدددب وطالبدددة،  128الثدددانوي علمدددي، وكدددان حجدددم العيندددة)

البحث هي الخطر الدراسية الخاصة بأسلوب القصل القرآندي والطريدق التقليديدة، ثدم إعدداد 
حليدل النتدائش باسدتخدام تحليدل التبداين أحدادي وقدد قدام الباحدث بت اختبار التفكير االستداللي،

-scheffe) ت واختبدار شديفيه للفدرو قدا (one way analysis of varianceاالتجداه
testإنداث  -  وتوصل الباحث إلدى عددة نتدائش منهدا، تفدوق المجمدوعتين التجدريبيتين )ذكدور

تداللي علددددى واللتددددين درسددددتا باسددددتخدام أسددددلوب القصددددل القرآنددددي فددددي تنميددددة التفكيددددر االسدددد
إنداث   اللتدين درسدتا بالطريقدة التقليديدة فدي تنميدة التفكيدر –المجموعتين الضدابطتين )ذكدور 

وقد اقترح الباحث إجراء دراسات تتناول أثر استخدام متغيدرات أخدرى فدي تنميدة  االستداللي،
 التفكير االستداللي.

دراسته في الكويت، حيث هددفت الدراسدة التعدرف علدى أثدر فاعليدة  (2008)الشرف،واجري  .6
برنامش مقترح في منهاج التربية االسالمية في تنميدة مهدارات التفكيدر االسدتداللي لددى طلبدة 

باسدددددتخدام المدددددنهش التجريبدددددي، وكاندددددت أدوات الدراسدددددة، نمدددددوذج جانيدددددة  المرحلدددددة الثانويدددددة،
 طالًبددا وطالبددة مددن 48، وتتكددون عينددة الدراسددة مددن)االسددتقرائي، ومقيددا  التفكيددر االسددتداللي

اختيددرت بالطريقددة العشددوائية، وباسددتخدام الوسددائل االحصددائية  طلبددة الصدد  الحددادي عشددر،
  وتحليددل التبددداين، توصددلت الدراسدددة إلددي، وجدددود فددروق ذات داللدددة Tالمناسددبة مثددل اختبدددار)

ة االسدددالمية باسدددتخدام إحصددائية بدددين مجموعدددة الطلبدددة الدددذين يدرسدددون بعدددض مفددداهيم التربيددد
نمددددوذج جانيدددده فددددي التدددددري  وبددددين مجموعددددة الطلبددددة الددددذين درسددددوا ذات المفدددداهيم بالطريقددددة 
التقليديددة لصددال  المجموعددة األولددى، و وبمقارنددة نتددائش مقيددا  التفكيددر االسددتداللي بالنسددبة 
اب لطلبددة نظددام الفصددلين تشددعيب التربيددة االسددالمية بنظددام المقددررات تبددين أن مسددتوى اكتسدد

مهددارة التفكيددر االسددتداللي لطلبددة المرحلددة الثانويددة ونظددام المرحلددة الثانويددة ونظددام الفصددلين 
إعددادة  أعلددى مددن طلبددة تشددعيب التربيددة االسددالمية وقددد أوصددت الدراسددة عدددة توصدديات منهددا،

النظر في منهاج التربية االسالمية بمدا يحقدق اكتسداب مهدارة التفكيدر االسدتداللي وذلد  عدن 
، جدددة محتواهدددا وطدددرق تدريسدددها والوسدددائل التعليميدددة التدددي تسددداعد علدددى اكتسدددابهاطريدددق معال

  االستداللي لدى المعلمين أنفسهم. والعناية بالتفكير



65 
 

فددي العددراق حيددث هدددفت الدراسددة إلددي معرفددة اثددر اسددتعمال  (2007)الخزرجــي،بينمددا دراسددة  .7
مادة التاري  لدى طالبدات  المجمعات التعليمية وفرق التعلم في تنمية التفكير االستداللي في

معهد إعداد المعلمات، باستخدام المنهش التجريبي وتم اختيار ثالث شعب في الص  الرابع 
إحدددداهما تمثدددل المجموعدددة التجريبيدددة األولدددى والثانيدددة المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة  عشدددوائيا،

البدات الصد  طالبدة مدن ط  99)والمجموعة الثالثة المجموعة الضابطة وبلغت عينة البحث
الرابددع كانددت أدوات الدراسددة مجمعددات تعليميددة كمسددتلزمات للبحددث اسددتعمل موضددوعات مددن 
كتاب التاري  األوروبي الحديث للص  الرابدع معاهدد إعدداد المعلمدات، وأعدد اختبدار للتفكيدر 

تفدوق -:وباستخدام الوسائل االحصائية المناسبة تدم التوصدل إلدى النتدائش التاليدة،االستداللي 
لبات المجموعة التجريبية األولى التي درست بتقنية المجمعدات التعليميدة علدى المجموعدة طا

الضابطة التي درست بالطريقة االعتياديدة، وتفدوق المجموعدة التجريبيدة األولدى التدي درسدت 
بتقنيدددة المجمعدددات التعليميدددة علدددى المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة التدددي درسدددت بأسدددلوب فدددرق 

 التعلم.
هددددفت الدراسدددة التعدددرف علدددى أثدددر اسدددتخدام الوسدددائر ( 2006) عمـــار،دراسدددةوفدددي مصدددر  .8

الفائقددة فددي تدددري  الجغرافيددة علددي تنميددة بعددض المفدداهيم والتفكيددر االسددتداللي لدددى طددالب 
  100تكونددت عينددة البحددث مددن) اسددتخدم الباحددث المهددش التجريبددي، الصدد  األول الثددانوي،

واختبدار  اختبدار تحصديلي، اندت أدوات الدراسدة،وك تدم اختيدارهم بالطريقدة العشدوائية، طالب،
وبعددد تحليددل البيانددات إحصددائيًا باسددتخدام األسدداليب االحصددائية  لقيددا  التفكيددر االسددتداللي،

المناسدددبة توصدددل الباحدددث إلدددى، وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات 
لصددال  المجموعددة المجموعددة التجريبيددة وطددالب المجموعددة الضددابطة لالختبددار التحصدديلي 

وقد أوصى الباحث ضرورة االهتمام بتنظيم المحتدوى التعليمدي للبرمجيدات بحيدث  التجريبية،
تصاغ فدي صدورة مشدكالت تثيدر التفكيدر لددى المتعلمدين وتددفعهم إلدى االسدتنباط واالسدتقراء 

 والتوصل من خالل ذل  إلى معرفة جديدة بأنفسهم.
األردن وهدفت الدراسة إلي تطوير برندامش للنحدو  دراسته في (2006)الهويمل، بينما أجرى  .9

العربي واختبار أثره في تنمية المفداهيم النحويدة والتفكيدر االسدتداللي، باسدتخدام المدنهش شدبه 
 طالددب وطالبددة مددن طلبددة الجامعددات األردنيددة، اختيددرت 58التجريبددي، وكانددت عينددة الدراسددة)

ار للمفدددددداهيم، واختبددددددار للتفكيددددددر بالطريقددددددة العشددددددوائي حيددددددث كانددددددت أدوات الدراسددددددة، اختبدددددد
واالسددددددتنباط، واالسددددددتنتاج، وباسددددددتخدام الوسددددددائل  االسددددددتداللي، يقددددددي  مهددددددارات االسددددددتقراء،
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االحصددائية المناسددبة، أظهددرت النتددائش وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي تطددور مهددارات 
 التفكير االستداللي ولصال  المجموعة التجريبية.

هددفت الدراسدة التعدرف علدى اثدر اسدتخدام نمدوذج (2003) النجـدي،في مصر أيضدا دراسدة .10
سوشمان في تدري  قضايا التاري  الجدليدة علدى التحصديل وتنميدة التفكيدر االسدتداللي لددى 

وكانددت أداة الدراسددة اختبددار  باسددتخدام المددنهش التجريبددي، تالميددذ الصدد  الثدداني االعدددادي،
  تلميدددذ مدددن تالميدددذ 35حدددث مدددن )تحصددديلي واختبدددار التفكيدددر االسدددتداللي، تتكدددون عيندددة الب

الصدددد  الثدددداني االعدددددادي، اختيددددرت بالطريقددددة العشددددوائية، وباسددددتخدام الوسددددائل االحصددددائية 
المناسددبة توصددلت الدراسددة إلددى، أن السددتخدام نمددوذج سوشددمان فددي تدددري  قضددايا التدداري  

أوصددت وقددد  الجدليددة أثددر عددال فددي تنميددة التفكيددر االسددتداللي لتالميددذ المجموعددة التجريبيددة،
االهتمددام باسددتخدام مددداخل تدريسددية تسددهم فددي تنميددة التفكيددر  الدراسددة بعدددة توصدديات منهددا،

 لدى التالميذ.
 التعليق على الدراسات التي تتعلق بالتفكير االستداللي:

 أهداف الدراسة .1
 ودراسددة 2011ل كندده،هنددا  دراسددات هدددفت إلددى تنميددة التفكيددر االسددتداللي، كدراسددة)آ  

ودراسدددددددددددددددددددة  ، 2007ودراسدددددددددددددددددددة)الخزرجي، ، 2009)األهددددددددددددددددددددل، ،2006)عمدددددددددددددددددددار،
ودراسددة  ، 2008  ، ودراسددة )الشددرف،2012 ، ودراسددة )آل عددواض،2006)الهويمددل،
  .2003  ودراسة)النجدي،2012  ودراسة )أبو لبن، وعبد الحميد،2009)المرشد،

 ،2003وهنا  دراسات هدفت إلى تنمية التحصيل كدراسة)النجدي  
  2012وعبدددد الحميدددد، إلدددى تنميدددة المفددداهيم كدراسدددة )أبدددو لدددبن،وهندددا  دراسدددات هددددفت  

  2006  ودراسددددددددة)الهويمل،2012  ودراسددددددددة)آل عددددددددواض،2009ودراسددددددددة )المرشددددددددد،
  .2006ودراسة)عمار،

  مهددددارات التفكيدددددر و أمددددا عددددن موقدددددع دراسددددة الباحدددددث فهددددي هدددددفت إلدددددى تنميددددة المفددددداهيم
 سع األساسي .في التربية االسالمية لدى طالب الص  التا االستداللي،

 منهج الدراسة: .2
 ،2007 ، دراسدة )الخزرجدي،2006اتبعت معظم الدراسات المنهش التجريبي كدراسة)عمار   

  .2003  ودراسة )النجدي،2008  ودراسة )الشرف،2011ودراسة )آل كنه،



67 
 

 ،ودراسددة )الهويمددل، 2009وهنددا  دراسددات اتبعددت المددنهش شددبه التجريبددي كدراسددة )األهدددل  
  ودراسددددددة )آل 2012  ودراسددددددة)أبو لبن،وعبددددددد الحميددددددد،2009)المرشددددددد،   ودراسددددددة2006
  .2012عواض،

  أما عن موقع دراسة الباحث فقد استخدم المنهش شبه التجريبي وهذا ما يوافق دراسة كل من
  ودراسدة)أبو لبن،وعبدد 2009  ودراسة )المرشدد،2006  ودراسة)الهويمل، 2009)األهدل،
   .2012اض،  ودراسة )آل عو 2012الحميد،

   . أدوات الدراسة:3      
  تنوعددت األدوات المسددتخدمة فددي الدراسددات لتنددوخ أ ددراض الدراسددة فمنهددا مددن اسددتخدم اختبددار

  .2006  ودراسة )عمار،2003تحصيلي واختبار التفكير االستداللي كدراسة )النجدي،
  كدراسدة)الهويمل، لكن هنا  دراسدات اسدتخدمت اختبدار مفداهيم واختبدار التفكيدر االسدتداللي

  .2009  ودراسة)المرشد،2006
 ،2006وهدددذا مدددا تتفدددق فيددده الدراسدددة الحاليدددة مدددع هددداتين الدراسدددتين وهمدددا، دراسدددة )الهويمدددل  

  حيدددث أن الدراسدددة الحاليدددة اسدددتخدمت اختبدددار للمفددداهيم فدددي التربيدددة 2009ودراسة)المرشدددد،
 االسالمية، واختبار في مهارات التفكير االستداللي.

  أبدددددددولبن، وعبدددددددد    دراسدددددددات تنوعدددددددت أدواتهدددددددا تبعدددددددًا لتندددددددوخ أ راضدددددددها فدراسدددددددةهندددددددالكدددددددن(
اسددتخدمت اختبددار تصددويب أنمدداط الفهددم الخطددأ للمفدداهيم الفقهيددة، واختبددار  ، 2012الحميددد،

  اسدتخدمت نمدوذج 2008مهارات التفكير االستداللي، والبرنامش المقترح، ودراسدة )الشدرف،
  اسددددتخدمت اختبددددار 2011وهنددددا  دراسددددة)آل كندددده، جنيدددده، ومقيددددا  التفكيددددر االسددددتداللي، 

  اسدددتخدمت اختبدددار لتشدددخيل 2012التفكيدددر االسدددتداللي فقدددر، بينمدددا دراسدددة)آل عدددواض،
  اسدتخدم مجمعدات 2007التصورات البديلة، ومقيا  تفكيدر اسدتداللي ، ودراسدة)الخزرجي،

تخدم خطر الدراسية   فقد اس2009تعليمية واختبار التفكير االستداللي، وأما دراسة)األهدل،
 الخاصة بأسلوب القصل القرآني واختبار التفكير االستداللي

 عينة الدراسة: .4
  اسددددددتخدمت العينددددددة القصدددددددية تنوعددددددت عينددددددات الدراسددددددات السددددددابقة فددددددبعض الدراسددددددات

 ، ودراسددددددددددة 2009 ، ودراسة)المرشددددددددددد،2012)أبو لددددددددددبن، وعبددددددددددد الحميددددددددددد،كدراسددددددددددة،
  .2009)األهدل،

 ،2006وهنددددددددا  بعددددددددض الدراسددددددددات اسددددددددتخدمت العينددددددددة العشددددددددوائية كدراسددددددددة )عمددددددددار  
 ، 2012  ودراسدددددة )آل عدددددواض،2006 ، ودراسدددددة)الهويمل،2007ودراسدددددة)الخزرجي،
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 ، ودراسدددددددددة 2008 ، ودراسة)الشدددددددددرف،34  مكونددددددددده مدددددددددن)2011ودراسدددددددددة )آل كنددددددددده،
  . 2003)النجدي،

 ة وهددذا مددا تتفددق فيدده الدراسددة أمددا عددن موقددع دراسددة الباحددث فقددد اسددتخدم العينددة القصدددي
الحالية مع الدراسدات السدابقة التدي اسدتخدمت العيندة القصددية  كدراسدة )أبدو لدبن، وعبدد 

  .2009 ، ودراسة )األهدل،2009 ، ودراسة)المرشد،2012الحميد،
 تنوعت المراحل التعليمية حسب كل دراسة: المرحلة التعليمية:. 5

  ودراسدة )أبدو لدبن، 2007الجامعيدة كدراسدة)الخزرجي،فهنا  دراسات تتعلق بالمرحلدة ، 
  .2006  ودراسة )الهويمل،2012وعبد الحميد،

 ،ودراسددددددددددة2009وهنددددددددددا  دراسددددددددددات تتعلددددددددددق بالمرحلددددددددددة العليددددددددددا كدراسددددددددددة )األهدددددددددددل،                
  .2008  ودراسة)الشرف،2012)آل عواض،

  ،ودراسددددددة 2009وهنددددددا  دراسددددددات تتعلددددددق بالمرحلددددددة األساسددددددية، كدراسددددددة )المرشددددددد ، 
  .2006 ودراسة)عمار،2011 ، ودراسة)آل كنه،2003)النجدي،

  أما عن موقع دراسة الباحث فقد اعتمد فيها الباحدث طدالب الصد  التاسدع مدن المرحلدة
 ، ودراسددددددددددة)آل 2003 ، ودراسدددددددددة )النجددددددددددي،2009األساسدددددددددية كدراسدددددددددة )المرشددددددددددد، 

  .2006  ودراسة)عمار،2011كنه،
 نتائج الدراسة:. 6
  ت بعددددض الدراسددددات فاعليددددة االسددددتراتيجيات المسددددتخدمة فددددي تنميددددة مهددددارات التفكيددددر أظهددددر

  2009 ودراسددددددة )المرشددددددد،2012وعبددددددد الحميددددددد ، مثددددددل دراسددددددة )أبددددددو لددددددبن، االسددددددتداللي،
  .2011ودراسة)آل كنه،

  ،وأظهدددرت بعدددض الدراسدددات فاعليدددة نمددداذج تعليميدددة فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر االسدددتداللي
  .2012 ، ودراسة)أل عواض،2003كدراسة)النجدي،

  أظهرت أيضدًا بعدض الدراسدات فاعليدة برندامش مقتدرح فدي تنميدة مهدارات التفكيدر االسدتداللي
  .2008كدراسة)الشرف،

  كمدددددا أظهدددددرت الدراسدددددات فاعليدددددة اسدددددتخدام الوسدددددائر الفائقدددددة فدددددي تنميدددددة مهدددددارات التفكيدددددر
  .2006االستداللي، كدراسة، )عمار،

  علددى إثددر إسددتراتيجية )فكددر، زاوج،  التعددرف الباحددث فقددد هدددفت إلدديوأمددا عددن موقددع دراسددة
شدددار   فدددي تنميدددة المفددداهيم ومهدددارات التفكيدددر االسدددتداللي بالتربيدددة االسدددالمية لددددي طدددالب 
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الصدد  التاسددع األساسددي بغددزة، حيددث أنهددا تتفددق مددع دراسددة كددل مددن، دراسددة )أبددو لبن،وعبددد 
  .2011ل كنه،ودراسة)آ  ،2009ودراسة )المرشد،  2012الحميد 

 االستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثالث:. 7
 تحديد منهش الدراسة التي سيتناوله الباحث في دراسته. 
 اختيار أدوات البحث المناسبة للبحث. 
 اختيار عينة البحث التي سيجري عليها الباحث دراسته. 
  ًالتعرف على تفسير النتائش تفسيرًا علميًا وموضوعيا. 
 المعالجددات االحصددائية التددي اسددتخدمت فددي اختبددار الفرضدديات وتحليددل البيانددات  تحديددد

 والنتائش.
 

 



 

 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 إجراءات ومنهجية الدراسة 

  منهج الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة .

 أدوات الدراسة 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

  تقديم :

 ووصد  مدنهش الدراسدة وتشدمل دراسته، الباحث في اتبعها التي الطريقة الفصل هذا يتناول
مفداهيم السديرة النبويدة، واختبدار التفكيدر تنميدة  اختبدار الدراسدة، أدوات وبناء وعينتها، الدراسة مجتمع

األدوات،  هدذه وثبدات صددق مددى عدن الكشد  فدي الباحدث اتبعهدا التدي واالجدراءات االسدتداللي،
جراءات  .الدراسة واك

 :الدراسة منهج

لتحديدد  الباحدث يتبعده طريدق هدو و التجريبدي المدنهش شدبه الدراسدة هدذه فدي الباحدث اتبدع
 الباحدث واعتمددفيهدا،  والدتحكم عليهدا والسديطرة مدا ظداهرة تخدل التدي والمتغيدرات الظدروف مختلد 
 العالقدات التوصدل إلدى بغدرض البحدث محدل بالظداهرة الخاصدة المتغيدرات دراسدة عندد المدنهش هدذا

 لدم المدنهش  شدبه التجريبدي التابعدة، واسدتخدام والمتغيدرات المستقلة المتغيرات بين تربر التي السببية
 فدي العلدوم أيضدا كبيدر نطداق علدى يسدتخدم أصدب  بدل فقدر، الطبيعيدة العلدوم علدى مقتصدراً  يعدد

 االجتماعية.

 متغيرات الدراسة:

: ويعبدددر عنددده بدددالمتغير المدددؤثر وهدددو عبدددارة عدددن طريقدددة التددددري  المسدددتخدمة فدددي المتغيـــر المســـتقل
 التجريب وهي إستراتيجية) فكر  زواج  شار  .

 المتأثر وهما:: ويعبر عنه بالمتغير المتغير التابع

 أ. مفاهيم السيرة النبوية. 

 ب. مهارات التفكير االستداللي.

ولقددد أخضددع الباحدددث المتغيددر المسدددتقل فددي هددذه الدراسدددة وهددو اسدددتخدام إسددتراتيجية ) فكدددر  
زواج  شار   والطريقة التقليدية للتجربة ، لقيا  أثره على المتغير التدابع األول وهدو )مفداهيم السديرة 



71 
 

 ، حيدث أن المدنهش شدبه التجريبدي يوالمتغير التابع الثاني وهو )مهارات التفكير االسدتداللالنبوية  ، 
 لموضوخ هذه الدراسة. ءمةأكثر مال

 :مجتمع وعينة الدراسة

 مجتمع الدراسة:

ن مجتمع الدراسة من جميع طالب الصد  التاسدع األساسدي فدي مديريدة التربيدة والتعلديم  تكوِّ
  ، حيدث يتدراوح عددد 2105-2014التعلديم األساسدي للعدام الدراسدي ))شرق خانيون   في مدار  

  طالبددًا حسددب إحصددائية وزارة التربيددة والتعلدديم، وتتددراوح 40الطددالب فددي الشددعبة الواحدددة مددا يعددادل )
 .  حصل أسبوعياً 3السالمية بمعدل )  سنة ، ويتعلم جميعهم مادة التربية ا15أعمارهم)

 عينة الدراسة:

بندين  التابعدة لمديريدة  –أ -العيندة مدن مدرسدة )عبدد الكدريم الكرمدي األساسديةاختار الباحدث 
شدددرق خدددانيون ، وبالطريقدددة القصددددية، وذلددد  لمتابعدددة إجدددراءات الدراسدددة، وسدددهولة –التربيدددة والتعلددديم 

 ، ومعلم المادة مع الباحث.ول للمدرسة وتعاون إدارة المدرسةالوص

  شدعب دراسدية حيدث اشدتملت عيندة الدراسدة 8)وقد تدم اختيدار شدعبتين دراسديتين مدن أصدل 
  مدن 2015-2014للعدام الدراسدي) اختيدرت  من طالب الص  التاسع األساسدي اً   طالب80على )

  طالبددًا درسددت باسددتخدام 40الفصددل األول، وقددد تددم تقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين: تجريبيددة وعددددها)
لبدًا درسدت بالطريقدة التقليديدة، وذلد  بعدد   طا40إستراتيجية )فكر  زواج  شار  ، وضابطة وعدددها)

التأكد من تكافؤ طالب الشعب الدراسدية فدي العمدر ، والمسدتوى التحصديلي العدام، ومدن خدالل نتدائش 
  2015-2014صد  الفصدل األول)االختبارات التحصيلية في مادة التربية االسالمية في اختبدار ن

مفدداهيم السدديرة النبويددة ، واختبددار مهددارات  ، وكددذل  مددن خددالل تطبيددق وتحليددل نتددائش اختبددارللشددعب
 التفكير االستداللي على المجموعتين قبل التجربة.

  :وبناؤها أدوات الدراسة وبرنامجها

 استخدم الباحث األدوات اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها:

 أداة تحليل محتوى وحدة )السيرة النبوية الشريفة . .1
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، حيددث أعددد الباحددث االختبددار مددن األسدددئلة فددي مفدداهيم التربيددة االسددالميةيلي اختبددار تحصدد .2
 الموضوعية)اختيار من متعدد  والتي تتميز بارتفاخ معدل صدقها وثباتها.

، حيددث أعددد الباحددث االختبددار مددن األسددئلة الموضددوعية ختبددار مهددارات التفكيددر االسددتدالليا .3
 ها وثباتها.)اختيار من متعدد  والتي تتميز بارتفاخ معدل صدق

 وفيما يلي توضي  لكيفية تصميم األدوات:

 أداة تحليل المحتوى: 

وهو أسلوب من أساليب البحث العلمدي ينددرج تحدت مدنهش البحدث الوصدفي ، والغدرض منده 
معرفددة خصددائل مددادة االتصددال أو الكتددب المدرسددية ، ووصدد  الخصددائل وصددفًا كميددًا معبددرًا عندده 

رمددوز، بحيددث تددتم عمليددة التحليددل بصدديغة منظمددة وفددق أسدد  بكلمددات ، أو جمددل ، أو صددور ، أو 
منهجية ومعايير موضوعية ، ويستند الباحث في جمع البيانات وتبويبها وتحليلها إلى المنهش الكمي 

  .174:2011بصفة أساسية)الهاشمي وعطية،

االسددتداللي وتهدددف أداة تحليددل المحتددوى إلددى تحديددد مفدداهيم السدديرة النبويددة ومهددارات التفكيددر 
المحددددد فددددي الوحددددة الرابعة)السدددديرة النبويدددة المشددددرفة  مدددن كتدددداب التربيدددة االسددددالمية للصددد  التاسددددع 

، وتتكون أداة تحليل المحتدوى مدن قسدمين : األول أداة  2012،2013سنة) األساسي ، الجزء األول
التدي تتضدمنها  سدتدالليتحليل مفاهيم السيرة النبوية ، والثاني أداة تحليدل محتدوى مهدارات التفكيدر اال

 الوحدة المستهدفة.

 مكونات أداة تحليل المحتوى:

 اشتملت أداة التحليل المحتوى على:

 .تحديد مفاهيم السيرة النبوية 

 .تحديد مهارات التفكير االستداللي 

 .تحديد عينة التحليل 

 .تحديد وحدة التحليل 
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 .تحديد فئات التحليل 

 .ضوابر عملية التحليل 

 ببناء أداة تحليل المحتوى وفق الخطوات اآلتية:قام الباحث 

 الهدف من التحليل:

، ومهدارات التفكيدر لسديرة النبويدة، وداللتهدا اللفظيدةتهدف عملية التحليدل إلدى تحديدد مفداهيم ا
للسدددنة الدراسدددية  ، الجدددزء األولاالسدددالمية للصددد  التاسدددعاالسدددتداللي المتضدددمنة فدددي كتددداب التربيدددة 

رابعة)السدديرة النبويددة المشددرفة  ومعرفددة مدددى تركيددز الوحدددة عليهددا ورصددد الوحدددة ال  2014،2015)
 تكرارها.

 عينة التحليل:

تدم اختيددار عينددة التحليددل بطريقددة قصدددية مدن كتدداب التربيددة االسددالمية للصدد  التاسددع الجددزء 
  يوضددد  مدددا يتضدددمنه موضدددوخ )السددديرة 4:1األول الوحددددة الرابعة)السددديرة النبويدددة الشدددريفة  والجددددول)

 (4-1جدول)          لنبوية المشرفة  من الدرو .ا

 )عينة التحليل( المواضيع المتضمنة لوحدة السيرة النبوية

 %100الوزن النسبي عدد الصفحات رقم الصفحة المواضيع المتضمنة الدرس

 %28.5 4 48-45 ه5 زوة الخندق  األول

 %21.5 3 51-49 ه5 زوة بني قريظة  الثاني

 %28.5 4 55-52 ه6الحديبية صل   الثالث

 %21.5 3 58-56 أم سلمة الرابع

 %100 14  المجموخ
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 وحدة التحليل:

، ويعطدى وجودهدا مكن إخضاعها للعدد والقيدا  بسدهولةويقصد بها: وحدات المحتوى التي ي
الباحث في تفسير النتائش الكمية، مثل الكلمدة، أو الفقدرة  أو  يابها أو تكرارها أو إبرازها دالالت تفيد
، أو مقيددددددا  المسدددددداحة والزمن)محمددددددد وعبددددددد العظدددددديم ، أو الموضددددددوخ، أو الشخصددددددية، أو المفددددددردة

   ، وقد اختار الباحث الفقرة كوحدة تحليل تعتمد عليها فئات التحليل.161:2012،

 تحديد فئات التحليل:

، وقدد تكدون كلمدة أو ل فيهداوحددات التحليد  وية التي يدتم وضدعوهي العناصر الرئيسية والثان
، ويددتم وضددع كددل صددفة منصددفات المحتددوى فيهددا، موضددوخ، أو قدديم، أو مفدداهيم، أو مهددارات و يرهددا

 . وقددد حددددد الباحددث فئددات التحليدددل فددي هددذه الدراسدددة  272:2004وتصددن  علددى أساسدددها )طعيمددة،
، كمددا حدددد م إعدددادها مددن خددالل تحليددل المحتددوى ة التددي تددمفدداهيم السدديرة النبويددة وتعريفاتهددا االجرائيدد

 مهارات التفكير االستداللي)االستقراء واالستنتاج  .

 صدق أداة تحليل المحتوى:

قددي  األداة لمددا وضددعت ، وهددو أن تحليددل علددى صدددق أداة تحليددل المحتددوى يعتمددد صدددق الت
م عرضدها علدى مجموعدة مدن تد ، حيدثالمحكمدينلقياسه، وقد تدم تقددير األداة باالعتمداد علدى صددق 

، وقدددد اشدددتملت أداة للتأكدددد مدددن الصددددق الظددداهري لدددألداة، ومراجعدددة عناصدددر التحليدددل ،المتخصصدددين
، وأداة تحليدددددل مهدددددارات التفكيدددددر داة تحليدددددل مفددددداهيم السددددديرة النبويدددددةالتحليدددددل علدددددى قسدددددمين ، وهمدددددا أ

  .8  و) 5انظر ملحق)  االستداللي،

 ثبات أداة تحليل المفاهيم:

الثبدددات عبدددر  ،باسدددتخدام ندددوعين مدددن الثبدددات، وهمدددا ولتحديدددد ثبدددات أداة التحليدددل قدددام الباحدددث
الزمن ، والثبات عبر األفراد، وقد تم التأكد من ثبات التحليدل مدن خدالل حسداب معامدل االتفداق بدين 
 تحليددل الباحدددث لمفددداهيم السددديرة النبويدددة وتحليدددل معلدددم آخددر)أ. إبدددراهيم أبدددو صدددعلي   وهدددذا مدددا يعدددرف

وهدذا مدا يعدرف بالثبدات  ،إعادة عمليدة التحليدل بعدد أسدبوعين، كما وقام الباحث باألفرادبالثبات عبر 
التحليدل بعدد فتدره محدددة ، وهو وصول المحلل نفسه إلى النتائش نفسها عندد إجدراء عمليدة عبر الزمن
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دام معادلددة ، ومددن ثددم قددام الباحددث بحسدداب معامددل الثبددات باسددتخمددن الددزمن، ممددا يؤكددد ثبددات األداة
.𝑐هولستي:     𝑅 =

𝑀2

𝑁1+𝑁2
  204:2009الهاشمي وعطية،          

𝑐. 𝑅.معامل الثبات : 

𝑀.تشير إلى عدد الفئات التي تم االتفاق عليها : 

𝑁1.تشير إلى عدد الفئات التي حللت من قبل المحلل األول : 

𝑁2.تشير إلى عدد الفئات التي حللت من قبل المحلل الثاني : 

بالنسدددبة لمفددداهيم    يوضددد  نتدددائش ثبدددات التحليدددل فدددي محتدددوى وحددددة الدراسدددة4-2والجددددول )
 (4-2جدول ) السيرة النبوية.                            

   حساب نسب ثبات تحليل مفاهيم السيرة النبوية عبر األفراد وعبر الزمن               

هي   و 0.95، أن متوسر معامل الثبات بلل )  ثبات أداة التحليل4-2خالل الجدول ) يتض  من
، وقد أسفرت نتائش التحليل ء عليها تم تحديد قائمة المفاهيم، وبنانسبة عالية يطمئن إليه الباحث

 المستهدفة.سيرة النبوية في الوحدة الرابعة   مفهومًا لل40عن وجود )

 

 

 

التحليل عبر 
 الزمن

التحليل 
 األول

نقاط  التحليل الثاني
 االتفاق

مجموخ  نقاط االختالف
 النقاط

معامل 
 الثبات

المفاهيم 
 الناتجة

40 43 40 3 83 0.93 

التحليل عبر 
 األفراد

تحليل 
 الباحث

تحليل معلم 
التربية 
 االسالمية

نقاط 
 االتفاق

مجموخ  نقاط االختالف
 النقاط

معامل 
 الثبات

المفاهيم 
 الناتجة

40 42 40 3 85 0.95 
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 لنبوية:اختبار مفاهيم السيرة ا

فقد قام الباحث ببناء اختبار موضوعي من نوخ االختيار من متعدد ، واختار هذا النوخ مدن 
، كما وانه يغطي جزء كبير من المادة المدراد اختبدار ت ألنه له معدالت صدق وثبات عاليةاالختبارا

 الطالب فيها ، وخلوه من التأثر بذاتية المصح  ويقلل من نسبة التخمين.

 الباحث ببنائه وفقًا للخطوات التالية:وقام 

الوحددددة الرابعة)السددديرة النبويدددة المشدددرفة  مدددن كتددداب التربيدددة  اختدددار الباحددثتحديـــد المـــادة الدراســـية: 
 االسالمية للص  التاسع الجزء األول.

يهدف االختبار إلى معرفة مدى اكتساب طالب الص  التاسع لمفاهيم السديرة الهدف من االختبار: 
الفهدددم، النبويدددة فدددي وحددددة السددديرة النبويدددة ، حيدددث اشدددتمل علدددى ثدددالث مدددن مسدددتويات بلوم)المعرفدددة، 

على توفرها بالكتاب المدرسي بشكل عام ، بعد القيام  التطبيق ، وقد تم اختيار هذه المستويات بناءاً 
، كما هو كل مستوى بناءًا على عدد األهدافبتحليل المحتوى ، باالضافة إلى تحديد الوزن النسبي ل

 جدول مواصفات اختبار مفاهيم السيرة النبوية  (4-3الجدول )موض  في 

 

 األهداف
  %20تطبيق)  %35فهم)  %45تذكر)

  %100المجموخ )
 

الوزن  العدد المحتوى 
 النسبي

 الوزن  العدد
 النسبي

الوزن  العدد
 النسبي

الوزن  العدد
 النسبي

  زوة الخندق
 حصتان

5 12.5% 4 10% 2 5% 11 28.57% 

  زوة بني قريظة
 حصتان

5 12.5% 4 10% 2 5% 11 28.57% 

 صل  الحديبية
 حصتان

5 12.5% 4 10% 2 5% 11 28.57% 

 أم سلمة
 حصة 

3 7.5% 2 5% 2 5% 7 14.29% 

 %100 40 %20 8 %35 14 %45 18 المجموخ
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 صياغة فقرات االختبار:

  بنددددًا اختباريدددًا مددن ندددوخ االختيدددار مدددن متعددددد، 40مكونددًا مدددن )قددام الباحدددث ببنددداء االختبدددار 
بحيث يتكون السؤال من مقدمة وأربع بدائل ، واحد منها يمثل االجابة الصحيحة ، وقد صيغت بنود 

 االختبار بحيث راعت عدة من األمور:

 .تم توزيع موقع االجابة الصحيحة بين البدائل بأسلوب عشوائي 

  األربعة من حيث الطول ودرجة التعقيد.توازن البدائل 

 .محتوى البنود االختبارية تراعي الدقة العلمية و اللغوية 

 .البنود واضحة ومحددة وخالية من الغموض 

 .مناسبة البند االختباري للمستوى الزمني والعقلي للطالب 

 .البدائل واضحة ومتجانسة مع المقدمة 

 وضع تعليمات االختبار:

فقدرات وصديا تها، قدام الباحدث بوضدع تعليمدات االختبدار التدي تهددف إلدى بعد تحديد عدد ال
، وقدددد راخ الباعدددث عندددد وضدددع تعليمدددات عدددن االختبدددار فدددي أبسدددر صدددورة ممكندددة شدددرح فكدددرة االجابدددة
 االختبار ما يلي:

 وعدد البدائل.صة بالطالب، وهي: االسم، والشعبةبيانات خا ، 

 قرات، وعدد البدائل.، وهي: عدد الفتعليمات خاصة بوص  االختبار 

 .تعليمات خاصة باالجابة عن جميع األسئلة، ووضع البديل الصحي  في المكان المناسب 

 لالسترشاد به عند تصحي  االختبار.إعداد مفتاح االجابة ، 
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 الصورة األولية لالختبار:

منهدا   فقرة أربعة بدائل واحدة 40تم إعداد االختبار في صورته األولية بحيث اشتمل على )
صدددحي  فقدددر ، وبعدددد كتابددددة فقدددرات االختبدددار تددددم عرضددده فدددي صدددورته األوليددددة علدددى مجموعدددة مددددن 

 المحكمين من ذوي االختصال وذل  الستطالخ آرائهم حول مدى:

 .صالحية عدد بنود االختبار 

 .تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية المراد قياسها 

 .تغطية فقرات االختبار للمحتوى 

 الختبار علميًا ولغويًا.صحة فقرات ا 

 .دقة صيا ة البدائل لكل فقرة 

 مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطالب 

وقد أشار المحكمون إلى تعديل صيا ة بعدض الفقدرات ، لتصدب  أكثدر وضدوحًا ، مثدل فقدرة 
، وقدد 13وفقدرة  1، وتغير بعض الكلمات في البدائل لتصب  أكثر وضوحًا مثدل فقدرة 35، 22، 15
ف أو إضدافة أي مدن احث بتعديل ما أوصى به المحكمون ، ولم يشر أي من المحكمدين بحدذقام الب

 .فقرات االختبار

 :اختبار المفاهيم تجريب

 اسدتطالعية عيندة علدى االختبدار بتطبيدق الباحدث قدام النهائيدة بصدورته االختبدار إعداد بعد
وثبدات  صددق وحسداب االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت طالب بهدف حساب 30قوامها 
 االختبار باالضافة الحتساب الزمن الالزم لالختبار عن تطبيقه على العينة الفعلية. فقرات

 زمن االختبار: 

طددالب  5لددزمن المسددتغرق ألول لتددم احتسدداب زمددن االختبددار عددن طريددق المتوسددر الحسددابي 
  حيددث تددم جمددع األزمنددة لدددى الطلبددة مقسددومة علددى عددددهم فكانددت تقدددموا لالمتحددانطددالب  5وأخددر 

   دقيقة.  47.5الزمن الالزم يساوي )
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 تصحي  االختبار: 

الصدددحيحة   لإلجابدددة 1بنددددًا، وقدددد قدددام الباحدددث بإعطددداء القيمدددة ) 40يتكدددون االختبدددار مدددن 
   درجة .40 - 0  لإلجابة الخاطئة وبذل  فإن نتيجة االختبار محصورة ما بين )0والقيمة )

 :نتائج االختبار تحليل

 :يلي كما االحصائية الخطوات من بعدد الباحث قام االختبار فقرات لتحليل

 :الصعوبة معامل

االختبدار  أسدئلة مدن سدؤال كدل عدن أجدابوا للدذين المئويدة النسدبة" الصدعوبة بمعامدل يقصدد
السدؤال  علدى أجدابوا الدذين وفدرز مجمدوعتين، إلدى الطلبدة درجدات تقسديم تدم فقد ولذل  خاطئة، إجابة
المعادلدة  وفقدا الصدعوبة معامدل إيجداد ثدم صدحيحة، إجابدة السدؤال علدى أجدابوا والدذين خاطئدة، إجابة
 :التالية

 

 =ل  )م الصعوبة معامل

 الخطأعدد االجابات                 

 عدد االجابات الصحيحة + عدد االجابات الخطأ

  79: 1997)الزوبعي وبكر  

 تبددأ بدالفقرات بحيدث صدعوبتها، فدي متدرجدة تكدون  أن يجدب االختبدار فقدرات أن العلمداء ويدرى 
  %80-20أو ) (10-90%) بين صعوبتها قيمة تتراوح وبالتالي الصعبة، بالفقرات وتنتهي السهلة
  1982: 339) لبدة، %. )أبو50حدود  في ككل االختبار صعوبة معامل يكون  بحيث

 

     60+59+57+52+50 +)43+41+40+38+35) =زمن االختبار
 =47.5  

           10 
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 :التمييز معامل

 :التالية المعادلة وفق االختبار، فقرات من فقرة لكل التمييز معامل حساب تم

  1994:354)أبوناهية    

 الطلبدة إلدى تقسديم تدم االختبدار، فقدرات مدن فقدرة كدل تمييدز معامدل علدى الباحدث يحصدل ولكدي
 حصدلوا علدى الدذين مدن الطلبدة مجمدوخ مدن (27%) وضدمت عليدا األولدى المجموعدة مجمدوعتين،

 الدذين الطلبة من مجموخ من (27%) وضمت دنيا الثانية والمجموعة االختبار، في الدرجات أعلى
 25%عن يقل أال يجب التمييز معامل أن العلماء ويرى  االختبار، على الدرجات أدنى على حصلوا
          1998 )وعليددان، أفضددل )الزيددود كانددت كلمددا ذلدد  عددن التميددي درجددة ارتفعددت كلمددا وأندده

 :االختبار فقرات من فقرة لكل والتمييز الصعوبة معامالت يبين التالي (4-4)   والجدول

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار مفاهيم السيرة النبوية  

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1. 0.47 0.63 21. 0.44 0.42 

2. 0.33 0.75 22. 0.65 0.50 

3. 0.67 0.48 23. 0.37 0.38 

4. 0.54 0.63 24. 0.48 0.75 

5. 0.47 0.50 25. 0.37 0.25 

6. 0.67 0.42 26. 0.73 0.63 

7. 0.72 0.33 27. 0.57 0.38 

8. 0.37 0.50 28. 0.50 0.63 

9. 0.45 0.63 29. 0.37 0.38 

10. 0.47 0.38 30. 0.71 0.63 

11. 0.33 0.72 31. 0.43 0.38 

13. 0.43 0.63 32. 0.43 0.5 

 معامددددددل
 =التمييز

 عدد االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد االجابات الصحيحة في المجموعة العليا

 نص  عدد األفراد في المجموعتين                
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12. 0.63 0.72 33. 0.6 0.48 

14. 0.67 0.56 34. 0.37 0.52 

15. 0.47 0.38 35. 0.72 0.49 

16. 0.37 0.63 36. 0.33 0.63 

17. 0.43 0.63 37. 0.27 0.25 

18. 0.69 0.47 38. 0.65 0.59 

19. 0.39 0.55 39. 0.55 0.25 

20. 0.48 0.63 40. 0.47 0.48 

معامل الصعوبة العام يساوي 
0.501 

العام يساوي  التمييزمعامل 
0.517 

بمتوسر  0.27- 0.73) بين) تراوحت االختبار فقرات صعوبة درجة أن السابق الجدول من يتض 
 قددره بمتوسدر  ( 0.25- 0.75) بدين تراوحدت االختبدار فقدرات تمييدز درجدة وأن %،50.1قددره 

 المقبدول لمعدامالت المسدتوى  ضدمن تقدع االختبدار فقدرات جميدع أن إلدى يشدير ممدا %، 51.7
 .والتمييز الصعوبة

  االختبار وثبات صدق

 :االختبار صدق

 يعني درجة فهو 1997: 254) فرج،( لقياسه صمم لما االختبار يقي  أن بالصدق، يقصد
 ذلد  كلمدا كدان الصددق مؤشدرات تعدددت كلمدا وأنده أجلهدا، مدن صدمم التي التربوية األهداف تحقيق
 .األداة في الثقة زيادة على داالً 

 :االختبار صدق لحساب الطرق  من عدداً  الباحث اتبع

 :المحكمين صدق

كتداب  بتوجيده الباحدث قدام المحكمدين، صددق خدالل مدن الدراسدة أداة صددق مدن للتأكدد
 من على مجموعة لالختبار األولية الصورة عرض تم ثم ومن االختبار، بتحكيم المحكمين الستئذان
 تدم كمدا  دزة، جامعدات فدي تدري  وطرق  المناهش بقسمي التدري  هيئة من المتخصصين األساتذة
 :يلي مما التأكد بهدف وذل  ،(1)ملحق القسم وأساتذة مشرفي من عدد على عرضه

 أجله من الموضوعة للهدف فقرة كل تحقيق مدى. 
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 االختبار لفقرات اللغوية الصيا ة صحة مدى. 
  الطلبة. لمستوى  الصيا ة مالءمة مدى 

قدام  كمدا الفقدرات، بعدض بتعدديل الباحدث قدام المحكمدون، أبداها التي الملحوظات ضوء وفي
  االختبدار أسدئلة عددد وكدان  أفضدل بشدكل األسدئلة وتوزيدع االختبار تشكيل بإعادة الباحث

 . سؤاالً   40
 :الداخلي االتساق صدق
 إليه في تنتمي الذي البعد ودرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب الباحث قام

 (:4-5جدول): التالي الجدول يبين كما االختبار،

 مع درجة البعد الذي ينتمي إليه. يوض  معامالت االرتباط لكل فقرة من الفقرات

 المفهوم
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

القيمة  
 االحتمالية

 المفهوم
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

القيمة  
 االحتمالية

ذكر
الت

 

1. 0.418 0.022* 

فهم
ال

 

21. 0.720 0.000* 

2. 0.552 0.002* 22. 0.520 0.000* 

3. 0.589 0.001* 23. 0.414 0.023* 

4. 0.602 0.000* 24. 0.691 0.000* 

5. 0.638 0.000* 25. 0.708 0.000* 

6. 0.549 0.002* 26. 0.800 0.000* 

7. 0.499 0.005* 27. 0.521 0.003* 

8. 0.654 0.000* 28. 0.409 0.025* 

9. 0.490 0.009* 29. 0.689 0.000* 

10. 0.942 0.006* 30. 0.714 0.000* 

11. 0.368 0.046* 

يق
تطب

ال
 

31. 0.521 0.003* 

12. 0.570 0.001* 32. 0.466 0.010* 

13. 0.526 0.003* 33. 0.666 0.000* 

14. 0.602 0.000* 34. 0.640 0.000* 

15. 0.522 0.005* 35. 0.609 0.000* 

16. 0.530 0.000* 36. 0.608 0.000* 

17. 0.630 0.000* 37. 0.601 0.000* 

 18. 0.702 0.000* 38. 0.741 0.000* 

.19 0.590 0.000* 39. 0.700 0.000* 

.20 0.609 0.000* 40. 0.621 0.000* 

  0.05معامل االرتباط دال إحصائيًا عن مستوى داللة 
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 للبعد الدرجة الكلية مع دالة ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أن السابق الجدول من يتض 
 .باالتساق الداخلي يتسم االختبار أن على يدلل مما  0.05 مستوى  عند إليه تنتمي الذي

 الصدق البنائي:

 كمدا لالختبدار الكليدة الدرجدة المفداهيم مدع اختبدار أبعداد ارتباطدات بحسداب الباحدث قدام كمدا
 له الكلية الدرجة مع المفاهيم أبعاد اختبار ارتباطات يوض  (:4-6جدول): يلي

 القيمة  االحتمالية معامل االرتباط المفاهيم #

1. 
 التذكر

0.772 0.000* 

2. 
 الفهم

0.857 0.000* 

3. 
 التطبيق

0.823 0.000* 

 الكلية الدرجة مع دالة حققت ارتباطات لالختبار المفاهيم المكونة أبعاد أن السابق الجدول من يتبين
 مسدتوى  عندد إحصدائًيا دالدة وجميعهدا _0.857 ) 0.772بدين) االرتباطدات تراوحدت وقدد لالختبدار،
 .0.05 داللة 

 :االختبار ثبات

األداة  نفد  باسدتخدام القيدا  تكدرار عندد النتدائش نف  على الحصول" االختبار بثبات يقصد
اختبدار المفداهيم  ثبدات معامدل بحسداب الباحدث قدام وقد 1997: 120) األ ا،( "الظروف نف  وفي

 :التاليتين بالطريقتين

 : Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ :   .1

وهي  لقيا  الثبات أولىكطريقة  االختبارطريقة ألفا كرونباخ لقيا  ثبات  استخدام الباحث
المقاليدة   أم الموضدوعية ندوخ مدن كاندت سدواء االختبدارات فدي األسدئلة أندواخ مدن ندوخ أي ت ستخدم في
 كرونباخ وفقا للقانون التالي:  ألفا معادلة باستخدام االختبار ثبات معامل حساب وقد تم
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 أن معامالت الثبات مرتفعة. (4-7جدول )وقد بين 

 .ختباراللمعامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ( 

 معامل ألفا كرونباخ األسئلةعدد  المفاهيم #

 0.884 17 التذكر .1

 0.780 13 الفهم .2

 0.870 10 التطبيق .3

 0.897 40  الدرجة الكلية لالختبار

 0.05معامل االرتباط دال إحصائيًا عن مستوى داللة 

وهدددي قيمدددة   0.897) الثبدددات الكلدددي تسددداوي معامدددل قيمدددة يتضددد  مدددن الجددددول السدددابق أن 
تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلدى تطبيقهدا علدى ي االختبارمرتفعة وهذا يدل على أن 

  عينة الدراسة

 :النصفية التجزئة طريقة .2

األرقدددام الفرديدددة، واألسدددئلة ذات األسدددئلة ذات ) ينأجدددز  ىحيدددث تدددم تجزئدددة فقدددرات االختبدددار إلددد
ودرجدددات األسدددئلة  ،، ثدددم تدددم حسددداب معامدددل االرتبددداط بدددين درجدددات األسدددئلة الفرديدددة األرقدددام الزوجيدددة

 معامدل االرتبداط المعددل=  م تصدحي  معامدل االرتبداط بمعادلدة سدبيرمان بدراون دالزوجية، وبعد ذل  ت

R1وفقا للمعادلة التالية : 

2R
=


R
معامل االرتباط بين درجدات األسدئلة الفرديدة ودرجدات R  حيث ، 

 :وتم الحصول على النتائش الموضحة في، األسئلة الزوجية
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 اختبار المفاهيمطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات يوض  نتائج  (4-8)جدول  

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط  المفاهيم #

 0.821 0.697 التذكر .1

 0.875 0.778 الفهم .2

 0.884 0.793 التطبيق .3

 0.879 0.785 الدرجة الكلية لالختبار

)سدددددبيرمان بدددددراون  قيمدددددة معامدددددل االرتبددددداط المعدل   يتبدددددين لندددددا أن4-8مدددددن خدددددالل الجددددددول رقدددددم )
(Spearman Brown  فدي صدورته النهائيدة كمدا هدي  المقيدا كدون يبدذل    مرتفدع ودال إحصدائًيا

، ممدا يجعلده علدى االختبداركون الباحث قد تأكدد مدن صددق وثبدات يقابل للتوزيع، و   5) في الملحق
واختبار  ،أسئلة الدراسة عنواالجابة  ،وصالحيتها لتحليل النتائش األداة المستخدمة،ثقة تامة بصحة 

 .فرضياتها

 20 ريتشاردسون  كودر معادلة

وفقدا   20شاردسدون ريت كدودر معادلدة باسدتخدام االختبدار ثبدات بحسداب أيًضدا الباحدث قدام

للقانون التالي:











 
2
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1-n
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T
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S

SS
K

 

n  2: عدد األسئلة في االختبار

TS  2: تباين الكلي لالختبار

sumS .مجموخ تباينات أسئلة االختبار : 

 كالتالي:فكانت النتائش 20 ريتشاردسون  كودروقد قام الباحث بحساب مكونات قانون 

 20 ( :يوض  قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون 4-9جدول )      

 عدد األسئلة
التباين الكلي 
 لالختبار

مجموخ تباينات 
 20 ريتشاردسون  كودرقيمة  أسئلة االختبار

40 94.20 10.20 0.914 
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 عالية بدرجة يشير إلى أن االختبار يتمتعمما  ( 0.914) تساوي  الثبات أن قيمة سبق مما يتض  
االختبدار  صدالحية وتظهدر عليهدا الحصدول سديتم التدي البياندات لصدحة الباحدث تطمدئن مدن الثبدات
 .للدراسة الفعلية العينة أفراد على للتطبيق

 :اختبار التفكير االستداللي تجريب

  الهدف من االختبار:

 اسدتطالعية عيندة علدى االختبدار بتطبيدق الباحدث قدام النهائيدة بصدورته االختبدار إعداد بعد
 صددق وحسداب االختبدار لفقدرات والتمييدز الصدعوبة معامالت   طالب بهدف حساب30قوامها   ) 
 االختبار باالضافة الحتساب الزمن الالزم لالختبار عن تطبيقه على العينة الفعلية. وثبات فقرات

 زمن االختبار: 

طلبدددة  5تدددم احتسددداب زمدددن االختبدددار عدددن طريدددق المتوسدددر الحسدددابي لدددزمن المسدددتغرق ألول 
طلبددة تقدددموا لالمتحددان   حيددث تددم جمددع األزمنددة لدددى الطلبددة مقسددومة علددى عددددهم فكانددت  5وأخددر 

   دقيقة.  48الزمن الالزم يساوي )

 تصحي  االختبار: 

  0  لإلجابدة الصدحيحة والقيمدة )1سدؤااًل وقدد قدام الباحدث بإعطداء القيمدة ) 40يتكون االختبار مدن 
    درجة.40 - 0بين )لإلجابة الخاطئة وبذل  فإن نتيجة االختبار محصورة ما 

 :االختبار فقرات تحليل

 :يلي كما ةاالحصائي الخطوات من بعدد الباحث قام االختبار فقرات لتحليل

 

      58+57+55+52+50 +)44+43+42+40+39) زمن االختبار=
=48  

          10 
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 :الصعوبة معامل

االختبدار  أسدئلة مدن سدؤال كدل علدى أجدابوا للدذين المئويدة النسدبة" الصدعوبة بمعامدل يقصدد
السدؤال  علدى أجدابوا الدذين وفدرز مجمدوعتين، إلدى الطلبدة درجدات تقسديم تدم فقد ولذل  خاطئة، إجابة
المعادلدة  وفقدا الصدعوبة معامدل إيجداد ثدم صدحيحة، إجابدة السدؤال علدى أجدابوا والدذين خاطئدة، إجابة
 :التالية

 عدد االجابات الخطأ   =ل  )م الصعوبة معامل

 عدد االجابات الصحيحة + عدد االجابات الخطأ

  79: 1997)الزوبعي وبكر  

 السدهلة تبدأ بدالفقرات بحيث صعوبتها، في متدرجة تكون  أن يجب االختبار فقرات أن العلماء ويرى 
   بحيث%80-20أو ) (10-90%) بين صعوبتها قيمة تتراوح وبالتالي الصعبة، بالفقرات وتنتهي
  1982: 339) لبدة، %. )أبو50حدود  في ككل االختبار صعوبة معامل يكون 

 :التمييز معامل

 :التالية المعادلة وفق االختبار، فقرات من فقرة لكل التمييز معامل حساب تم

 معامددددددل
 =التمييز

 عدد االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -في المجموعة العلياعدد االجابات الصحيحة 

 نص  عدد األفراد في المجموعتين               

  1994:354أبوناهية   (

 إلدى البالطد تقسديم تدم االختبدار، فقدرات مدن فقدرة كدل تمييدز معامدل علدى الباحدث يحصدل ولكدي
 حصدلوا علدى الدذين مدن الطلبدة مجمدوخ مدن (% 27 ) وضمت عليا األولى المجموعة مجموعتين،

 مدن الطدالب مجمدوخ مدن (% 27 ) وضدمت دنيدا الثانيدة والمجموعدة االختبدار، فدي الددرجات أعلدى
 عن يقل أال يجب التمييز معامل أن العلماء ويرى  االختبار، على الدرجات أدنى على حصلوا الذين

     1998 وعليدان، أفضدل )الزيدود كاندت كلمدا ذلد  عدن التمييدز درجدة ارتفعدت كلمدا وأنده  (% 25 )
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التفكيـر  ختبـاروالتمييـز لكـل فقـرة مـن فقـرات ا الصـعوبة معـامالت يوضـ  (10-4 ) والجـدول
 :االستداللي

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1. 0.38 0.54 21. 0.42 0.67 

2. 0.48 0.63 22. 0.62 0.57 

3. 0.39 0.42 23. 0.65 0.76 

4. 0.35 0.38 24. 0.59 0.63 

5. 0.41 0.42 25. 0.77 0.69 

6. 0.47 0.56 26. 0.63 0.68 

7. 0.51 0.36 27. 0.54 0.67 

8. 0.36 0.59 28. 0.40 0.68 

9. 0.47 0.56 29. 0.45 0.57 

10. 0.42 0.51 30. 0.59 0.48 

11. 0.64 0.62 31. 0.42 0.56 

13. 0.47 0.52 32. 0.42 0.51 

12. 0.57 0.41 33. 0.64 0.62 

14. 0.61 0.49 34. 0.47 0.52 

15. 0.36 0.59 35. 0.47 0.56 

16. 0.79 0.62 36. 0.33 0.63 

17. 0.72 0.67 37. 0.61 0.38 

18. 0.61 0.48 38. 0.45 0.57 

19. 0.65 0.57 39. 0.59 0.48 

20. 0.48 0.56 40. 0.47 0.56 

معامل الصعوبة العام يساوي 
0.516 

العام يساوي  التمييزمعامل 
0.557 

بمتوسر  0.33- 0.79) بين) تراوحت االختبار فقرات صعوبة درجة أن السابق الجدول من يتض 
 قددره بمتوسدر  ( 0.36- 0.76) بدين تراوحدت االختبدار فقدرات تمييدز درجدة وأن %،51.6قددره 

 المقبدول لمعدامالت المسدتوى  ضدمن تقدع االختبدار فقدرات جميدع أن إلدى يشدير ممدا %، 55.7
 .والتمييز الصعوبة
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  االختبار وثبات صدق

 :االختبار صدق

 يعني درجة فهو 1997: 254) فرج،( لقياسه صمم لما االختبار يقي  أن بالصدق، يقصد
 ذلد  كلمدا كدان الصددق مؤشدرات تعدددت كلمدا وأنده أجلهدا، مدن صدمم التي التربوية األهداف تحقيق
 .األداة في الثقة زيادة على داال

 :االختبار صدق لحساب الطرق  من عدًدا الباحث اتبع

 :المحكمين صدق

كتداب  بتوجيده الباحدث قدام المحكمدين، صددق خدالل مدن الدراسدة أداة صددق مدن للتأكدد
 من على مجموعة لالختبار األولية الصورة عرض تم ثم ومن االختبار، بتحكيم المحكمين الستئذان
 تدم كمدا  دزة، جامعدات فدي تدري  وطرق  المناهش بقسمي التدري  هيئة من المتخصصين األساتذة
 :يلي مما التأكد بهدف وذل  ،(1)ملحق القسم وأساتذة مشرفي من عدد على عرضه

 أجل. من الموضوعة للهدف فقرة كل تحقيق مدى 
  االختبار لفقرات اللغوية الصيا ة صحة مدى. 
  الطلبة. لمستوى  الصيا ة مالءمة مدى 

 الباحدث قدام ،كمدا الفقدرات بعدض بتعديل الباحث قام المحكمون، أبداها التي الملحوظات ضوء وفي
 . سؤاالً  40  االختبار أسئلة عدد  وكان أفضل بشكل األسئلة وتوزيع االختبار تشكيل بإعادة

 :الداخلي االتساق صدق

 إليه في تنتمي الذي البعد ودرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب الباحث قام
 :يبين كما االختبار،
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يوضـ  معــامالت االرتبــاط لكــل فقـرة مــن الفقــرات مـع درجــة البعــد الــذي :التددالي (4-11)الجـدول 
 ينتمي إليه .

 المهارة
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

القيمة  
 االحتمالية

 المهارة
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

القيمة  
 االحتمالية

تاج
ستن

اال
 

1. 0.615 0.000* 

ء
را
تق
س
ال
ا

 

21. 0.567 0.000* 

2. 0.570 0.000* 22. 0.624 0.000* 

3. 0.527 0.000* 23. 0.691 0.000* 

4. 0.569 0.000* 24. 0.542 0.000* 

5. 0.533 0.000* 25. 0.547 0.000* 

6. 0.645 0.000* 26. 0.612 0.000* 

7. 0.610 0.000* 27. 0.569 0.000* 

8. 0.607 0.000* 28. 0.542 0.000* 

9. 0.576 0.000* 29. 0.569 0.000* 

10. 0.611 0.000* 30. 0.557 0.000* 

11. 0.563 0.000* 31. 0.566 0.000* 

12. 0.637 0.000* 32. 0.577 0.000* 

13. 0.518 0.000* 33. 0.546 0.000* 

14. 0.552 0.000* 34. 0.571 0.000* 

15. 0.564 0.000* 35. 0.650 0.000* 

16. 0.593 0.000* 36. 0.621 0.000* 

17. 0.551 0.000* 37. 0.633 0.000* 

18. 0.613 0.000* 38. 0.541 0.000* 

.19 0.533 0.000* 39. 0.624 0.000* 

.20 0.546 0.000* 40. 0.601 0.000* 

  0.05معامل االرتباط دال إحصائيًا عن مستوى داللة 

 للبعدد الدرجدة الكليدة مدع دالدة ارتباطدات حققدت االختبدار فقرات جميع أن السابق الجدول من يتض 
 .باالتساق الداخلي يتسم االختبار أن على يدلل مما  0.05 مستوى  عند إليه تنتمي الذي

 الكليدة الدرجدة مدع اختبدار المهدارات أبعداد ارتباطدات بحسداب الباحدث قدام كمدا الصـدق البنـائي:
  :يلي كما لالختبار
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 له الكلية الدرجة مع التفكير االستداللي اختبار أبعاد ارتباطات يوض  (:4-12جدول)

 

  0.05االرتباط دال إحصائيًا عن مستوى داللة معامل 

 الدرجدة مدع دالدة حققدت ارتباطدات لالختبدار أبعداد المهدارات المكوندة أن السدابق الجددول مدن يتبدين
 عندد إحصدائًيا دالدة وجميعهدا _0.879 ) 0.854بدين) االرتباطدات تراوحدت وقدد لالختبدار، الكليدة
 .0.05 داللة  مستوى 

 نف  باستخدام القيا  تكرار عند النتائش نف  على الحصول" االختبار بثبات يقصد:االختبار ثبات
االختبدار  ثبدات معامدل بحسداب قدام الباحدث  وقدد 1997: 120) األ ا،( "الظروف نف  األداة وفي
 :التاليتين بالطريقتين

 : Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ :   .1

وهي  لقيا  الثبات أولىكطريقة  االختبارطريقة ألفا كرونباخ لقيا  ثبات  استخدام الباحث
المقاليدة   أم الموضدوعية ندوخ مدن كاندت سدواء االختبدارات فدي األسدئلة أندواخ مدن ندوخ أي ت ستخدم في
 كرونباخ وفقا للقانون التالي: ألفا معادلة باستخدام االختبار ثبات معامل حساب وقد تم
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 االحتماليةقيمة ال معامل االرتباط المهارات #

 *0.000 0.854 االستنتاج .1

 *0.000 0.879 االستقراء .2
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 أن معامالت الثبات مرتفعة (4-13جدول )وقد بين              

 .ختبار التفكير االستداللياللمعامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ(         

 معامل ألفا كرونباخ األسئلةعدد  المهارات #

 0.902 20 االستنتاج .1

 0.897 20 االستقراء .2

 0.885 40  الدرجة الكلية لالختبار

مرتفعدة وهدذا وهدي قيمدة   0.885) الثبدات الكلدي تسداوي معامدل قيمدة يتض  من الجدول السابق أن 
  تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةي االختباريدل على أن 

 :النصفية التجزئة طريقة .2

األرقدددام الفرديدددة، واألسدددئلة ذات األسدددئلة ذات ) ينأجدددز  ىحيدددث تدددم تجزئدددة فقدددرات االختبدددار إلددد
ودرجدددات األسدددئلة  ،، ثدددم تدددم حسددداب معامدددل االرتبددداط بدددين درجدددات األسدددئلة الفرديدددة األرقدددام الزوجيدددة

 معامدل االرتبداط المعددل=  م تصدحي  معامدل االرتبداط بمعادلدة سدبيرمان بدراون دالزوجية، وبعد ذل  ت

R1وفقا للمعادلة التالية : 

2R
=


R
معامل االرتباط بين درجدات األسدئلة الفرديدة ودرجدات R  حيث ، 

 :(4-14)جدول وتم الحصول على النتائش الموضحة في ، األسئلة الزوجية

 لالختبار التفكير االستدالليطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات يوض  نتائج 

 المعدل معامل االرتباط معامل االرتباط  المهارات #

 0.826 .7050 االستنتاج .1

 0.910 0.835 االستقراء .2

الدرجة الكلية 
 0.917 0.847 لالختبار
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)سدبيرمان بدراون  قيمة معامدل االرتبداط المعدل   يتبين لنا أن4-14من خالل الجدول رقم )
(Spearman Brown  فدي صدورته النهائيدة كمدا هدي  االختبداركدون يبدذل    مرتفع ودال إحصدائًيا

، ممدا يجعلده علدى االختبداركون الباحث قد تأكدد مدن صددق وثبدات يللتوزيع، و قابل   2) في الملحق
واختبار  ،أسئلة الدراسة عنواالجابة  ،وصالحيتها لتحليل النتائش األداة المستخدمة،ثقة تامة بصحة 

 .فرضياتها

 20 ريتشاردسون  كودر معادلة

وفقدا   20تشاردسدون ري كدودر معادلدة باسدتخدام االختبدار ثبدات بحسداب أيًضدا الباحدث قدام
 للقانون التالي: 













 
2

22

20
1-n

n
=

T

sumT

S

SS
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n   2: عدد األسئلة في االختبار

TS   2: تباين الكلي لالختبار

sumS  مجموخ تبايندات أسدئلة :
 االختبار.

فكانددت النتددائش حسددب 20 ريتشاردســون  كــودروقددد قددام الباحددث بحسدداب مكونددات قددانون 
 الجدول التالي:

 20 ( :يوض  قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون 4-15جدول )

التباين الكلي  عدد األسئلة
 لالختبار

مجموع تباينات 
 أسئلة االختبار

 كودرقيمة 
 20 ريتشاردسون 

40 115.5 11.70 0.921 

 عالية بدرجة مما يشير إلى أن االختبار يتمتع ( 0.921) تساوي  الثبات أن قيمة سبق مما يتض  
االختبدار  صدالحية وتظهدر عليهدا الحصدول سديتم التدي البياندات لصدحة الباحدث تطمدئن مدن الثبدات
 .للدراسة الفعلية العينة أفراد على للتطبيق

 وصف اختبار مهارات لتفكير االستداللي:

  3قددددام الباحددددث بإعددددداد قائمددددة مهددددارات التفكيددددر االسددددتداللي المحددددددة فددددي الدراسددددة ملحددددق)
وعرضت القائمة على مجموعة من المحكمين للتعرف إلى آرائهم في إمكانية استخدام هذه المهدارات 
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للصددد  التاسددددع األساسدددي، وباالسددددتناد إلدددى آراء المحكمددددين وبعدددض الدراسددددات السدددابقة مثددددل دراسددددة 
   قدام الباحدث بحصدر مهدارات 2007  ودراسدة )الخزرجدي،2008  ودراسة )الزعدوري،2011)مقلد،

التفكيددر االسددتداللي المتضددمنة فددي الوحدددة الرابعة)السدديرة النبويددة الشددريفة  ، كمددا قددام الباحددث بتحديددد 
اللي وهمدددا مخرجدددات الدددتعلم الخاصدددة بالمهدددارات وقدددد تكوندددت القائمدددة مدددن )مهدددارتين للتفكيدددر االسدددتد

، ثم جرى صيا ة أسئلة من نوخ اختيار من متعدد لقيا  تل  المهارتين ، وقد اء واالستنتاج االستقر 
  سددددؤال حيددددث وزعددددت األسددددئلة حسددددب درو  الوحدددددة فددددي كتدددداب التربيددددة 40تكددددون االختبددددار مددددن )

 االسالمية للص  التاسع األساسي الجزء األول. 

 داللي( جدول مواصفات اختبار مهارات التفكير االست4-16جدول )

 :التجريب بدء قبل المتغيرات ضبط

المتغيدرات  بعدض عدن تدنجم قدد التدي لآلثدار وتجنًبدا النتدائش، سالمة على الباحث من حرًصا
   1998عالم، أبو( والضابطة التجريبية المجموعتين طريقة تبنى فقد التجربة، على الدخيلة

 :يلي كما المتغيرات ضبط من بالتحقق الباحث قام المجموعتين هاتين ضوء وفي

 .القبلي الختبار المفاهيم التحصيل في والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ

باستخدام اختبار ت لعينتين  الباحث قام القبلي التحصيل في المجموعتين تكافؤ من للتحقق
مسدددتقلتين للمقارندددة بدددين متوسدددر درجدددات الطدددالب فدددي المجموعدددة الضدددابطة و بدددين متوسدددر درجدددات 

  فكانت النتائش كما يوضحها الطالب في  المجموعة التجريبية

 النسبة المئوية عدد األسئلة أرقام فقرات االختبار المهارة

  
 االستنتاج

1-2-3-4-5-6-13-14-15-
16-22-23-24-25-26-32-

33-34-35-36 
20 50% 

 االستقراء
7-8-9-10-11-12-17-18-
19-20-21-27-28-29-30-

31-37-38-39-40 
20 50% 

 %100 40 40 المجموع
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( للمقارنــة بـين متوسـطي درجــات االختبـار القبلـي بــين Tنتـائج اختبـار ) (4-17جـدول )
 .درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية

المتوسط  العدد المجموعة المفاهيم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية 

الداللة 
 اإلحصائية

 الفهم
 1.677 6.82 40 التجريبية

1.358 0.178 

دالة غير 

 1.442 6.35 40 الضابطة إحصائية

 التذكر
 1.539 5.12 40 التجريبية

1.015 0.313 

دالة غير 

 1.059 4.82 40 الضابطة إحصائية

 التطبيق
 1.968 4.85 40 التجريبية

0.942 0.349 

دالة غير 

 1.568 4.47 40 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 3.687 16.80 40 التجريبية

1.745 0.085 

دالة 

 1.942 15.65 40 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT 05.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 1.990  تساوي . 

 ( قيمةT01.0وعند مستوى داللة ) 78   الجدولية عند درجة حرية 2.640  تساوي . 

وهدي أقدل مدن قيمدة   1.745  المحسوبة والتي تساوي T  أن قيمة )4-17يتبين من الجدول ) .1
(T 05.0ومستوى داللة ) 78عند درجة حرية  1.990  الجدولية التي تساوي مما يدلل   

علدددى عددددم وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددطات المجمدددوعتين الضدددابطة والتجريبيدددة فدددي 
االختبدددار القبلدددي وبالتدددالي يكدددون الباحدددث قدددد تحقدددق مدددن شدددرط تكدددافؤ المجمدددوعتين فدددي االختبدددار 

 القبلي.

 .القبلي الختبار مهارات التفكير االستداللي التحصيل في والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ

باستخدام اختبار ت لعينتين  الباحث قام القبلي التحصيل في المجموعتين تكافؤ من للتحقق
طة و بدددين متوسدددر درجدددات مسدددتقلتين للمقارندددة بدددين متوسدددر درجدددات الطدددالب فدددي المجموعدددة الضددداب

 : المجموعة التجريبية فكانت النتائش كما يوضحهاالطالب في 
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ـــار ) :(4-18الجـــدول ) ـــائج اختب ـــين Tنت ـــي ب ـــار القبل ـــين متوســـطي درجـــات االختب ـــة ب    ( للمقارن
 درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية

التفكير مهارات 
المتوسط  العدد المجموعة االستداللي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستنتاج
 2.550 9.10 40 التجريبية

1.122 0.265 

دالة غير 

 2.630 8.45 40 الضابطة إحصائية

 االستقراء
 3.048 10.30 40 التجريبية

1.465 0.147 

دالة غير 

 2.578 9.37 40 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 5.177 19.40 40 التجريبية

1.577 0.119 

دالة غير 

 3.615 17.82 40 الضابطة إحصائية

 قيمة (T 05.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 9901   تساوي. . 
 ( قيمةT 01.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 6402  تساوي. . 

وهدي أقدل مدن   1.577  المحسدوبة والتدي تسداوي T  أن قيمدة )4-18يتبين مدن الجددول ) .1
   05.0ومستوى داللة ) 78عند درجة حرية  1.990  الجدولية التي تساوي Tقيمة )

ممدددا يددددلل علدددى عددددم وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددطات المجمدددوعتين الضدددابطة 
تحقق من شدرط تكدافؤ المجمدوعتين والتجريبية في االختبار القبلي وبالتالي يكون الباحث قد 

 في االختبار القبلي.
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 .العام للتربية اإلسالمية التحصيل في والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ

باسدتخدام اختبدار ت لعينتدين  الباحدث قدام العدام التحصديل فدي المجمدوعتين تكدافؤ مدن للتحقدق
بطة و بدددين متوسدددر درجدددات المجموعدددة الضدددامسدددتقلتين للمقارندددة بدددين متوسدددر درجدددات الطدددالب فدددي 

العدام للتربيدة االسدالمية فكاندت النتدائش كمدا يوضدحها  التحصديل المجموعة التجريبية فدي الطالب في
 :(4-19جدول) الجدول التالي

( للمقارنة بين درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل Tنتائج اختبار )
 العام

المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية 

الداللة 
 اإلحصائية

 التحصيل العام
 5.825 19.82 40 التجريبية

1.840 0.070 

دالة غير 

 5.713 22.22 40 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT 05.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 9901   تساوي. . 
 ( قيمةT 01.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 6402  تساوي. . 

  Tوهي أقل من قيمدة )  1.840  المحسوبة والتي تساوي T  أن قيمة )4-19يتبين من الجدول )
   ممددا يدددلل علددى 05.0ومسددتوى داللددة ) 78عنددد درجددة حريددة  1.990الجدوليددة التددي تسدداوي 

عدم وجود فروق ذات إحصائية بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل العام 
 وبالتالي يكون الباحث قد تحقق من شرط تكافؤ المجموعتين في التحصيل العام.

 
 



 

 الفصل الخامس

 تفسيرها مناقشتها و نتائج الدراسة

 

 تفسيرها مناقشاتها و هاوفرضيات الدراسة بأسئلة المتعلقة النتائج. 

 الدراسة نتائج على تعليق. 

 الدراسة توصيات. 

 الدراسة مقترحات 
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 الفصل الخامس

 تفسيرهامناقشتها و نتائج الدراسة 

ل إليهددا تندداول الباحددث فددي هددذا الفصددل عرضددًا مفصدداًل لنتددائش الدراسددة التجريبيددة التددي توصدد
، زاوج رإسدتراتيجية )فكد في معرفدة: أثدر ، والمتعلقة بهدف الدراسة المتمثلالباحث على عينة الدراسة

  فددي تنميددة المفدداهيم ومهددارات التفكيددر االسددتداللي بالتربيددة االسددالمية لدددى طددالب الصدد  شددار ، 
راسددة، ومناقشددة التاسدع األساسددي بغددزة، حيددث تددم تحليلهددا وتفسدديرها مددن خددالل االجابددة علددى أسددئلة الد

وقدد قددام الباحدث بجمدع البياندات وتحليلهددا تحلدياًل إحصدائيًا، باسدتخدام البرنددامش  الفرضديات وتفسديرها،
، وفيمدا يلدي عدرض ب أسدئلة الدراسدة وفرضدياتهاللحصدول علدى النتدائش بحسد   (SPSSاالحصائي 

 النتائش التي تم التوصل إليها وكذل  مناقشتها وتفسيرها.

 النتائج: -أوالً 

 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

 وتفسيرها مناقشتها األول بالسؤال المتعلقة النتائج: 

مـا المفــاهيم المـراد تنميتهــا لـدى طــالب  :يدنل السدؤال األول مدن أسددئلة الدراسدة علدى مدا يلدديو 
 الصف التاسع األساسي في التربية اإلسالمية؟

المشدددرفة  مدددن ولإلجابدددة عدددن السدددؤال قدددام الباحدددث بتحليدددل محتدددوى الوحددددة الرابعة)السددديرة النبويدددة 
، وذلددد  السدددتخراج مفددداهيم السددديرة النبويدددة المية )الفصدددل األول  للصددد  التاسدددعكتددداب التربيدددة االسددد
، وعة من المحكمين للتأكدد مدن صدحتها، حيث تم عرضها على مجملتها اللفظيةالمتضمنة فيها ودال

     ملحددق انظددر    مفهومدداً 40فخددرج الباحددث مددن الوحدددة بقائمددة مددن مفدداهيم السدديرة النبويددة مكونددة مددن)
  مفددداهيم، والددددر  10مفددداهيم الددددر  األول ) درو ، حيدددث وصدددل عددددد ة  موزعدددة علدددى أربعددد2) 

، بحيدددث تدددم تدريسدددها مفددداهيم  10والددددر  الرابدددع)   مفددداهيم10  مفددداهيم والددددر  الثالدددث)10الثددداني)
   حصل دراسية.7خالل)

لم في البنية العقليدة للمدتعهيم السيرة النبوية ضرورية والبد من امتالكها ويرى الباحث أن مفا 
، كمدا  متعلم على أحدداث سديرة النبدي محمددألنه من خاللها يتعرف ال ،لفهم السيرة النبوية وأحداثها

 وأنها تفيد المتعلم في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية.
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فددداهيم فدددي وحددددة السددديرة النبويدددة ،أنهدددا ضدددرورية لمعرفدددة ويرجدددع الباحدددث السدددبب فدددي اختيدددار هدددذه الم
، كمددا وتعتبدر مفداهيم السديرة النبويدة مهمددة فدي حيداة المدتعلم لكددي المفداهيم التاريخيدة لسديرة الرسدول 
، وهي مفاهيم تعلمنِّاها ، ومن ثم توصيلها لألجيال القادمة ، كي  اليتعلمها ويطبقها واقعًا في حياته

 .ا الحبيب محمد البشر وقدوتنمن خير 

لددى الكتددب ، بددالرجوخ إدرسددي والددبعض اآلخددروقدد تددم صدديا ة الداللددة اللفظيددة للمفدداهيم مددن الكتداب الم
، وتددم تعددديل المغددازي، إضددافة إلددى خبددرة الباحددثوهددي كتددب السددير و  ،المتخصصددة فددي هددذا المجددال

 الداللة اللفظية لبعض المفاهيم بناء على آراء المحكمين. 

 وتفسيرها مناقشتها الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج: 

مدا مهدارات التفكيدر االسدتداللي المدراد تنميتهدا لددى  :الدراسـة علـى أسـئلة مـن الثاني السؤال وينص
 طالب الص  التاسع األساسي؟

علدى األدب التربدوي والدراسدات السدابقة مثدل دراسدة  خولإلجابة عدن هدذا السدؤال قدام الباحدث بداالطال
، وقدددد  2009  ودراسدددة )عمدددران،2008)شدددري ،  ودراسة2007  ودراسة)شدددحادة،2001)العتيبدددي،

  حيددث تددم عرضددها علددى مجموعددة مددن المحكمددين مددن 3كمددا فددي ملحددق) اسددتخلل الباحددث مهددارتين
ر احدد مدن المحكمدين إلدى حدذف أو الخبرة واالختصال ، لمعرفة آرائهم حدول القائمدة، ولدم يشد ي ذو 

 وبذل  تم التأكد من صدقهما ظاهريًا. (5-1جدول )تغيير أي من المهارتين كما في 

 مهارتي التفكير االستداللي

 التعري  المهارة الرقم
األدلددة المناسددبة  لحقددائق و، تعتمددد علددى أسددا  مددن اهددو الوصددول إلددى نتددائش معينددة االستنتاج . 1

 .الكافية
نمر من انمداط التفكيدر العقلدي الدذي ينتقدل فيده مدن الجدزء إلدى الكدل ومدن العدام إلدى  االستقراء .2

 الخال.
خصوصدًا  ،خصدبًا لتوظيد  هداتين المهدارتينويتض  للباحث أن الوحددة المسدتهدفة قدد وفدرت مجدااًل 

ة أو كليدة  سدواء كاندت جزئيدن يكدون أمامده بياندات او معلومدات وأن الطالب يقوم بإعمال عقله بعدد أ
 .االستنتاجيستطيع من خاللها االستقراء، أو  ومعلومات

 



100 
 

 وتفسيرها مناقشتها الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج: 
  فدي 05.0هدل توجدد فدروق دالدة إحصدائية ) : الدراسـة علـى أسـئلة مـن الثالـث السؤال وينص

طالب المجموعة االختبار البعدي بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية  ومتوسر درجات 
 المفاهيم تعزى الستراتيجية )فكر  زواج  شار   ؟الضابطة في اختبار 

 التالي:  الصفري ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض 
االختبددددار البعدددددي بددددين متوسددددر درجددددات طددددالب    فددددي05.0ال توجددددد فددددروق دالددددة إحصددددائية )

المجموعددددة التجريبيددددة  ومتوسددددر درجددددات طددددالب المجموعددددة الضددددابطة فددددي اختبددددار المفدددداهيم تعددددزى 
 الستراتيجية )فكر  زواج  شار  

 Independent  Samples  tلعينتدين مسدتقلتين "  tالختبدار هدذه الفرضدية تدم اسدتخدام اختبدار 

test  للمقارنة بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية  ومتوسدر درجدات طدالب المجموعدة "
الضابطة في اختبار المفداهيم تعدزى السدتراتيجية )فكدر  زواج  شدار    فكاندت النتدائش كمدا يوضدحها 

ــار ): (5-2الجــدول ) ــائج اختب ــة  Tنت ــين متوســط درجــات طــالب المجموعــة التجريبي ( للفــروق ب
 في االختبار البعدي للمفاهيم.والضابطة 

المتوســط  العدد المجموعة البعد
 الحسابي

االنحــراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمـــــــــــــة 
 االحتمالية 

ــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

 التذكر
 1.858 15.32 40 التجريبية

9.690 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 3.070 9.82 40 الضابطة إحصائية

 الفهم
 1.280 11.27 40 التجريبية

6.647 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 2.503 7.87 40 الضابطة إحصائية

 التطبيق
 0.873 8.17 40 التجريبية

7.961 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 1.739 5.725 40 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 3.293 34.77 40 التجريبية

9.301 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 4.216 16.37 40 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT 05.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 1.990   تساوي . 

 ( قيمةT 01.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 2.640  تساوي . 
2.  

 تبين من الجدول السابق: 
 

  9.690  المحسدوبة لمسدتوى التدذكر تسداوي T: أن قيمدة )بالنسبة للتذكر كأحد أبعاد االختبـار -أوالً 
 ومستوى داللة  78عند درجة حرية  1.99  الجدولية التي تساوي Tوهي أكبر من قيمة )
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(05.0 ممدددا يددددلل علدددى وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة   
   التجريبيددددة  ومتوسددددر درجددددات طددددالب المجموعددددة الضددددابطة فددددي مفهددددوم التددددذكر تعددددزى السددددتراتيجية 

 )فكر  زواج  شار   ولصال  المجموعة التجريبية
 6.647  المحسدوبة لمسدتوى الفهدم تسداوي Tر: أن قيمدة )كأحـد أبعـاد االختبـا بالنسبة للفهـم -ثانياً 

          ومسدددددتوى داللدددددة  78عندددددد درجدددددة حريدددددة  1.99  الجدوليدددددة التدددددي تسددددداوي Tوهدددددي أكبدددددر مدددددن قيمدددددة )
(05.0 ممدددا يددددلل علدددى وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة   

     التجريبيدددددة  ومتوسدددددر درجدددددات طدددددالب المجموعدددددة الضدددددابطة فدددددي مفهدددددوم الفهدددددم تعدددددزى السدددددتراتيجية 
 )فكر  زواج  شار   ولصال  المجموعة التجريبية

وبة لمفهدددوم التطبيدددق تسددداوي   المحسدددT: أن قيمدددة )كأحـــد أبعـــاد االختبـــار بالنســـبة للتطبيـــق-ثالثـــاً 
   ومسددتوى داللددة  78عندد درجددة حريدة  1.99  الجدوليدة التددي تسدداوي Tوهدي أكبددر مدن قيمددة ) 7.961

(05.0 ممدددا يددددلل علدددى وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة   
   التجريبيدددة  ومتوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة الضدددابطة فدددي مفهدددوم التطبيدددق تعدددزى السددددتراتيجية 

 )فكر  زواج  شار   ولصال  المجموعة التجريبية .
ــاً  ــار-رابع ــي لالختب لدرجددة الكليددة لالختبددار تسدداوي    المحسددوبةT: أن قيمددة )بالنســبة للمجمــوع الكل

ومسدددتوى  (  78عنددد درجددة حريددة)  1.99  الجدوليددة التددي تسدداوي Tوهددي أكبددر مددن قيمددة ) 9.301
   ممدددددا يددددددلل علدددددى وجدددددود فدددددروق ذات إحصدددددائية بدددددين متوسدددددر درجدددددات طدددددالب 05.0داللددددة )

اختبددددار المفدددداهيم تعددددزى المجموعددددة التجريبيددددة  ومتوسددددر درجددددات طددددالب المجموعددددة الضددددابطة فددددي 
 الستراتيجية )فكر  زواج  شار   ولصال  المجموعة التجريبية

 :أن هذه الطريقةويعزو الباحث ذل  إلى 
 .فة بنفسه ، وتكوين بنية مفاهيميةتؤكد على إيجابية المتعلم ، وقدرته على بناء معر  .1

ويتعرفددون علددى ، ل الطددالب يعبددرون عددن نفدد  المفدداهيم، أو األفكددار بطددرق مختلفددةتجعدد .2
 األفكار أو المفاهيم المتضمنة في إجابات زمالئهم .

 تهين مناخًا صحيًا مفعمًا بالنشاط والفاعلية. .3

 تتي  الفرصة أمام الطالب للتعلم من أخطائهم في جو يشوبه النشاط. .4

 تتي  للطالب فرصة تعلم طرق وأساليب مختلفة لحل أي مشكله تواجههم. .5

، وتتددي  للمددتعلم اسددتنتاج العالقددات بددين المعلومددات التددي ىتجعددل عمليددة الددتعلم ذات معندد .6
 تكون متوفرة لديه.
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ن الدراسدددددة الحاليدددددة قدددددد اتفقدددددت فدددددي نتائجهدددددا مدددددع دراسدددددة أوبدددددالنظر إلدددددى الدراسدددددات السدددددابقة نجدددددد 
  2012  ودراسة)القاضدددددددددددي،2011  ودراسدددددددددددة)محمد،2010  ودراسدددددددددددة)خاجي،2012)المطيدددددددددددري،
، زاوج ، شدار   فدي تنميدة   في فاعلية إسدتراتيجية )فكدر2010ودراسة)ثاني،  ،2012ودراسة) فور،

 المفاهيم.
 :وتفسيرها مناقشتها الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج
مدا أثدر إسدتراتيجية )فكدر  زواج  شدار   فدي التربيدة  علة  راسةة الد أسئلة من الرابع السؤال وينص

 االسالمية على تنمية المفاهيم لدى طالب الص  التاسع األساسي  ؟
 التالي:  الصفري ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض 

الطددالب المجموعددة التجريبيددة فددي  درجددات متوسددر بددين  05.0توجددد فددروق دالددة إحصددائية )ال 
 اختبار المفاهيم القبلي والبعدي تعزى الستراتيجية )فكر  زواج  شار  

 "    Paired Samples  t testلعينتين مرتبطتين"  tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

للمقارنة بدين متوسدر درجدات طدالب المجموعدة التجريبيدة فدي اختبدار المفداهيم القبلدي والبعددي تعدزى 
 (.5-3الجدول )الستراتيجية )فكر  زواج  شار    فكانت النتائش كما يوضحها 

( للفروق بـين  بـين متوسـط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة فـي اختبـار Tنتائج اختبار )
 والبعديالمفاهيم القبلي 

المتوســط  العدد المجموعة البعد
 الحسابي

االنحــراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمـــــــــــــة 
 االحتمالية 

ــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

 التذكر 
 1.858 15.32 40 البعدية

19.165 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 1.539 5.12 40 القبلية إحصائية

 الفهم
 1.280 11.27 40 البعدية

22.217 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 1.677 6.82 40 القبلية إحصائية

 التطبيق
 0.873 8.17 40 البعدية

22.718 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 1.968 4.85 40 القبلية إحصائية

 المجموع الكلي
 3.293 34.77 40 البعدية

26.907 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 3.687 16.80 40 القبلية إحصائية

 ( قيمةT 05.0وعند مستوى داللة ) 39  الجدولية عند درجة حرية 2.022   تساوي . 

 ( قيمةT 01.0وعند مستوى داللة ) 39  الجدولية عند درجة حرية 2.707  تساوي . 
 



103 
 

  المحسدددوبة لدرجدددة الكليدددة لالختبدددار تسددداوي T: أن قيمدددة )بالنســـبة للمجمـــوع الكلـــي لالختبـــار-اوالً 
ومستوى داللة  39عند درجة حرية  2.022  الجدولية التي تساوي Tوهي أكبر من قيمة ) 26.907

(05.0 ممدددا يددددلل علدددى وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة   
والبعددددي تعدددزى السدددتراتيجية )فكدددر  زواج  شدددار   ولصدددال  التجريبيدددة فدددي اختبدددار المفددداهيم القبلدددي 

 االختبار البعدي
  المحسوبة لمفهوم التدذكر تسداوي Tأن قيمة ) بالنسبة للتذكر كأحد أبعاد االختبار: :بالنسبة -ثانياً 

ومسددتوى  39عنددد درجددة حريددة  2.022  الجدوليددة التددي تسدداوي Tوهددي أكبددر مددن قيمددة )  19.165
   ممدددددا يددددددلل علدددددى وجدددددود فدددددروق ذات إحصدددددائية بدددددين متوسدددددر درجدددددات طدددددالب 05.0داللددددة )

المجموعدددة التجريبيدددة فدددي مفهدددوم التدددذكر لالختبدددار القبلدددي والبعددددي تعدددزى السدددتراتيجية )فكدددر  زواج  
 شار   ولصال  االختبار البعدي.

  22.217  المحسددوبة لمفهددوم الفهددم تسدداوي T: أن قيمددة )بالنســبة للفهــم كأحــد أبعــاد االختبــار-ثالثــاً 
ومسدددتوى داللدددة ) 39عندددد درجدددة حريدددة  2.022  الجدوليدددة التدددي تسددداوي Tوهدددي أكبدددر مدددن قيمدددة )

05.0 ممدددا يددددلل علدددى وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة   
تعدزى السدتراتيجية )فكدر  زواج  شدار   ولصدال  التجريبية في مفهوم الفهم لالختبار القبلدي والبعددي 

 االختبار البعدي.
  المحسدددوبة لمفهدددوم التطبيدددق تسددداوي T: أن قيمدددة )بالنســـبة للتطبيـــق كأحـــد أبعـــاد االختبـــار-رابعـــاً 

ومسددتوى  39عنددد درجددة حريددة  2.022  الجدوليددة التددي تسدداوي Tوهددي أكبددر مددن قيمددة )  22.718
ممدددددا يددددددلل علدددددى وجدددددود فدددددروق ذات إحصدددددائية بدددددين متوسدددددر درجدددددات طدددددالب    05.0داللددددة )

المجموعددة التجريبيددة فددي مفهددوم التطبيددق لالختبددار القبلددي والبعدددي تعددزى السددتراتيجية )فكددر  زواج  
 شار   ولصال  االختبار البعدي.

وفيما يتعلق بحجم األثر النداتش عدن اسدتخدام إسدتراتيجية )فكدر  زواج  شدار   فدي التربيدة االسدالمية 
    2على تنمية المفاهيم لدى طالب الصد  التاسدع األساسدي  ، قدام الباحدث بحسداب مربدع إيتدا )

   :42:2000   من خالل القوانين التالية )عفانة dوحجم األثر)
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 (d(  وحجم األثر)2يوض  مستويات التأثير وفقا لمربع إيتا ) :(4-5والجدول التالي )

 يوض  مستويات حجم التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير درجة التأثير

 0.2 0.5 0.8 1.0 (dحجم األثر)

 0.01 0.06 0.14 0.20 (2لمربع إيتا )

 

 

 

 ( dوحجم األثر) (2)(: يوض  قيمة مربع إيتا5-5جدول)                   

 (Tقيمة) المفاهيم
 المحسوبة

مربــع إيتــا )
2) 

حجــم األثــر 
(d) 

درجــــــــــــــــة 
 التأثير

 جداً كبير  6.990 0.904 19.165 التذكر

 كبير جداً  7.222 0.926 22.217 الفهم

 كبير جداً  8.453 0.929 22.718 التطبيق

 كبير جداً  1.947 0.948 26.907 المجموع الكلي 
 

  كبيدرة ممدا يددلل علدى أن d  حجدم األثدر )2  أن قيم معامل مربع إيتا )5-5يتض  من الجدول )
اسددتخدام اسددتراتيجية )فكددر  زواج  شددار   فددي التربيددة االسددالمية علددى تنميددة حجددم األثددر الندداتش عددن 

 المفاهيم لدى طالب الص  التاسع األساسي  كان كبيرًا جدًا.
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 :وتفسيرها مناقشتها الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج

  فدي 05.0هل توجد فدروق دالدة إحصدائية ) :عل  راسة الد أسئلة من الخامس السؤال وينص
االختبار البعدي بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية  ومتوسر درجات طالب المجموعة 

ولإلجابـة  ؟الضابطة في اختبار مهارات التفكيدر االسدتداللي تعدزى السدتراتيجية )فكدر  زواج  شدار  
 التالي:  الصفري عن السؤال تم صياغة الفرض 

  فددددي االختبددددار البعدددددي بددددين متوسددددر درجددددات طددددالب 05.0ة إحصددددائية )توجددددد فددددروق دالددددال 
المجموعددة التجريبيددة  ومتوسددر درجددات طددالب المجموعددة الضددابطة فددي اختبددار التفكيددر االسددتداللي 

 تعزى الستراتيجية )فكر  زواج  شار  .
 Independent  Samples  tلعينتدين مسدتقلتين "  tالختبدار هدذه الفرضدية تدم اسدتخدام اختبدار 

test  للمقارنة بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية  ومتوسدر درجدات طدالب المجموعدة "
الضابطة في اختبار التفكير االستداللي تعزى الستراتيجية )فكر  زواج  شدار    فكاندت النتدائش كمدا 

سـط درجـات طـالب المجموعـة ( للفروق بـين  بـين متو Tنتائج اختبار ): (5-6)يوضحها الجددول 
 التجريبية  والضابطة في االختبار البعدي لمهارات للتفكير االستداللي.

مهــــارات التفكيــــر 
 االستداللي

المتوســط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحــراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمـــــــــــــة 
 االحتمالية 

ــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

 االستنتاج
 3.440 17.10 40 التجريبية

7.935 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 3.712 10.75 40 الضابطة إحصائية

 االستقراء
 2.152 17.92 40 التجريبية

8.940 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 4.123 11.35 40 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 5.141 35.02 40 التجريبية

9.950 0.000 
دالاااااااااااااااااااااة 

 6.408 22.10 40 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT 05.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 1.990   تساوي . 
 ( قيمةT 01.0وعند مستوى داللة ) 78  الجدولية عند درجة حرية 2.640  تساوي . 

3.  

   السابق: 5-6تبين من الجدول )
 

وهددي   7.935  المحسددوبة لمهددارة االسددتنتاج تسدداوي T: أن قيمددة )بالنســبة لمهــارة االســتنتاج-أوالً 
   05.0ومسدتوى داللدة ) 78عندد درجدة حريدة  1.99  الجدوليدة التدي تسداوي Tأكبر مدن قيمدة )

التجريبية  ومتوسر مما يدلل على وجود فروق ذات إحصائية بين متوسر درجات طالب المجموعة 
درجدددات طدددالب المجموعدددة الضدددابطة فدددي مهدددارة االسدددتنتاج تعدددزى السدددتراتيجية )فكدددر  زواج  شدددار   

 ولصال  المجموعة التجريبية
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ــاً  وهددي   8.940تسدداوي    المحسددوبة لمهددارة االسددتقراءT: أن قيمددة )بالنســبة لمهــارة االســتقراء-ثاني
   05.0ومسدتوى داللدة ) 78عندد درجدة حريدة  1.99  الجدوليدة التدي تسداوي Tأكبر مدن قيمدة )

مما يدلل على وجود فروق ذات إحصائية بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية  ومتوسر 
درجدددات طدددالب المجموعدددة الضدددابطة فدددي مهدددارة االسدددتقراء تعدددزى السدددتراتيجية )فكدددر  زواج  شدددار   

 ولصال  المجموعة التجريبية
ــاً    المحسددوبة لدرجددة الكليددة لالختبددار تسدداوي T: أن قيمددة )لنســبة للمجمــوع الكلــي لالختبــاربا-ثالث

   ومسددتوى داللددة  78عندد درجددة حريدة  1.99  الجدوليدة التددي تسدداوي Tوهدي أكبددر مدن قيمددة ) 9.950
(05.0 ممدددا يددددلل علدددى وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة   

التجريبية  ومتوسر درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير االستداللي تعزى 
 الستراتيجية )فكر  زواج  شار   ولصال  المجموعة التجريبية
 ويعزو الباحث ذل  إلى أن إستراتيجية )فكر  زواج  شار   :

 .تجعل الطالب نشطين وفعِّالين في العملية التعليمية 

  الوعي وتنمي مستويات التفكير لدى الطالب.تزيد من 

 . تعمل على بناء المسئولية الشخصية 

 .يجاد العالقة بينها  تساعد الطالب على تفسير الظواهر واك

 . تدعم مهارة االتصال والتواصل اللفظي 

 ،واندماج الطالب مع المجتمع الذي يعي . تعزز روح العمل بفريق 

اليددددددددددددة تتفددددددددددددق مددددددددددددع دراسددددددددددددة أن الدراسددددددددددددة الح وبددددددددددددالنظر إلددددددددددددى الدراسددددددددددددات السددددددددددددابقة  نجددددددددددددد
  2003  ودراسة )نصر،2005  ودراسة)لط  هللا،2008،ودراسة)عبد الفتاح، 2005)حمادة،

 وتفسيرها مناقشتها السادس بالسؤال المتعلقة النتائج: 
مدا أثدر إسدتراتيجية )فكدر  زواج  شدار   فدي  :علة  راسةة الد أسةئلة مةن السةادس السةؤال ويةنص

 اختبار مهارات التفكير االستداللي لدى طالب الص  التاسع األساسي  ؟
 التالي:  الصفري ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض 

الطددالب المجموعددة التجريبيددة فددي  درجددات متوسددر بددين  05.0توجددد فددروق دالددة إحصددائية )ال  
 .مهارات التفكير االستداللي القبلي والبعدي تعزى الستراتيجية )فكر  زواج  شار  

"  Paired  Samples  t testلعينتدين مدرتبطتين "  tالختبدار هدذه الفرضدية تدم اسدتخدام اختبدار 
للمقارنددة بددين متوسددر درجدددات طددالب المجموعددة التجريبيددة فدددي اختبددار مهددارات التفكيددر االسدددتداللي 

 فكانت النتائش كما يوضحها القبلي والبعدي تعزى الستراتيجية )فكر  زواج  شار    
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( للفروق بـين  بـين متوسـط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة Tنتائج اختبار )(: 5-7)الجدول
 مهارات التفكير االستداللي القبلي والبعدي في اختبار

مهــــــــــــــــــــارات 
التفكيــــــــــــــــــــر 

 االستداللي
المتوســط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحــراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمـــــــــــــة 
 االحتمالية 

الداللـــــــــــــــــــــــــــة 
 اإلحصائية

 االستنتاج 
 3.440 17.10 40 البعدية

 دالة إحصائية 0.000 18.901

 2.630 9.10 40 القبلية

 االستقراء
 2.152 17.92 40 البعدية

 دالة إحصائية 0.000 16.559

 3.048 10.30 40 القبلية

المجمــــــــــــــــوع 
 الكلي

 5.141 35.02 40 البعدية
 دالة إحصائية 0.000 25.642

 5.177 19.40 40 القبلية

 ( قيمةT 05.0وعند مستوى داللة ) 39  الجدولية عند درجة حرية 2.022   تساوي . 

 ( قيمةT 01.0وعند مستوى داللة ) 39  الجدولية عند درجة حرية 2.707  تساوي . 
 

 25.642  المحسدوبة لدرجدة الكليدة لالختبدار تسداوي T: أن قيمدة )بالنسبة للمجموع الكلي لالختبـار
         ومسددددتوى داللددددة  39عنددددد درجددددة حريددددة  2.022  الجدوليددددة التددددي تسدددداوي Tقيمددددة )وهددددي أكبددددر مددددن 

(05.0 ممدددا يددددلل علدددى وجدددود فدددروق ذات إحصدددائية بدددين متوسدددر درجدددات طدددالب المجموعدددة   
التجريبيددة فددي اختبدددار مهددارات التفكيددر االسدددتداللي القبلددي والبعدددي تعدددزى السددتراتيجية )فكدددر  زواج  

 شار   ولصال  االختبار البعدي
وهدي أكبددر   18.901  المحسددوبة لمهدارة االسدتنتاج تسداوي T: أن قيمدة )بالنسـبة لمهـارة االسـتنتاج

   ممدا 05.0ومسدتوى داللدة ) 39عندد درجدة حريدة  2.022  الجدولية التي تسداوي Tمن قيمة )
درجددات طددالب المجموعددة التجريبيددة فددي مهددارة يدددلل علددى وجددود فددروق ذات إحصددائية بددين متوسددر 

االسددددتنتاج لالختبددددار القبلددددي والبعدددددي تعددددزى السددددتراتيجية )فكددددر  زواج  شددددار   ولصددددال  االختبددددار 
 البعدي.

وهدي أكبدر مدن  16.559  المحسوبة لمهارة االستقراء تساوي T: أن قيمة )بالنسبة لمهارة االستقراء
   ممدا يددلل 05.0ومستوى داللة ) 39عند درجة حرية  2.022  الجدولية التي تساوي Tقيمة )

على وجود فروق ذات إحصائية بين متوسر درجات طالب المجموعة التجريبية في مهارة االستقراء 
 لالختبار القبلي والبعدي تعزى الستراتيجية )فكر  زواج  شار   ولصال  االختبار البعدي.

الندداتش عددن اسددتخدام إسددتراتيجية )فكددر  زواج  شددار   فددي اختبددار مهددارات وفيمددا يتعلددق بحجددم األثددر 
    2، قددام الباحددث بحسدداب مربددع إيتددا )لي لدددى طددالب الصدد  التاسددع األساسدديالتفكيددر االسددتدال
  d   وحجم األثر)2   والجدول التالي قيمة مربع إيتا )dوحجم األثر)
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 (dوحجم األثر) (2)(: يوض  قيمة مربع إيتا8-5جدول)

 (Tقيمة) مهارات التفكير االستداللي
 المحسوبة

مربــع إيتــا )
2) 

حجــم األثــر 
(d) 

درجــــــــــــــــة 
 التأثير

 كبير جداً  6.023 0.901 18.901 االستنتاج

 كبير جداً  5.291 0.875 16.559 االستقراء

 كبير جداً  8.211 0.944 25.642 المجموع الكلي 
 

ن حجددم أبددالرجوخ إلددى الجدددول المرجعددي  نجددد  و  5-8يتضدد  للباحددث مددن خددالل اسددتقراء الجدددول)
 التأثير بالنسبة لمستوى:

  2االسددتنتاج: بلغدددت قيمدددة(0.901وبلغددت قيمدددة ، d)6.023ا يعنددي ان حجدددم التدددأثير  ، وهدددذ
، ممددا يدددل علددى ان المتغيددر المسددتقل إسددتراتيجية)فكر، زاوج ، شددار   لهددا تددأثير جددداً كبيددر 

على المتغير التابع )تنمية مهارات التفكير االستداللي في مهارة االستنتاج بدرجدة كبيدرة مدن 
 الفاعلية على المجموعة التجريبية

  2االسدددتقراء: بلغدددت قيمدددة(0.875وبلغدددت قيمدددة ، d)5.291ا يعندددي أن حجدددم التدددأثير  ، وهدددذ
، ممددا يدددل علددى أن المتغيددر المسددتقل إسددتراتيجية)فكر، زاوج ، شددار   لهددا تددأثير كبيددر جددداً 

على المتغير التابع )تنمية مهارات التفكير االستداللي فدي مهدارة االسدتقراء بدرجدة كبيدرة مدن 
 الفاعلية على المجموعة التجريبية

  ــةبالنســبة لحجــم التــأثير  ، 8.211(d ، وبلغددت قيمددة0.944)2: بلغددت قيمددة للدرجــة الكلي
    ، ممدددا يددددل علدددى أن المتغيدددر المسدددتقل إسدددتراتيجيةا يعندددي أن حجدددم التدددأثير كبيدددر جدددداً وهدددذ

)فكر، زاوج ، شدار   لهدا تدأثير علدى المتغيدر التدابع )تنميدة مهدارات التفكيدر االسدتداللي فدي 
 .واالستنتاج بدرجة كبيرة من الفاعلية على المجموعة التجريبية مهارة االستقراء

  كبيدرة ممدا يددلل d  حجدم األثدر )2  أن قيم معامدل مربدع إيتدا )8-5يتض  من الجدول )
على أن حجم األثر الناتش عن استخدام إستراتيجية )فكر  زواج  شار   فدي اختبدار مهدارات التفكيدر 

 ي لدى طالب الص  التاسع األساسي كان كبيرًا جدًا.االستدالل

تقددم للطدالب مجموعدة متنوعدة وكثيدرة مدن إستراتيجية ) فكر، زاوج ، شدار    ويعزو الباحث ذل  أن
الخبددرات واالمكانددات عنددد مددرورهم فددي أي موضددوخ جديددد، كمددا ويكددون فيهددا دور المددتعلم دور نشددر 
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الدب علدى تلقدي والتفاعل داخل الحجرة الصفية، وال يتوق  دور الطويمتاز الطالب بالنشاط والحيوية 
، بل الطالدب هدو المبدادر والمتفاعدل مدع زمالئده فدي طرحده ألفكداره، ممدا يدنعك  المعلومات واألفكار

يدر دافعيدتهم نحدو ثعلى المستوى التحصيلي للطالب، كما وأنهدا تعمدل علدى زيدادة حمدا  الطدالب وت
ر وصددول إلددى حلددول مقنعددة وصددحيحة، كمددا وتزيددد عنددد الطددالب الشددعو المشدداركة فددي المجموعددات لل
التحصدديل وتنميددة المفدداهيم لددديهم وأيضددًا تعمددل علددى  ، وبالتددالي زيددادةبالمسددئولية تجدداه عمليددة التعلدديم

 ،عنددددد مددددن  الطددددالب بعددددض مددددن المعلومدددداتوذلدددد   ،االسددددتنتاج واالسددددتقراء لدددددى الطددددالب، و تنميددددة 
، ثددم طددالب فددي ثنائيددات لمناقشددة االجابددة، وتجميددع الاالجابددة فكيددر فدديواكعطددائهم دقيقددة أو اثنتددين للت

وبدالنظر المعلومدات والنتدائش الصدحيحة، إلدى مشاركة الطالب جميعدًا فيمدا هدذه المعلومدات للوصدول 
  2006  ودراسدة)بدوي 2006إلى الدراسات السابقة نجد أن الدراسدة الحاليدة تتفدق مدع دراسدة )عمدار،

   .2001ودراسة) العتيبي،

 وتفسيرها مناقشتها بالسؤال السابع المتعلقة النتائج: 
  زواج  شدار   رفكمدا فاعليدة توظيد  إسدتراتيجية)الدراسـة علـى  أسـئلة السـابع مـن السـؤال وينص

 في التربية االسالمية على تنمية المفاهيم لدى طالب الص  التاسع األساسي؟ 
 اآلتية:ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية 

، زاوج ، شددار   بفاعليددة فددي تنميددة المفدداهيم فددي التربيددة االسددالمية لدددى تتصدد  إسددتراتيجية )فكددرال 
  وللتعدرف علدى فاعليدة 1.2≤طالب الص  التاسع األساسي تزيد عن نسبة الكسدب المعددل لدبال )

 االستراتيجية قام الباحث باحتساب معادلة البال  للكسب وهي كالتالي:  

TOTAL

BEFOREAFTER

BEFORETOTAL

BEFOREAFTER

M

MM

MM

MM
BLACKAVERAGE







= _ 

AFTERM .متوسر الدرجة في االختبار البعدي : 

BEFOREM.متوسر الدرجة في االختبار القبلي : 

TOTALM.الدرجة النهائية أو العظمى لالختبار : 

ــالي) يوضدد  نسددبة معدددل الددبال  للكسددب والتددي تجدداوزت الحددد األدنددى والمقبددول  (5-9والجــدول الت
لنسددبة الفعاليددة وهددو الواحددد الصددحي    ممددا يشددير علددى فاعليددة كبيددرة لدددى االسددتراتيجية المسددتخدمة 
والمعروفدددة ) فكدددر  زواج  شدددار   فدددي التربيدددة االسدددالمية علدددى تنميدددة المفددداهيم لددددى طدددالب الصددد  

 التاسع األساسي . 
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 نسبة الكسب المعدل لبالك ألبعاد مفاهيم السيرة النبوية :(5-9ول )الجد

 المهارات
المتوســــــــــــــــــط 
 الدرجة القبلية

 المتوسط 

 الدرجة البعدية
الدرجــــــــــــة 

 العظمى
معامـل الــبالك 

 للكسب

 1.281 17 15.32 7.52 التذكر

 1.248 13 11.27 5.17 الفهم

 1.211 10 8.17 3.32 التطبيق

 1.250 40 34.77 16.02 المجموع الكلي

 
 يتض  من الجدول السابق أن معامل الكسب لبال  عند :

 ( إسددددتراتيجية غيددددر المسددددتقل  وهددددذا يعنددددي ان المت1.28مسددددتوى التددددذكر: بلغددددت قيمددددة بددددال    
)فكر، زاوج ، شار   لها فاعلية على المتغير التابع )تنمية المفاهيم  في بعدد التدذكر بدرجدة 

 التطبيق البعدي.كبيرة من الفاعلية لصال  
 :وهدددددذا يعندددددي أن المتغيدددددر المسدددددتقل إسدددددتراتيجية1.24بلغدددددت قيمدددددة بدددددال ) مسدددددتوى الفهدددددم      

)فكر، زاوج ، شار   لها فاعليدة علدى المتغيدر التدابع )تنميدة المفداهيم  فدي بعدد الفهدم بدرجدة 
 كبيرة من الفاعلية لصال  التطبيق البعدي.

 ( ذا يعندددددددددي أن المتغيدددددددددر المسدددددددددتقل   وهددددددددد1.21مسدددددددددتوى التطبيدددددددددق: بلغدددددددددت قيمدددددددددة بدددددددددال
)إسددتراتيجية)فكر، زاوج ، شددار   لهددا فاعليددة علددى المتغيددر التددابع )تنميددة المفدداهيم  فددي بعددد 

 التطبيق بدرجة كبيرة من الفاعلية لصال  التطبيق البعدي.
 (وهو   1.250أما بالنسبة لمعامل الكسب لبال  للدرجة الكلية الختبار المفاهيم فقد بلغت  

  ممددا 1ب عددالي إذا مددا قددورن بالحددد األدنددى لنسددبة الكسددب المعدددل لددبال  وهددي )معدددل كسدد
 يعني أن االستراتيجية فاعلة في تنمية مفاهيم السيرة النبوية.

، زاوج ، شدار   بفاعليدة : تتص  إستراتيجية )فكرالقائلةالبديلة وبناًء على ذلك نقبل الفرضية 
دى طددالب الصدد  التاسددع األساسددي تزيددد عددن نسددبة فددي تنميددة المفدداهيم فددي التربيددة االسددالمية لدد

 الكسب المعدل لبال .
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تفددوق الطددالب فددي التطبيددق البعدددي فددي المجموعددة التجريبيددة علددى الطددالب فددي أن  ويعــزو الباحــث
، زاوج ، شددار   عوامددل ، وهددي: أن إسددتراتيجية )فكددرالتطبيددق القبلددي فددي اختبددار المفدداهيم إلددى عدددة 

تعاونية ، تتي  للطالب فرل التعبير عن أفكارهم وآرائهم ونقلها وتوضديحها ساعدت في توفير بيئة 
لآلخدرين فددي جددو مدن الحددب والتعدداون بعيددًا عددن الخددوف والخجدل والقلددق، وذلدد  مدن خددالل خطواتهددا 
 التي تتضمن تفكيرًا فرديًا يساعد الطالب على أن يكون لكل منهم فكره ،ووجه نظره الشخصدية تجداه

، ثم يشتر  مع زميله ويقدم إليه الدليل علدى صدحة أفكداره حتدى يصدال لة المطروحةالسؤال أو المشك
، حيدث يدتم تبدادل اآلراء طروحدة، ثدم تدتم المناقشدة الجماعيدةمعًا إلى حل مثالي وصحي  للمشكلة الم

، كمددددا وتسدددداهم إلددددى حددددل واحددددد يتفقددددون عليدددده جميعدددداً  واألفكددددار وتوضدددديحها لآلخددددرين حتددددى يصددددلوا
خلق الصداقة بين الطدالب وتسدود بيدنهم روح التعداون والمحبدة نتيجدة العالقدات فدي  االستراتيجية في

كة بفاعليدددة فدددي خطدددوتي المزاوجدددة والمشددداركة وبالتدددالي يدددزداد أداؤهدددم ويقبلدددون علدددى العمدددل والمشدددار 
، وتتفدددق هدددذه النتدددائش مدددع نتدددائش دراسدددات كدددل مدددن المواقددد  التعليميدددة، وبدددذل  تدددزداد المفددداهيم لدددديهم

، فدددي فاعليدددة توظيددد  إسدددتراتيجية )فكدددر، زاوج  2007  و)الزعبدددي2003  و)نصدددر،2006)أحمدددد،
 شار   في تنمية المفاهيم.

 :وتفسيرها مناقشتها الثامن بالسؤال المتعلقة النتائج
  زواج  شدار   رمدا فاعليدة توظيد  إسدتراتيجية)فك :الدراسـة علـى أسـئلة السؤال الثامن مـن وينص

 ارات التفكير االستداللي لدى طالب الص  التاسع األساسي؟ في التربية االسالمية على مه
 ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية اآلتية:

، شار   بفاعلية فدي تنميدة مهدارات التفكيدر االسدتداللي فدي التربيدة تتص  إستراتيجية )فكر، زاوجال 
  1.2≤المعددددل لدددبال )االسدددالمية لددددى طدددالب الصددد  التاسدددع األساسدددي تزيدددد عدددن نسدددبة الكسدددب 

 وللتعرف على فاعلية االستراتيجية قام الباحث باحتساب معادلة البال  للكسب .
  يوضدد  نسددبة معدددل الددبال  للكسددب والتددي تجدداوزت الحددد األدنددى والمقبددول 5-10والجدددول التددالي)

مسددتخدمة لنسددبة الفعاليددة وهددو الواحددد الصددحي     ممددا يشددير علددى فاعليددة كبيددرة لدددى االسددتراتيجية ال
والمعروفة ) فكر  زواج  شار   في التربية االسالمية علدى مهدارات التفكيدر االسدتداللي لددى طدالب 

 ساسي . الص  التاسع األ
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 نتائج معادلة البالك للكسب (:5-10جدول)

 المهارات
المتوســــــــــــــــــط 
 الدرجة القبلية

 المتوسط 

 الدرجة البعدية
الدرجــــــــــــة 

 العظمى
معامـل الــبالك 

 للكسب

 1.213 20 17.10 8.00 االستنتاج

 1.231 20 17.92 9.37 االستقراء

 1.221 40 35.02 17.37 المجموع الكلي

 :ق أن معامل الكسب لبال  عنديتض  من الجدول الساب

 (  وهدددددددذا يعندددددددي أن المتغيدددددددر المسدددددددتقل 1.21مهدددددددارة االسدددددددتنتاج : بلغدددددددت قيمدددددددة الدددددددبال،         
على المتغير التابع )مهارات التفكيدر االسدتداللي  فدي مهدارة )فكر  زواج  شار   لها فاعلية 

 االستنتاج بدرجة كبيرة من الفاعلية لصال  التطبيق البعدي.
 (  وهددددددددذا يعنددددددددي أن المتغيددددددددر المسددددددددتقل  ،1.23مهددددددددارة االسددددددددتقراء: بلغددددددددت قيمددددددددة الددددددددبال         

االسدتداللي  فدي مهدارة )فكر  زواج  شار   لها فاعلية على المتغير التابع )مهارات التفكيدر 
 االستقراء بدرجة كبيرة من الفاعلية لصال  التطبيق البعدي .

  أمددا بالنسددبة لمعامددل الكسددب لددبال  للدرجددة الكليددة الختبددار مهددارات التفكيددر االسددتداللي فقددد
  وهو معددل كسدب عدالي إذا مدا قدورن بالحدد األدندى لنسدبة الكسدب المعددل   1.221بلغت)

 عني أن االستراتيجية فاعلة في تنمية مهارات التفكير االستداللي.  مما ي1لبال  وهي )
، شدار   بفاعليدة : تتصد  إسدتراتيجية )فكدر، زاوجالقائلـة البديلة وبناًء على ذلك نقبل الفرضية

فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر االسدددتداللي لددددى طدددالب الصددد  التاسدددع األساسدددي تزيدددد عدددن نسدددبة 
 الكسب المعدل لبال .

تفوق الطالب في التطبيق البعدي فدي المجموعدة التجريبيدة علدى التطبيدق القبلدي فدي  حثويعزو البا
، شدددار   ية )فكدددر، زاوج: أن إسدددتراتيجمنهدددا اختبدددار مهدددارات التفكيدددر االسدددتداللي إلدددى عددددة عوامدددل،

تسدداهم فددي تدددريب الطددالب علددى اسددتخدام العقددل بفاعليددة فمددن ضددمن الخطددوات األساسددية لهددا خطددوة 
عددروف أن وقددت التفكيددر يسدداعد علددى إنتدداج اكبددر عدددد مددن األفكددار والحلددول المناسددبة، فكددر ومددن الم

كما أنه من خالل تدري  الطالب لهذه االستراتيجية وتنفيذ خطواتها ساعدت الطدالب علدى اسدتنتاج 
االجابات لألسئلة المطروحة المرتبطة بموضوخ الدر  وبالتالي تكدون هدذه االسدتنتاجات لدديهم أكثدر 
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وأنهدا تخلدق جدو  ، كمداتبداه الطدالب ، وتزيدد مدن دافعيدتهمفي البنية المعرفية، كمدا أنهدا تجدذب انبقاًء 
، وممارسدددة اخ الجيدددد لتعليقدددات وآراء اآلخدددرين، وتسددداعد الطدددالب علدددى االسدددتممدددن التفاعدددل الصدددفي

 المناقشة الهادئة ، وتعمل على االلتزام واالنضباط داخل الفصل.

  2010السددددددابقة نجددددددد أن الدراسددددددة الحاليددددددة تتفددددددق مددددددع دراسة)مشددددددتهى،وبددددددالنظر إلددددددى الدراسددددددات 
  والتدددددي تؤكددددد علدددددى 2010  ودراسة)الشددددوبكي،2010  ودراسددددة)عبد المدددددولى،2010ودراسددددة)جبر،

يهددا اسددتخدام اسددتراتيجيات تعلددم جديدددة تسددهم فددي تنميددة مهددارات التفكيددر علددى اخددتالف أنواعهددا بمددا ف
 مهارات التفكير االستداللي .

 التوصيات: -ثانياً 

، فقد أثبتت االستراتيجية فاعليتها في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير في ضوء نتائش الدراسة الحالية
االستداللي في التربية االسالمية لدى طالب الص  التاسع األساسي، فدإن الباحدث يوصدي بداألمور 

 اآلتية:

 لتددددري  التربيدددة االسدددالمية، وفدددي ، زاوج ، شدددار   كمدددخل هتمددام باسدددتخدام إسدددتراتيجية )فكدددراال
 جميع المراحل التعليمية.

  شددار   فددي )فكددر، زاوج يبهم علددى كيفيددة توظيدد  إسددتراتيجيةعقددد دورات تدريبيددة للمعلمددين لتدددر ،
المفدددداهيم ومهددددارات التفكيددددر لتربيددددة االسددددالمية، وفددددي كددددل المددددواد، وتوضددددي  دورهددددا فددددي تنميددددة ا

 االستداللي.
 مية بنتائش األبحاث والدراسات التي تناولت االستراتيجيات البنائيدة، تبصير معلمي التربية االسال

 وذل  لالستفادة منها وتوظيفها في تنمية المفاهيم، وخاصة مفاهيم التربية االسالمية .
 . االهتمام بتنمية المفاهيم من خالل استراتيجيات ومداخل تدري  مختلفة 
 للمنهددداج التربيدددة االسدددالمية وذلددد  لتندددوخ طدددرق  إدراج هدددذه االسدددتراتيجية فدددي كتددداب دليدددل المعلدددم

 التدري .
  االسددتفادة مددن هددذه الدراسددة الحاليددة فددي تنفيددذ أنشددطة وتدددريبات بشددكل يماثددل مددا تددم تنفيددذه مددن

 أنشطة وتدريبات في االستراتيجية.
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 المقترحات:-ثالثاً 

إجراء المزيد من البحدوث  فإنه يقترح  ،حالية والنتائش التي توصل الباحثفي ضوء أهداف الدراسة ال
 والدراسات في المجاالت اآلتية:

 زاوج ، شار   على تنمية مهارات التفكير المختلفة.ر استراتيجية )فكردراسة أث ، 
 كفدرخ مدن نميدة مفداهيم العقيددة االسدالمية ، زاوج ، شدار    فدي تدراسة أثدر اسدتراتيجية )فكدر

 فروخ التربية االسالمية.
  مناهش التربية االسالمية في ضوء مهارات التفكير االستداللي.إجراء دراسات لتقويم 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.المصادر: 

 أواًل: المراجع العربية.

أثــــر اســــتخدام القصــــص القرآنــــي فــــي تنميــــة التفكيــــر  :"2009األهدددددل، سددددمي  عبددددده سددددعيد) .1
 ) ير منشدورة ،، رسدالة ماجسدتيراالستداللي لطلبة الثالث الثانوي في مـادة التربيـة اإلسـالمية 

 اليمن. جامعة عدن، عدن،
ــة  :"2008االمددام، حسددان خليددل إسددماعيل) .2 ــاهيم التربي ــة مف ــي تنمي ــر ف ــر اســتخدام خطــة كيل أث

كليدددة التربيدددة "جامعدددة الموصدددل،  اإلســـالمية لـــدى طالبـــات معهـــد إعـــداد المعلمـــات فـــي نينـــوى 
 األساسية، رسالة ماجستير) ير منشورة .

(: فاعلية برنامج مقترح في اكتشاف البنية الرياضية لدى طالب الصف 2003أبو شمالة، فرج) .3
 ، رسالة دكتوراة  ير منشورة ، جامعة عين شم . التاسع بمحافظة غزة 

يم الفقهيـة وفـي أداء فاعلية نموذج مقترح في تنميـة بعـض المفـاه :"2007أبو زيد، عواطد ) .4
مجلددة القددراءة والمعرفددة، الجمعيددة  تالميــذ الصــف الثــاني اإلعــدادي األزهــري لــبعض العبــادات 

 .92-59 ل المصرية للقراءة والمعرفة، العدد السابع والستين،
)اكتب، زاوج، شارك( فاعلية استخدام استراتيجية  فكر،(، 2011نضال أحمد حسدين) أبو رجب، .5

رسالة ماجسدتير  يدر  ،على تحصيل الطلبة واندماجهم في المهام التعليمية في تدريس العلوم 
 جامعة بيرزيت، فلسطين. منشورة،

(:  أثــر توظيــف اســتراتيجية )فكــر، زاوج ، شــارك( علــى تنميــة مهــارات 2010 ددالي، سددليم)أبدو  .6
" رسدالة ماجسدتير  يدر منشدورة  التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن االساسـي

 ، الجامعة االسالمية ،  زة ، فلسطين.
 ، دار المناهش ، عمان ، األردن .1،ط"أساسيات التدريس": 2001أبو الهيجا، فؤاد ) .7
فاعلية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى طالب الصف ": 2003أبو شمالة، فرج) .8

 منشورة ، جامعة عين شم . ) ير دكتوراه، رسالة التاسع بمحافظة غزة  
في تنميـة مهـارات  vخرائط المفاهيم و الشكل  استراتيجيتي( أثر استخدام 2013أبو مرق، رنا) .9

" بحدث ماجسدتير) ير  التفكير االستداللي في الجغرافيا لدى طالبـات الصـف التاسـع األساسـي
 .، فلسطين منشور ، كلية التربية، الجامعة االسالمية،  زة
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(: فاعليـــة برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة فـــي تنميـــة 2012مدددروة إسدددماعيل محمدددد) أبدددو مطلدددق، .10
، رسالة ماجستير ) ير منشورة  الجامعدة االسدالمية، مفاهيم العبادات للصف السابع األساسي 

  زة. كلية التربية،
داء (: فاعلية نموذج مقترح في تنمية بعض المفاهيم الفقهية وفـي أ2007أبو زيد، عواط ) .11

مجلددة القددراءة والمعرفددة، الجمعيددة  تالميــذ الصــف الثــاني اإلعــدادي األزهــري لــبعض العبــادات 
 .92-59ل المصرية للقراءة والمعرفة، العدد السابع والستين،

(:  برنــامج مقتــرح قــائم 2012وعبددد الحميددد، خضددرة سددالم، ) أبددو لددبن وجيدده المرسددى، إبددراهيم، .12
لتصويب أنماط الفهم الخطأ لبعض مفاهيم فقه المعامالت على استراتيجيات التفكير اإلقناعي 

جامعددة  ، مجلددة كليددة التربيددة،وتنميــة مهــارات التفكيــر االســتداللي لــدى طالبــات جامعــة األزهــر 
 .2013، الجزء الثاني يناير لسنة 152األزهر العدد

 .،بيروت صادر دار ، 1ط" العرب لسان  "1991) الدين جمال منظور، ابن .13
"مؤسسة    أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ،القاضي أبو سعيد عبد هللا بن عمر )د، ط   .14

 شعبان للطباعة والنشر، بيروت .
طــالب المرحلــة اإلعداديــة فــي محافظــة مســقط : مــدى اكتســاب   1995البورسددعيدي، أمددل) .15

نشورة ، كلية التربية ، ، رسالة ماجستير  ير م المفاهيم األساسية في كتب التربية اإلسالمية  
 جامعة السلطان قابو  .

(فـــي تحصـــيل veeأثـــر اســـتخدام خريطـــة الشـــكل) :" 2012محمدددد رضدددا، ) التميمدددي، إيمدددان، .16
المجلدة األردنيدة فدي  "المفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف السابع األساس فـي محافظـة الزرقـاء

 .3،عدد 9العلوم التربوية،مجلد
 ، القاهرة ، حورست للطباعة والنشر ." المفاهيم العلمية والبيئية:   1999بطر  ، بطر  ) .17
 ، : تدريس التربية اإلسالمية األسـس النظريـة واألسـاليب العلميـة 2004ماجد زكي ) الجالد، .18

 ، دار المسيرة ، عمان .1ط
،عمدان " دراسة تحليليـة بليوغرافيـة  التربية اإلسالمية في األردن،:(2000ماجد زكي) الجالد، .19

 ،المعهد العالمي للفكر االسالمي وجمعية الدراسات والبحوث االسالمية ودار المنار .
(:  أثــر اســتخدام خــرائط المفــاهيم فــي تحصــيل المفــاهيم الشــرعية 2006الجددالد، ماجددد زكددي) .20

مجلددة جامعددة الملدد    وتنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى الطلبــة فــي مــادة التربيــة اإلســالمية
 .607،ل2العدد ،18مجلد ربوية والدراسات االسالمية،سعود للعلوم الت
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 خرائط المفاهيم في تدريس مقرر الفقه وأثرها على  : 2008الجهيمي، أحمد بن عبد الرحمن) .21
كليدة العلدوم  ، رسدالة دكتدوراه  يدر منشدورة،التحصيل واالتجاه لدى طالب الصف األول الثـانوي 

 االسالمية، الرياض.االجتماعية، جامعة االمام محمد ببن سعود 
(: أثر استخدام طريقة االستجواب في تنميـة المفـاهيم 2012الحبار، ندى لقمان محمد أمين،) .22

ـــــــث االبتـــــــدائي  ـــــــدى تلميـــــــذات الصـــــــف الثال مجلدددددددة أبحددددددداث كليدددددددة التربيدددددددة  ،اإلســـــــالمية ل
 ،العدد.11األساسية،المجلد

اإلســـالمية باســـتخدام   تـــأثير تــدريس التربيـــة  :2014والعليمدددات ،علددي ) ،الحراحشددة، عددادل .23
التقنيات التعليمية على تنمية بعض المفـاهيم الدينيـة لـدى تالميـذ الصـف الخـامس األساسـي 

 . 11، األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية ، العدد باألردن 
لمسرة للنشر و ، دار ا تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير   2002محمد محمود) ،الحيلة .24

 .التوزيع و الطباعة، عمان
  أســاليب تــدريس التربيــة اإلســالمية لمعلمــي التربيــة اإلســالمية :(1987الحمددادي ،يوسدد ) .25

ــي واإلســالمي  ــة فــي الــوطن العرب ــا فــي كليــات التربي دار المددري  ،  النسددخة األخيددرة ، وطالبه
 الرياض .

مسددددديرة للنشدددددر ، دار ال1"،طالتصـــــميم التعليمـــــي نظريـــــة وممارســـــة :" 1999الحيددددة، محمدددددد) .26
 والتوزيع،عمان.

ــة :"2000الحيلددة، محمددد) .27 ــة الحديث ــاهج التربوي ــا المن ، دار 1"،طمناهجهــا وأسســها وعملياته
 المسيرة ،عمان.

 . جامعة األقصى ،  زة ، مكتبة آفاق، (:  تنمية التفكير  2006الخز ندار ، نائلة وآخرون ) .28
المجمعـات التعليميـة وفـرق التعلـيم فـي (:  أثـر اسـتعمال 2007الخزرجي، حيدر خزعل ندزار) .29

رسدددالة  تنميـــة التفكيـــر االســـتداللي لـــدى طالبـــات معهـــد إعـــداد المعلمـــات فـــي مـــادة التـــاري  
 دكتوراه،) ير منشورة ، كلية تربية ابن رشد،بغداد،العراق.

 أثـر اسـتخدام  : 2010عيدد) أسامة، والصبحيين، تايه، خالد، وكريشان، وأبو عمر، الخطيب، .30
( في تحصيل المفاهيم الفقهية وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة لـدى طلبـة veeالشكل)خريطة 

  32-1 45)7مجلة علوم إنسانية  جامعة الحسين بن طالل ،
، دار المسير للنشر والتوزيع ، 1ط  أسس بناء المناهج التربوية   : 2004الخوالدة ، محمد ) .31

 عمان ، األردن .



119 
 

، صدنعاء ، مطدابع الكتداب 1،ط  :   طرائق التدريس العامة  1995الخوالدة ،محمد وآخرون ) .32
 .المدرسي 

(البنائيـة فـي اكتسـاب المفـاهيم العلميـة vاثـر اسـتراتيجية ) :" 2008العيسوي، توفيق إبدراهيم) .33
ــدى طــالب الصــف الســابع األساســي بغــزة ــم ل ــات العل "، رسددالة ماجسددتير  يددر منشددورة، وعملي

 الجامعة االسالمية ،  زة.
  أساليب تدريس التربية اإلسـالمية : 2003، زينب حسن)والشمري  ،طه علي حسين ،الدليمي .34

 دار الشروق للنشر والتوزيع . ،1"ط
(:  أثـر توظيـف المـدخل المنظـومي فـي تنميـة المفـاهيم الفقهيـة 2011)الرملي، إسدالم طدارق  .35

،رسدالة ماجسدتير  يدر  نحوها لدى طالبـات الصـف الحـادي عشـر فـي محافظـة غـزة   واالتجاه
 منشورة ، كلية التربية الجامعة االسالمية ،  زة . 

 ،عمدان وبيدروت،    المـدخل إلـى التربيـة والتعلـيم: 1994نعديم ) ،الرشدان، عبد هللا، وجعنيندي .36
 دار الشروق والمركز العربي للمطبوعات .

فــي تحقيــق  مــدى مســاهمة كليــة التربيــة فــي جامعــة صــنعاء": 1997) قاسددم ندداجي، الريمددي .37
، )رسالة ماجستير  ير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ، مكة أهداف التربية اإلسالمية  

 المكرمة .
أثر اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تحصـيل طلبـة الصـف  :"2000الزعبي، أحمدد ) .38

"، رسدددالة العاشـــر األساســـي لمحتـــوى برنـــامج الحاســـوب التعليمـــي واتجاهـــاتهم فـــي الحاســـوب
 ماجستير  ير منشورة ، جامعة اليرمو  ، اربد، األردن.

ـــر :(2007إبدددراهيم، أحمدددد سدددالمة ) ،بدددي الز  .39 ـــر المـــزدوج فـــي التحصـــيل  إســـتراتيجية أث التفكي
مجلدة جامعدة أم  المباشر والمؤجل في تدريس وحدة الفقه لدى طلبة الصـف العاشـر األسـاس 

  .1)دد ،ع19)جلدم واالنسانية، واالجتماعيةالقرى للعلوم التربوية 
، عمان ، دار اليازوري (: تعليم التفكير في منهاج التربية اإلسالمية 2008السبيعي، معيوف) .40

 العلمية للنشر والتوزيع .
 ، عمان.2، طدار الفكر  مدخل إلى تربية المتميزين و الموهوبين  ،: (2005السرور، نادية) .41
ـــة المفـــاهيم و التفكيـــر :(2014عصدددام محمدددد، ) السددديد، .42 ـــدريس بـــالفريق فـــي تنمي   أثـــر الت

، مجلة دراسات عربيدة فدي االستداللي في العلوم لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي الزهري   
 . 59- 57،ل)  2التربية وعلم النف ، الجزء الثاني، العدد
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سـالمية وأسـاليب  منـاهج التربيـة اإل  2011ابتهال ، عودة، محمدد ) أبو رزق، فوزي، ،اشتيوة .43
 دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان . تدريسها 

 أثر فاعلية برنامج مقترح فـي منهـاج التربيـة اإلسـالمية  :2008الشرف عادل عبد الوهداب،) .44
، 23مجلدد  المجلدة التربويدة، في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طلبة المرحلة الثانوية 

 .89عدد
(: أثـر إسـتراتيجية )فكــر، 2011 دازي كدريم شدرموط) الددليمي، هنداء خضدير جدالب، الشدمري، .45

، مجلددة زاوج، شــارك( فــي تحصــيل مــادة التــاري  واالحتفــال بهــا لطــالب الصــف الرابــع األدبــي 
 .33البحوث التربوية والنفسية،العدد

ـــ:(2012)الصدددالحي، حسدددين خالدددد هدددادي .46  (شـــارك ،زاوج، فكـــر) اســـتراتيجيتياســـتعمال ر   أث
واألسئلة السابرة في التحصيل الدراسي لمادة الجغرافية الطبيعية واستبقائها لدى طلبة الصـف 

 العراق. كلية التربية، الجامعة المستنصرية،" رسالة ماجستير  ير منشورة الخامس األدبي 
 ، مجلدة القدراءةلـدى األطفـال    تعلم المفاهيم اللغوية والدينية :  2011)، ا بدي الضبع، ثناء .47

 .261، ل لجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد الرابع، اوالمعرفة
،مؤسسددة الرسددالة 2ط  القــاموس المحــيط   1987الفيددروز أبددادي ،مجددد الدددين محمددد يعقددوب ) .48

 ،لبنان .
دار المندار للنشدر   مفهوم التربية اإلسالمية وطرائق التـدريس ،"1998القاسمي ،على محمد ) .49

 والتوزيع ،االمارات العربية .
، دار المندار، 1ط   (  مفـاهيم أساسـية لدراسـة السـيرة النبويـة2011محمد جالل) القصال، .50

 عمان.
(،  أثر اسـتخدام طريقـة حـل المشـكالت فـي تنميـة التفكيـر االسـتداللي 2010آل كنه محمود) .51

، مجلة أبحاث كلية التربية ات اإلسالمية في مادة الفقه لدى طالب الصف السادس في الثانوي
 .178-176، 3، العدد10األساسية ، المجلد 

)فكــر، زاوج، شــارك( فــي تنميـــة  إســـتراتيجية،  أثــر  2012آل فلددي ، رفددل عبددد الملدد  أحمددد) .52
ـــاض ـــدي أطفـــال الري ـــذكاء االجتمـــاعي ل " رسدددالة ماجسدددتير  يدددر منشدددورة، جامعدددة الموصدددل، ال

 الموصل، العراق.
: فاعليـة نمـوذج بـايبي فـي تعـديل التصـورات  2012يحيي بن إبدراهيم بدن محمدد)آل عواض،  .53

البديلـة عـن بعـض مفـاهيم مقـرر الثقافـة اإلسـالمية وتنميـة مهـارات التفكيـر االسـتداللي لـدى 
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ــــة  ــــة الثانوي رسددددالة دكتددددوراه ) يددددر منشددددورة ،جامعة االمددددام محمددددد بددددن سددددعود  ،طــــالب المرحل
 عربية السعودية.المملكة ال االسالمية، الرياض،

، مكتبددة الفددالح ،عمددان1"، ط(، مقدمــة فــي الفكــر التربــوي اإلســالمي 2005المحيالندي، بدددر ) .54
 .للنشر والتوزيع

ـــة 2009) المرشدددد، يوسددد  عقدددال محمدددد .55 ـــي تنمي ـــر اســـتخدام إســـتراتيجية المتشـــابهات ف (: أث
المرحلـة المتوسـطة  المفاهيم الجغرافية والتفكير االستداللي ومهارة قراءة الخريطة لدى تالميذ

المددددؤتمر العلمددددي الثدددداني )حقددددوق االنسددددان ومندددداهش الدراسددددات  بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
 .184-146،ل2مصر، مجلد االجتماعية،

 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.المنهج المدرسي المعاصر .  :" 2011، جودت)المساعيد  .56
اسـتراتيجيات الـتعلم النشـط فـي تنميـة  (: فاعليـة2012المطيري، مؤمنة بنت شباب بن مسند) .57

رسددالة دكتددوراه ) يددر  ،"المفــاهيم الفقهيــة لــدى طالبــات الصــف األول الثــانوي بمدينــة الريــاض
 المملكة العربية السعودية. منشورة ، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، الرياض،

، المدؤتمر لمواجهـة العولمـة توجيهات مقترحة فـي تخطـيط المنـاهج  :" 1992المفتي، محمدد) .58
 القومي الحادي عشر، الجمعية المصرية للمناهش وطرق التدري .

(:  إثر استخدام نموذج سوشمان في تدريس قضـايا 2003النجدي، عادل رسمي حماد علدي) .59
ـــاني  ـــدى تالميـــذ الصـــف الث ـــة التفكيـــر االســـتداللي ل ـــة علـــى التحصـــيل وتنمي التـــاري  الجدلي

 .253-220،ل 2،عدد19كلية التربية جامعة أسيوط، مجلد مية،المجلة العل اإلعدادي 
تجربـة فـي تطبيـق اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تـدريس  :"1996الهاشمي، علي مرتضى) .60

 .4، مركز المعلومات والتوثيق التربوي، وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين ، العددالعلوم 
،  مــــنهج القـــرآن الكــــريم فـــي تنميــــة التفكيــــر   2002ومحمددددد ملكددداوي،) ،الهشدددان ، محمدددود .61

، 2، العدد 18، مجلة أبحاث اليرمو )سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية  ،المجلد  االستداللي
 . 208-191ل

(،  تطوير برنامج تعليمي للنحو العربـي فـي ضـوء المعـايير 2006الهويمل، عمر عبد الرازق) .62
تنمية المفاهيم النحوية ومهارات التفكيـر االسـتداللي لـدى المعاصرة للمنهاج واختبار أثره في 

 جامعة عمدان العربيدة للدراسدات العليدا، ،أطروحة دكتوراه  ير منشورة، طلبة الجامعات األردنية 
 عمان، األردن.

، زمزم ناشدرون وموزعدون   :  استراتيجيات التعلم والتعليم    2009اليماني، عبد الكريم علي ) .63
 ن  . ،عمان ، األرد
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فاعلية توظيف التعليم المدمج في تنمية التفكير االستداللي في مبحث  :"2015امطير، رائد) .64
" رسددالة ماجسددتير  يددر منشددورة، الجامعددة التربيــة اإلســالمية لــدى طــالب الصــف الحــادي عشــر

 االسالمية ،  زة.
ــة  :2000اقصدديعة، عبددد الددرحمن ) .65 ــاهيم التاريخي الفلســطينية   مســتوى اكتســاب  بعــض المف

، رسددالة  لــدى طلبــة الصــف التاســع األساســي بمحافظــة غــزة وعالقتهــا بانتمــائهم  الــوطني  
 ماجستير  ير منشورة ، الجامعة االسالمية ،  زة .

إسراع النمـو المعرفـي مـن خـالل تـدريس العلـوم وأثـره علـى   (:2002) السيد الجنيددي ،أمنية .66
  الجمعيددة  والناقــد لــدى تالميــذ الصــف الثالــث اإلعــدادي االســتدالليتنميــة التحصــيل والتفكيــر 

 ,المددؤتمر العلمددي السدداد  للتربيددة العلميددة وثقافددة المجتمددع، المصددرية للتربيددة العلميددة العلميددة
 .572م  ل: 2002المجلد الثاني  يوليو 

ــائمتين   :" 2004حمددادة، محمددود) .67 ــة اســتراتيجية)فكر ، زاوج ، شــارك( واالستقصــاء الق فاعلي
ى أسلوب التعلم النشط في نودي الرياضيات المدرسية في تنمية مهارات التفكيـر الرياضـي عل

، 11" ، مجلدة دوريدة لجامعدة حلدوان ،خ واختزال قلق الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
233. 

 " القاهرة، دار الفكر العربي.استراتيجيات التدريس والتعلم :"1999جابر، عبد الحميد) .68
، دار الكتددداب 1طم التفكيـــر مفـــاهيم وتطبيقـــات ،ي(،  تعلـــ1999فتحدددي عبدددد الرحمددان) جددروان، .69

 العربي، عمان.
"، دار النهضدة المصدرية، قراءات في تعلـم التفكيـر والمـنهج :"1997جابر، جابر عبد الحميد) .70

 القاهرة.
، القداهرة : دار 1،ط : اتجاهـات حديثـة فـي تعلـيم التفكيـر  2003حبيب، مجدي عبدد الكدريم ) .71

 الفكر العربي.
 3ط  زة، للنشر، آفاق ،"اإلسالمية التربية تدريس طرائق في محاضرات :"2010)داود حل ، .72
 أثر اسـتخدام اسـتراتيجيات تـدريس قائمـة علـى الـذكاءات :(2009، محمود محمد عبده)حنان .73

والميـول العلميـة لـدى المتعددة في تنمية تحصيل العلوم ومهارات التفكير االسـتداللي الحسـي 
، الجمعيدة المصدرية للتربيدة العمليدة، مجلدة التربيدة   التالميذ المكفوفين بالصف الرابع االبتـدائي

 . 36-1ل) 2، عدد12العملية،مجلد
 واالستقصــــاء فاعليــــة اســــتراتيجيتي) فكــــر ، زاوج ،شــــارك( :"2004حمددددادة، محمددددد محمددددود) .74

ــة التفكيــر  ــي تنمي ــي نــوادي الرياضــيات المدرســية ف ــى أســلوب الــتعلم النشــط ف ــائمتين عل الق
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، دراسدة تربويدة واجتماعيدة،  الرياضي واختـزال قلـق الرياضـيات لـدى تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة
  .3  ،خ)11كلية التربية، جامعة حلوان م)

 السيرة للنشر والتوزيع، عماندار  1"، طتعليم العلوم للجميع :"2005خطايبة، عبد هللا) .75
ربــويين المســلمين فــي الوقــت  مفهــوم التربيــة اإلســالمية عنــد الت:(1998رمددزي، عبددد القددادر) .76

دار الضدياء للنشدر  ، رؤية التربية اإلسالمية في نطاق منظومة المفاهيم اإلسالمية  ،الحاضر
 .والتوزيع، عمان

 مـــدى فاعليـــة الطريقـــة االســـتقرائية فـــي :(1993)، وفددداروق السددديد عثمدددانرمضدددان، صدددال  .77
مجلدة  ، التحصيل الدراسي وتنمية بعـض مكونـات التفكيـر الرياضـي لـدى طـالب كليـة التربيـة 

 . 28اتحاد الجامعات العربية ، العدد
 ،عمان ، األردن . 2ط ، (:  أساليب تدريس العلوم2003زيتون، عاي  ) .78
 ، عالم الكتب، القاهرة.1"،طاستراتيجيات التدريس (: 2003زيتون، عاي  ) .79
 للنشدر الشدروق  دار ، العلـوم تـدريس واسـتراتيجيات البنائية النظرية:" 2007)، عداي  زيتون، .80

 .،األردن ،عمان1،ط والتوزيع
 ، دار الشروق ، األردن.1"،ط أساليب تدريس العلوم : 2001زيتون، عاي ) .81
وتقـويم  لتالميـذ مرحلـة التعلـيم االساسـىالمفاهيم الدينية الالزمة  (:1985زين محمد شحاته) .82

،رسددالة ماجسددتير  يددر منشددورة  كليددة التربيددة   جامعددة  ضــوئها   يمحتــوى المنــاهج الحاليــة فــ
 المنيا .

وج، شارك( في تحصيل مادة الجغرافية ا)فكر، ز  إستراتيجيةثر  أ : 2012سكران، قي  محمد) .83
لة ماجستير  ير منشورة جامعة بغدداد، رسا ، واالحتفال بها لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 بغداد، العراق.
 :"نحدددو رؤيدددة معاصدددرة لوظدددائ  الجامعدددة العصدددرية فدددي ضدددوء تحدددديات 1999سدددكران، محمدددد) .84

 المستقبل"، بحث مقدم لمؤتمر جامعة القاهرة".
أثر استخدام استراتيجية)فكر، زاوج، شارك( في  :" 2006سماح، عبد الحميد ، سليمان أحمدد) .85

"، رسددالة       التفكيــر الناقــد فــي الرياضــيات وفــي مواقــف حياتيــة لطــالب المرحلــة اإلعداديــةتنميــة 
 ماجستير، كلية التربية، بور سعيد، جامعة قناة السوي .

، دار 1، ط  طرائــق التــدريس العامــة معالجــة تطبيقيــة معاصــرة :(2009سددالمة ، وآخددرون ) .86
 األردن . ،نشر والتوزيع، عمانللالثقافة 
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، 1"،ط(:  تنميـة المفــاهيم والمهـارات العلميـة وطـرق تدريســها2004سدالمة، عدادل أبدو العدز) .87
 دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن.

الشدددروق للطباعدددة  دار، "السدددتراتيجيات الحديثدددة لتعلددديم و تعلدددم اللغدددةا :"2005، سدددناء)سدددليمان .88
 والنشر.

)فكـر زاوج شـارك(،وأثرها فـي  إسـتراتيجية( تطـوير 2007):عبدد العزيدز محمدد سلطان، صفاء، .89
مجلددة سلسددلة دراسددات  ،"تنميــة بعــض مهــارات التعبيــر الكتــابي لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة

  .4)دد ،ع1)جلدم عربية في التربية وعلم النف ،
  أثر برنامج التحفيز الذهني في العلوم على تنمية التفكير االسـتداللي : 2007ريم)، شحادة  .90

، رسدالة ماجسدتير   timssلعينة من طالبات المرحلة األساسية العليا وتحصيلهم في امتحـان 
 ) ير منشور ،  زة ، الجامعة االسالمية ،  زة. 

فاعليــة برنـــامج مقتــرح فـــي منــاهج التربيــة اإلســـالمية فــي تنميـــة   : 2008، عددادل)شددري  .91
  .50-1  ل80)23المجلة التربوية، ، لدى طلبة المرحلة الثانوية االستدالليمهارات التفكير 

ثالثة بحوث في تطوير التربية العلمية في  (: 1988، فيليب )واسكارو  ،محمد ،عبد الحميد .92
 ، مصر .القاهرة المركز القومي للبحوث التربوية، ، ضوء المعطيات العلمية المعاصرة

رسددالة  ",: دراســة تحليليــة عمليــةاالســتدالليةالقــدرات    :1971)منصددور،عبددد المجيددد سدديد  .93
 .156م  ل: 1971كلية التربية  جامعة عين شم   القاهرة  مصر   , ير منشورة دكتوراه

، دار 2، طتـدريبات وتطبيقـات عمليـة   تعلـيم التفكيـر ومهاراتـه :(2009، سدعيد )عبد العزيدز .94
 أسامة للنشر ، عمان ، األردن .

اثــر اســتخدام اســتراتيجيات تــدريس قائمــة علــى الــذكائات المتعــددة فــي   2003عبددده، حنددان) .95
ــذ  ــة لــدى التالمي ــوم ومهــارات التفكيــر االســتداللي الحســي والميــول العلمي تنميــة تحصــيل العل

"، الجمعية المصرية للتربية العملية ، مجلدة التربيدة العمليدة،  المكفوفين بالصف الرابع االبتدائي
 2، خ12م
 تدريس في تنسون  وميرل جانييه نموذج استخدام فاعلية" ، 1999) علي أمين عبده، .96

 رسالة ،" االستداللية والقدرة االبتكاري  التفكير تنمية في باليمن االبتدائية بالمرحلة الهندسة
 . أسيوط جامعة ، التربية كلية ، منشورة  ير دكتوراه

أثر استخدام استراتيجيات التعليم التعاوني في تدريس العلوم في  :" 2008عبد الفتاح، هددى) .97
 . 2، عدد4، مجلة التربية العلمية، مجلد تنمية التفكير العلمي لدى طالب المرحلة اإلعدادية 

 مكتبة الفالح.، الكويت التفكير والمنهاج المدرسي  :(2003، وليم)عبيد .98
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ــر والمنهــاج :" 2003عبيددد، ولدديم ، عفانددة عددزو) .99 ، مكتبددة الفددالح للنشددر 1،طالمدرســي  التفكي
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 .دار السالم للطباعة والنشر  تربية األوالد في اإلسالم  :"2002علوان،عبد هللا ناص ) .100
ـــة الطفـــل فـــي اإلســـالم  ، :  2000، أحمدددد وآخدددرون)رعمددد .101 دار الفكدددر  ،عمدددان ،1ط تربي

 للطباعة والنشر والتوزيع .
، دار صدفاء للنشدر و 1"،ططرق تدريس الرياضيات والعلـوم :" 2010عريفش ، وسليمان) .102

 التوزيع ، عمان.
ة ي تنظــيم محتــوى مــادة الجغرافيــا وفــق نظريــة ريجليــوت التوســع : 2009خالددد) عمددران، .103

ول نحو المادة لـدى طـالب الصـف األ  واالتجاهوأثره على التحصيل وتنمية التفكير االستداللي 
 . 371-325ل دراسة في مناهش وطرق التدري ، "،الثانوي 

(: أثر استخدم الوسائل الفائقة فـي تـدريس 2006عمار، حارل عبد الجابر عبد االله،) .104
 الجغرافية على تنمية بعض المفاهيم والتفكير االسـتداللي لـدى طـالب الصـف األول الثـانوي ،

 دي، كلية التربية بسوهاج، رسالة ماجستير ) ير منشورة .جامعة جنوب الوا
(: فاعلية االستراتيجيات المعتمـدة علـى الـذكاءات المتعـددة 2013وفاء سليمان) عوجان، .105

فـي تنميـة التحصـيل األكــاديمي ومهـارات التفكيـر اإلبـداعي لــدى طالبـات الفقـه اإلسـالمي فــي 
 .1،العدد6والنفسية،المجلدمجلة العلوم العربية  ،الصف الخامس األساسي 

 ،عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع. 1 :" تنظيم بيئة التعليم " ط2009عطية، محسن) .106
(:  أثــر اســتخدام إســتراتيجية كلوزمــاير وتنســون فــي اكتســاب 2005ندددى فيصددل) فهددد، .107

أطروحدة  المفاهيم واالحتفال لدى طالبات الصف الثاني المتوسط فـي مـادة التربيـة اإلسـالمية 
 جامعة بغداد، بغداد، العراق. دكتوراه ) ير منشورة 

تدائيــة (:  مــنهج مقتــرح فــي التربيــة اإلســالمية لتالميــذ المرحلــة االب1997، محمددود)فددرج .108
 ير مشورة،  دكتوراه، رسالة المفاهيم الدينية واالتجاهات نحو المادة  األزهرية وأثره في تنمية 

 مصر . ،، جامعة األزهركلية التربية
مكتبة االنجلدو المصدرية  ، "علم النفس التربوي    : 1994)فؤاد أبو حطب، وآمال صادق .109

 .31القاهرة  مصر  ل: 
ــــاهيم :"2008قاسددددم ، محمددددود)  .110 ــــة المف ــــدها) اإلســــالمية الديني  - وتشخيصــــها - تحدي

 ، دار النهضة للنشر، القاهرة.1ط  (وتنميتها
 ، القاهرة ، دار المعارف . والتقويم (:  األهداف التربوية 1982فؤاد ) قالدة، .111
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  أثر التعلم البنائي على عالج أخطـاء طـالب المرحلـة اإلعداديـة  : 1999، محمد)قنديل .112
 ، مجلة تربويات الرياضيات ، المجلد الثالث ، كلية التربية ،بنها ،جامعة الزقازيق .في الجبر 

:  إثراء محتوى منهاج الجغرافيا باآليات القرآنية  الكونية وأثره في   2103، مدريم )قنوخ .113
رسدالة "،تنمية المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها لدى طالبـات الصـف الخـامس األساسـي بغـزة

 الجامعة االسالمية . تير  ير منشورة ، كلية التربية،ماجس
 .عمان ،  1ط،   الصفي  سيكولوجية التعلم:(2000)نايفة  ،قطامي و ، يوس ،قطامي .114
 ، دار الشروق ، عمان.1"، طسيكولوجية التدريس :" 2005قطامي، يوس ) .115
،عمددان ،دار الفكددر العربددي للطباعددة والنشددر و    تعلــيم التفكيــر :(2003)نايفددة ،،قطددامي  .116

 التوزيع.
(: أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجي)فكر، زاوج، شـــارك( فـــي التحصـــيل 2005ناديدددة) لطددد  هللا، .117

مجلدة  االبتكاري ودافعية االنجاز لدى تالميذ الصف الرابع االبتـدائي المعـاقين بصـريًا والتفكير 
 .2005كلية التربية، جامعة عين شم ، المجلد الثامن، العدد الثالث، سبتمبر التربية العلمية،

دراســـة بـــين الرياضـــيات  االســـتدالليتنميـــة التفكيــر    : 1974 ،)محمددد أمدددين ،المفتددي  .118
رسالة ماجستير  يدر ، ةاألول من المرحلة الثانوية العامالحديثة والرياضيات التقليدية للصف 

 .50كلية التربية  جامعة عين شم   القاهرة  مصر  ل:  ،منشورة
 دار الفكر الجامعي، االسكندرية. القدرات العقلية ، :" 2006معوض،خليل) .119
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة (1ملحق رقم )

 مكان العمل التخصل الدرجة العلمية االسم م
  زة-الجامعة االسالمية رياضيات -مناهش وطرق تدري  أستاذ مشار  إبراهيم  حامد األسطل  .1
  زة-الجامعة االسالمية مناهش وطرق تدري  لغة عربية أستاذ مشار  محمد شحادة زقوت  .2
 وكالة الغوث مناهش وطرق تدري  تربية إسالمية أستاذ مساعد ناي   سالم العطار  .3
 وكالة الغوث مناهش وطرق تدري  تكنولوجيا أستاذ مساعد محمد خليل أبو تيم  .4
  زة-الجامعة االسالمية تكنولوجيا-مناهش وطرق تدري  أستاذ مساعد مجدي سعيد عقل  .5
  زة-الجامعة االسالمية علوم -مناهش وطرق تدري  أستاذ مشار  صالح الناقة  .6

لغددددددة عربيددددددة -مندددددداهش وطددددددرق تدددددددري  أستاذ مشار  داود حل   .7
  زة-الجامعة االسالمية وتربية إسالمية

 جامعة األقصى تربية إسالمية-مناهش وطرق تدري  أستاذ مساعد أشرف عمر برب   .8

يوسدددددددد  محددددددددي الدددددددددين   .9
  زة-الجامعة االسالمية حديث شري  أستاذ مساعد األسطل

مديريددددة التربيددددة والتعلدددديم شددددرق خددددان  علم نف  تربوي  ماجستير أكرم محمد الحجوج  .10
 يون 

مديرية التربية والتعليم  -مشرف تربوي  مناهش وطرق تدري  لغة عربية ماجستير ماجد عي  ى األ ا  .11
 شرق خان يون 

مديرية التربية والتعليم  -مشرف تربوي  أصول الدين +دبلوم تربية بكالوريو  شكري األ اجهاد   .12
 شرق خان يون 

 كلية الدعوة االسالمية حديث شري  ماجستير محمد أحمد عبد الغفور  .13

إبدددددددددراهيم سدددددددددليمان أبدددددددددو   .14
 وكالة الغوث فقه مقارن  ماجستير صعيلي 

مديرية التربية والتعليم -مشرف تربوي  أصول التربية ماجستير أمين طه عبد الغفور  .15
 شرق خان يون 

مديرية التربيدة  -مدرسة تربية إسالمية مناهش وطرق تدري  ماجستير مروة أبو مطلق  .16
 والتعليم شرق خان يون 

 وكالة الغوث لغة عربية-مناهش وطرق تدري  ماجستير أنور حسن العطار  .17

مديريدددددددة  -مدرسدددددددة تربيدددددددة إسدددددددالمية  دبلوم تربيةشريعة +  بكالوريو  نجالء فتحي أبو صالح  .18
 التربية والتعليم شرق خان يون 

مديريدددددددة  -مدرسدددددددة تربيدددددددة إسدددددددالمية  تربية إسالمية بكالوريو  مكرم صادق الرقب  .19
 التربية والتعليم شرق خان يون 
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 غـزة –الجامعــة اإلسالميــــة 

 ادة الدراسددات العليدادعم
 دة التربيدددددةدكليدد

 قسم المناهش وطرق التدري 
 

 األخ /ت الفاضل / ة ......................................................حفظه / ددا هللا
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد: 

المتضمنة في الوحدة  بوية ومهارات التفكير اإلستدالليقائمة مفاهيم السيرة النالموضوع: تحكيم 
 الرابعة من كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع  الجزء األول 

شـــارك ( فـــي تنميـــة  ،زاوج ،)فكـــر اســـتراتيجيةأثـــر "يقدددوم الباحدددث بدددإجراء دراسدددة بعندددوان :
  المفاهيم ومهارات التفكير االستداللي بالتربية اإلسالمية لدى طالب الصف التاسع األساس بغزة

بهددددف تحديدددد قائمدددة    أهدددداف الدراسدددة قدددام الباحدددث بتحليدددل وحددددة "السددديرة النبويدددةولتحقيدددق 
، ومهارات التفكير االسدتداللي التدي تضدمنتها الوحددة، مدن أجدل تنميتهدا السيرة النبويةالمفاهيم لوحدة 

القددددوائم أدوات لرسددددالة الماجسددددتير المسددددجلة  )فكر، زاوج، شددددار   حيددددث تعتبددددراسددددتراتيجية باسددددتخدام
 نوان السابق.بالع

مهددارات التفكيددر  لددذا نرجددو مددن سدديادتكم التكددرم بدداالطالخ علددى المفدداهيم لوحدددة السدديرة النبويددة،
 هذا المجال من حيث: فيثم إبداء رأيكم ومالحظتكم في ضوء خبرتكم  االستداللي،

 السالمة العلمية واللغوية 
 مدى مالئمة التعري  االجرائي للمفهوم 
  مدى شمولية المفاهيم لوحدة السيرة النبوية 
 ظتكم   حذف أو إضافة أو إبداء أي مالح 

 
 شاكرين لك حسن تعاونك

                                                                     
  الباحث                                                                    

 الدين أبو العال بالل صالح 
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 (2ملحق رقم )

 قائمة مفاهيم وحدة السيرة النبوية

 الداللة اللفظية المفهوم م
 .طرد يهود بني النضير عن المدينة المنورة بسبب محاولتهم قتل النبي  االجالء  .1
اندماج بعض من القبائل العربية مع قبائل من اليهود لمحاربة المسلمين في  زوة  جي  الكفر  .2

 الخندق.
 مؤمنا به ومات على االسالم. من لقي النبي  الصحابي  .3
 رأي الصحابة عندما علم بخبر الجي  الذي سيغزو المدينة. أخذ  النبي  الشورى   .4
حفددرة فدددي األرض يصدددعب اجتيازهدددا مدددن قبددل العددددو اقتدددرح فعلهدددا سدددلمان الفارسدددي  الخندق  .5

 في  زوة الخندق. على النبي 
 االنسان المسلم بنفسه ويجعلها رخيصة في سبيل هللا أن يضحي الشهادة  .6
تشجيع قبائل اليهود للقبائل العربية على محاربة ومقاتلدة المسدلمين للقضداء علديهم  التحريض  .7

 .في عهد النبي 
وحسدن إسدالمه ومنهدا مدن كفدر  جماعات عربية منها من أسدلم عندد بعثدة النبدي  القبائل العربية  .8

 . وحارب النبي
 االخالل باالتفاق. ض العهدنق  .9
 التضييق على المسلمين اقتصادًيا واجتماعًيا وعسكرًيا وسياسًيا. الحصار  .10
الثبددددددددات علددددددددى   .11

 الحق
 صمود المسلمين في وجه المؤامرات التي يضعها الكفار أمامهم

ما يقدره هللا تعالى لإلنسدان المسدلم مدن شديء ال يحدب أن يصداب بده ليتبدين مددى  االبتالء  .12
 صبره.

 المنطقة الحدودية التي يحرسها المسلمون حفاظًا على أمنهم. الثغر  .13
 مخلوقات خلقهم هللا تعالى من نور ووكلهم بعدة وظائ . المالئكة  .14
 هو الشخل الذي يدافع عن نفسه ووطنه. المقاتل  .15
 هو تمني زوال النعمة عن اآلخرين. الحسد  .16
 يستحقون تركته بعد وفاته.ما يتركه الشخل لألفراد الذين  الميراث  .17
الذي ي نفق عل كل مدن يرافقده فدي سدفر طويدل طيلدة الطريدق )ولقدب بده سدهيل بدن  زاد الراكب  .18
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 الداللة اللفظية المفهوم م
 المغيرة  أبو أم سلمه زوجة النبي 

 ما يصدر عن المظلوم من أعمال ليدافع بها عن نفسه ووطنه. المقاومة  .19
 الدخول إليها.أسوار عالية تحير بالمدينة تمنع أحد من  الحصون   .20
حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب   .21

 األعصاب
عمليددة يددتم بهددا نشددر أفكددار خبيثدددة ومعلومددات خاطئددة تسدداعد علددى انهيددار الدددروح 

 المعنوية.
هدددم مجموعدددة مدددن الندددا  عاشدددوا مدددع النبدددي يظهدددرون خدددالف مدددا يبطندددون يكيددددوا  المنافقين  .22

 لإلسالم وأهله ويكرهوه.
لمشدركة وقبائدل اليهدود تحدالفوا مدع عبارة عن مجموعدة مدن بعدض القبائدل العربيدة ا قوي الكفر  .23

 بعضهم البعض للقضاء على المسلمين.
 إنهاء الخصومة بين طرفين أو شخصين حول قضية معينة.  الصل   .24
 مجموعة من األعمال والطاعات التي ويقوم بها المسلم تقربًا إلى هللا تعالى.  العبادة  .25
 العملية التي يكون فيها الجي  في حالة من االستعداد والجاهزية والتأهب  االستنفار  .26
وقدري  ندتش  الحوار والنقا  الذي دار بين الطرفين وهدم المسدلمين بقيدادة النبدي  المفاوضات  .27

 عن ذل  صل  سمي بصل  الحديبية.
 حالة يكون فيها الجي  قوي ويمتل  بها القدرة الدفاخ عن نفسه قوة الشوكة  .28
 الصل  المؤقِّت بين المسلمين وطائفة من الكفار الحربيين. الهدنة  .29
 هو وما يريه هللا تعالى ألحد أنبيائه في المنام وتتميز بأنها صادقة. رؤيا النبي  .30
زيددارة بيددت هللا الحددرام ثددم االحددرام والتلبيددة، والطددواف بالبيددت، والسددعي بددين الصددفا  أداء العمرة  .31

 التقصير.والمروة، والحلق أو 
الدنيددددددددددددددة فددددددددددددددي   .32

 الدين
 تنازل المسلم عن مبدأ من مبادا دينه.

وأصحابه على المدوت و أن ال يفدروا مدن الغدزوة عندد سدماعهم  اتفاق جرى بين  بيعة الرضوان  .33
للتفاوض مع  قري  فدي صدل   بمقتل عثمان رضي هللا عنه الذي بعثه الرسول 

 الحديبية.
 و في كل صفة من صفاته. تخلق أي فرد بأخالق النبي  القدوة الحسنة  .34
 ومتن على االسالم. زوجات الصحابة اللواتي عشن مع النبي  الصحابيات  .35
 خروج المسلمين من مكة في بداية الدعوة إلى الحبشة فارين بدينهم. الهجرة  .36
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 الداللة اللفظية المفهوم م
جيدددر الضدددرر الدددذي أصددداب المسدددلمين فدددي بدايدددة الددددعوة االسدددالمية مدددن قتدددل وته األذى  .37

 وتعذيب وحصار.
دة  .38 فترة زمنية تبلل أربعدة أشدهر وعشدرة تنتظرهدا المدرأة بعدد وفداة زوجهدا أو طالقهدا وال  الع 

 يحل لها أن تتزوج فيها حتى تنتهي هذه المدة.
 المكان الذي يولد فيه االنسان ويعي  فيه. الوطن  .39
 ما يراه االنسان أنه صحي . الرأي السديد  .40

 

 (3ملحق رقم )
 مهارتي التفكير االستداللي قائمة

 

عمليددة عقليددة قائمددة علددى تفكيددر منطقددي يقددوم علددى االنتقددال مددن القضددايا  :التفكياار االسااتداللي
الكلية إلى الجزئية واالنتقال من القضايا الجزئية إلى القضايا الكلية واستنتاج القواعد الكليدة مدن 

 الجزيئات الفرعية.

 التعريف المهارة الرقم

نمر من أنماط التفكير العقلي الذي ينتقل فيه الفدرد مدن الجدزء إلدى الكدل  االستقراء .1
 ومن الخال إلى العام

 

هددو أداء معرفددي وعقلددي يددتم التوصددل بددده إلددى نتددائش معينددة تعتمددد علدددى  االستنتاج .2
 أسا  من مجموعة من الحقائق واألدلة المناسبة والكافية.

 

 

 المحكم:...........................................................................................مالحظات 

 

 الباحث                                                                                                 

 بالل أبو العال
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 غــزة –الجامعــة اإلسالميــــة 

 ادة الدراسددات العليدادعم
 ددة التربيدددددةدكليد

 قسم المناهش وطرق التدري 
 

 األخ /ت الفاضل/ة :......................................................حفظه / دا هللا
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد: 

 الموضوع:تحكيم اختبار المفاهيم لوحدة السيرة النبوية
شـارك( فـي تنميـة المفـاهيم  ،زاوج ،)فكـر اسـتراتيجيةأثـر يقوم الباحث بإجراء دراسدة بعندوان: " 

"  ومهـــارات التفكيـــر االســـتداللي بالتربيـــة اإلســـالمية لـــدى طـــالب الصـــف التاســـع األســـاس بغـــزة
للحصول على درجة الماجستير في كليدة التربيدة بالجامعدة االسدالمية، لدذا أرجدو مدن سديادتكم التكدرم 

بداء رأيكم ومالحظتكم في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيث:  بتحكيم هذا االختبار، واك
 .السالمة العلمية واللغوية 
 .صيا ة فقرات االختبار صيا ة تربوية 
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من الفقرات 
 .وضوح وتعليمات االختبار 
 .حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى 

 
 تعاملكمشاكرين لكم حسن 

 
 الباحث                                                                                               

 بالل أبو العال      
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  4ملحق رقم )

 توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لمستويات األهداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد أرقام فقرات االختبار المستوى 
-13-12-6-5-4-3-2-1 تذكر

14-15-16-17-24-25-
26-27-35-36 

18 45% 

-28-20-19-18-9-8-7 فهم
29-30-37-38-39 12 30% 

-31-23-22-21-11-10 تطبيق
32-33-34-40 

10 25% 

 %100 40 40 المجموخ
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 (5ملحق رقم )
 اختبار مفاهيم السيرة النبوية

 ي الطالب،عزيز 
 -وبركاته: السالم عليكم ورحمة هللا 

قيددا  مدددى قدددرت  علددى اسددتيعاب مفدداهيم السدديرة النبويددة بالوحدددة  إلددىيهدددف هددذا االختبددار 
 الرابعة )السيرة النبوية الشريفة  في مبحث التربية االسالمية.

 تعليمات االختبار:
 ( فقرة من نوخ اختيار من متعدد.40يتكون االختبار من   
  عبارة بدقة وعناية قبل االجابة عنهااقرأ كل 
 لكل فقرة أربعة خيارات بينها إجابة واحدة فقر مناسبة علي  أن تضع دائرة حولها 
 يرجى نقل االجابة الصحيحة في مفتاح االجابة المرفق مع ورقة األسئلة 

 شاكرين لك حسن تعاونك
                                                                                

 
 
 
 

                   الباحث                                                                           
 بالل أبو العال      
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 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة

 يسمى: )تذكر( ير عن المدينة المنورة بسبب محاولتهم قتل النبي ضَطْرد يهود بني الن -1
 الحصار -ب القتل -أ
 التعذيب -د االجالء -ج
 في غزوة األحزاب تتمثل في : )تذكر( الفكرة التي اقترحها سلمان الفارسي على النبي  -2
حول  اً أن يحفر المسلمون في األرض خندق -أ

 المدينة
 حول المدينة اً سور  أن يبني المسلمون  -ب

 أن يزرخ المسلمون النخيل حول المدينة  -د أن  يبني المسلمون قلعة بجانب المدينة -ج
 .:)تذكر(اندماج بعض من القبائل العربية مع قبائل من اليهود في غزوة على( جيش الكفر )يطلق مفهوم -3
 مؤتة -ب بدر -أ
 أ حد -د األحزاب -ج
 العربية الكافرة اليهود على محاربة المسلمين مفهوم يطلق على:  )تذكر(تشجيع القبائل  -4
 التحريض  -ب التعاون التجاري  -أ
 التثقي  -د التحرير -ج
 )تذكر( به ومات على اإلسالم يطلق عليه: مؤمناً النبي  لقيمن  -5
 تابع التابعي -ب التابعي -أ
 المخضرم -د الصحابي -ج
 )فهم(   . نقض العهد يعني لك :6
 الخوف من االتفاق -ب باالتفاق والنكث االخالل -أ
 تحال  مع األعداءال -د االلتزام باالتفاق -ج
 )فهم( سكرًيا وسياسًيا يسمى هذا:. عندما ي ضيق على المسلمين اقتصادًيا واجتماعًيا وع7
 السجن -ب الحصار -أ
 القتل -د االبعاد عن الديار -ج
 على :)فهم( . يدل مفهوم الشورى 8
 االستفراد باآلراء -ب تداول اآلراء واألخذ بأفضلها  -أ
 التسلر باآلراء -د االستهزاء باآلراء -ج
 )فهم( القبائل العربية تعني لك  أنها جماعات:. 9
وحسن مجوسية منها من  أسلم  عند بعثة النبي  -أ

 ومنها من كفر وحارب النبي  ،إسالمه
 ،وحسن إسالمهعربية  منها من أسلم  عند بعثة النبي  -ب

 ومنها من كفر وحارب النبي 
 نصرانية منها من  أسلم  عند بعثة النبي  -ج

 . ومنها من كفر وحارب النبي ،وحسن إسالمه 
 ،وحسن إسالمهيهودية منها من  أسلم  عند بعثة النبي  -د

 ومنها من كفر وحارب النبي 
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 :)تطبيق(العدو وأضحي بنفسي ومالي من أجل قاتلالشهادة هي أن أ  . 10
 المغنم وأموت على ذل  -ب قبيلتي وأموت على ذل  -أ
 وأموت على ذل  المنصب-د هللا تعالى وأموت على ذل   -ج

 )تطبيق( وقوف المؤمنين أمام األحزاب: يعد.11
 خيانةً  -ب اً ويأس اً استسالم -أ
بن -د ثبات على الحق -ج  اً ج 
 )تذكر(هو: ليتبين مدى صبره ،ما ي قدره هللا تعالى لإلنسان  المسلم من شيء ال يحب أن يصاب به. 12
 االبتالء -ب القتل -أ
 االنتقام -د الحسد -ج
 . المقصود بالثغر:)تذكر(13
التي يحرسها المسلمون  حدوديةالالمنطقة  ير  -أ

 حفاظًا على أمنهم
الحدودية التي يحرسها المسلمون حفاظًا على المنطقة  -ب

 أمنهم
 مكان منخفض يستخدمه المسلمون لتخزين السالح -د المسلمون للرمي همكان مرتفع يستخدم -ج
 تذكر()مخلوقات خلقهم هللا تعالى من نور ووكلهم بعدة وظائف هم:. 14
 الجن -ب المالئكة -أ
 الحيوانات -د االن  -ج
 يدافع عن نفسه ووطنه هو:)تذكر(الشخص الذي . 15
 المنافق -ب الجاسو  -أ
 المتخاذل-د المقاتل -ج
 طلق على:)تذكر(تمني زوال النعمة عن اآلخرين مفهوم ي  . 16
 الحقد -ب الحسد -أ
بطة -ج  الغيرة-د الغ 
 ما يتركه الشخص لألفراد الذين يستحقون تركته بعد وفاته.هو:)تذكر(. 17
 الهبة -ب الكنز -أ
 الميراث -د قطةلال   -ج
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 . المقاومة تعني لك: )فهم(18
 لظالم والمحتلالتفاوض مع ا -ب رفض الظلم واالحتالل -أ
 مساعدة الظالم والمحتل -د استنكار الظلم واالحتالل -ج
 )فهم(: عندما ي ظهر اإلنسان اإليمان وي بطن الكره ألهل اإليمان يسمى. 19
 اً كافر -ب اً مشرك -أ
 اً م لحد -د اً منافق -ج

 . الحصون تعني :   ) فهم(20
عالية تحير بالمدينة تمنع العدو من  اً أسوار  -أ

 الدخول إليها 
المدينة تمنع بمناطق منخفضة مليئة بالماء تحير  -ب

 العدو من الدخول إليها
المدينة بمناطق مزروعة باألشجار  تحير  -ج

 تمنع العدو من الدخول إليها
المدينة تمنع العدو من بمناطق صحراوية  تحير  -د

 الدخول إليها
 ،عملية ي طلق عليها:  )تطبيق( مغلوطةانهيار الروح المعنوية للجنود نتيجة نشر أفكار خبيثة ومعلومات .21

 حرب األعصاب -ب حرب الردة -أ
 الغزو الفكري والثقافي -د الحرب الباردة -ج

 مي هذا بقوى:)تطبيق(ي س. عندما تتحالف القبائل العربية المشركة مع قبائل اليهود للقضاء على المسلمين 22
 االسالم -ب الحق  -أ
 األمن -د الكفر -ج

 )تطبيق(:ما على اإلنسان الذي ينفق ماله على كل من يرافقه في  ) زاد الراكب( يطلق . 23
 العمل -ب السفر الطويل -أ
 البيت -د المطعم -ج

 . ي قصد بالصل :    )تذكر(24
إنهاء الخصومة بين طرفين حول قضية  -أ

 بالقضاء معينة
 إشعال الخصومة بين طرفين حول قضية معينة -ب

إلى اتفاق حول  النزاخ عدم توصل طرفي -ج
 قضية معينة 

 الشقاق والنزاخ بين طرفين حول قضية معينة -د

 واالستعداد التي يكون فيها الجيش تسمى: )تذكر(. حالة الجهوزية 25
 االستقرار -ب االستغفار -أ
 االستنفار -د االقتتال -ج
 :)تذكر( يتقرب إلى هللا تعالى جل أنأمجموعة من األعمال التي يقوم بها المسلم من . 26
 الشريعة العقيدة -أ
 الوالء والبراء العبادة -ج

 على الموت في سبيل هللا في:  )تذكر( الصحابة فيها النبي محمد بايع.بيعة الرضوان هي البيعة التي 27
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  زوة الخندق -ب صل  الحديبية -أ
  زوة أ حد -د   زوة تبو  -ج

 يتناقشان حول قضية ما بهدف التوصل التفاق ي سمي هذا :)فهم( ين.عندما ترى طرف28
 المؤامرات -ب المفاوضات -أ
 المؤتمرات -د المساعدات -ج

 ويستطيع بها الدفاع عن نفسه تسمى :       )فهم( اً . حالة يكون فيها الجيش قوي29
 انهيار المعنوية -ب قوة الشوكة -أ
 تدمير الشوكة -د ضع  الشوكة -ج

 
 العمرة ماعدا :)فهم( أعمال.كل ما يلي من 30
 حول الكعبةالطواف  -ب االحرام و التلبية -أ
 السعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير -د الوقوف بعرفة -ج

 . إذا حصل صل  مؤقت بين المسلمين وعدوهم ي سمي:)تطبيق(31
 اقتتاالً  -ب  اً استسالم -أ
نوع -د ه دنةً  -ج  اً خ 

 . ما يقوم به المفاوض الفلسطيني من تنازالت لليهود هذا يدخل في: )تطبيق(32
 إعطاء الدنية في الدين -ب حب اليهود والتعاي  معهم -أ
 اليهود أهل سالم -د اليهود لهم الغلبة علينا -ج

 في المعركة يجعل الجندي المسلم:     )تطبيق( المسلم . استشهاد القائد33
 يستسلم أثناء المعركة -ب في المعركة ويستبسليصمد  -أ
 المعركةينتحر أثناء  -د يهرب من المعركة -ج

 :      )تطبيق(  في أقواله وأفعاله . يتمثل مفهوم) القدوة الحسنة ( بـالمسلم الذي يتشبه34
 وفي أقواله وأفعاله وصفاتهبأخالق النبي محمد  -ب بم غني في أقواله وأفعاله -أ
 بالالعب في أقواله وأفعاله -د بال ممثل في أقواله وأفعاله -ج

 ومتن على اإلسالم هن:)تذكر( . زوجات الصحابة اللواتي عشن مع النبي 35
 الصحابيات -ب التابعيات -أ
 أتباخ التابعيات -د المخضرمات -ج

 . خروج المسلم من بلد الكفر إلى بلد اإلسالم  فرارًأ بالدين ي سمى:      )تذكر(36
 النزهة -ب السفر -أ
 الرحلة -د الهجرة -ج

 الضرر الذي أصاب المسلمين في بداية الدعوة اإلسالمية من قتل وتهجير وتعذيب ي طلق عليه:)فهم(. 37
 نتقاماال  -ب األذى االبتالء و -أ
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 التشفي جراماال -ج
 . يقصد بالِعدة:   )فهم(38
المدة الزمنية التي تنتظرها المرأة بعد طالقها أو  -أ

 وفاة زوجها
 الزوجة مع زوجهاالمدة التي قضتها  -ب

 عمر الزوجة أثناء زواجها -د اللبا  الذي تلبسه المرأة بعد وفاة زوجها -ج
 سمى هذا المكان:   )فهم(بعيدًا عنه ي. عندما تولد في مكان ما وتعيش فيه وال تستطيع العيش 39
 المحررة مستوطنةال -أ
 بيتال –د الوطن -ج

 )تطبيق(     :واألصل  لهم ي سمى  ،وينصحهم إلى فعل األحسن ،. اإلنسان الذي يرشد الناس40
 الواعو-ب رأي سديدصاحب   -أ
 صاحب االختصال-د العال م -ج
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(6ملحق رقم )  

 مفتاح اإلجابة النموذجية الختبار مفاهيم السيرة النبوية
 

 .................................................اسم الطالب
 

 
 ...................................................الصف

 

 
 ....................................................المدرسة

 

 
 ...................................................الشعبة

 
 ( أمام اإلجابة الصحيحة:  *) عزيزي الطالب بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضع إشارة 

 

رقم 
 السؤال

رقم  البدائل
 السؤال

 البدائل
 د ج ب أ د ج ب أ

1     21     
2     22     
3     23     
4     24     
5     25     
6     26     
7     27     
8     28     
9     29     
10     30     
11     31     
12     32     
13     33     
14     34     
15     35     
16     36     
17     37     
18     38     
19     39     
20     40     
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 الجدددددامعدددة االسالميددددددددة
 عمادة الدراسدددددددات العليدددا

 كليددددددددددة التربيدددددددددددددددة
 قسم المناهش وطرق التدري 

 
 /ت الفاضل / ة :......................................................حفظة / ددا هللا األخ

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد: 
 االستقراء( –الموضوع: تحكيم اختبار مهارات التفكير االستداللي )االستنتاج 

زاوج، شـارك( فـي تنميـة المفـاهيم أثـر اسـتراتيجية )فكـر، يقوم الباحث بإجراء دراسدة بعندوان: " 
"  ومهـــارات التفكيـــر االســـتداللي بالتربيـــة اإلســـالمية لـــدى طـــالب الصـــف التاســـع األســـاس بغـــزة

للحصول على درجة الماجستير في كليدة التربيدة بالجامعدة االسدالمية، لدذا أرجدو مدن سديادتكم التكدرم 
 تكم في هذا المجال من حيث:بتحكيم هذا االختبار، ثم إبداء رأيكم ومالحظتكم في ضوء خبر 

 .السالمة العلمية واللغوية 
 .صيا ة فقرات االختبار صيا ة تربوية 
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من الفقرات 
 .وضوح وتعليمات االختبار 
 .حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى 
 

 شاكرين لك حسن تعاونك
 

 الباحث
 بالل صالح الدين أبو العال  
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 (7رقم )ملحق 

 جدول مواصفات اختبار مهارات التفكير االستداللي
 فتوزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لمستويات األهدا

 
 (8ملحق رقم )

     اختبار مهارات التفكير االستداللي                               
 

 عزيز الطالب،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بالوحدددة الرابعددة )السدديرة  لمهددارات التفكيددر االسددتدالليسدداب  إلددي قيددا  مدددى اكت يهدددف هددذا االختبددار
 .ريفة  في مبحث التربية االسالميةالنبوية الش

 تعليمات االختبار:
 ( فقرة من نوخ اختيار من متعدد40يتكون االختبار من  . 
 اقرأ كل عبارة بدقة وعناية قبل االجابة عنها 
  مناسبة علي  أن تضع دائرة حولهالكل فقرة أربعة خيارات بينها إجابة واحدة فقر 
 يرجى نقل االجابة الصحيحة في مفتاح االجابة المرفق مع ورقة األسئلة 

 شاكرين لك حسن تعاونك
 

 الباحث          
 بالل أبو العال  

 النسبة المئوية عدد األسئلة أرقام فقرات االختبار المهارة

 االستنتاج
1-2-3-4-5-6-13-14-15-
16-22-23-24-25-26-32-

33-34-35-36 
20 50% 

 االستقراء
7-8-9-10-11-12-17-18-
19-20-21-27-28-29-30-

31-37-38-39-40 
20 50% 

 %100 40 40 المجموخ
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 (االستنتاج واالستقراء االستداللي)لمهارتياختبار التفكير 

 البند االختباري 
                                                                        )استنتاج      . . اليهود يكرهون المسلمين وحاولوا قتل النبي 1
 قبيلة بني قريظة من قبائل اليهود                  
 ألنهم: نستنتش: أن بني قريظة حاولوا قتل النبي     
 د. يكرهون أنفسهم   يكرهون المسلمين         ج. يحبون أنفسهم       ب.  أ. يحبون المسلمين    
                                                                               )استنتاج مون يطبقون المشورة فيما بينهم. . المسل2
 قائد المسلمين .  النبي محمد    

 ن:كا نستنتش: أن النبي محمد 
 د. أناني ج.  مستبد                      أ.  ال يشاور أصحابه       ب. يشاور أصحابه      
                                                        )استنتاج  .. القائد المسلم يعمل جنبًا إلى جنب مع جنوده في العمل الجهادي3
 قائد األمة االسالمية النبي محمد    

 عمل بجانب صحابته في حفر الخندق ألنه رجل : النبي محمد  نستنتش:
 د. يحب التعبحفر الخنادق            ج. يحب              ب. متواضع  متكبر             أ. 
 . اليهود نقضوا العهد مع المسلمين.)استنتاج 4
 بني قريظة من القبائل اليهودية .   

 قريظة :نستنتش:  أن يهود بنو 
       قضوا عهدهم مع المنافقين   ج. ن    ب. نقضوا عهدهم مع النبي    أ. التزموا بعهدهم مع النبي  

 د. التزموا بعهدهم مع المشركين
                                                         )استنتاج . أسلوب الخدعة في الحرب أسلوب جائز شرعًا وعمل بطولي. 5
 نعيم بن مسعود مار  أسلوب الخدعة مع األحزاب في  زوة الخندق.  

 نستنتش: أن ن عيم بن مسعود قام بفعل شجاخ  وحكمه في االسالم:
 د. واجبمكروه                  ج. جائز                        ب. حرام                 أ. 
                                                                      )استنتاج . بة على أهل االيمان. أهل الكفر لي  لهم الغل6
 األحزاب من أهل الكفر.  

 نستنتش: أن األحزاب لي  لهم الغلبة على:
 د. اليهود.            ج. المنافقين           ين     ب. المشرك         أ. المؤمنين            
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                                                 )استقراء بية وحرضوهم على قتال المسلمين. القبائل العر . طاف اليهود على 7
 توجه يهود بني قريظة إلى كفار قري  لتحريضهم على قتال المسلمين.   

 يتص  اليهود بأنهم: النتيجة:
 أهل سالم ومحبة د.  لمسلمينواثيق    ج. يحبون المب. يحفظون العهود وا أ. أهل  در ومكيدة    
                                                                    )استقراء أصحابه في  زوة الخندق. . شاور النبي محمد 8
 بحفر خندق حول المدينة . اقترح سلمان الفارسي على النبي    

 النتيجة: المسلمون يطبقون مبدأ:
 د. التسلر              ج.  األنانية        ب. الشورى                 أ. الدكتاتورية      
                                                                   )استقراء . خندق حول المدينة. فوجن األحزاب بوجود 9
 دق.كان المسلمون َيرشقون بالنبل كل من اقترب حول الخن  

 في  زوة الخندق لم تقع حوادث قتل كثيرة والسبب هو:  النتيجة:
د. بناء ن قاعة كبيرة  ج. حفر المسلمون خندق   ب. بناء المسلمي أ. بناء المسلمين حائر كبير   

 المسلمين حصن منيع
 )استقراء ي  عن المسلمين. . قام نعيم بن مسعود بالتخف10

 الشقاق والفرقة بين األحزاب.استطاخ نعيم بن مسعود أن يزرخ 
 النتيجة: الخدعة في الحرب  عمل جائز ألنه:

 ب.  يضع  من معنويات األعداء ويزرخ الشقاق بينهم         أ. يعمل على رفع معنوية األعداء   
 د. يزيد من شراسة المسلمين      ج.  يزيد من شراسة األعداء           
 )استقراء رودة.دة على األحزاب في ليلة شديدة الب. أرسل هللا تعالى ريحًا شدي11

 . جعل هللا األحزاب في حيرة وارتبا 
 النتيجة: هللا ينصر عباده المؤمنين ويهزم:

 د. األحزاب الكافرين  ج. عبادة المجاهدين        أ. عباده الموحدين   ب.  عبادة الصالحين    
 قراء )است ل المدينة.. َحفر المسلمون الخندق حو 12

لم للعرب فيها.  كانت فكرة حفر الخندق فكرة ذكية ال ع 
 النتيجة: ما خاب من:

 اشترى  -د     خ                  با -ج                        ستشارإ -ب نام           -أ 
 .. بعض الغزوات التي خاضها المسلمون مع الكفار كانت  زوات صعبة جدًا على المسلمين13

 )استنتاج 
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  زوة األحزاب من الغزوات التي خاضها المسلمون مع الكفار.
 نستنتش: أن  زوة األحزاب من الغزوات التي خاف فيها المسلمين خوفًا شديدًا فكانت عليهم:

 د سكينة وسالم في الصعوبة          ج . اية   آمان واطمئنان       ب. أ. سهلة ويسيرة       
 )استنتاج   . ناصر المسلمين ومؤيدهمن أن ينتصروا على الكافرين الن هللاال بد للمسلمي .14
 بني قريظة من أهل الكفر.     

 نستنتش: بنو قريظة استسلموا أمام المسلمين ألنهم:
  هللا وال يحاربون رسوله   ج. يحاربون  يحبون هللا ويكرهون رسوله   رسوله   ب.  ال يحاربون هللا وأ. 

 د. يحاربون هللا ورسوله
 )استنتاج  .سعد بن معاذ لطلب األو  منه الحكم في يهود بني قريظة  لزعيمهم. أسند النبي15
 كان يهود بنو قريظة من الموالين واألصدقاء لقبيلة األو . 

 نستنتش: أن سعد بن معاذ حكم في يهود بني قريظة بحكم:
 ج.  هللا تعالى                   د. القانون الوضعي      بيلة          ب. الق. الع رف        أ 
. الكافرون مع المنافقين يبثون بذور الفتنة والفساد في المجتمع المسلم ليصدوا عن دين 16
 )استنتاج .هللا
 المنافقون والكفار هدفهم واحد.   

 المسلم:نستنتش: المنافقون والكافرون يبثون بذور الفتنة والفساد في المجتمع 
 د. للدفاخ عن أموالهمنفسهم     ج. للدفاخ عن أورسوله      ب. لحب هللا أ. للصد عن دين هللا     
 )أوضعت السالح يامحمد  )استقراء . قول جبريل عليه السالم للنبي 17

 )ال ي صل يْن أحٌد العصر إال في بني قريظة  .  قول النبي محمد 
 جاء:النتيجة: قتال بني قريظة 

 ب. بأمر من المهاجرين لنقضهم العهد            لنقضهم العهد    أ. بأمر من النبي   
 ج. بأمر من هللا  لنقضهم العهد         د. بأمر من جبريل عليه السالم لنقضهم العهد     
                                                         )استقراء . قلوب بني قريظة الرعب واستسلموا . قذف هللا  تعالى في18
 كان بنو قريظة يمتلكون عتاد كثير    

 النتيجة:انهيار الروح المعنوية سبب:
 نتحار الجي د. ال         ج. لهزيمة الجي. لقتل الجي             ب الجي           ةأ. لنصر   
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يهود بني قريظة ألنهم كانوا مواليه و أن يحكم سعد بن معاذ في .طلبت قبيلة األو  من النبي19
  )استقراء .وأصدقائهم في الجاهلية

 قول سعد بن معاذ) لقد آن لسعد أال تأخذه في هللا لومة الئم                                                        
 النتيجة: المسلم البد أن يحكم :

 د. بحكم القبيلة       ب  ج. بحكم الشع                  ب . بحكم هللا  أ. بحكم النا         
 . كان يهود بني قريظة على تعاون وثيق مع المنافقين)استقراء  20

 عمل المنافقين مع اليهود على بث بذور الفتنة والفساد والتشكي  في شخل النبي 
 المنافقون مصيرهم في: النتيجة:

 د. مع النبيين والصديقين أعلى عليين  ج. الفردو  األعلى    ب.  أ. الدر  األسفل من النار    
 )استقراء  تسالمهم.. اشتداد الحصار على بني قريظة واس21

 مع أنهم يمتلكون القوة والسالح .أذعن يهود بني قريظة ألمر النبي 
 النتيجة: البد أن يلقى أعداء االسالم من المسلمين :

 الحب والحنان -د   القتل والتشريد  -جلتنسيق معهم ضد المسلمين   ا -األحضان الدافئة   ب -أ  
 )استنتاج  .في المنام أنه دخل مكة هو وأصحابه و أدوا العمرة  . رأى النبي 22

 المسلمين أن يجهزوا أنفسهم ألداء العمرة .أمر الرسول 
 نستنتش: كان هدف المسلمين عند خروجهم من المدينة هو:

 د. التجارة              ج. الصيد     تال               ب. الق ة                أ. أداء العمر 
 وأصحابه من دخول  مكة ألداء العمرة .)استنتاج . منعت قري  النبي 23

 قري  قبيلة كافرة ومعاندة تخاف على هيبتها
 وأصحابه من دخول مكة  ألداء العمرة حفاظًا على  أن قري  منعت النبي  نستنتش:

 د. تجارتها  تها                    ج. هيب  ب. ثمارها                  أ. م لكها            
 . السفير في االسالم البد أن يحترم وال ي عتدى عليه )استنتاج 24

 عثمان بن عفان سفيرًا ليتفاوض مع قري  . بعث النبي 
 تش: البد أن ي حترم عثمان بن عفان من ق بل قبيلة:نستن
 د. هوازن        . خزاعة                   ج. ثقي              ب ي                  أ. قر   
 )استنتاج .ات وصاحبات رأى سديدنابغ . زوجات النبي 25

 يشاورها .  وكان النبي أم سلمه من زوجات النبي 
 سلمه صاحبة رأي:نستنتش: أن أم 
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 ج.  ير ضروري                       د. سديدير مهم             ب.   أ. ير صائب         

 )استنتاج  .. بعض سور القرآن الكريم لها أسباب نزول26
 من سور القرآن الكريم سورة الفت 

 نستنتش: سورة الفت  :
معظم آياتها  د.  عض آياتها لها سبب نزول    ج. ب  ب. لي  لها سبب نزول   زول  أ. لها سبب ن

 لي  لها سبب نزول
 )استقراء   .في المنام أنه دخل المسجد الحرام هو وأصحابه. رأى النبي 27

 ورآه في منامه . فرح المؤمنون بما أخبرهم به النبي 
 النتيجة: رؤيا األنبياء:

د. تكون   تكون صادقة وال تتحقق ج. قد ال يمكن أن تتحقق   ب. ال يمكن أن تكون صادقة    أ.
 حقًا وصدقاً 

 )استقراء ده عند ذهابهم ألداء العمرة .معه الهدي وقل. ساق النبي 28
 لم يحمل المسلمون معهم إال السيوف ووضعوها في أ مادها عند ذهابهم ألداء العمرة.

 المسلمون أهل: النتيجة:
 د. سف  الدماء             ج. القتال والدمار المحبة      م والسال ب. . البغض والكراهية     أ

 )استقراء .. أرسلت قري  سهيل بن عمرو للتفاوض مع المسلمين 29
 وبين قري  . ع قد اتفاق بين النبي 

 النتيجة: الهدنة جائزة بين المسلمين وعدوهم إذا كانت في مصلحة:
 د. المنافقينكافرين           ج. المسلمين وال         ب. الكافرين   مسلمين            أ. ال  
 )استقراء .ي رسول هللا ولست أعصيهلعمر )إن.قول النبي 30

 قول أبى بكر لعمر )يا ابن الخطاب انه رسول هللا ولن يعصي ربه ولن يضيعه .
 عله وهذا يعني:النتيجة: وجوب االنقياد ألمر رسول هللا حتى لو  ابت عن عقولنا الحكمة من ما يف

ب. لي  شرط للمسلم أن يستجيب لكالم        أ. يجب على المسلم أن يستجيب كالم النبي   
 النبي 
 د. ال يؤثم المسلم إذا خال  كالم النبي               ج. يجوز للمسلم أن يخال  كالم النبي  
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 )استقراء .عندما ذهب إلى أداء العمرةطريقه  . َ ير النبي 31
 في مكان يقال له الحديبية يبعد عن مكة نحو عشرين كيلو متر.نزل النبي 
 على تجنب القتال ، والسبب: حرل النبي  النتيجة:

 لقلة عددهم -ددم وجود السالح    لع -ج تعظيمًا للبيت الحرام     -ب الخوف من قري        -أ
 )استنتاج .ثالحدي . تشتهر أمهات المؤمنين بالعلم والفقه ورواية32

 أم سلمه من أمهات المؤمنين.
 نستنتش: أم سلمه صحابية اشتهرت بد:

 د. صناعة السالحالطعام        ج. صناعة الطب      ب.  لم والفقه ورواية الحديث    أ. الع  
. األنبياء عليهم السالم  اية في االنسانية و الخلق الكريم.                                33

 )استنتاج 
 من األنبياء . محمد 

 :نستنتش: النبي محمد 
 د. م تسلر على نساءهأصحابه      ج. شديد على  يء الخلق   ب. س أ. صاحب خلق عظيم      

 )استنتاج .يشاور أصحابه و زوجاته في بعض األمور . كان النبي محمد 34
 أم سلمه من زوجات النبي محمد 

 كان : نستنتش: النبي محمد 
           شاور أصحابه دون زوجاته ج.  ي  . يشاور زوجاته دون أصحابه ب أ. يشاور أصحابه وزوجاته  

 د. ال يشاور أحد
 )استنتاج في الغزوات ضد الكفار.معه  . شاركت بعض أزواج النبي 35

 .جاهدت أم سلمه مع النبي 
 نستنتش أن االسالم:

 عتبر المرأة للمتعة فقر    إ ب.              اعتبر المرأة سبب لكل مصيبة          -أ
 د. جعل المرأة لخدمة البيت ر  الرجل في بعض أعماله   ج. كرم المرأة ورفع من شأنها وجعلها تشا 
 )استنتاج حمل أعباء الدعوة االسالمية.دور كبير في ت . كان لبعض زوجات النبي محمد 36

 أم سلمه  من زوجات النبي محمد 
 نستنتش: أباح االسالم للمرأة أن تعمل في 

 د. صناعة الخمور      لى        ج. الدعوة إلى هللا تعا     ب. الرقل        أ. الزنا        
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 . لم يكن الم سلمه وألوالدها معيل في المدينة )استقراء 37
 أحد. توفي زوج أم سلمه بعد أن أ صيب في  زوة

 ألم سلمه جاء لد: زواج النبي  النتيجة:
 د. جلب الذرية واألوالد طلب أم سلمه الزواج منه  ج.لشأنها   ب. تعظيماً ساء والتمتع بهن  أ.حبه للن

بأن ال يغضب على أصحابه عندما لم يمتثلوا ألمره بالنحر والحلق  .  كان رأي أم سلمه للنبي38
 )استقراء  .في صل  الحديبية

 إقبال الصحابة على ذب  الهدي والحلق أو التقصير                                                  
 النتيجة: احترام رأي النساء واجب وهذا يعني أن االسالم:

 ب. جعل للمرأة للمتعة فقر                                             أ. استقذر المرأة            
 د. رفع من مكانة المرأة وشأنها واحترمها  العار                        تبر المرأة مصدر ج. اع   
 )استقراء .. كانت أم سلمه متزوجة من ابن عمها أبي سلمه39

 هاجرت أم سلمه مع زوجها إلى الحبشة فرارًا بدينها
 النتيجة: المرأة المسلمة في التاري  االسالمي ضحت بنفسها من أجل:

 الزوج واألوالد .د             ج. الجاه والسلطان ب. المال             الدعوة االسالمية          أ.
                                 )استقراء  .. هاجرت أم سلمه مع زوجها إلى الحبشة في بداية الدعوة االسالمية40

 .تركت أم سلمه وزوجها الديار واألهل والوطن في سبيل هللا
 النتيجة: المرأة المسلمة تق  مع زوجها إذا كان على:

 د. الشر     ق والباطل            ج. الحب. الباطل                           أ. الحق         
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 (9ملحق رقم )
 ليمهارات التفكير االستدال مفتاح اإلجابة النموذجية الختبار                            

 
 .................................................الطالباسم 

 

 
 ...................................................الصف

 

 
 ....................................................المدرسة

 

 
 ...................................................الشعبة

 ( أمام اإلجابة الصحيحة *عزيزي الطالب بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضع إشارة )                 
رقـــــــــــــم 
 السؤال

رقـــــــــــــم  البدائل
 السؤال

 البدائل
 د ج ب أ د ج ب أ

1     21     
2     22     
3     23     
4     24     
5     25     
6     26     
7     27     
8     28     
9     29     

10     30     
11     31     
12     32     
13     33     
14     34     
15     35     
16     36     
17     37     
18     38     
19     39     
20     40     
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 الجدددددامعدددة االسالميددددددددة
 عمادة الدراسدددددددات العليدددا

 التربيدددددددددددددددةكليددددددددددة 
 قسم المناهش وطرق التدري 

 
 األخ /ت الفاضل / ة :......................................................حفظة / ددا هللا

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد: 
 الموضوع: تحكيم دليل المعلم

)فكـر، زاوج، شـارك( فـي تنميـة المفـاهيم أثـر اسـتراتيجية يقوم الباحث بإجراء دراسدة بعندوان: " 
"  ومهـــارات التفكيـــر االســـتداللي بالتربيـــة اإلســـالمية لـــدى طـــالب الصـــف التاســـع األســـاس بغـــزة

 للحصول على درجة الماجستير في كلية التربية بالجامعة االسالمية
شددار  ، لددذا ، ، زاوجرل المعلددم وفقددًا السددتراتيجية )فكددوتتطلددب بعددض إجددراءات الدراسددة إعددداد دليدد

بداء وجهة نظركم فيه من حيث:  أرجو من سيادتكم التكرم بقراءة الدليل، واك
 .السالمة العلمية واللغوية 
 . صيا ة األهداف لكل در 
 .مدى صحة التحضير ، ومدى ارتباط أهداف كل در  بالموضوخ 
 .مناسبة أسئلة التقويم 
 .حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى 
 

 تعاونك شاكرين لك حسن
 

 الباحث                                                                            

 بالل صالح الدين أبو العال                                                    
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 (10ملحق رقم)

 دليل المعلم

اإلســالمية )الجــزء األول( للصــف التاســع دليــل المعلــم لتــدريس الوحــدة الرابعــة مــن كتــاب التربيــة 
 األساسي وفقًا إلستراتيجية )فكر، زاوج، شارك(

 المقدمة:

 ، أما بعد : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد الصادق  

يمتدداز العصددر الددذي نعددي  فيدده بسددرعة التطددور والتغيددر ، حيددث يعتبددر االنفجددار المعرفددي والتطددورات 
التقنيددة المعاصددرة مددن أهددم سددماته ، ولقددد أصددب  المددتعلم أمددام كددم كبيددر مددن المعددارف والمعلومددات و 

  ، حيث المفاهيم ، لذا فإن الحاجة ملحة لألخذ بيده من خالل التطوير والتجديد في أساليب التدري
كفيلددددة بتنشددددئة واكعددددداد هددددذا الطالددددب ليواكددددب التطددددور المتسددددارخ فددددي المعددددارف أن أسدددداليب التدددددري  
 والمعلومات والمفاهيم.

من المعلوم أن اختيدار االسدتراتيجية المناسدبة لتددري  المفداهيم لده األثدر  الكبيدر فدي تحقيدق 
دور الكبير في العملية التعليميدة وكدان األهداف المنشودة من المادة التعليمية ، وكلما كان للطالب ال

، ومن االسدتراتيجيات التدي يكدون الطالدب فيهدا فعدااًل ولده يًا كلما كانت االستراتيجية أفضلدورة إيجاب
 ،  زاوج ، شار  .ملية التعليمية إستراتيجية  )فكردور كبير في الع

دة)السديرة النبويدة الشدريفة  ، أخي المعلدم /أختدي المعلمدة ،يضدع الباحدث بدين يددي  دلدياًل لتددري  وح
المقددررة علددى الصدد  التاسددع األساسددي )الجددزء األول  ، حيددث يقدددم بعددض االرشددادات واالجتهددادات 
التددي تسدداعد  فددي أثندداء تدريسدد  للوحدددة وتدددفع العمليددة التعليميددة إلددى االتجدداه الصددحي  مددن خددالل 

،  زاوج ، شدار   وقدد تضدمن فكدركيفيدة اسدتخدام إسدتراتيجية  ) تدريب الطالب مدن قبدل المعلدم علدى
 -الدليل على :

 زاوج ، شار  . نبذة عن إستراتيجية )فكر، .1

 نبذة عن مهارات التفكير االستداللي المراد تنميتها. .2

 أهداف تدري  الوحدة. .3
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 الخطة الزمنية المقترحة لتدري  الوحدة المختارة .4

عمددل علددى تنميددة مفدداهيم التددي ت، ،  زاوج ، شددار  وتنفيددذ الدددرو  بإسددتراتيجية )فكددر تخطددير .5
، حيددث لدددى طددالب الصدد  التاسددع األساسددي يومهددارات التفكيددر االسددتدالل  السدديرة النبويددة

 تضمنت خطة كل در  على ما يلي:

 . أهداف السلوكية لكل در 

 األدوات المطلوبة لتنفيذ األنشطة 

 . إجراءات تنفيذ الدر 

 :تحديد أساليب التقويم وقد تضمن 

  :لتحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب المعرفيةالتقويم القبلي. 
 التقويم التكويني: لتقديم تغذية راجعة عن سير العمل. 
 التقويم الختامي: للحكم على مدى تحقق األهداف المرجوة. 
  .تحديد الواجبات البيتية 

رشادات ، ويتر  ل  الم جال الظهار والباحث اذ يضع هذا الدليل بين يدي  ، فإنه يقدم اجتهادات واك
 إضافة ما تراه مناسب . وقدرت  وخبرات   في وضع البدائل أو األنشطة المتنوعة أ

 نبذة عن إستراتيجية )فكر ، زاوج ، شار   :

هي  من استراتيجيات التعلم النشر والدذي يتطلدب مدن المتعلمدين العمدل مدع بعضدهم العدض   
يعلددددددددددددددم بعضددددددددددددددهم بعضددددددددددددددًا                              والحددددددددددددددوار فيمددددددددددددددا بيددددددددددددددنهم فيمددددددددددددددا يتعلددددددددددددددق بالمددددددددددددددادة الدراسددددددددددددددية وأن

   315:1997) كوثر كوج ،

وقد اتجه التربويون الي تبني أساليب تعلم حديثة تجعل من المدتعلم مفكدرًا وناقددًا ومفسدرًا وباحثدًا عدن 
الحقائق  والمعارف ،وهذا النوخ من التعلم هدو الدتعلم النشدر والدذي يجعدل مدن المدتعلم محدور العمليدة 
التعليميدددة ، ويشدددار  بفاعليدددة فدددي عمليدددة تعليميدددة وتعلميددده ويجعلددده يعمدددل ويفكدددر فيمدددا يعلمددده ، أمدددا 
األسلوب التقليدي فال يؤدي إلى التعلم ذو المعنى بدل الدى االسدتماخ السدلبي مدن قبدل الطدالب وعددم 

  Johnson,etal, 1991مراعاة الفروق الفردية)
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زاوج ، شار   قد طورت علدى يدد فراند  ليمدان وزمالئده  ،  بأن إستراتيجية )فكر1991جابر )ويبين 
   وان هذه االستراتيجية تتكون من الخطوات التالية:1985في جامعة مارى الند)

: يطددرح المعلددم سددؤااًل أو مسددألة مددا تددرتبر بالدددر  ويطلددب مددن الطددالب أن ألولددىالخطددوة ا .1
ل  يدر مسدموح بهمدا فدي وقدت ، والكدالم والتجدو يقضوا وقتًا يفكر مل منهم بمفرده في السؤال

 ، وهذه الخطوة تسمى)فكر .التفكير

الخطوة الثانية: أن يطلب المعلم من الطالب أن ينقسموا إلى أزواج ويتناقشوا  ما فكروا فيده  .2
ويمكن أن يكون التفاعل خالل هذه الفترة االشترا  فدي االجابدة إذا كدان السدؤال قدد طدرح أو 

تم تحديد مسألة معينة ومدة هذه الخطوة يتحكم بها المعلم  االشترا  في األفكار إذا كان قدم
 حسب السؤال أو المسألة المطروحة، وهذه الخطوة تسمى)زاوج 

الخطوة الثالثة: وفيها يعبر الطالب  لفظيًا عن إجاباتهم عن السدؤال باتحداد كدل زوجدين فدي  .3
مددن الطددالب  مجموعددة لتتكددون مددن أربددع طددالب وبعددد االتفدداق علددى االجابددة ، يكلدد  واحددد

ليمثلهم في االجابة  أمام الفصل كله ، فيقوم المعلم بتنظيم إجابات المجموعة علدى السدبورة 
فددي جدددول لتحليددل االجابددات ومناقشددتها أو علددى شددكل خددرائر  أو رسددوم بيانيددة للتأكددد مددن 

  Gunter&etal,1999)  صحتها 

المجردة ، و التي تعطي اسمًا أو لفظدًا ليددل : هي التصورات العقلية والذهنية مفاهيم السيرة النبوية
علددى  شدديء معددين فددي الوحدددة الرابعددة) السدديرة النبويددة الشددريفة  مددن كتدداب التربيددة االسددالمية للصدد  
التاسع األساسي و التي تقا  بالدرجة التي يحصدل عليهدا الطدالب فدي االختبدار المعدد لقيدا  مددى 

 اكتساب الطالب لمفاهيم السيرة النبوية .

 

 

 

 

 
  



164 
 

 أهداف وحدة السيرة النبوية الشريفة:

                                         ه(:5غزوة الخندق)
 يعرف معنى االجالء 
 يحدد مفهوم الخندق 
  يعرف المقصود )بجي  الكفر 
 يعرف مفهوم التحريض 
 يعرف المقصود بالصحابي 
 يفسر مفهوم نقض العهد 
 يفسر مفهوم الحصار 
  الشورى يفسر مفهوم 
 يوض  مفهوم القبائل العربية 
  أن يطبق معنى الشهادة واقعًا في 
  يوظ  مفهوم الثبات على الحق 

 ه5 غزوة بني قريظة
 يعرف مفهوم االبتالء 
 يعرف مفهوم الثغر 
 يعرف مفهوم المالئكة 
 يعرف مفهوم المقاتل 
 يعرف معنى الحسد 
 يعرف مفهوم الميراث 
 يفسر معنى المقاومة 
  النفاقيفسر مفهوم 
  يفسر معنى الحصون 
 يطبق مفهوم حرب األعصاب 
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 يعالش مفهوم قوى الكفر 
  يختار تعريفًا لمفهوم )زاد الراكب 

 ه6درس صل  الحديبية
  يعرف معنى الصل 
 يعرف مفهوم االستنفار 
 يعرف مفهوم العبادة 
 يذكر مفهوم بيعة الرضوان 
 يبين مفهوم المفاوضات 
  يفسر معنى)قوة الشوكة 
  يلخل مناس  العمرة 
 يعالش مفهوم الهدنة 
 يستخرج من واقعنا مفهوم الدنية في الدين 
 يطبق مفهوم بيعة الرضوان 
 يطبق مفهوم القدوة الحسنة 

 درس أم سلمه
 يعرف الصحابيات 
 يعرف معنى الهجرة 
 يفسر مفهوم األذى 
 دة  يفسر مفهوم الع 
 يفسر بمفهومه معنى الوطن 
 يطبق مثااًل على سداد الرأي 
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 (11ملحق رقم)
 الجدول الزمني لتدريس موضوعات الدليل

 عدد الحصل الموضوخ م
 2  زوة الخندق الدر  األول
 2  زوة بني قريظة الدر  الثاني
 2 صل  الحديبية الدر  الثالث
 1 أم سلمه الدر  الرابع

 7 المجموخ

 
 شارك(، زاوج ،خطوات سير الدروس وفق إستراتيجية )فكر

 التنفيذ الخطوة

   دقيقة2فكر)
بعد طرح السؤال على الطالب أطلب منهم ، أن يفكر كل واحد منهم في السؤال، 
واكعطاءهم وقتًا محددًا ، وأؤكد على الطالب عدم التحدث أو التجول أثناء التفكير 
 الفردي في إجابة السؤال، وأحدد وقت التفكير الفردي، وهذه الخطوة تسمى )فكر 

   دقيقة5زاوج)

ثم بعد ذل  أطلب من الطالب أن ينقسموا إلى أزواج ويتناقشوا  ما فكروا فيه  من 
إجابة لألسئلة المطروحة  سابقًا، على أن يتم تدوين مالحظتهم على الورقة 

ومعرفة األخطاء من كل طالب والوصول إلى حل مشتر  ومتفق عليه من قبل 
الحوارات والمناقشات التي  الطالبين ، ثم أراقب عمل المجموعات واالستماخ إلى
 تدور بين كل زوج  ، مع تحديد الوقت للتفكير الثنائي

 وهذه الخطوة تسمى)زاوج 

          شار 
 الوقت الكافي ر )اختا

المرحلة الثالثة  )شار    هنا أطلب من األزواج بالك  عن المحاورة الثنائية 
أربع  طالب، ، ثم أطلب  والبدء بالمشاركة الجماعية في المجموعات المكونة من

من كل مجموعة أن تعين طالب يتكلم باسمها، ومن ثم  تعرض النتائش التي 
توصلت إليها ، وذل  بعرضها على السبورة ، ومن ثم أقوم بتوضي  الحلول 

بمساعدة الطالب والكش  عن المغالطات في االجابات المختلفة ،وأقوم بتثبيته 
 على السبورة واعتماده لكل طالب
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 هد 5) زوة الخندق  الدرس األول:

 يتوقع من الطالب بعد انتهاء الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يعرف معنى االجالء. 
 يحدد مفهوم الخندق. 
  يعرف المقصود )بجي  الكفر. 
 يعرف مفهوم التحريض. 
 يعرف المقصود بالصحابي. 
 يفسر مفهوم نقض العهد. 
 يفسر مفهوم الحصار. 
  يفسر مفهوم الشورى. 
 يوض  مفهوم القبائل العربية. 
 أن يطبق معنى الشهادة واقعًا في.  
  يوظ  مفهوم الثبات على الحق. 
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 حصتان عدد الحصل: ه5 الدر :  زوة الخندق

: يذكر بعض من الغزوات التي المتطلبات السابقة
 .خاضها النبي 

 قياس الخبرات السابقة:
 .اذكر بعض من الغزوات التي خاضها النبي 

 السبورة ، الطباشير الملون ، الكتاب المدرسي، أوراق العمل.  الوسائل التعليمية
 التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
 
 

يعدددددددددددددددددرف معندددددددددددددددددى 
 االجالء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعددددددددددددددددرف مفهددددددددددددددددوم 
 التحريض

 
 

 على الطالب وهي: بعض من األسئلة أقوم بطرح
 سكنت المدينة المنورة.عدد بعض من القبائل اليهودية التي 
 .ما موق  هذه القبائل من النبي محمد 

 ما مفهوم  لكلمة االجالء؟
بعد طرح األسئلة على الطالب أطلب مدنهم ، أن يفكدر  .1

 كل واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 
أن ينقسددموا إلددى أزواج ثدم بعددد ذلدد  أطلددب مدن الطددالب  .2

جابددة لألسددئلة المطروحددة  مددن إويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده 
 سابقًا )زاوج 

لمجموعدات المكوندة مدن البدء بالمشاركة الجماعية في ا .3
ثدددم أطلدددب مدددن كدددل مجموعدددة أن تعدددين  أربدددع  طدددالب،

طالدددب يدددتكلم باسدددمها، ومدددن ثدددم  تعدددرض النتدددائش التدددي 
توصلت إليها ، وذل  بعرضها علدى السدبورة ، ومدن ثدم 
 أقددوم بتوضددي  الحلددول بمسدداعدة الطددالب والكشدد  عددن

وأقددوم بتثبيتدده علددى  ،المغالطددات فددي االجابددات المختلفددة
 السبورة واعتماده لكل طالب)شار  

 جالء بني النضير عن المدينة.ما سبب إ
قبائدددددل العربيدددددة علدددددى قتددددددال قامدددددت بندددددو النضدددددير بتحددددددريض ال 

 ، ما المقصود بالتحريض .المسلمين
، أن يفكدر رح األسدئلة علدى الطدالب أطلدب مدنهمبعد طد .1

 كل واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 
ثدم بعددد ذلدد  أطلددب مدن الطددالب أن ينقسددموا إلددى أزواج  .2

 
 
 
 

عدددددددددد بعددددددددض مددددددددن القبائددددددددل 
العربيددددددة التدددددددي تحالفددددددت مدددددددع 

 بعضها لقتال النبي؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خيانة وض   اليهود أهل  در
 ذل ؟
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يعدرف مفهدوم جددي  
 الكفر
 

يعددددددددددرف المقصددددددددددود 
 بالصحابي

يفسددددددددددددددددددر مفهددددددددددددددددددوم 
 الشورى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويتناقشوا  ما فكدروا فيده  مدن إجابدة لألسدئلة المطروحدة  
 سابقًا )زاوج 

البدء بالمشاركة الجماعية في المجموعدات المكوندة مدن  .3
أربددع  طددالب، ، ثددم أطلددب مددن كددل مجموعددة أن تعددين 
طالدددب يدددتكلم باسدددمها، ومدددن ثدددم  تعدددرض النتدددائش التدددي 
توصلت إليها ، وذل  بعرضها علدى السدبورة ، ومدن ثدم 

توضددي  الحلددول بمسدداعدة الطددالب والكشدد  عددن أقددوم ب
المغالطددات فددي االجابددات المختلفددة ،وأقددوم بتثبيتدده علددى 

 السبورة واعتماده لكل طالب)شار  
 على من ي طلق جي  الكفر.

عند سماعه بخبر الجي  الكبير الذي سديغزو ماذا فعل النبي 
 المدينة؟

 الذي سيغزو المدينة؟ 
 ما المقصود بالصحابي

 ؟شار عليه سلمان الفارسي رضي هللا عنه على النبي بماذا أ
نا إذا حوصرنا تخندقنا   على ماذا يدل قول سلمان الفارسي )ك 

بعد طرح األسئلة على الطالب أطلب مدنهم ، أن يفكدر  .1
 كل واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 

أن ينقسددموا إلددى أزواج ثدم بعددد ذلدد  أطلددب مدن الطددالب  .2
مددن إجابددة لألسددئلة المطروحددة  قشددوا مددا فكددروا فيدده ويتنا

 سابقًا )زاوج 
البدء بالمشاركة الجماعية في المجموعدات المكوندة مدن  .3

أربددع  طددالب، ، ثددم أطلددب مددن كددل مجموعددة أن تعددين 
طالدددب يدددتكلم باسدددمها، ومدددن ثدددم  تعدددرض النتدددائش التدددي 
توصلت إليها ، وذل  بعرضها علدى السدبورة ، ومدن ثدم 

لحلددول بمسدداعدة الطددالب والكشدد  عددن أقددوم بتوضددي  ا
المغالطددات فددي االجابددات المختلفددة ،وأقددوم بتثبيتدده علددى 

 السبورة واعتماده لكل طالب)شار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيدددد  تصدددد  حددددال الشددددعوب 
 المسلمة اليوم؟

 
 
 
 

ما هي خطدة سدلمان الفارسدي 
 ؟التي اقترحها على النبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

 
 
 

 يحدد مفهوم الخندق
 

 
يفسددر مفهددوم نقدددض 

 العهد
يوظدددددددددددددد  مفهددددددددددددددوم 
 الثبات على الحق

يوضدددددددددددددد  مفهددددددددددددددوم 
 القبائل العربية

 
 
 
 
 

أن يطبددددددددددق معنددددددددددى 
الشدددددهادة واقعدددددًا فدددددي 

 حياته
 
 
 
 

 ما المقصود بالخندق؟
 ما موق  قري   و طفان واألحزاب عندما رأوا الخندق

 ، وماذا فعل ؟ومن هو زعيمهم،ن موق  بني قريظة بي
 ما المقصود بنقض العهد؟

 ل المسلمين عندنا نقض بني قريظة العهد.ص  حا
كي  تتصرف في الموق  التالي / ع رض علي  أن تتخلى عن  

 دين  مقابل بعضًا من النقود 
وحسددن  جماعددات عربيددة  منهددا مددن أسددلم  عنددد بعثددة النبددي 

 تسمى........... إسالمه، ومنها من كفر وحارب النبي 
 ما الدور الذي قام به ن عيم ابن مسعود.

مددددداذا أرسدددددل هللا تعدددددالى علدددددى األحدددددزاب ليفددددد  الحصدددددار علدددددى 
 المسلمين
الى البد أن ينصر عباده المؤمنين، وض  ذل  من خالل هللا تع

 أحداث  زوة الخندق.
المسددلم الددذي يضددحي بمالدده ونفسدده وكددل مددا يملدد  فددي سددبيل هللا 

 يسمى......
 ما الدرو  والعبر المستفادة  من  زوة الخندق.

، أن يفكدر األسدئلة علدى الطدالب أطلدب مدنهمرح بعد طد .1
 كل واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 

أن ينقسددموا إلددى أزواج ثدم بعددد ذلدد  أطلددب مدن الطددالب  .2
مددن إجابددة لألسددئلة المطروحددة  ويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده 

 سابقًا )زاوج 
لمجموعدات المكوندة مدن البدء بالمشاركة الجماعية في ا .3

ثدددم أطلدددب مدددن كدددل مجموعدددة أن تعدددين  الب،أربدددع  طددد
طالدددب يدددتكلم باسدددمها، ومدددن ثدددم  تعدددرض النتدددائش التدددي 
توصلت إليها ، وذل  بعرضها علدى السدبورة ، ومدن ثدم 
أقددوم بتوضددي  الحلددول بمسدداعدة الطددالب والكشدد  عددن 
المغالطددات فددي االجابددات المختلفددة ،وأقددوم بتثبيتدده علددى 

 
 
 
 

في أي جهة من المدينة حفدر 
 المسلمون الخندق؟

 
 
 
 

المسدددلم البدددد أن يصدددبر علدددى 
االبتالء وال يرضى الدنيدة فدي 

 دينه ، وض  ذل ؟
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 السبورة واعتماده لكل طالب)شار  
 . ما أسباب  زوة الخندق1:ويم الختاميالتق
 . ص  حال المؤمنين أثناء الحصار2
 . علل / تمكن المسلمين من حفر الخندق في بضعة أيام.3

 48ل 6+5+4: اطلب من الطالب حل  الواجب البيتي

 
 
 
 

 مالحظة صحة االجابات
 
 

 متابعة النشاط البيتي
 

 
 ه5درس :غزوة بني قريظة 

 يتوقع من الطالب بعد انتهاء الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يعرف مفهوم االبتالء. 
 يعرف مفهوم الثغر. 
 يعرف مفهوم المالئكة . 
 يعرف مفهوم المقاتل. 
 يعرف معنى الحسد. 
 يعرف مفهوم الميراث. 
  معنى المقاومةيفسر. 
 يفسر مفهوم النفاق. 
  يفسر معنى الحصون. 
 يطبق مفهوم حرب األعصاب. 
 يعالش مفهوم قوى الكفر. 
  يختار تعريفًا لمفهوم )زاد الراكب. 
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 عدد الحصل: حصتان ه5الدر  :  زوة بني قريظة 
 اليهود بعض من صفات عددقياس الخبرات السابقة: : يعدد بعض من صفات اليهودالمتطلبات السابقة
 السبورة ، الطباشير الملون ، الكتاب المدرسي، أوراق العمل.  الوسائل التعليمية

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 

 يعرف مفهوم االبتالء
 
 

 يعرف مفهوم الثغر
 
 
 
 
 

 يعرف مفهوم المالئكة
 يعرف مفهوم المقاتل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : على الطالب وهيأقوم بطرح بعض من األسئلة 
قريظدة عهددهم مدع  يص  حال المؤمنين يوم أن نقدض بند

 .النبي 
حياتهم ويساوموا و في عيشهم  عندما يضيق على المسلمين

 ، ماذا يسمى؟على دينهم
كان بنو قريظدة الجهدة والثغدر الوحيدد الدذي ي مكدن لألحدزاب 

 من دخول المدينة. ما المقصود بالثغر.
 عهد؟للما الهدف من نقض يهود بني قريظة 

 دددزوة الخنددددق ، مدددن  السدددالح بعدددد عنددددما وضدددع النبدددي 
 الذي جاءه؟

؟ مدددددن القائدددددل )فمدددددا وضدددددعت  مددددداذا قدددددال جبريدددددل للنبدددددي 
 المالئكة السالح بعد 
 من هم المالئكة؟

 االنسان الذي يدافع عن دينه ووطنه يسمى.............
، أن رح األسددئلة علددى الطددالب أطلددب مددنهمبعددد طدد .1

يفكددر كددل واحددد مددنهم فددي السددؤال، واكعطدداءهم وقتددًا 
 ر محددًا)فك

أن ينقسددموا إلدددى ثددم بعددد ذلددد  أطلددب مددن الطدددالب  .2
أزواج ويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده مددن إجابددة لألسددئلة 

 سابقًا )زاوج المطروحة 
البدء بالمشاركة الجماعية في المجموعات المكونة  .3

من أربع  طالب، ، ثم أطلب من كل مجموعة أن 
تعدددددين طالدددددب يدددددتكلم باسدددددمها، ومدددددن ثدددددم  تعدددددرض 

إليهددا ، وذلدد  بعرضددها علددى النتددائش التددي توصددلت 

 
حدددددددال المسدددددددلم بدددددددين 
اليسدددددددددددددر والعسددددددددددددددر، 

 وض  ذل ؟
 
 
 
 
 

قاتلددددت المالئكددددة مددددع 
المسلمين، على ماذا 

 يدل ذل ؟
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 معنى الحسديعرف 
 

 يعرف مفهوم الميراث
 يفسر معنى المقاومة

، ومددن ثددم أقددوم بتوضددي  الحلددول بمسدداعدة السددبورة
جابدددات الطدددالب والكشددد  عدددن المغالطدددات فدددي اال

وأقوم بتثبيته علدى السدبورة واعتمداده لكدل  ،المختلفة
 طالب)شار  

، أن رح األسددئلة علددى الطددالب أطلددب مددنهمبعددد طدد .1
يفكددر كددل واحددد مددنهم فددي السددؤال، واكعطدداءهم وقتددًا 

 محددًا)فكر 
أن ينقسددموا إلدددى ثددم بعددد ذلددد  أطلددب مددن الطدددالب  .2

مددن إجابددة لألسددئلة  أزواج ويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده
 سابقًا )زاوج طروحة الم

البدء بالمشاركة الجماعية في المجموعات المكونة  .3
من أربع  طالب، ، ثم أطلب من كل مجموعة أن 
تعدددددين طالدددددب يدددددتكلم باسدددددمها، ومدددددن ثدددددم  تعدددددرض 

تددي توصددلت إليهددا ، وذلدد  بعرضددها علددى النتددائش ال
السدبورة ، ومدن ثدم أقددوم بتوضدي  الحلدول بمسدداعدة 
الطدددالب والكشددد  عدددن المغالطدددات فدددي االجابدددات 
المختلفة ،وأقوم بتثبيته علدى السدبورة واعتمداده لكدل 

 طالب)شار  
 قريظة عندما حاصرهم النبي  يص  حال بن

 كانت  زوة بني قريظة حرب أعصاب وض  ذل .
 كان عدد  وع دة يهود بني قريظة؟كم 

 من الذي حكم في يهود بني قريظة؟
هنددا  أسددباب كثيددرة دفعددت يهددود بنددي قريظددة مددع المنددافقين 

 لمقاتلة المسلمين .عدد بعضًا منها
عندما يتمنى االنسان زوال النعمدة مدن آلخدرين يسدمى هدذا 

....... 
 ...عندما يتر  الميت أموااًل لورثته يسمى هذا ...........

ما صدر عن الصحابة الكرام من دفاخ عن دينهم وأمدوالهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حكدددم سدددعد بدددن معددداذ 
في بني قريظة بحكم 

 هللا، بين ذل ؟
 
 
 



174 
 

 
 يفسر مفهوم النفاق

 يفسر معنى الحصون 
يطبدددددددق مفهدددددددوم حددددددددرب 

 األعصاب
 يعالش مفهوم قوى الكفر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وديارهم يسمى هذا ............
 عندما يظهر االنسان ماال يبطن يسمى................

 ما المقصود بالحصن؟
مدددا يقدددوم  بددده المجاهددددون بنشدددر أفكدددار ومعلومدددات خاطئدددة 

 للعدو يسمى............ 
د تشدددي ة واألوربيددة مددنض مددن الدددول العربيددمددا تقددوم بدده بعدد

، هدددذه الددددول تسدددمى الحصدددار علدددى  دددزة لكدددي تركدددع للعددددو
 ب..........

. بعددددد طددددرح األسددددئلة علددددى الطددددالب أطلددددب مددددنهم ، أن  1
يفكددددددر كدددددددل واحدددددددد مدددددددنهم فددددددي السدددددددؤال، واكعطددددددداءهم وقتدددددددًا 

 محددًا)فكر 
أن ينقسددموا إلدددى ثددم بعددد ذلددد  أطلددب مددن الطدددالب  .2

ابددة لألسددئلة أزواج ويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده مددن إج
 سابقًا )زاوج المطروحة 

البدء بالمشاركة الجماعية في المجموعات المكونة  .3
مددن أربددع  طددالب، ثددم أطلددب مددن كددل مجموعددة أن 
تعدددددين طالدددددب يدددددتكلم باسدددددمها، ومدددددن ثدددددم  تعدددددرض 
النتددائش التددي توصددلت إليهددا ، وذلدد  بعرضددها علددى 
السدبورة ، ومدن ثدم أقددوم بتوضدي  الحلدول بمسدداعدة 

  عدددن المغالطدددات فدددي االجابدددات الطدددالب والكشددد
المختلفة ،وأقوم بتثبيته علدى السدبورة واعتمداده لكدل 

 طالب)شار  
 ما الدرو  والعبر المستفادة  من  زوة بني قريظة.

 اليهود ال يعرفون إال لغة القوة ناق  ذل 
المسدددددلم ال تأخدددددذه فدددددي هللا لومدددددة الئدددددم ، أيدددددن تمثلدددددت هدددددذه 

 المقولة في هذا الدر ؟
، أن األسددئلة علددى الطددالب أطلددب مددنهمرح بعددد طدد .1

يفكددر كددل واحددد مددنهم فددي السددؤال، واكعطدداءهم وقتددًا 

 
 
 
 
 
 
 

فددددددددددي رأيدددددددددد  كيدددددددددد  
يسددددددتطيع المسددددددلمون 
فدددددد  الحصددددددار عددددددن 

  زة؟
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 محددًا)فكر 
أن ينقسددموا إلدددى ثددم بعددد ذلددد  أطلددب مددن الطدددالب  .2

مددن إجابددة لألسددئلة  أزواج ويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده
 سابقًا )زاوج لمطروحة ا

البدء بالمشاركة الجماعية في المجموعات المكونة  .3
ب، ، ثم أطلب من كل مجموعة أن من أربع  طال

تعدددددين طالدددددب يدددددتكلم باسدددددمها، ومدددددن ثدددددم  تعدددددرض 
النتددائش التددي توصددلت إليهددا ، وذلدد  بعرضددها علددى 
السدبورة ، ومدن ثدم أقددوم بتوضدي  الحلدول بمسدداعدة 

  والكشددد  عدددن المغالطدددات فدددي االجابددداتالطدددالب 
المختلفة ،وأقوم بتثبيته علدى السدبورة واعتمداده لكدل 

 طالب)شار  
 . ما سبب  زوة بني قريظة1:تقويم الختاميال
 . ص  حال المؤمنين حين نقض بني قريظة العهد2
 . ما الحكم الذي صدر في بني قريظة؟3

 6+5+4: اطلدددددب مدددددن الطدددددالب حدددددل  الواجـــــب البيتـــــي
 51ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظدددددددددددددة صدددددددددددددحة 
 االجابات

 
 

متابعددددددددددددددة الواجددددددددددددددب 
 البيتي
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 ه6 در  : صل  الحديبية

 انتهاء الدرس أن يكون قادرًا على أن: يتوقع من الطالب بعد

  يعرف معنى الصل. 
 يعرف مفهوم االستنفار. 
 يعرف مفهوم العبادة. 
 يذكر مفهوم بيعة الرضوان. 
 يبين مفهوم المفاوضات. 
  يفسر معنى)قوة الشوكة. 
  يلخل مناس  العمرة. 
 يعالش مفهوم الهدنة 
 يستخرج من واقعنا مفهوم الدنية في الدين. 
  بيعة الرضوانيطبق مفهوم. 
 يطبق مفهوم القدوة الحسنة. 
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 عدد الحصل: حصتان ه6الدر  : صل  الحديبية 
 .عدد أركان االسالمقياس الخبرات السابقة:  .: يعدد أركان االسالمالمتطلبات السابقة
 السبورة ، الطباشير الملون ، الكتاب المدرسي، أوراق العمل.  الوسائل التعليمية

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 

يفسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
معنى)قدددددددددددددددددددوة 

 الشوكة 
يعددرف مفهددوم 

 العبادة
يعددرف مفهددوم 

 االستنفار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الطالب وهي:أقوم بطرح بعض من األسئلة 
 كي  أصب  حال المسلمين بعد انتصارهم في  زوة الخندق؟

 ماذا يقصد بقوة الشوكة؟
 ماذا رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام؟

 استقبل الصحابة رؤيا النبي صلى هللا عليه وسلم؟كي  
 األعمال التي يفعلها االنسان يبتغي بها وجه هللا تسمى.........

 ماذا طلب النبي صلى هللا عليه وسلم من الصحابة؟
  ؟ما المقصود باالستنفار

 لماذا ساق النبي صلى هللا عليه وسلم معه الهدي؟
، أن يفكدر كدل نهمرح األسئلة على الطالب أطلدب مدبعد ط .1

 واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 
أن ينقسدددموا إلدددى أزواج ثدددم بعدددد ذلددد  أطلدددب مدددن الطدددالب  .2

سدابقًا ويتناقشوا ما فكروا فيه من إجابة لألسدئلة المطروحدة 
 )زاوج 

لمجموعدددات المكوندددة مدددن البددددء بالمشددداركة الجماعيدددة فدددي ا .3
أن تعدين طالدب ثدم أطلدب مدن كدل مجموعدة  أربع  طدالب،

يتكلم باسمها، ومن ثم  تعرض النتدائش التدي توصدلت إليهدا 
، وذلددد  بعرضدددها علدددى السدددبورة ، ومدددن ثدددم أقدددوم بتوضدددي  

المغالطدددات فدددي  الحلدددول بمسددداعدة الطدددالب والكشددد  عدددن
وأقدددوم بتثبيتددده علدددى السدددبورة واعتمددداده  ،االجابدددات المختلفدددة
 لكل طالب)شار  

 المسلمين؟ قري  عندما علموا بمجيء موق ما 
 ،ولماذا؟ ماذا قررت قري 

ماذا فعل النبي صلى هللا عليه وسلم عندما سمع أن قري  ستمنعه 

متددددى وقددددع صددددل  
 ؟الحديبية

 
ددددددددكددددددددم  رم سددددددددنة ح 

المسدددددددددلمون مدددددددددن 
دخددددول مكددددة قبددددل 
 صل  الحديبية؟

 
 

مددددددددددددا المقصددددددددددددود 
 ؟بتقليد الهدي
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يددددذكر مفهددددوم 
بيعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 الرضوان
 

يبددددددين مفهددددددوم 
 المفاوضات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعدددرف معندددى 
 الصل 

يلخددددددددددددددددددددددددددددددل 
 أعمال العمرة 

 ولماذا فعل ذل ؟ من دخول مكة؟
 سم المكان الذي نزل فيه النبي صلى هللا عليه وسلم؟إما 

مددن الددذي أرسددله النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ليقنددع قددري  بالسددماح 
 ؟للمسلمين بأداء العمرة 

 ما هي االشاعة التي وصلت المسلمين عن عثمان بن عفان؟
 عند سماعه خبر مقتل عثمان رضي هللا عنه؟ماذا فعل النبي 

 ما المقصود ببيعة الرضوان؟
 لماذا سميت ببيعة الرضوان؟

مدن ماذا فعلت قري  عندما سمعت بدأمر مبايعدة الصدحابة للنبدي 
 الذي أرسلته قري  ليتفاوض مع المسلمين؟

الحوار والنقا  الدذي دار بدين الطدرفين وهدم المسدلمين بقيدادة النبدي 
 .............وقري  في صل  الحديبية يسمى 

، أن يفكدر كدل رح األسئلة على الطالب أطلدب مدنهمبعد ط .1
 واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 

ثدددم بعدددد ذلددد  أطلدددب مدددن الطدددالب أن ينقسدددموا إلدددى أزواج  .2
سدابقًا ا ما فكروا فيه من إجابة لألسدئلة المطروحدة ويتناقشو 
 )زاوج 

البددددء بالمشددداركة الجماعيدددة فدددي المجموعدددات المكوندددة مدددن  .3
ثدم أطلدب مدن كدل مجموعدة أن تعدين طالدب  أربع  طدالب،

يتكلم باسمها، ومن ثم  تعرض النتدائش التدي توصدلت إليهدا 
، وذلددد  بعرضدددها علدددى السدددبورة ، ومدددن ثدددم أقدددوم بتوضدددي  

بمسددداعدة الطدددالب والكشددد  عدددن المغالطدددات فدددي الحلدددول 
االجابدددات المختلفدددة ،وأقدددوم بتثبيتددده علدددى السدددبورة واعتمددداده 

 لكل طالب)شار  
إنهدددداء الخصددددومة بددددين طددددرفين أو شخصددددين حددددول قضددددية معيندددددة 

 يسمى..........
 عدد أعمال العمرة بالترتيب.

ماذا يطلق على الصل  المؤقت الذي اليوم يددور بدين المقاومدة فدي 

أرسددلته مددن الددذي 
قدددددري  للتفددددداوض 

 ؟مع المسلمين
لددددددددددددددددددددم يحمددددددددددددددددددددل 
المسدددددددددلمون مدددددددددن 

ح إال السددددددددددددددددددددددددددددددال
السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديوف 
ووضددددددددعوها فدددددددددي 

علدددددددى  أ مادهدددددددا،
 ؟ماذا يدل

 
 
 

آلخدددر امدددا االسدددم 
 ؟لبيعة الرضوان

 
 
 
 
 
 

مددا الدددرو  التددي 
اسددددددتفيد هددددددا مددددددن 
 .بيعة الرضوان
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يعدددالش مفهدددوم 

 الهدنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسددددتخرج مددددن 
مفهدددوم  واقعندددا

الدنيددددددددددة فددددددددددي 
 الدين
 

يطبدددق مفهدددوم 
بيعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 الرضوان
 
 

يطبدددق مفهدددوم 
 القدوة الحسنة

 
 

 ؟  زة واليهود
إبددددرام صدددددل  مؤقددددت بدددددين المسددددلمين و األعدددددداء وخاصددددة إذا كدددددان 

 لصال  المسلمين، ناق  ذل 
 ؟هو رأى الصحابة من صل  الحديبية ما
، أن يفكدددر كدددل رح األسدددئلة علدددى الطدددالب أطلدددب مدددنهم. بعدددد طددد 1

 واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 
أن ينقسددددموا إلددددى أزواج . ثددددم بعددددد ذلدددد  أطلددددب مددددن الطددددالب 2

سدددابقًا  فيددده مدددن إجابدددة لألسدددئلة المطروحدددة مدددا فكدددرواويتناقشدددوا 
 )زاوج 
. البددددء بالمشددداركة الجماعيدددة فدددي المجموعدددات المكوندددة مدددن 3

ثم أطلب من كل مجموعة أن تعين طالب يدتكلم  أربع  طالب،
، وذلدد  تعددرض النتددائش التددي توصددلت إليهددا  باسددمها، ومددن ثددم
السدددددبورة ، ومدددددن ثدددددم أقدددددوم بتوضدددددي  الحلدددددول بعرضدددددها علدددددى 

المغالطدددددات فدددددي االجابدددددات  بمسددددداعدة الطدددددالب والكشددددد  عدددددن
وأقدددددددددوم بتثبيتددددددددده علدددددددددى السدددددددددبورة واعتمددددددددداده لكدددددددددل  ،المختلفدددددددددة

 طالب)شار  
مدددددددا يفعلددددددده المفددددددداوض الفلسددددددددطيني اليدددددددوم مدددددددن تندددددددازالت لليهددددددددود 

 يسمى.......
 ؟ماذا قال عمر للنبي 

د قائددده هددذا يجعلدده ........... عندددما يسددمع الجندددي خبددر استشددها
 في المعركة

الصدددحابة  بعدددد إبدددرام الصدددل  بدددين المسدددلمين وقدددري ، أمدددر النبدددي 
 بعدة أمور، عددها.

 .هل طبق الصحابة ما أمرهم به النبي 
 .بماذا أشارت أم سلمه على النبي 

 .ماذا فعل الصحابة عندما رأوا النبي 
فددي أقوالدده وأفعالدده وصددفاته   يالمسددلم الددذي يتشددبه بددأخالق النبدد

 يطلق عليه صاحب قدوة......... 

 
 
 
 
 
 
 
 

عدددددد بعضددددًا مددددن 
بنددددددددددددددددود صددددددددددددددددل  

 الحديبية
 
 
 
 
 
 

مددددداذا قدددددال عمدددددر 
عندددددددما  للنبددددددي 

 ؟أ برم االتفاق
  فددي مدددن مددا رأيدد
عن وطنده  يتنازل
 ؟

  االسدددددددددالم سدددددددددم
للمددددددددرأة أن تدددددددددلى 

ن تجدددد يدددأ ،برأيهدددا
ذلددددد  فدددددي صدددددل  

 ؟الحديبية
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بعد طرح األسئلة على الطالب أطلب منهم ، أن يفكر كل  .1
 واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 

أن ينقسدددموا إلدددى أزواج ثدددم بعدددد ذلددد  أطلدددب مدددن الطدددالب  .2
سدابقًا ويتناقشوا ما فكروا فيه من إجابة لألسدئلة المطروحدة 

 )زاوج 
البددددء بالمشددداركة الجماعيدددة فدددي المجموعدددات المكوندددة مدددن  .3

أربددددع  طددددالب، ، ثددددم أطلددددب مددددن كددددل مجموعددددة أن تعددددين 
طالدددددب يدددددتكلم باسدددددمها، ومدددددن ثدددددم  تعدددددرض النتدددددائش التدددددي 
توصدددلت إليهدددا ، وذلددد  بعرضدددها علدددى السدددبورة ، ومدددن ثدددم 
أقددددوم بتوضددددي  الحلددددول بمسدددداعدة الطددددالب والكشدددد  عددددن 

المختلفددددة ،وأقددددوم بتثبيتدددده علددددى  المغالطددددات فددددي االجابددددات
 السبورة واعتماده لكل طالب)شار  

. عددددد ثدددالث مدددن العبدددر المسدددتفادة مدددن صدددل  1:التقـــويم الختـــامي
 الحديبية.

 ؟االسم. لماذا سمي صل  الحديبية بهذا 2
 . ما موق  قري  من دخول المسلمين مكة.3

 55ل7+ 6+ 5:    الواجب البيتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظدددددة صدددددحة 
 االجابة

 
 

النشدددددددداط متابعددددددددة 
 البيتي
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 درس: أم سلمة رضي هللا عنها

 يتوقع من الطالب بعد انتهاء الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يعرف الصحابيات 
 يعرف معنى الهجرة 
 يفسر مفهوم األذى 
 دة  يفسر مفهوم الع 
 يفسر بمفهومه معنى الوطن 
 يطبق مثااًل على سداد الرأي 
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 حصة عدد الحصل: سلمةالدر : أم 
: يددددددذكر بعددددددض مددددددن أسددددددماء المتطلبــــــات الســــــابقة

الصددددددحابيات اللددددددواتي كددددددان لهددددددن دور فددددددي الدددددددعوة 
 .االسالمية

 الخبرات السابقة: قياس
اذكدددر بعدددض مدددن أسدددماء الصدددحابيات اللدددواتي 

 .كان لهن دور في الدعوة االسالمية
 المدرسي، أوراق العمل.السبورة ، الطباشير الملون ، الكتاب   الوسائل التعليمية

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 

 
 

 يعرف الصحابيات
 
 
 
 
 

 يعرف معنى الهجرة
 
 

 يفسر مفهوم األذى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهي:على الطالب أقوم بطرح بعض من األسئلة 
عظدددددددديم فددددددددي خدمددددددددة الدددددددددعوة  كددددددددان للمددددددددرأة المسددددددددلمة دور

 االسالمية، عدد بعضًا من هذه األدوار.
 ؟عرف مفهوم الصحابية

اتي بددذلن حيدداتهن عدددد بعددض مددن أسددماء الصددحابيات اللددو 
 ؟لخدمة هذا الدين

فدددي أي سدددنة استشدددهد  مدددن هدددي أم سدددلمة، ومتدددى أسدددلمت،
 زوجها.

 ؟بين ذل  ،مية كان ألم سلمة دور في نشر الدعوة االسال
أم سددددددلمة مددددددع زوجهددددددا إلددددددى الحبشددددددة فددددددرارًا بدددددددينها  وجخددددددر 

 يسمى.........
 سلمة إلى الحبشة ؟ لماذا رحلت أم

 ما المقصود باألذى؟
، أن رح األسددئلة علددى الطددالب أطلددب مددنهمبعددد طدد .1

يفكددر كددل واحددد مددنهم فددي السددؤال، واكعطدداءهم وقتددًا 
 .محددًا)فكر 

أن ينقسددموا إلدددى  ثددم بعددد ذلددد  أطلددب مددن الطدددالب .2
أزواج ويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده مددن إجابددة لألسددئلة 

 .سابقًا )زاوج المطروحة 
جموعات المكونة البدء بالمشاركة الجماعية في الم .3

ثددم أطلددب مددن كددل مجموعددة أن  مددن أربددع  طددالب،
تعدددددين طالدددددب يدددددتكلم باسدددددمها، ومدددددن ثدددددم  تعدددددرض 

اذكدددددددددر بعدددددددددض 
مدددددددددددددن أعمدددددددددددددال 
المدددددرأة المسدددددلمة 
فددددددددددددي التدددددددددددداري  
 االسالمي ؟

 
 

مدددا اسدددم زوج أم 
 سلمة؟

مدددا موقددد  أهدددل 
سددددددددلمة مددددددددن أم 

هجرتهدددددددددا إلدددددددددى 
 الحبشة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 
 

 
 
 

 
 
 

دة  يفسر مفهوم الع 
 
 
 
 

يفسددر بمفهومدده معنددى 
 الوطن

 
يطبددددددددق مثددددددددااًل علددددددددى 

 سداد الرأي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إليهددا ، وذلدد  بعرضددها علددى النتددائش التددي توصددلت 
، ومددن ثددم أقددوم بتوضددي  الحلددول بمسدداعدة رةالسددبو 

المغالطدددات فدددي االجابدددات  الطدددالب والكشددد  عدددن
وأقوم بتثبيته علدى السدبورة واعتمداده لكدل  ،المختلفة

 طالب)شار  
 ؟أم سلمة بعد وفاة زوجها أبو سلمةمن الذي خطب 

الفترة الزمنية التدي تنتظرهدا المدرأة بعدد وفداة زوجهدا وال يحدل 
ا حتددددددددددددى تنتهددددددددددددي هددددددددددددذه المدددددددددددددة لهددددددددددددا أن تتددددددددددددزوج فيهدددددددددددد

 تسمى.............
على ماذا يدل خروج أم سلمة إلى الحبشة  وتركهدا األهدل  

 .والوطن
المكددددددان الددددددذي ولدددددددت فيدددددده وال تسددددددتطيع العددددددي  إال فيدددددده 

 يسمى........
 كانت أم سلمة ذات رأي سديد ، أين تجد ذل ؟

عندما ترشد النا  وتنصحهم إلى فعل الخير واألصل  لهم 
 صاحب ..............تسمى 
، أن يفكدر كدل رح األسئلة على الطدالب أطلدب مدنهمبعد ط

 واحد منهم في السؤال، واكعطاءهم وقتًا محددًا)فكر 
أن ينقسددموا إلدددى  ثددم بعددد ذلددد  أطلددب مددن الطدددالب .1

أزواج ويتناقشددوا مددا فكددروا فيدده مددن إجابددة لألسددئلة 
 سابقًا )زاوج المطروحة 

لمجموعات المكونة البدء بالمشاركة الجماعية في ا .2
ثددم أطلددب مددن كددل مجموعددة أن  مددن أربددع  طددالب،

تعدددددين طالدددددب يدددددتكلم باسدددددمها، ومدددددن ثدددددم  تعدددددرض 
لت إليهددا، وذلدد  بعرضددها علددى النتددائش التددي توصدد

، ومددن ثددم أقددوم بتوضددي  الحلددول بمسدداعدة السددبورة
المغالطدددات فدددي االجابدددات  الطدددالب والكشددد  عدددن

تمداده لكدل وأقوم بتثبيته علدى السدبورة واع ،المختلفة

 
 
 
 
 
 
 

مددددا سددددبب زواج 
مددددددن   النبددددددي 
 ؟أم سلمة

 
عددددددددددددددالم يدددددددددددددددل 
 استشدددددارة النبدددددي 

.  ألم سددددددددددددلمة
فدددددددددددددددي صدددددددددددددددل  

 الحديبية؟
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 طالب)شار  
. عدددد الغددزوات التددي شدداركت فيهددا أم 1:التقــويم الختــامي

 سلمة.
 . بم لقب والد أم سلمة2
 . اذكر مثااًل يدل على سداد رأي أم سلمة3

 5ل5+4+1:  الواجب البيتي

 
 

مالحظدة صددحة 
 االجابات

متابعددددة النشدددداط 
 البيتي

 مالحظة:

ويعمددل علددى توجيدده يقددوم المعلددم بددالتجول بددين المجموعددات ومالحظددة طريقددة الحددل واالجابددة  .1
تفكيددددر الطددددالب إلددددى الطريددددق السددددليم والمجدددددي لكددددي يصددددلوا إلددددى حددددل صددددحي  يقنددددع بدددداقي 

 الطالب.
للمعلم كامل الحرية في إدارة الوقت علدى أسدا  وقدت الحصدة الكامدل ،وذلد  بتوزيدع الوقدت  .2

الكافي الكلي على أجزاء ورقة العمل على حسدب األهميدة ووقدت التفكيدر ،ولده كامدل الحريدة 
 .التدخل في طريقة سير الحصة على حسب الوضع الراهن وعدم التقيد بنظام واحد في
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 (12ملحق رقم)

 تسهيل مهمة بحث
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Abstract 

 

The study aimed to investigate the effectiveness of using (Think, 

Pair, Share) Strategy in developing the concepts and deductive 

thinking of  Islamic education and among the 9th grader male students 

in Gaza. 

 

The problem of the study presented in the following major question: 

What is effectiveness of implementing the strategy of (Think, Pair, Share) 

in developing the concepts and deductive thinking of Islamic education 

among  the 9th  grader male students in Gaza?  

And the sub-questions are as following: 

1- What are the concepts intended to be developed among the 9th grader 

male students in Islamic education? 

2- What are the skills of deductive thinking intended to be developed 

among the 9th grader male students in Islamic education? 

3- Are there statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) in the post-

test result between the mean score of students whom used the "think, Pair, 

share" strategy (experimental group) and the students whom used the 

traditional methods (control group) on the concepts of Islamic education? 

4- What is the effect of (Think, Pair, Share) strategy on developing the 

concepts of Islamic education among 9th  male students? 

5- Are there statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) in the post-

test result between the mean score of students whom used the "think, Pair, 

share" strategy (experimental group) and the students whom used the 

traditional methods (control group) on deductive thinking? 

6- What is the effect of (Think, Pair, Share) strategy on developing the 

skills of deductive think of Islamic education among 9th  male students? 
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7- What is the effectiveness of (Think, Pair, Share)  strategy on developing 

the concepts of Islamic education among 9th  male students in Gaza? 

8- What is the effectiveness of (Think, Pair, Share)  strategy on developing 

the deductive think of Islamic education among 9th  male students in Gaza? 

Study and samples description: 

The researcher adopted the quasi-experimental approach to measure the 

effect of the independent factor (think, pair, share)strategy on the 

dependent factor (concepts of the Prophetic biography and skills of 

deductive thinking). The study was applied on a sample of (80) students of 

ninth grade from the Abdul Kareem Alkarmy (A) Boys school of eastern 

Khan Younis directorate of education in the year 2014/2015. The students 

were divided into two groups chosen randomly: a control group of (40) 

students and an experimental group of (40) students. T arrive to the 

objectives of the study, answer its questions and verify its hypotheses, the 

researcher prepared two tools namely, concepts development test of (40) 

multiple choice questions and deductive thinking skills test also of (40) 

multiple choice questions in addition to content analysis of the Prophetic 

biography from the Religious Education textbook – first part.  The validity 

and reliability of these tools were confirmed on an exploratory  sample of 

(30) students from Abdul Kareem Alkarmy (A) Boys school. 

The data was collected and analyzed by statistical treatments using SPSS, 

Kuder and Richardson formula and bisection method in order to find 

stability test factor and calculate the characterization factor for each of the 

test questions .The independent sample T-test was used to examine the 

differences in the performance of the two groups, the control and the 

experimental. The η-factor was found for the purpose of detecting the 

effectiveness of teaching using (think, pair, share) strategy.  (d) to find the 

http://www.real-statistics.com/reliability/kuder-richardson-formula-20/
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level of influence of the impendent factor on the dependent factor. Lastly, 

to find Black gain factor to detect the effectiveness of the strategy 

The results were revealed as following: 

1- There are statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) in the 

post-test result between the mean score of students whom used the 

"think, Pair, share" strategy (experimental group) and the students 

whom used the traditional methods (control group) on the concepts of 

Islamic education? 

2- There are statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) in the 

post-test result between the mean score of students whom used the 

"think, Pair, share" strategy (experimental group) and the students 

whom used the traditional methods (control group) on deductive 

thinking? 

3- The (Think, Pair, Share) strategy achieved high effects on the concept 

test of prophet biography  at the value (≤ 0.14) measured by Eta 

square. 

4- The (Think, Pair, Share) strategy achieved high effects on the 

deductive thinking  test at the value (≤ 0.14) measured by Eta square. 

5-  The (Think, Pair, Share)    strategy is effective on developing the 

concepts of Islamic educations among 9th grader male students and 

increasing the Blake Modified Gain Rank (1.2≤). 

6- The (Think, Pair, Share)    strategy is effective on developing the 

skills of deductive thinking among 9th grader male students and 

increasing the Blake Modified Gain Rank (1.2≤). 
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In the light of the results, the researcher recommended the following: 

 The teachers should be concerned of using the  (think, Pair, share) 

strategy as an access for teaching Islamic education in all educational 

stages "Grads". 

 The necessity of making training courses in order to improve the 

teacher's  ability for using "Think, Pair, Share" strategy in Islamic 

education and in all courses and clarifying its role for developing the 

concepts and skills of deductive thinking. 

 The necessity of acquainting the teachers of Islamic education on the 

results of researching related to the strategic of the activity studying 

in order to seek the knowledge and implementing it for developing 

the concepts and  Islamic education in particular.  
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