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Summary of Thesis 
 
Help the entrance of learning in order to be able to raise the level of pupils 
with attainment low to reach their educational levels are good, it leads to 
the prevailing atmosphere of interaction and participation among pupils, as 
it relies criteria in certain specific level of achievement required, which 
seeks students, all of them to access it, Although the entrance of learning in 
order to be able to prove its effectiveness in teaching, and the delivery of 
the majority of pupils to the level of mastery of the subject and this was 
confirmed by most studies in this area, but the Islamic Education has not 
received adequate attention in teaching according to this entrance, as well 
as variation in the quality of the therapeutic methods used in this entrance, 
which is the most detailed, as is treatment of the remains of this entrance 
useless in the delivery of non-proficient students to the level of mastery of 
material, or goals is not possible to them.  
 
Targeted research to know the impact of therapeutic approaches to 
learning in order to be able in the collection and the trend towards Islamic 
education in primary school students, and to achieve the selected 
researcher determined experimentally a three experimental groups, and 
chose a random school Brahmah of First Instance of Benin, and a school 
Brahmah for girls in the province of Babylon, to conduct the experiment, 
the total members of the sample core (136) male and female pupils, by (65) 
student, and (71) students, and distributed randomly to three groups, by 
(41) male and female pupils in the experimental group the first exposure 
students who did not reach the level of being able to style groups small, and 
(51) pupils and pupils in the second experimental group that display 
students who have not reached the level of mastery to the method of re-
education, and (44) male and female pupils in the experimental group the 
third suffered by students who did not reach the level of being able to style 
review questions.  
 
Rewarded the students research groups statistically using analysis of 
variance, single and square as any in the variables: intelligence, 
chronological age, and degrees of Islamic education in the final exam for 
the academic year previous to the experience of 2010-2011 m, and test 
scores above information in Islamic Education, the educational attainment 
of parents, not There were statistically significant differences between the 
three groups in these variables.  
 
 
 



Having identified the scientific material, which included the topics listed in 
the book of Islamic education for the pupils to be taught sixth grade's (16) 
theme, the researcher formulated the goals of the behavioral issues, and the 
number was (124) target behavior, and prepared plans for teaching them.  
And is divided topics sixteen of the Book of Islamic education to eight units 
of teaching, and prepared her eight tests, training, applied after the 
completion of the teaching of each unit to students in the experimental 
groups of the three time of (20) minutes, and offered testing, all on a group 
of experts and professionals to verify the sincerity of paragraphs .  
 
In order to measure the collection of students of the three research groups 
on the themes of Islamic education material studied by the researcher 
himself, tested at the end of the experiment, which lasted years, curriculum 
fully tested Thesela me equivalent to the tests formative eight terms of the 
number of paragraphs, content and objectives measured, after the 
verification of standard features paragraphs and tested in the light of the 
measurement spoken reference, and according to the test of being able to 
set by experts and specialists degree (90%), and total vertebrae test (40) 
paragraph of the type of multiple-choice and supplementary and right and 
mistake and pairing, and by the stability of the test grades dimensional 
using the equation Cooder, Richard Wilson 20. The total (0.70) Since the 
reliability coefficient calculated in this way represents the stability of the 
test standard reference, has adopted a researcher equation does not 
Livingstone corrective to represent the stability of the test spoken reference 
to $ (0.94) and calculated the capacity of the paragraphs of the test of 
discrimination, and a promising researcher barometer to measure the 
direction of the students towards Islamic education as a variable dependent 
Secondly corrupted from (40) paragraph for the purpose of its application 
to students of the experimental groups of the three at the beginning of the 
experiment and when completed, according to approved standard by 
submitting it to a group of experts, specialists and retrieved the stability of 
the scale to $ (0.86) and then corrected the formula of Spearman - Brown 
reached (0.93), and after using analysis of variance single study found the 
following results:  
 
1. There were statistically significant differences at the level of (0.05) 
between the scores of students of the three research groups in the 
achievement test dimensional, for the benefit of students of the first 
experimental group.  
2. There were statistically significant differences at the level of (0.05) 
between the scores of students of the three research groups in the 
achievement test dimensional, for the benefit of pupils of the experimental 
group first.  



3. There were statistically significant differences at the level of (0.05) 
between the scores of students of the three research groups in the 
achievement test in the interest of pupils dimensional experimental group 
first.  
4. There were statistically significant differences at the level of (0.05) 
between the scores of students of the direction of the three research groups, 
for the benefit of pupils of the experimental group first.  
5. There were statistically significant differences at the level of (0.05) 
degrees in the direction of the three research groups of pupils, for the 
benefit of pupils of the experimental group first.  
6. There were statistically significant differences at the level of (0.05) 
degrees in the direction of the three research groups of pupils, for the 
benefit of pupils of the experimental group first.  
 
In light of the results of research the researcher recommended the 
importance of using a method small groups when the teaching of Islamic 
education in the sixth grade, and the definition of teachers of Islamic 
education and its parameters moves the vote, and suggested further studies 
similar in other branches of Islamic education, and balancing the 
therapeutic approaches of the three small groups, and re-education , and 
review questions with other treatment approaches in this field which still 
need to by many studies and research in the field. 

 
 
 
 

Researcher 
Hassan U. Musa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

          جامعة
       سان آليمنتس البريطانية

   قسم الدراسات العليا
   قسم العلوم التربوية والنفسية

 
 

مدى فاعلية األساليب العالجية للتعلم من اجل 
حو مادة التربية التمكن في التحصيل واالتجاه ن

 اإلسالمية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
 اطروحة تقدم بها
  الغزاليحسن عمران موسى

يطانية وهي جزء من  جامعة سان آليمنتس البرالى
طرائق (متطلبات نيل درجة دآتوراه فلسفة في
 )تدريس التربية األسالمية

 اشراف 
 د علي آريم حميدي المسعودي.م.أ

 

 م2013                                             ه1434



 ثبت المحتويات
رقم الصفحة الموضوع

 أ اإلهداء
 ب شكر وتقدير

 ج ملخص األطروحة باللغة العربية 
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 ه ثبت الجداول 
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 ز ثبت األشكال

 1  التعريف بالبحث–الفصل األول 
 2 مشكلة البحث

 4 ية البحث والحاجة إليهأهم
 15 هدفا البحث

 15 فرضيات البحث
 16 حدود البحث

 17 تحديد المصطلحات
 25  اإلطار النظري–الفصل الثاني 

 25 مدخل التعلم من اجل التمكن في تدريس المواد اإلسالمية: المبحث األول
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 40 اثر التقويم التكويني في التعلم من اجل التمكن
 42 التعلم من اجل التمكن والتقويم المحكي المرجع

 44 االنتقادات الموجهة إلى مدخل التعلم من اجل التمكن 
 46  :المبحث الثاني
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 75 اإلفادة من الدراسات السابقة

 76  منهج البحث وإجراءاته –الفصل الثالث 
 77 التصميم التجريبي للبحث

 79 مجتمع البحث وعينته
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 95 ضبط المتغيرات الدخيلة 
 99 تحديد المادة العلمية
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 161 المصــادر

 162 المصادر العربية: اوًال
 175 المصادر األجنبية: ثانيًا
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 233 ملخص األطروحة باللغة اإلنكليزية 
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رقم 
الجدول

رقم الصفحة عنوان الجدول

 80 القاسم/الهاشمية /س  االبتدائية التابعة لتربية بابلالمدار 1
 84 عدد تالمذة مجموعات البحث الثالث قبل االستبعاد وبعده 2
ات    3 ذ مجموع اء تالمي ار ذآ اري الختب راف المعي سابي واالنح المتوسط الح

 البحث الثالث
86 

 87 حث الثالثنتائج تحليل التباين األحادي الختبار ذآاء تالميذ مجموعات الب 4
 88 المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالميذ مجموعات البحث الثالث  5
 88 . نتائج تحليل التباين األحادي ألعمار تالميذ مجموعات البحث الثالث 6
ادة        7 ي م ث ف ة البح درجات عين اري ل سابي،واالنحراف المعي ط الح المتوس

 .ي للصف الخامس االبتدائيالتربية اإلسالمية في االمتحان النهائ
89 

ة اإلسالمية     8 نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات عينة البحث في مادة التربي
 .في االمتحان النهائي للصف الخامس االبتدائي

90 

المتوسط الحسابي،واالنحراف المعياري لدرجات عينة البحث في          9
 يةاختيار المعلومات السابقة في مادة التربية اإلسالم

92 

ات    10 ار المعلوم ي اختب ة البحث ف درجات عين ادي ل اين األح ل التب ائج تحلي نت
 السابقة في مادة التربية اإلسالمية

92 

ث        11 ات البح ذ مجموع اء تالمي ي آلب صيل الدراس رارات التح تك
 . المحسوبة ولجدوليه)2اآ(وقيمة,الثالث

93 

ا     12 ذ مجموع ات تالمي ي ألمه صيل الدراس رارات التح ثالث،  تك ث ال ت البح
 المحسوبة ولجدوليه) 2آا(وقيمة 

94 
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 103 االختبارات التكوينية، ومحتواها، وتاريخ تطبيقها 14
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رات           النسب المئوية و   16 ة صالحية فق قيم آأي تربيع الستجابات الخبراء لمعرف

 االختبار ألتحصيلي ألبعدي
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 113 قوة تمييز فقرات االختبار ألتحصيلي ألبعدي 17
 115 معامل صعوبة فقرات االختبار ألتحصيلي ألبعدي 18
يم    19 ة وق سب المئوي ا(الن رات    ) 2آ الحية فق ة ص راء لمعرف تجابات الخب الس

 تجاه نحو مادة التربية اإلسالميةمقياس اال
122 

 124 معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس 20
ثالث             21 ذ مجموعات البحث ال المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالمي

 في تطبيق مقياس االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية قبل التجربة
126 

اين األحادي      22 ثالث في نتائج تحليل التب ذ مجموعات البحث ال درجات تالمي  ل
 تطبيق مقياس االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية

127 

ث      23 ات البح درجات مجموع اري ل راف المعي سابي، واالنح ط الح المتوس
 الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي
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 البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي
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 في االختبار ألتحصيلي ألبعدي
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ار               نتائج تحلي  27 ثالث في االختب ذ مجموعات البحث ال ل التباين األحادي لتالمي
 ألتحصيلي ألبعدي
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ذ مجموعات               28 ين متوسطات تالمي ة ب قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازن
 البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي

142 

ث      29 ات البح ذات مجموع اري لتلمي راف المعي سابي، واالنح ط الح المتوس
 الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي

143 

ار             30 نتائج تحليل التباين األحادي لتلميذات مجموعات البحث الثالث في االختب
 ألتحصيلي ألبعدي

144 

قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين متوسطات تلميذات مجموعات           31
 البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي

145 

ثالث            المت 32 ذ مجموعات البحث ال وسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالمي
 في اختبار االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية

146 

 نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث في اختبار  33
 

 االتجاه ألبعدي

146 

لميذات مجموعات   قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين متوسطات ت        34
 البحث الثالث في اختبار االتجاه ألبعدي

147 

ثالث             35 ذ مجموعات البحث ال المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالمي
 في اختبار االتجاه  نحو مادة التربية اإلسالمية

148 

ار   36 ي اختب ثالث ف ذ مجموعات البحث ال ادي لتالمي اين األح ل التب ائج تحلي نت
 نحو مادة التربية اإلسالميةاالتجاه  
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ذ     37 ات تالمي طات درج ين متوس ة ب ة للموازن سوبة والحرج يفيه المح ا ش  150قيمت



 مجموعات البحث الثالث في اختبار االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية
ث      38 ات البح درجات مجموع اري ل راف المعي سابي، واالنح ط الح المتوس

 بعدي نحو مادة التربية اإلسالميةالثالث في اختبار االتجاه أل
151 

ار   39 ي اختب ثالث ف ذ مجموعات البحث ال ادي لتالمي اين األح ل التب ائج تحلي نت
 االتجاه ألبعدي نحو مادة التربية اإلسالمية

151 

ذ مجموعات               40 ين متوسطات تالمي ة ب قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازن
 عدي نحو مادة التربية اإلسالميةالبحث الثالث في اختبار االتجاه ألب
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 178 أعمار تالميذ مجموعات البحث الثالث محسوبة باألشهر 1
ي      2 المية ف ة اإلس ادة التربي ي م ثالث ف ات البحث ال ذ مجموع ات تالمي درج

 الصف الخامس االبتدائي 
    179 

سابقة في                استبانه أراء ا   3 ار المعلومات ال رات اختب شأن صالحية فق راء ب لخب
 مادة التربية اإلسالمية
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سابقة في               4 ار المعلومات ال ثالث في اختب درجات تالميذ مجموعات البحث ال
 مادة التربية اإلسالمية

     183 

 184     درجات  مجموعات البحث الثالث في اختبار الذآاء  5
ذ  6 ات تالمي ة        درج ادة التربي و م اه نح ار االتج ي اختب ث ف ات البح  مجموع

 اإلسالمية القبلي
    185 

ة بحسب              7 أسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث في إجراءات البحث مرتب
 اللقب العلمي، والحروف الهجائية، والموقع الوظيفي

    186 

 187     استبانه أراء الخبراء بشأن صالحية خطط تدريسية  8
 194     األهداف العامة لتدريس مادة التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي 9
 195     استبانه أراء الخبراء في صالحية أهداف سلوآية  10
 200     استبانه أراء الخبراء في صالحية االختبارات التكوينية  11
ة الثم           12 ارات التكويني ة التي طبقت      أنموذج جدول درجات معلومات االختب اني

 على عينة البحث
    213 

 214      فقرات أسئلة المراجعة وأجوبتها بصيغتها النهائية  13
 221       االختبار ألتحصيلي ألبعدي بصيغته النهائية  14
ار                15 ثالث في االختب ذ مجموعات البحث ال أنموذج لإلجابات الصحيحة لتالمي

 ألتحصيلي ألبعدي
    224 

 231     ت تالميذ مجموعات البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعديدرجا 16
ة     17 درجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبار االتجاه نحو مادة التربي

 اإلسالمية ألبعدي 
     232 

18   
19   
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 130 التصميم التجريبي للبحث 4
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 : مشكلة البحث
 

تعد التربية ذات وظيفة قيمه فهي تتناول ألناشئه بالتشكيل والتوجيه والتقويم في إطار               
ى                   دراتها عل قيم المجتمع الذي تعيش فيه ، بما يحتويه من واقع وتطلعات مستقبليه من خالل ق

 ).1983، احمد ،20(االختبار واالنتقاء والحذف واالظافه 
ال إن              وقد حاول    نهم من ق ة فم ة من التربي د الغاي ربين والفالسفة تحدي الكثير من الم

ا                      نهم من رأى أنه ق والشخصية وم الغرض منها هو تربية العقل ومنهم من نادى بتربية الخل
 ).95_92ص:م 1987،جادو،32(تعويد النشء واالعتماد على النفس والتربية االستقاللية

ذِ     ي ُب وِد الت ن الجه رغِم م ى ال الميِة     عل ِة اإلس دريِس التربي ِق ت اِل طرائ ي مج َلْت ف
اليِبها ا ،وأس يَن م رًا من المدرس ُد آثي ادِت الماضي، إذ نج اهيَم س دًا بمف دريُس مقي ا زال الت  م

ِب، وإشراآِه                      ِر الطال ِل أث ى تفعي زهم عل دًال من ترآي زالوا يرآزون على األساليب التقليدية ب
سٌم من           ) 6ص:1996وب،  ، يعق 165(في العمليِة التعليميِة     ُه ق إّال أْن فشَل األسلوب الذي يتبُع

ذا                        يِن وه وعِظ والتلق ى ال اده عل ى اعتم وُد إل ادِة يع ذِه الم دريِس ه المدرسين والمدرساِت في ت
األسلوب ال يؤثُر في نفوِس الطلبِة، وال يجذبهم إلى الدرِس، وال يحرُك وجداَنهم، ويؤدي ذلَك           

ذهِ      ى                  إلى ضعِف جدوى تدريِس ه اٍء لشخصيتِه عل ِب وبن ويٌم للطال ٌة وتق ادِة التي هي تربي  الم
ِر    ِم الغزي سامي والعل ِع واألدِب ال ِق الرفي ن الُخل ٍة م ٍس متين د، 21(ُأس ) 43ص:1985، احم

ا        )110ص: 1989، السرحان،   72( ة اإلسالمية منه ادة التربي رة بم ،وقد عنيت دراسات آثي
ذاتي            دراسة مدآور التي توصي بضرورة وجوب          ذ ال شاط التالمي تثمار ن ة اس اء بكيفي االعتن

سعى                      ي إذ يجب أن ت ة واالستذآار اآلل ردد والمراجع ين والت اليب التلق بالخالص من قيود أس
ق                 د في طرائ واحي التجدي الهيئة التعليمية إلى ضرورة متابعة االتجاهات التربوية الحديثة ون

صالح منه        دآور، 146(االتدريس والسعي لتجربتها واالنتفاع بال د  ). 290ص:م1987،م وتؤآ
المية      ة اإلس ادة التربي ي م ا لمعلم ط له ة مخط ة دورات تدريبي سعيد ضرورة إقام ة ال دراس
بة       ويم المناس اليب التق ة وأس دريس الحديث ق الت ريفهم بطرائ لتع

 ،مما يسهم برفع آفاءة الهيئات التعليمية والتربوية )85ص:م2000،السعيد،73(لها
                            

اتهم في مجاالت تخصصهم                 د معلوم م المهني وتطوير وتجدي وتحسين مستوى أرائه
دي، 62(وعملهم اهج            ). 14ص:م2001،الزبي د واستحداث المن ة تجدي زاوي أهمي ويوضح الع

دم             ا يضمن التواصل والتق ووسائل التدريس للمراحل آافة والسيما مادة التربية اإلسالمية بم
ة ب      دول المتقدم ة    مع ال ات الحديث زاوي، 111(استخدام التقني وفي ضوء   ). 73ص:م1998،الع

اطته      ر بوس وي تتغي د ترب داث تجدي دا إح ضروري ج ن ال ه م ة بأن ة الحديث رى التربي ك ت ذل
وير      سهم بتط دة أن ت اهيم الجدي سنى للمف ى يت ة حت ائل التربوي اليب واألدوات والوس األس

 ,)43ص:م1999،أبو جاللة،10(المنظومة التربوية
ورّي  إ ُة الجب دْت دراس ادِة  (ذ أآ يم م ي تعل َة ف َة المتبع اليَب التقليدي َق واألس أنَّ الطرائ

لبيًا               التربيِة اإلسالميِة تمهل الطالَب، وتوجُه ترآيزه نحَو المدرِس، وبذلك يكُون أثُر الطالِب س
ِة   ِة التعليمي ي العملي وري، 34(ف ى   )3ص:2000، الجب زاوّي إل ُة الع ارْت دراس أنَّ (،  وأش

ة صعوباٍت في         الغالبيَة الُعظمى من المعلميَن والمدرسيَن يواجهوَن في المراحِل الدراسيِة آاف
اِت،                     تبقاِء المعلوم ذآِر واس ِظ والت ٍد في الحف اٍز جي طريقِة تدريِس هذِه المادِة للوصوِل إلى إنج

ي        ْعفًا ف سّبُب َض صعوباِت ت ذِه ال سِيرها، وه ِة وتف ادِة التعليمي ِم الم ِة   وفه ستوى الطلب م
، وتعزُز نتائُج دراسَة ألحديثي هذا الرأَي عمليًا فعن طريِق  )8-7ص:1999،العزاوي،  111(

نهم دوَن       ٍل م َر قلي ددًا غي َر أن ع الميِة ظه ِة اإلس ي التربي ن ُمدرّس دٍد م ِة لع ِه الميداني متابعِت
ا   واَء أآ م س ِة ألداء عمِله اراِت الالزم ُث المه ن حي وب م ستوى المطل ِب الم ي الجان ك ف ن ذل



ه     ي من ِب المهن ي الجان ي أم ف ديثي،42(العلم وَد   )2ص:2000،ألح ُد وج ذي يؤآ ر ال ، األم
شعُر   ا ُي ا ّمم ومِة له داِف المرس ِق األه ي تحقي ِة اإلسالميِة وف ادِة التربي دريِس م ي ت ضعٍف ف

يِم ت      ي التعل ٍة ف اليَب حديث َق وأس ن طرائ ًا ع َة بحث ستدعي الدراس شكلٍة ت وِد م َل  بوج لُّ مح ح
ويِن      ى تك ي إل ي ترم الميِة الت ِة اإلس داِف التربي ق أه ي تحقي ِة ف اليِب التقليدي ِق واألس الطرائ
يّم                 دانّي في التعل ه المي السلوِك، وتربيِة الوجداِن لدى الطلبِة، وقد لمِس الباحُث من خالِل عمل

ى التال             صالِها إل ى غرس           أنَّ هناك ضعفًا في تعليِم هذِه المادِة وأساليِب إي ؤدي إل صاًال ي ِذ إي مي
ِة   َل المدرس المي داخ ابِع اإلس بُعهم بالط لوَآهم ويط ّوُم س ِهم م ويق ي نفوس ديِن ف ادئ ال مب

 وخارِجها األمر الذي يتطلب مضاعفَة الجهوِد لمعالجِة هذا الضَّْعِف، لذلك آاَن هذا 
 

                            
أتَي      سى أن ت ة ع ًة مراجع ُث محاول اليِب     البح ى األس رِف عل وة للتع ا المرج ثماَره

ِة اإلسالميِة أو الحد من                          ادِة التربي يِم م تعماُلها لعالج الضَّعف في تعل ُن اس الفضلى التي يمك
ِق               ى تحقي ِل عل صفٍة خاصٍة، والعم ة ب ِة االبتدائي ِذ المرحل سم من تالمي ه ق الضَّْعِف الذي يعاني

المجاميع الصغيرة، وإعادِة التعليِم، وأسئلِة     : جيِة وهي أهداِف تعليمها باستعمال األساليِب العال    
ى                        ةِ عل ادِة الحيوي ذِه الم يِم ه ُع في تعل المراجعِة فرّبما تساعُد اإلجراءاُت والخطواُت التي تتب

ا     . وفِق األساليِب العالجيِة للتعلِم من أجِل التمكِن على النهوِض بها وإتقاِنها خدمًة لديِنَنا ووطنن
يم                   ومما تقدم تت   ة تناسب تعل اليب تعليمي جلى مشكلة البحث بوجود حاجة ماسة الستحداث أس

صيل      ستوى تح اء بم ة واالرتق وير والمعالج تمرارية التط عيا الس المية س ة اإلس ادة التربي م
ره          ل أث ادة تفعي ة بزي ة التربوي ي العملي ذ ف راك التلمي تمكن بإش ل ال ن اج ي م ذ العلم التالمي

 .نشود ولتحقيق التقدم الهادف بتذليل الصعاب نحو مستقبل مشرقومساعدته نحو االرتقاء الم
 

 :أهمية البحث
 

سعى                 بما إن التربية تعني تنمية جوانب الشخصية آافة بانسجام وتفاعل منشود فهي ت
شيئا              يئا ف لتزويد األفراد بالمعارف والخبرات والمهارات فضال عن إنها تسعى لكمال الشئ ش

 ).7ص:م1986،طه،96(إلى حد التمام
 وبما إن التربية اإلسالمية تعني بأنها مجموعة من المفاهيم المرتبطة في إطار فكري       
لوآا                  سان س سلك اإلن واحد يستند على المبادئ والقيم التي جاء بها اإلسالم،يؤدي تنفيذها بان ي

، وإنها تعني النشاط الفردي واالجتماعي      )6ص:م1996،ألعزيزي،113(يتفق ومنهج اإلسالم  
اد ا  اله ديا واجتماعي ا وعقائ سان فكري شئة اإلن ول لتن ارف .....ف والمقب ده بالمع بتزوي

داف        ا أله ليما طبق وا س وه نم ة لنم رات الالزم يم والخب ات والق واالتجاه
 )183ص:م1997،النقيب،160(اإلسالم
          

                                
وين اإل           ة في تك الغ األهمي ارف واطالعه       وبذلك فأنها تؤدي دورا ب ده بالمع دءا بتزوي سان ب ن

ه                ة قدرات على الحقائق في مختلف العلوم والفنون وبطرائق التدريس وأساليبها المتنوعة لتنمي
تظم والمنطقي                        ى التطبيق المن د عل ذي يعتم نهج العلمي ال ى استخدام الم ه إل العقلية، وتوجيه

ق األخال  دى تحقي ة وم يم النبيل ة،وأنتهاءا بغرس الق ى للمعرف سان إل سامية وصوال باإلن ق ال
ة           ا      ....غايات الخلق المنشودة إلى التمسك بالقيم الرائدة والنبيلة والمبادئ الرفيع فضال عن أنه



ة   ة والعقلي ة واالجتماعي المية الفكري ب الشخصية اإلس ع جوان ة جمي سعى لتنمي يم .....ت وتنظ
الم ه اإلس ه وقيم ف وتعاليم دين الحني ادئ ال اس مب ى أس لوآه عل نهج س ق الم ى وف ية عل

نحالوي، 159(،)9ص:م1986،طه، 97(اإلسالمي ة      )98ص:م1999،ال ذلك تتحقق التنمي ،وب
 .المتكاملة بتنمية مدارآه العقلية وتنظيم سلوآه وعواطفه على أساس الدين اإلسالمي 

دة       ل وح ا تمث ة فأنه ة التربوي ادين العملي ي مي ابي ف ر ايج ن اث ا م ا له المية لم ة اإلس والتربي
ى   نموذج ا للوصول إل شودة وتثبيته دين اإلسالمي المن اليم ال شر تع دهر لن ود ال دة بخل ة خال ي

ادئ                         ده بمب اء الموسوم بتزوي ه نحو االرتق سمو ب ة وت ات التربي ى وفق غاي ايجابية المتعلم عل
وتمتعه بالعقيدة الصحية واإليمان الراسخ قلبا      .....الخلق النبيل وتعزه بإبعاده عن رذائل الخلق      

ن                    وروحا   ول الحق ودي اع ق ى إتب ا تهدف إل وقوال وعمال ونستمد منه السلوك المرغوب ألنه
الى  ه تع الم لقول ن (اإلس رة م ي اآلخ و ف ه وه ل من ن يقب ا فل الم دين ر اإلس غ غي ن يبت وم

ه    )141_140ص:م2002،ألساعدي،71(،)85/آية/سورة آل عمران  )الخاسرين ،فضال عن ان
ا تنمو في إطار مج       راغ وإنم و عن ف ه       التنم ه ل ز فضال عن ان ه الممي ه طابع تمع إسالمي ل

اون     أهدافه وآماله وحاجاته ومطالبه ومشكالته فقد اهتمت بتكوين الفرد المؤمن الناصح المتع
ة            ادة عقلي ه حتى تكون عب المسالم المحب للخير إلخوانه المسلمين،،وذلك من خالل عبادة رب

 ه نحو الكون قلبية فيها عمق الوعي وصدق المحبة وتوعيته برسالت
                                

اة الم ........والحي ادئ اإلس ق مب ى وف شاملة عل ة ال ق التنمي ذلك تتحق وب
إليجاد الخلق الهادف وإعداد المسلم إعدادا آامال من جميع         ) 21ص:م1992،طه،95(السامية

ات   ي هدى أخالقي دارين ف اة ال تعدادا لحي وه اس ع مراحل نم ي جمي واحي ف ريم الن رآن الك الق
 .ضمن إطار إسالمي وفكر هادف على وفق أساليب وطرائق تربوية منشدوه

ا                    ه وإنتاج ر فاعلي اليب استحداثها لتكون أآث دريس وأس وقد ازداد االهتمام بتطوير طرائق الت
ة        من تلك الطرائق واألساليب التقليدية التي يكون فيها المعلم مرآز النشاط في العملية التعليمي

ة        الترب ة التعليمي ور العملي ذ مح ون التلمي ان يك ي ب ف التعليم ي الموق وب ف ة،إذ إن المطل وي
ر                      ائج الكثي د أثبتت نت ره، وق راز أث ى إب ة إل التربوية وهذا ماتسعى االتجاهات التربوية الحديث
ن   و المحور أفضل م ذ ه ا التلمي ون فيه ي يك ة الت ق التعليمي ة إن الطرائ من البحوث التربوي

ن ال  ا م رى غيره ق األخ دآور،147(طرائ ر   )244ص:م1991،م ة نظ ن وجه ة م ،والطريق
..... التربية اإلسالمية تعني عملية تحضير الخطوات الالزمة للتعليم من اجل تحقيق األهداف            

ى                      د وأقصر وقت عل ل جه وإتباع أيسر السبل في أثناء التعليم وصوال لألهداف المرجوة بأق
نهج اإلسالمي  ه،12(وفق الم و جالل شاطات  ) 125ص:م1999،أب سله من الن ي سل ا تعن وإنه

الهادفة بقصد توافر فرصة المشارآة لدى التالميذ وتحقيق التغير المرغوب في سلوآهم ومن             
ع     ي للمجتم اة ه ات الحي ع متطلب ل م ى التعام ساعدتهم عل م م ث

 ).132ص:م1991،عبد اهللا،104(،  )405ص:م1985،الشيباني،82(اإلسالمي
الى   اَل تع وَن  [ ق ِذيَن َيْعَمُل ْؤِمِنيَن الَّ شُِّر اْلُم َوُم َوُيَب َي َأْق ي ِه ِدي ِللَِّت ْرآَن َيْه َذا اْلُق ِإنَّ َه

اَة    ، يمنُح القرآُن ال   9/ اآلية  /  سورة اإلسراء  ]الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َآِبيًرا       كريُم اإلنساَن الحي
نهُج              َي م المستقيمَة واألخالَق القويمَة لما فيه من الحكِم، والعبِر، والتشريِع لذلك ينبغي أن يرم

 التربيِة اإلسالميِة إلى تعميِق صلِة المتعلِم بالقرآِن الكريِم تالوًة 
 



                            
الحديِث النبويِّ الشريِف، وتنميِة وعيِه بأرآاِن      وفهمًا، وتذوقًا، وحفظًا، وتوثيِق صلتِه ب     

اِهللا سبحانِه             رِد ب ِة الف ديِن اإلسالمِي في عالق اِم ال ِة أحك ا، ومعرف العقيدِة اإلسالميِة، ومفهوِمه
ا           داِء به شريفِة واالقت ِة ال سيرِة النبوي ن ال ضًال ع الكوِن ف اِس وب ِه بالن الى، وعالقت وتع

 ). 1ص:2001،الهاشمي، 162(
املًة ال            وطر ًة ش شرّي معالج ائِن الب َة شؤون الك اوُل معالج ِة تتن يقُة اإلسالِم في التربي

َة      َة، والمعنوي ه المادي ُه، وحياَت ُه وروَح َسمُه وعقَل يٍء،  ج ن ش ُل ع يئًا، وال تغف ُه ش رُك من تت
ى األرِض   ا عل شاطاَته آلِّه دري،  81(ون حاته والكن ب 49) (173ص:1993، ش ،الخطي

 ). 3 ص:1999وآخرون، 
صالِح                       واطِن ال داِد الم شيء، وإع ِة ال ٌر في تربي ٌر آبي من هنا آان للتربيِة اإلسالميِة أث
ِه، واالخرين المحيطيَن                  ه نحو رِب زيادًة على تكويِن المعتقداِت اإليمانيِة عَندُه، وتعلمه واجباِت

رِد ا                    لوِك الف اييَر س ويِن مع اُس في تك ك األس بِة، وغرِس    بِه، ونفسِه، وهي إلى جانِب ذل لمناس
ر                         َو الخي ًة نح ًة متجه ًا، وإرادًة قوي دانًا راقي سه وج ا في نف ِل العلي القيِم األخالقيِة النبيلِة، والمث

 ). 1ص:2000، جاسم وفنن،33(تساعدُه على تهذيِب نفسِه 
ِة،                  ِة المعرف داِت عن طبيع ُة من المعتق وبهذا تقُدم التربيُة اإلسالميُة المنظومُة المتكامل

ُم             ووس ذي يحك اِئلها، والسُّبل الموصلِة إليها، ثم الهدُف العاُم فيها، والنسُق ألقيمي واألخالقّي ال
ارِة     سِب المه واَد آ ِة اإلسالميِة م نهِج التربي وى م شمُل محت ة، وي ِع واألم رِد والمجتم اَة الف حي

ذ  اِد ال ِل الج ِة، والعم اِة العملي داِد للحي ِة واإلع صناعاِت المختلف ِم ال ى وتعل ساَن عل يُن اإلن ي يع
راِز             داِن، وإب ِة  الوج عمارة األرِض بمقتضى منهِج الِله سبحانه وتعالى، فضًال عن مواد ترقي

 ). 228ص:1990، مدآور، 146(عظمِة اِهللا في خلقِه 
 

                             
ِة ال               ِة البيئ ى تهيئ ى      وتوصُف التربيُة الحديثُة بأنها عمليٌة حيويٌة ترمي إل ساعُد عل تي ت

ِة، من                   صفاِت االجتماعي ساِب ال نُّهم من اآت ِع، وُتمك تشكيِل الشخصيِة اإلنسانيِة ألفراِد المجتم
دُّ       ِع، وتع سفي للمجتم اِر الفل ِق اإلط ى وف سيًا عل ًا، ونف سميًا، وعقلي وازِن ج ِو المت الِل النم خ

درَس مسؤ       دُّ الم دافها، ويع اِت     المدرسُة أداَة التربيِة في تحقيِق أه ِل مع مجموع وًال عن التعام
 الطلبِة، وهو األساُس في تنفيِذ المنهِج ومتابعتِه 

ى             )49ص:2000، مرعي والحيلة،    150( َة عل ساعُد المدرس ، وان آفايَته من العوامِل التي ت
دًال من                      رِة، فب وِد األخي النجاِح في أداء عملها، وتحقيق رسالِتها، إذ تغيَر أثُر المدرِس في العق

يكوَن خازنًا للمعلومات ومرسًال لها، أصبح مرشدًا، ومحرآًا ومشجعًا للميوِل، والقدراِت،           أْن  
ا،       ) 10ص:1999،ألحارثي،  41(وموظفًا للحاجاِت    ومطالبًا بمتابعِة المعرفِة المتجددِة، ونقلِه

ِة، والجسميِة، واالنف                 واحي العقلي امًال من الن اًء متك ِة،  ودراسِة شخصياِت طلبِته وبنائها بن عالي
 ). 1ص:1979، مقدادي، 152(واالجتماعيِة 

ه مع          ذي يتبُع ويعدُّ أسلوُب التعليم من عوامِل نجاح المعلِم  أو فشلِه، بل أّن األسلوَب ال
اَن                         إذا آ ا، ف دِم تحقِيقه ِة، أو ع داِف التربوي ُق األه ِه تحقي ُب علي نهِج، يترت تالمذتِه في تنفيِذ الم

ة في          ُحسُن اختياِر األسلوِب المن    ُر أهمي ه اآث ام فإن ٍو ع اسِب مهمًا في المواِد الدراسيِة على نح
وين                        ل تك ادِة فحسب ب ى الم ْن الحصوَل عل م يك رئيَس ل مادِة التربيِة اإلسالميِة، الّن الهدَف ال



وِر إّال في                               ِر من األم ادِة، فال يتصرُف في أم ذه الم ائَق ه م حق ا يالُئ ِذ بم اِم للتلمي السلوِك الع
وِئها وع ذِه         ض ِق ه ى تحقي ساعُد عل ذي ي لوِب ال ار األس ذا اختي ُب ه ا، ويتطل دىًّ منه ى ه ل

 ). 33ص:2000، السعد ون، 76(الغايِة
الميِة       ِة اإلس داَف التربي َق أه ا أن تحق َة ال يمكنه اليَب التقليدي ُث أّن األس رى الباح وي

 ال يمكن أْن وتنشئَة التالميِذ على القيِم اإلسالميِة الثابتِة والسلوِك الصحيِح و
 

                             
ِذ      ِة التالمي ى إيجابي د عل ي تعتم ِة الت اليِب الحديث اِع األس داِف إّال بإتب ذه األه َق ه تتحق
سُبهم                        النفِس ويك َة ب ديهم الثق وُن ل ا يّك ِة بم ساِب المعرف ى اآت درتهم عل وتفاعلهم مع الدرس وق

ا من    ِز وآلُّه ى الترآي درة عل ارة والق ِو الشخصيِة اإلسالميِة    المه سهُم في نم ي ت صفاِت الت  ال
 . المتكاملِة في جوانِبها جميعًا

صيِل            ذ ذوي التح ستوى التالمي ِع م ى رف تمكِن عل ِل ال ن أج تعلِم م دخُل ال ساعُد م ي
ُو التفاعل،                         سوَد ج ى أْن ي ؤدي إل دة، فهو ي ٍة جي ى مستوياٍت تعليمي المنخفض للوصول بهم إل

ين التال    وِب                  والمشارآة ب ددٍة لمستوى التحصيِل المطل ٍة، ومح اٍت معين ُد محك ا تعتم ِذ، ألنه مي
ه         ى الوصوِل إلي يعهم إل ذة جم سعى التالم ذي ي  ,Salvin  & Karweit, 1984 ,190)ال

730-732) . 
ًى                      ه منح تمكِن لكون ِل ال تعلِم من أج لقد شرَع المربوَن المعاصروَن في الحديِث عن ال

ذا   جديدًا يعيُن التالمذة، أو     غالبيَتهم على الوصوِل إلى األهداِف التعليميِة المحددِة، وفي ظِل ه
ه إّال      %) 90-75(المنحنى التعليمّي يصُل   ذي ال يصل إلي ى المستوى ال % 25من التالمذة إل

ِة      دريِس المألوف ِق الت لَّ طرائ ي ظ والحة، 90(ف ى   ) 119ص:1985، ص ذا المنح وُم ه ويق
يٍة     سلمٍة أساس ى م ّي عل ا التعليم داِف      (َمفاِده ِق األه ى تحقي ادروَن عل ذة ق َة التالم أنَّ غالبي

تمكِن     . التعليميِة إذا ما ُأعطوا الوقت الكافيَ   ى ال ِة الموصلِة إل فعامل الزمِن أحُد العوامِل المهم
 . (Kullk, 1982, P: 855 ,188)من التعلِم    

ِه  ا ذهب إلي ع م ُث م ُق الباح و حطب(ويتف يَم): أب ى من أّن التعل صورًا عل ّد مق م يع  ل
ستطيع                      ِذ ت ٍر من التالمي سٍب اآب ِل ن ى جع التمييِز بين القدرِة، والمستوى وإنما اصبَح يرمي إل
يًة               ّد أساس يِم التي ُتع وِل والق اِت والمي اراِت، واالتجاه اِت، والمه أن تتمكَن بكفايٍة من المعلوم

ك أّن              ٍر، ومعنى ذل ِم          لتنميِة شخصيتِه في مجتمٍع حديٍث متغي رًة تمكن لمعظ يُم خب صبَح التعل ي
 التالميذ، وليس خبرة نجاح لألقليِة ورسوٍب لألآثريِة 

 
                             

، وعلى الرغم من أّن مدخَل التعلِم من أجِل التمكِن          )585ص:1990، أبو حطب،    13(
داِد   وقتِ ال يخلو من الصعوباِت بما يتطلبُه من جهٍد مضاٍف في تخصيِص جزٍء من ال        في إع

ْت، وتصحيح  ي ُدِرَس ادِة الت ِذ موضوعاِت الم ِم التالمي دى تعل اِس م ِة لقي اراِت التكويني االختب
تمكِن،           ى مستوى ال م يصلوا إل ذين ل ِذ ال إجاباِت التالميِذ عن تلَك االختباراِت، ومعرفِة التالمي

ذ ال    ساعدِة التالمي ا لم ِة وتخطيِطه اليِب العالجي م األس م رس ن ث ن  وم تمكِن م ى ال ضعاِف عل
اليبِه                 تمكن، وأس المفاهيِم والمبادِئ، لم تكْن هذه الصعوباُت عبئًا قياسًا بأهميِة التعلِم من أجِل ال

 . العالجيِة في مستوى تحصيِل التالميِذ الدراسّي الذي ُيعّد هدفًا أساسيًا للتعلِم



ى أن       وإذا آاَن التربويوَن يتحدثوَن عن التعلِم من أجِل التمكِن           على نحٍو عام فمن األول
ديِل                          دٍة لتع يما ونحن في ظلَّ ظروٍف جدي ِة اإلسالميِة ال س ادِة التربي يؤآَد هذا المنحنى في م
ِة           ق من أهمي ذا البحث تنطل َة ه ان أهمي ك ف ى ذل تنادًا إل د، واس ساِن العراقي الجدي سلوك اإلن

سُب                   )1(التربيِة اإلسالميةِ  ذ، ويكت دى التالمي سلوآّي ل ّي وال دانّي والقيم اء الوج ا في البن  وأثره
ِع،    ِل والمجتم نفِس والجي ِة ال ق إّال بتربي الِم ال تتحق ريعَة اإلس ي أّن ش ة أخرى ف البحث أهمي

َده       ُه وح ضوع ل شيتِه، والخ اِهللا، وخ ان ب ى اإليم ِه عل نحالوي، 159(وتطبيع ، ال
 ). 18ص:2001

َر               ولما آانت االتجاهاُت الحديثُة والمعاصرُة في التربيِة تؤآُد أهميَة الفهِم في التعلِم أآث
َق                من ترآيزها على حفِظ المعلوماِت والحقائِق واستظهارها، اقتضى األمُر البحث عن طرائ

 ). 84ص:1985، سعادة، 75(وأساليَب جديدٍة ُتسهُم في تحقيِق أهداِف التربيِة 
 
 

ى                Bloom (1968بلوم  (وُيّعد   َد في ذلك عل  ُمؤسَس مدخِل التعلِم من اجِل التمكِن، وقد اعتم
شرطين               : شرطين هما  ذيِن ال وافَر ه ُه، إذ ت الزمُن الالزُم والكافي للتعلِم، والظروُف المناسبُة ل

رٍة   ٍة آبي ُد التحصيُل بطريق ة،36(يزي ن اج )4ص:1989، جمع تعلِم م دخُل ال ُب م ِل ، ويتطل
ًة من                        ا مجموع ٌل منه ٍة، يتضمُن آ ى وحداٍت تعليمي التمكِن تجزئَة محتوى المادِة الدراسية إل
لوآيٍة                     اراٍت س ى وحداٍت أصغَر، وصياغتها بعب ذه الوحداِت إل ِل ه األهداِف التعليميِة، وتحلي

 التكوينيِة  محددٍة، وتحديِد محكاِت التمكن في آلَّ وحدٍة دراسيٍة، وإعداِد نماذَج من االختباراتِ           
ٍة                 لقياِس ما تعلمُه التالمذة وما لم يتعلموه، وتحديِد مستوياِت تحصيِلهم، ومن ثم إعداد مجموع
تمكِن           ستوى ال ى م صلوا إل م ي ذين ل ذ ال ساعدِة التالمي ِة، لم ِة المتنوع شطة التعليمي ن األن م

 ). 67ص:1999، أمين، 23(المطلوِب، من خالل إعطاِئهم حصصًا عالجية 
ِة               وقد حا  ى تنمي ؤدي إل ول عدٌد من الدراساِت تحديَد األساليِب العالجيِة المالئمِة التي ت

اراِت              ارِف، والمه راِت، والمع يِة للخب اِت األساس ثقِة التالميذ بقدراتِه، والى تمكنِه من المتطلب
، 67(يِة  الضروريِة في تعلِم الموضوِع، أو الوحدِة الدراسيِة، بما تتالءُم وطبيعَة المادِة الدراس           

يِم           )51ص:1993زآري وآخرون،    اليِب التعل ، وتوصلْت هذه الدراساِت إلى مجموعٍة من أس
، للتالميذ غيِر المتمكنيَن من المادِة الدراسيِة للوصوِل  (Remedial instruction)العالجّي 

 . بهم إلى مستوى التمكِن المطلوِب
ةِ  ستعمُل لمتابع ي ت ُة الت اليُب العالجي ُف األس اختالِف  وتختل تمكِن ب ِل ال ن أج تعلم م  ال

صيليَّ   ٍل تف ُة ردَّ فع ا تهيئ رُض منه َده، والغ رُز عن ي تب صعوبِة الت ستوى ال ذ، وم ضِج التلمي ن
ةِ  د الحاج ٍة عن ٍة مكمل واٍد تعليمي ُة م يَن، وتهيئ ذ والمدرس اليِب . للتالمي ذه األس َعْت ه د ُوِض وق

ٍة بطري        ؤثُر في                لُتؤآَد التمكَن من وحدٍة تعليميٍة معين وِب، وت ِت المطل ِل الوق ى تقلي ؤدي إل ٍة ت ق
رًا       أثيرًا مباش ِم ت ى الفه ذ عل درِة التالمي يِم، وق ِة التعل ي نوعي سِه ف ِت نف وم 29(الوق ، بل

 ).92ص:1983وآخرون،
  

صالَح  َل ال ّد العم رِد، َويع ِة في الف اِت اإليجابي ِة االتجاه رورَة تربي ُد اإلسالُم َض وُيؤآ
اٍه  ًا التج يئاتُه    عنوان دَل اَهللا س ستأهل أْن ُيب دًا ي سانًا جدي ُه إن ُل من رِد يجع ي الف ٍد ف ابٌي جدي إيج

                                                 
                                 .                          



الى  ال تع سناٍت، ق اٍت     [بح ُه َجنَّ يَِّئاِتِه َوُيْدِخْل ُه َس ْر َعْن اِلًحا ُيَكفِّ ْل َص ِه َوَيْعَم ْؤِمْن ِباللَّ ْن ُي َوَم
يم               َتْجِري ِمْن َتْحتِ   ْوُز اْلَعِظ َك اْلَف ًدا َذِل ا َأَب ِديَن ِفيَه اُر َخاِل ا اَألْنَه ابن      ] َه ة   /  سورة التغ ، 9/ اآلي
           82/اآلية / سورة طه  ] َوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب وآمن َوَعِمَل َصاِلًحا ُثمَّ اْهَتَدى [: وقال تعالى

ِة                وللتربيِة اِت اإليجابي ِة االتجاه ّد تنمي يٌة، وُتَع  في المراحِل التعليميِة آافة أهداٌف أساس
ساِب                  تعلِم واآت أحُد تلك األهداِف األساسيِة إذ ال يقُل في أهميتِه من األهداِف التي تتعلُق بفهِم ال

يِن      ال ن المهتم سٌم م ُب ق ّي، ويوج ِر العلم اراِت التفكي ويِر مه ا، وتط ِة، وتمثيله ِة العلمي معرف
 ). 87ص:1986، الشيخ، 84(بالتربيِة َجعَل تنميِة االتجاهاِت العلميِة َهدفًا أساسيًا للتربيِة 

ِة                     ساب المعرف يِة الخاصِة باآت تعلِم األساس ادِئ ال اِت لمب ُم االتجاه ا  وقد َيخضُع تعل أّنه
ِة    ة والتعليمي راِت التعليمي الِل الخب ن خ ة م ؤدي المدرس ٍة إذ ت ر فطري سبٍة وغي اٍت مكت اتجاه
اُت           وُن اتجاه د تك ذ فق دى التالمي الصفية دورًا مهمًا، وبارزًا في تكويِن االتجاهاِت، وتعديلها ل

ال                     ِل التي تحدد مدى إقب ٍل من العوام ين أوَل عام ِم     التالميِذ نحو تعلِم موضوٍع مع ى تعل هم عل
ٍف أخرى    ى مواق يتذآروَنه إل ا س انهم، وم ي أذه ه ف ا يتلقون دى م د م َك الموضوِع، وتحدي ذل

 ). 430ص:1982، بلقيس ومرعي، 28(
ِع                   َم في المجتم سلوَك المالئ سلُك ال سليِم وت إنَّ االتجاهاَت االيجابية ُتؤدي إلى التفكيِر ال

وِل الصحيحِة لمشكال             اِد الحل ى إيج ؤدي إل ِع             وهذه ت َة المجتم إنَّ تنمي ذلَك ف ِة ل اِة اليومي ِت الحي
 . تتطلُب نمو اتجاهاِت األفراِد وأفكارِهم في عاداٍت سلوآيٍة سليمٍة

ويصُل هذا بنا إلى حقيقٍة مفاُدها أنَّ محتوياِت المنهِج، والفعالياِت التي يتضمَنها ينبغي     
اهيمِ   اِت، والمف اراِت، واالتجاه ذ المه ي التلمي ي ف ارِف، واألذواِق أْن تنم شاعِر، والمع ، والم

لوآِه، وتصرفاتِه                   اِت شخصيتِه، وضوابَط س زأ من مكون ، 43(الجديدَة لتصبَح ُجزءًا ال يتّج
 ). 13ص:1978الحسون، 

                             
ٍت من                            دٍر ثاب ِذ بق ِد التالمي ى تزوي يم مقصورًة عل ُة التعل ْد عملي م تع ك ل ِق ذل وعلى وف

دراتِهم، واستعداداتِهم لغرِض                   المعلو ِة ق ى تنمي ُل عل ل تعم ائِق المجردِة فحسْب، ب ماِت والحق
ي  يِم الت اتِ، والق اراِت، واالتجاه ِة المه ستمرٍة فضًال عن تنمي ٍة م اِت بطريق ساِب المعلوم اآت

 . تجعَلُهم قادريَن على تعرِف مسؤولياتِهم في حياتِهم اليوميِة
اليِب ُث أّن لألس رى الباح الميِة   وي ِة اإلس ادِة التربي يِم م ي تعل ارُس ف ي ُتم ِة الت  الحديث

ذ                      ُل التالمي ا فمي َو من يعلمه ا أم نم تأثيرا فعاًال وإيجابيًا في اتجاهاِت التالميِذ سواًء أآان نموه
ى                     ادِة إل م الم سديِه معل ذي ي وِن ال ى مدى الع ُف عل ِة اإلسالميِة يتوق أو عدم ميلهم لمادِة التربي

سلوِك               التالميذ م  شاِء ال ن خالِل أساليبِه المتنوعِة لتعلِم هذه المادِة َتعُلمًا واضحًا واإلسهاِم في إن
اليِم   اِه تع ِة باتج اٍت إيجابي ديِهم اتجاه ُد ل ا ُيول ذ مم وِس التالمي ي نف ِه ف اإلسالمي الحق وغرِس

 .  لإلقباِل عليِهاإلسالِم وقيمِه، وزيادِة على إضفائِه على المادِة نوعًا من الحيويِة وجذبِهم
راقِ،       ي الع الي ف يِم الع ِة والتعل ّي التربي ات وزارت ًا واهتمام ُث ُموافق أتي البح وي
واالتجاهاِت التربويِة الحديثِة باألخِذ بالمداخِل الحديثِة التي من شأنِها زيادُة فاعليِة التالميذ في       

تعلِم من اجلِ                  دخَل ال رغِم من أّن م ى ال ِة، فعل يِم           العمليِة التعليمي ِه في تعل َت فاعليت تمكِن أثب  ال
ادِة            م الم ن تعلمه تمكِن م ستوى ال ى م ِذ إل ِة التالمي صاِل غالبي يِة، وإي واِد الدراس ِض الم بع
ِة                           ادَة التربي اِل، إّال أّن م ذا المج ْت في ه اِت التي ُأجري ُم الدراس ُه معظ ا أآدت الدراسيِة وهذا م

افَي من (اإلسالميِة     دَر الك ْل الق م تن دخِلل ذا الم ِق ه ى وف يِم عل ي التعل اِم ف ، 166) (االهتم



ذا              )180ص:1999يونس،   ستعملِة في ه ، َفْضًال عن التبايِن في نوعيِة األساليِب العالجيِة الم
صاِل               دة في إي دخُل بال فائ ذا الم ِر العالِج يبقى ه المدخِل، التي ُتعّد أهَم مفصٍل فيها، فمن غي

دِم               التالميذ غير المتمكنين إلى مس     ا، ولع تمكِن منه ر الم داِف غي توى التمكِن من المادِة أو األه
ِم الباحِث                   ِد عل ى ح اوُل   –وجود دراسٍة سابقٍة َتناولْت مادَة التربيِة اإلسالميِة في العراِق عل  تن

 أثَر هذِه األساليِب في تحصيِل تالميذ الصف السادس االبتدائي واتجاهاتِهم نحَو المادِة، وجاَء 
                             

ا     ا لكونه ة ألهميِته ِة االبتدائي ِث للمرحل اُر الباح ذ    (اختي اء التلمي ي بن ى  ف ة أول مرحل
يًا،        ًا، ودراس ِه مهني ِه، وتوجيه ِه، ومواهب شِف قدرات الِل آ ن خ صيِتِه م ماِت شخ ويِن س وتك

اِج      ِل واإلنت االِت العم اِق بمج طِة، أو االلتح ِة المتوس ِه للمرحل ب،  24(وتهيئت ري وحبي ، بح
 ). 32ص:1985

 
 : وبناًء على ما تقدم تبرز أهمية البحث الحالي من

 
يِخ    .1 دِف ترس ا، به ا، واحتياجاِته وِض بمتطلباته الميِة والنه ِة اإلس ادِة التربي يِم م ِة تعل  أهمي

مانّي تعاليِم الديِن اإلسالمّي الحنيف، والتخلق بأخالِق القرآِن الكريِم من اجِل إعداِد جيٍل أي            
ِل واالنحراِف                 واِع الزل قوي في شخصيتِه ويعي تراث أمتِه ومشكالتها ُمحصٌن من آِل أن

 . يؤدي أدواَره ومسؤولياتِه االجتماعيَة
ِم         .2  إنَّ مدخَل التعلِم من اجِل التمكِن، والسيما في أساليبِه العالجيِة قد شاَع استعماله في معظ

ُه تتبنى           الدوِل، ولكنُه لم يستعمْل في مادِة ا       لتربيِة اإلسالميِة في العراِق إذ ما زالْت مدارس
 . األساليَب التقليديَة المعروفَة

اِت          .3 َك االتجاه ِة آون تل ادتِهم لمعرف  قياِس اتجاهاِت تالميذ الصف السادس االبتدائي نحُو م
 .سلبيًة أم ايجابية

ذ         أهمية المرحلة االبتدائية ألّنها مرحلة مهمة من مراحل التعل         .4 ل بواسطتها التالمي يم إذ ينتق
 .إلى مرحلة المتوسطة

  

 : هدف البحث
 

 :يهدف البحُث الحالي إلى
اِت                        .1 تمكِن وهي أسلوُب المجموع ِل ال تعلِم من اج ٍة لل اليَب عالجي  تعّرِف على أثِر ثالثِة أس

ِة   صيِل التربي ي تح ِة ف ئلِة المراجع لوُب أس دريِس، وأس ادِة الت لوُب إع صغيرِة، وأس ال
 . اإلسالميِة لدى تالميِذ مرحلة االبتدائية في بابل 

 . قياس اتجاهات تالميذ الصف السادس االبتدائي نحو مادة التربية اإلسالمية.2
 
 
 
 



 : فرضياُت البحِث
 

 :لتحقيِق هدفِي البحِث وضِع الباحُث الفرضياُت الصفريُة اآلتيُة
اِت تحصيِل      ) 0.05(توى   ليسْت هناَك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مس        .1 في متوسِط درج

 . تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادِة التربيِة اإلسالميِة بين مجاميعِ  البحِث الثالث
اِت تحصيِل      ) 0.05( ليسْت هناَك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى          .2 في متوسِط درج

ِة اإل   ادِة التربي ي م دائي ف سادس االبت صف ال ذات  ال ِث  تلمي اِت البح ين مجموع الميِة ب س
 .الثالث

د مستوى              .3 اِه        ) 0.05(  ليسْت هناَك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عن اِت اتج في متوسط درج
ِث        اِت البح ين مجموع الميِة ب ِة اإلس ادِة التربي َو م دائي نح سادس االبت صف ال ذ ال تالمي

 . الثالث
 
د            . 4 ٍة إحصائيٍة عن روٌق ذاُت دالل اِه        ) 0.05(مستوى   ليسْت هناَك ف اِت اتج ِط درج في متوس

ِث    اِت البح يَن مجموع الميِة ب ِة اإلس ادِة التربي و م دائي نح سادس االبت ذات الصف ال تلمي
 .الثالث

  
 

 : حدود البحث
 

 : يقتصر البحث الحالي على
ي   .1 ة وه ي العالجي لوبين ف تعمال أس ادة     :  اس لوب إع صغيرة، وأس ات ال لوب المجموع أس

 .التعليم
 .م2012-2011درسة واحدِه من المدارِس  االبتدائية للبنين في مدينة بابل،ناحية القاسم م. 2
ل                  3 ة باب ة في مدين يِن االبتدائي دارِس البن دائي في م ة القاسم    /تالميذ الصف السادس االبت ناحي

 . م2022-2012
دائي للع            4 اِم الدراسي   تعليم موضوعاِت آتاِب التربيِة اإلسالميِة المقرر للصف  السادس االبت

 . م2011-2012
وم .5 صنيِف بل ن ت ة م ستويات الثالث ي(Bloom) الم ال المعرف م، :  المج ة، والفه المعرف

 . والتطبيق
 .م2012-2011  عاٌم دراسٌي آامٌل .6

 
 
 



 تحديد المصطلحات
  Mastery Learning التعلم من أجل التمكن

 :عرّفه آل من
 
دخِل،      تشجيُع الت ( :بأنه) Aggrwalأجاروال   ( ذا الم ِل في ه ى التفاع لميذ عل

زاٍء        ى أج يَة عل دُة الدراس م الوح ّسم المعل ا، وُيق تخلِص منه صعوباِت وال ِة ال وُم بإزال إذ يق
ى               اِل من جزٍء إل ُة في االنتق ذ الحري صغيرٍة لسهولِة التعليِم، وفي هذه الدراسِة يعطى التلمي

اِء من الجزِء األوِل، وحصولِه عل             ِة    أخٍر عنَد االنته أعلى % 80(ى درج اِر   ) ف ى االختب عل
ز                        نجَح ويرآ ى أن ي رى إل رًة ُأخ ه م اُد تعليم شل ُيع َد الف ِة، وعن صِص للفئ المخ

(168, Aggarwal, 1995, PP:146). 
  

ى   :و قاسم بأنه    إمكانيُة غالبيِة التالميذ للوصوِل إلى أقصى مستوى من قدراتِهم عل
اِن             التعلِم إذا آاَن نمُط التع     ِت، والمك ليم المستعمِل منظمًا، وإذا ما قدَم العوَن للتالميذ في الوق

افيَّ         ِت الك ِذ الوق ؤالِء التالمي وافَر له الذين يواجهوَن فيهما صعوباٍت مختلفةٍِ، وآذلك إذا ما ت
 ).14ص:1997، قاسم، 133) (إلتقاِن ما يتعلموَنُه

  
ن      (:بأنه) Clarianaآالراينا  (و   دخٌل تعليمي م مِ         م ُه المعل ظٌم يتضمُن توجي

ستوىِِ     ُق م ى أّن يتحق ٍب إل الٍج مناس ديِم ع ع تق ِع م ِة المرج اراِت المحكي ِر، واالختب المباش
 .(181Clariana, 1997, PP:135-137)األداِء المرغوِب فيِه لدى آلِّ تلميذ

  
ه      اِت             (:وآلُّ من صيداوي ونخلة بأّن ِل الحلق ى تكام ُد عل دخٌل مستحدٌث يعتم م

سلوآّي،                ف ّي، وال ا المعرف يِم محتواه ي العمليِة التعليميِة، ِبدءًا من تحديِد األغراِض، إلى تنظ
ي     ٍة ف ورٍة ناجح وٍن متط اِد فن ضًال عن اعتم ٍة، َف اٍت فعال دريٍس، وتقني ِق ت اِع طرائ ى اتب إل

ساندةِ  ِة، والم صحيِح، والمتابع صّي، والت وينّي التشخي ويِم التك ة، 129) (التق :           1998، غنيم
 ). 217-216ص

 
                                 

ددٌة      (:والصادق بأّنه  تزويُد الطلبِة بوحداٍت تعليميٍة ذاُت تنظيٍم جيٍد ولها أهداٌف مح
ستوى      ى م صُل إل َد أْن ي رى إّال بع ى أخ دٍة إل ن وح اِل م ِب باالنتق سمُح للطال دئيًا، وال ي مب

 ).257-256ص:2001،، الصادق86(التمكِن المطلوِب 
 

ه   ـ                      ( : الهاشمي بأّن ّدد ب تمكن يح اٍل من ال ا ندرسه بمستوى ع م م ى تعل درة عل الق
 ). 5ص: 2001، الهاشمي، 162) (من االنجاز%) 75-95(

ه                   َا ل ا إجرائّي في ضوِء التعريفات السابقات للتعلِم من اجِل التمكِن صاغ الباحُث تعريَف
ُه  دَها ال  (بأن راءاٍت أع ُة إج ِة       مجموع داِت التربي ن وح دة م لِّ وح يِم آ َد تعل ذ بع ُث ُتنف باح

اهيِم                        ى المف ذ  عل لِّ تلمي َة آ ُد درج اِم الدراسّي، وتحدي سها خالَل الع رر تدري اإلسالميِة المق



ّي المناسِب                      ُق األسلوِب العالج َم تطبي يعهم، ث ذ جم دى التالمي وٍم ل جميعها، ودرجَة آلِّ مفه
 ). بحِث الثالثلكلِّ مجموعٍة من مجموعاِت ال

 
 
 

  Treatment Methodsاألساليُب العالجيُة 
 :عرّفها آل من

 
َة الختالِف            ( :بأنها) Bloomبلوم   ( ستعمُل نتيج اليِب التي ُت مجموعٌة من األس

ًة                   ِة مكمل ٍة للطلب ٍة راجع ُة تغذي ا تهيئ نضِج الطلبِة ومستوى صعوباِت تعلمِهم، والغرُض منه
تمكِن              لنواقِص تعلمِهم أو معالجَ    ى مستوى ال م إل دِف الوصوِل به تعلِم به ذا ال صعوباِت ه َة ل

 ). 92ص:1983، بلوم وآخرون، 29) (من الوحدِة التعليميِة
 

ا د بأنه د الحمي ِب  (:وعب ِة للتغل ِد الطلب ِذ بي ِة لألخ ٌة من الخطواِت المتبع مجموع
اِء       ي أثن ا ف ي يرتكبونَِه الِط الت واجهِهم واألغ ي ت صعوباِت الت ى ال ا عل وٍع م َم موض ) تعل

 ). 300ص:1988، عبد الحميد، 100(
                               

أساليُب تعليٍم عالجيٍة تتفق وطبيعَة الطلبَة وطبيعِة نموِهم المهارّي،          (:ورجب بأنها 
وتتضمُن تهيئَة تغذيٍة راجعٍة تصويبيه، ووقتًا إضافيًا في التعليم، وتمريناٍت تطبيقيٍة إضافيٍة            

 ). 4ص: 1989، رجب،58) ( في الوحدِة التعليميِةلبِة الذين ال يحققوَن مستوى التمكِنللط
 

ا   ون بأّنه دريِس التصحيحّي     (:عّرَفها زيت ُة الت  Corrective Teachingعملي
يِهم                َب تلق الذي يتضمُن تقديَم وصفاٍت عالجيٍة لتصحيِح أغالِط التعلِم الحادثِة لدى الطلبِة َعق

دائ سًا ابت ي  (First Teaching)يًا تدري دريِس الجمع َق الت ه طرائ تعملْت في ًا اس  جميع
ا                 ُق عليه ٍة يطل التقليديِة، وعادًة ما يتُم تقديُم تلَك الوصفاِت العالجيِة باالستعانِة بأساليٍب معين

 ). 343ص:2001، زيتون،69) (األساليَب العالجية
 

أساليٌب : (فقد جاَء على النحِو اآلتي) لألساليِب العالجيِة(أّما تعريُف الباحِث اإلجرائي 
ِق جدوٍل                   ى وف ابعتِهم عل نخفِض ومت ِذ ذوي التحصيِل الم تعليميٌة تشخيصيٌة لمعالجِة التالمي

وينّي  اٍر تك لِّ اختب ُث لك ضعُه الباح اٍص ي لوَب (Formative test)خ ستعمُل أس ، إذ ت
لوبَ    ى، وأس ِة األول ِذ المجموع ع تالمي صغيرِة م اِت ال ِذ   المجموع ع تالمي يِم م ادِة التعل  إع

 ). المجموعِة الثانيِة
 

                                                    
 
 
 



 Achievementالتحصيلِ 
 : وعرّفه آل من

 
ه  دان بأن وِل     (: حم اراِت والمي ارِف والمه وَع المع ُل مجم تجابٌة تمث لوٌك أو اس س

 ). 10ص:1996،حمدان،46(لتعلِم المالحظِة لدى الدارسيَن نتيجِة عمليِة ا
 

َة               (:و داود وأنور بأنه    ُب نتيج ا الطال ارِة التي حصَل عليه مقداُر المعرفِة، والمه
 ). 128ص:1990، داود وأنور،52) (التعليِم
 
ابلن ( ه) Chaplinج ِل      (:بأن ي العم ِة ف ن األداِء، أو الكفاي دٍد م ستوى مح م

 . (Chaplin, 1971,PP:5 ,180)المدرسي، أو بكليهما معًا 
 

ادٍة                   (:و سمارة وآخرون بأنه    ٍة في م داٍف تعليمي ُب من أه ُه الطال ا َحَقّق داُر م مق
 ). 16ص:1989، سماره وآخرون،78) ( نتيجَة مرورِه في خبراٍت، ومواقَفدراسيٍة معينٍة

ِم               (: الخليلي بأنه  ِه في تعل ُة تقدِم النتيجُة النهائيُة التي تبيُن مستوى الطالِب، ودرج
 ). 6ص:1997، الخليلي،50(ما يتوقع منه أْن يتعَلمُه 

 
ّي  ِث اإلجرائ ُف الباح ا تعري ه) للتحصيل(أمَّ ي يحصُل  (:بأن درجاُت الت ال

ذ  ا تالمي ثِ (عليه ِة البح ي       ) عين م ف رى له ذي ُيج دي ال صيلي ألبع اِر ألتح ي االختب ف
 ). الموضوعاِت التي درسُوها

 
 Attitudeاالتجاه 

 :عرفة آل من 
 
ه ألع ي   (:ديلي بأن رًا ف رًا آبي ؤدي أث ٌة وت سبٌة، وهي ثابت ٌة مكت تعدادات وجداني اس

سلوِك اإلنساِن، ومشاعره إزاَء األشياِء التي يمارُسها، وقد تكون إيجابيًة، أو سلبيًة، سريًة،              
 ). 133ص:1995، ألعديلي،109) (أو علنيًة
 

ه من        استعداٌد وجدانٌي عقلٌي مكتسٌب، وثابتٌ     (: السروري بأّنه  ستدُل علي  نسبيًا وي
ِف، أو       ادِئ، أو مواق اِر، ومب ِة ألفك ِد أو المعارض ِة، التأيي رِد، أو الجماع تجاباِت الف اس

 ). 15ص:1997، السر وري،74) (جماعاٍت



ورت ( ه) Alportالب ن    (:بأن تظُم م صبّي تن ّي، والع تعداِد العقل ن االس ٌة م حال
رِد نحو الموضوعاِت             خالِل خبرٍة، وتكوُن ذات تأثيٍر توجيهّي،        أو دينا مي في استجابِة الف

 . (Alport, 1935,PP:810 ,169)) جميعها، والمواقِف التي تستثيرها االستجابُة
 

ّدده  سي ح هالكبي ضِه  (: بأّن شخِص، أو رف وِل ال سبيًا بقب ٌة ن ٌة ثابت تجابٌة متعلم اس
ل ب               ِة التي تتمث ِة التربوي اِن العملي نهجِ     ألحِد الموضوعاِت، أو أرآ ِب والم درِس، والطال )           الم

 ).77ص:2000،الكبيسي،140(
 

ه   راٍت                  (:وقطامي بأّن سالبِة نحو مثي ِة أو ال تعلٌم لالستجابِة الموجب سٌي م تعداٌد نف اس
ادًة بأحب، أو          ا ع ر عنه ذه االستجابَة، وتعب من أفراٍد، أو أشياٍء، أو موضوعاٍت تستدعي ه

 ). 631ص:1998، قطامي،136) (اآره
 

                          

 : من التعريفات المذآورة آنفًا تبين أنّها
 .  حالٌة عقليٌة، وانفعاليٌة، ووجدانيةٌُ، وسلوآيٌة.1
 .  مكتسبة ومتعلمة.2
 .  تتسُم بالثباِت النسبّي.3
 .  يمكن أّن تكون إيجابيًة، أو سلبيًة، أو محايدًة.4

اً   ذآورة آنف ات الم ي ضوء التعريف ه   ف ه بأن ا ل ا إجرائي ُث تعريف اِغ الباح اه ص :  لالتج
ِة                ( سلوآيِة، والوجداني ِة، وال اِت المعرفي استعداٌد أو تهيٌؤ عقلٌي عصبٌي لمجموعٍة من المكون

َد،        ِة تتضمُن التأيي عنَد التلميذ نحُو موضوعاٍت، أو أشخاٍص، أو أحداٍث، أو مواقٍف في البيئ
 ). خبراتِه السابقِة نحُو مادِة التربيِة اإلسالميِةأو المعارضَة، أو الحياَد في ضوِء 

 
 

  Islamic Educationالتربية اإلسالمية 
 :عرفها آل من

 
الجن   ع                    (:  مقداد ي واحي في جمي ع الن امال من جمي ا إعداد المسلم إعدادا آ بأنه

ا           اء به ي ج ة الت رق التربي يم وط ادئ والق وء المب ي ض رة ف دنيا واآلخ اة ال وه للحي نم
 )20ص:1409،مقداد يالجن،154)(ماإلسال

الِة     النظاٌم متكامٌل للتربيِة ينبثُق من عقيدِة ا       (:ألعزيزي بأنها  يماِن باِهللا تعالى، ورس
سفةِ    ρالنّبي محمد    دريِس، واإلدارِة            ، وتشتمُل على فل ِق الت يِم، وطرائ اهِج التعل ِة، ومن  التربي
ِة ال الميةِ التعليمي ِر اإلس ِة النظ ن وجه ا م يِة، وغيِره زي 114) (مدرس ، ألعزي
 ). 6ص:1996وآخرون،



 
ب  ول راغ شامل       (: زغل اه ال الم بمعن ى اإلس ائم عل وي الق ام الترب ا النظ ) بأنه

 ).85ص:1416،زغلول راغب،63(
 

ا يدي بأنه الح والرش املًة   (: ص ًة ش ا تنمي صيِة جميعه ِب الشخ ُة جوان تنمي
 ). 17ص: 1999، صالح والرشيدي،ρ) (89ِق آتاِب اِهللا، وسنِة رسولِه متوازنًة، على وف

ٍد،                  (: علي بأنها  اٍر فكري واح بعٍض في إط ُضها ب رتبُط بع مجموُع المفاهيِم التي ي
را         ن اإلج ددًا م ُم ع ي ترس الُم، والت ا اإلس اء به ي ج يِم الت ادِئ، والق ى المب ستنُد إل ءاِت، ي

المِ    دَة اإلس ُق وعقي لوآًا يتف رُء س سلَك الم ى أْن ي ُذها إل ؤدي تنفي ي ي ِة الت ِق العملي ) والطرائ
 ).11ص:2000، علي،119(

 
ب  رحمن النقي د ال ستهدف   (: عب ذي ي ي ال وي والتعليم ام الترب ك النظ ا ذل بأنه

ه او  ت حرفت ا آان لوآا مهم ا وس سنة أخالق ران وال سان الق اد إن إيج
 ).17:ص1417النقيب،،106(،)مهنته
 

ا ي بأنه ِو    (: الغالم الحًا لنم ًا ص ساني توجيه سلوِك اإلن ِه ال دقيُق لتوجي داُد ال اإلع
ِه،          ِظ آيان ًا لحف ضيلِة توخي ِر، والف وازين الخي درَك م ُه، ولي و مواهَب رِد لتزآ صيِة الف شخ

 ). 118ص:2000، الغالمي،128) (وتوثيِق بنائِه ورفِع شأنِه
 

ِة في               (: جاسم وفنن بأنها   يِم الفاعل اهيِم، والق ٌة من المف مجموعٌة متناسقٌة مترابط
ى    درٍة عل ِر ق ى غي ا أو عل ٍل به ٍي آام ِر وع ى غي ان عل ى إذا آ ِه حت ؤمِن، وروح ِس الم نف

 ). 7ص:2000، جاسم وفنن،33) (صياغِتها، وتربيِتها وعرِضها
 

نحالوي     رحمن ال ذي           : (عبد ال ا التنظيم النفسي واالجتماعي ال ى    بأنه ؤدي إل ي
 ).21ص:1417،النحالوي،107(،)اعتناق اإلسالم وتطبيقه آليا في حياة الفرد والجماعة

 
                                     

ة اإلسالمية  (في ضوء التعريفات اآلنفة الذآر عّرف الباحث    ا ) التربي وُع   (:بأنه مجم
اِد      ادِئ اإلسالِم التي      المفاهيم التي تهدُف إلى تعزيِز اإليماِن باِهللا وإيج سجِم ومب سلوِك المن ال

 ).يتضمَنها آتاَب التربيِة اإلسالميِة المقرِر للصف السادس االبتدائي
  

  Intermediate primaryالمرحلُة االبتدائيُة 
هي المرحلُة التي تلي مرحلَة رياض األطفال، وتسبُق مرحلَة المتوسطَة ومدتُها ست         (

 ،) سنة12سنة و 6(ِر بين ُ سنواٍت وتشمُل سنواِت العم
 ). 7ص:1996 ، جمهورية العراق،40 (



 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري/ أوال

 المبحث األول
 

مدخل التعلم من اجل التمكن في 
 تدريس التربية اإلسالمية

 
 

 .   تطور مفهوم التعلم من اجل التمكن-1
 .   مزايا التعلم من اجل التمكن-2
 . علم من اجل التمكن األساليب العالجية للت-3
ل   -4 ن اج تعلم م دخل ال ي م ويني ف ويم التك ر التق  اث

 . التمكن
 .  التعلم من اجل التمكن والتقويم المحكي المرجع-5
ل     -6 ن اج تعلم م دخل ال ى م ة إل ادات الموجه  االنتق

 .التمكن
 

 



 :تطور مفهوم التعلم من اجل التمكن. 
لى الفكر التربوي المعاصر بل لها إّن اصول التعلم من أجل التمكن ليست جديدة ع

قيمة عليا في التربية االسالمية، ) التمكن وحسن العمل(فقد عّد االسالم . اساس تاريخي قديم
وقد ورد في القرآن الكريم آثير من االيات القرانية الكريمة التي تحث العباد على اتقان ما 

 ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع [يتعلمون واحسان ما يعملون آقوله تعالى 
 َذَآٍر َأْو  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن[، وقوله تعالى 30/اآلية / سورة الكهف  ]َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال 

  سورة ] ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن
ِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُآْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو  الَّ[، وقوله تعالى 97/ اآلية /  النحل 

 ذلك في الحديث النبوي ρواآد الرسول محمد . 2  /اآلية/   سورة الملك] اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر
 1985، الطبراني، 94) (إّن اهللا يحب اذا عمل احدآم عمًال ان يتقنه: (قالالشريف حين 

 يراعي التدريج في تعليم اصحابه، فكان يقدم االهم فاالهم، ρ، وآان الرسول )275ص
، ابو ُغّدة، 16(ويعلمهم شيئًا فشيئًا، ليكون اقرب تناوًال، واثبت على الفؤاد حفظًا وفهمًا  

 ).77ص:1996
 بعث ρإّن النبي : ()مرضي اهللا تعالى عنه(روى البخاري ومسلم، عن ابن عباس 

انك ستأتي قومًا من اهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة ان ال اله اال اهللا : ُمعاذاًَ إلى اليمن، فقال
 لذلك فاعلمهم ان اهللا افترض عليهم صدقة، تؤخذ من واني رسول اهللا، فان هم اطاعوا

أغنيائهم فُتردُّ على فقرائهم، فان هم اطاعوا لذلك فاياك وآرائم اموالهم، واتَّق دعوة المظُلوم، 
: م1981،مسلم،151) (357ص: م1987، البخاري،25() 2 ()فانه ليس بينها وبين اهللا حجاب

 ).196ص
 

آان الرجل منا إذا تَعلَّم عشر آيات لم ُيجاوزُهنَّ حتى َيعِرَف معانَيُهنَّ (عن ابن مسعود 
َحدََّثنا من : (، وعن عبد الرحمن السلمي قال)35ص:1984، الطبري، 95) (والَعَمَل ِبهنَّ

 َعْشَر اياِت، فال يأخذون ρ انهم آانوا َيْقَترُئوَن من رسول اهللا ρآان ُيقِرُئنا من اصحاب النبي 
 :  1978، ابن حنبل،  6) (في الَعشِر اُألخرى حتى َيَعلُموا ما في هذه من العلم والعمل

مكن المطلوب من التالميذ، وقد أآد أآثر العلماء هذا المبدأ في تحقيق مستوى الت).410ص
ومنهم االمام الغزالي الذي دعا المعلم إلى مراعاة قدرة التلميذ، وعدم تكليفه فوق طاقته، وان 
على المتعلم اال يخوض في فن من فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي الترتيب ويبتدئ باالهم 

تيبًا ضروريًا بعضها فالعلوم مرتبة تر(واال يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله 
: ت.، الغزالي، د127) (طريق إلى بعض والموقف من راعى ذلك الترتيب والتدريج

ونوه العالم الجليل ابن خلدون إلى ان االفادة ).48ص:1985، شمس الدين، 85(،   )46ص
ته من العلوم اذا تلقاها شيئًا فشيئًا فيراعي المدرس بذلك عدة امور منها عقل التلميذ واستعداد

ويرى ابن ).274ص:1983، ابن خلدون، 7(وان التتابع والتكرار اساس التحصيل الجيد 
وال شك عند آل (الجزري أّن اجادة العلم أو التمكن منه ُيّعد شرطًا اساسيًا للتكلم فيه إذ قال 

ذي لب ان من تكلم في علم ولو آان امامًا فيه، وآان العلم يتعلق بعلم اخر، وهو غير متقن 
ولم ُيسمِّ ).57ص:1977، ابن الجزري، 4) (يتعلق به داخله الوهم والغلط عند حاجته اليهلما 

                                                 
                                                              



الزرنوجي العناصر االساسية لعملية التعلم من اجل التمكن باسمائها المعاصرة، اال ان 
محتوى آل عنصر يمكن آشفه في افكاره ونتاجاته، إذ غاية التعلم عنده ان يتعلم التلميذ آيف 

ف يعلم نفسه من خالل معرفة طرائق التدريس ويرى ضرورة أْن يكرر المتعلم ما يتعلم، وآي
ينبغي لطالب العلم ان يكرر سبق االمس خمس مرات وسبق اليوم الذي : (سبق تعلمه، ويقول

قبل االمس اربع مرات، وسبق الذي قبله ثالث مرات، والذي قبله مرتين، والذي قبله مرة 
 ، وان ال ينتقل من فن إلى )واحدة فهذا ادعى إلى الحفظ

 
                                   
وال يجهد نفسه جهدًا ) وال يشتغل بفن اخر قبل ان ُيتقن االول: (اخر قبل ان يتمكن منه ويقول

وال يضعف النفس حتى ال ينقطع عن العمل، وعليه ان يتأهب عقليًا وانفعاليًا عند مواجهة 
اتٌي ما يقدر انه انسب لتعلم اجود وان يمارس المتعلم انشطة الموقف وان يختار ما هو ذ

عالجية بديلة ومن ثم يقوم نفسه  
 )183_196ص:1988،عثمان،108(،)148_102ص:1986،الزرنوجي،65(،

واعتمد الشيوخ المقرئون واصحاب الكتاتيب في تاريخنا العربي االسالمي طريقة 
علم من اجل التمكن إذ يحدد الشيخ لصبيانه واجبًا تشبه إلى حد بعيد ما يسمى في يومنا هذا الت

تعليميًا معينًا ويواظب الصبي على حفظه واستظهاره ثم تسميعه قبالة الشيخ فان ابدى الثاني 
الرضا عنه ُيعين واجب جديد اخر غير الذي اعطي له اما اذا حدث خالف ذلك أي اخفق 

 .ب حينئذ منه مزيٌد من القراءة والحفظالصبي في تسميع الواجب الذي آّلفه به الشيخ ُفيطل
اما تالميذ المدارس فُتتَّبع طريقة اخرى لتعليمهم تختلف في جوهرها وطبيعتها عما 

مع المرحة السابقة إذ يقرأ المعلم ثم يطلب من تالميذه اعادة ما ُقرئ ) المعلم(يتبعه الشيخ 
 احد التالميذ الذين حفظوا عليهم وما سمعوه منه جملة فجملة ثم يتوقف المعلم ليطلب من

الدرس قراءته ليردد بعده التالميذ ما قرأه بشكل جماعي وتستمر العملية حتى يتحقق 
المطلوب منها وهو حفظ التالميذ للواجب التعليمي ثم يصغي المعلم إلى ما حفظوه واحدًا بعد 

ى اقرانهم الذين اخر، ويلقي مهمة تحفيظ االخرين الذين لم يتمكنوا من الواجب التعليمي عل
 ).3ص:1989، جمعة، 36(تمكنوا منه 

ولم يكن االمر مقصودًا على هذه المحاوالت إذ ظهرت محاوالت ُأخر في بداية القرن 
آارلتون (العشرين لتطبيق مبادئ التعلم من اجل التمكن في المدارس منها محاولة 

Carlton ( بوضع هذه المبادئ في نظام ونتكا(Winnetka system)  1922عام 
 في العام عينه التغذية الراجعة في تحسين اداء ) Berenبيرن (واستعمل 
 

                              
تحليل (برنامجًا اطلق عليه اسم ) Catersآارتز ( صمم 1923المتعلمين، وفي عام 

لتالميذ إذ سلسل االهداف التعليمية في ضوئه تسلسًال هرميًا لتسهيل عملية تعلم ا) االنشطة
 ).47: 1989، رجب، 58(وتمكنهم منها 

 
 اللذان (Washbourne & Morrison)وتبعه في المحاولة واشبرون وموريسون 

حاوال تهيئة مواقف دراسية تجعل محور االهتمام منصبًا على التمكن في مهمات تعليمية 



التمكن على وفق تعريف : ويبدو ان هاتين المحاولتين تتفقان في صفات اساسية اهمها. محددة
اهداف تعليمية محددة، وتقسيم المادة على وحدات صغيرة، وترتيبها بعناية بحيث يكون 
التمكن من آل وحدة متطلبًا اساسيًا لالنتقال إلى الوحدات االخرى، وتطبيق اختبارات 
تشخيصية للحصول على تغذية راجعة، وذلك لمساعدة آل تلميذ للتمكن من تعلم الوحدة، 

، )301-300ص : 1988، عبد الحميد، 100(آل طالب الوقت الالزم التمام تعلمه واعطاء 
ولكن قصور التكنولوجيا المطلوبة في دعم هذه الجهود وتطويرها ادى إلى اختفاء هذه 
الجهود وغيرها التي بذلت من اجل تطوير اساليب التعلم والتعليم لغرض الوصول إلى 

 )Block, 1971, PP:4) .172 ,التمكن           
في ) Skinnerسكنر (واخذ هذا المدخل بالظهور ونيل االهتمام من جديد بعد تقديم 

 فكرة التعليم المبرمج التي تمكن التلميذمن التعلم الذاتي ويكون السير في العملية 1954عام 
التعليمية على وفق قدراته الشخصية وقابلياته من خالل تقسيم الفكرة المعقدة على اقسام 

يرة حتى يتمكن منها، ويعزز السلوك االيجابي فيه وتوافر التغذية الراجعة التصحيحية صغ
ل تصحيح االغالط التي تقع في عملية التعلم وبذلك تحقق الخطوة االولية على طريق جمن أ

 ).82-81: 1997، ابو زينة، 15(التعلم من اجل التمكن 
 
 

 في هذا المدخل 1961 (Gagen & Paradise)وقد اثرت اعمال جين وبادريس 
عدان التمكن من وحدة يوال سيما حين اقترحا امكانية تنظيم التعلم في تسلسل هرمي، إذ 

دراسية شرطًا اساسيًا ليحصل التمكن من تعلم الوحدة التي تتبعها والتي يمكن ان تكون اآثر 
 .(Torshen, 1977, PP:51 ,194)تعقيدًا من التي سبقتها 

 الفروق الفردية من خالل وضع انموذج للتعلم Caroll (1963آارول (وقد عالج 
المدرسي قائم على اساس اختالف الطلبة في زمن تحصيلهم آي يتقنوا واجبًا دراسيًا معينًا، 

 .إذ يمكن للطالب اتقان الموضوع والسيما إذا توافر له الوقت الذي يحتاج اليه في تعلمه
من معرفة العوامل الخمسة الرئيسة التي ولمعرفة االنموذج الذي وضعه آارول البد 

 :تضمنها
هي الفتره الزمنية الكليه التي يسمح بها للتعلم، أو الذي يتيحها المعلم : فرصة التعلم. 1

 .لتالميذه من اجل تعلم مهمة معينة
 وهما مقدار الفتره الزمنية التي يحتاجا التلميذ للوصول إلى مستوى :االستعداد والقابلية. 2

 .ن التمكن النجاز مهمة تعليمية معينةمحدد م
  وهي رغبة التلميذ في قضائه مقدارًا من الوقت حيث تعلمه             : المثابرة. 3

179Caroll, 1963, PP: 724-726).( 
 تعني قدرة التلميذ على اتباع الخطوات في تعلم هذه المهمة :القدرة على فهم التدريس. 4

 .يعة المهمة المتعلمةزيادة على قدرته على فهم طب
 تعني تنظيم الموقف التعليمي وترتيب عناصره بطريقة تسهل على :نوعية التدريس. 5

، محمد 141(، )83-82ص:1983،بلوم واخرون،29.(التلميذ تعلم المادة التعليمية
 ).164ص:1991ومجيد، 

 



                                   
ي وضعه انموذجًا للتعلم الفردي في تعليم االسلوب عينه ف) Kellerآيلر (واتبع 

مدخل التعلم من اجل التمكن ويرمي إلى عدم اهمال الجانب االنساني المتمثل في التفاعل بين 
المدرس والطالب عند جعل العملية التعليمية عملية فردية، ويستند هذا االنموذج إلى فرضية 

ق قدراتهم وخصائصهم ومهاراتهم، االختالف في سرعة التعلم بين المتعلمين على وف: هي
لذا يتطلب التعلم تقويمًا مستمرًا لتوجيه عملية التعلم والتعليم، وليكشف جدوى المقياس ُطبق 

 على احدى الجامعات في البرازيل يطلق عليها اسم برازيليا، وطبقت 1964االنموذج عام 
 وتضمن (Torshen, 1972, PP: 53 ,193) 1965آذلك على جامعة ارزونا عام 

 :االنموذج اآلتي
لكل مقرر من المقررات الدراسية مادة تعليمية تقسم على وفقه الوحدات الصغيرة ثم 
تهيأ السبل الكفيلة النجازها من اهداف سلوآية واختبارات خاصة، وبعد انجاز الطالب 
ى الوحدة يتقدم ليجري اختبارًا خاصًا في تلك الوحدة وتكون نتيجة االختبار والحصول عل

مستوى التمكن هو العامل المؤهل النتقاله إلى وحدة اخرى، وَمْن ُيخفق في الحصول على 
 non)هذا المستوى ُيِعد دراسة الوحدة ذاتيًا أو يحضر دروسًا تقدم لغير المتمكنين 

masters) 106-105ص : 1999، زيتون، 70( بشكل اختياري.( 
 :تعليم لمناداته بخصائص معينة هي   وقد شكل انموذج آيلر حرآة تربوية لتفريد ال

 اتاحة الفرصة قبالة التلميذ للتعلم على وفق سرعته الذاتية في االنتقال من وحدة إلى .1
 .اخرى ويكون هذا االنتقال على وفق هذه السرعة

 امكانية اعتماد السبل المختلفة التي من شأنها مساعدة التلميذ على التمكن من المادة سواء .2
 .ادية ومكتبية، أم سمعية، أم بصريةاآانت ارش

دة التي يهواها وهذا يعني اعتماد حرية الفرد في هذا ا اعتماد رغبة التلميذ في دراسة الم.3
 .االختبار

                                   
 االستعانة بالتالميذ الفائقين الذين انهوا مقرراتهم الدراسية وعملوا مساعدين في شرح .4

 . الغامضة والمبهمة من المادة فضًال عن الجوانب الصعبةالجوانب
 تحديد مستوى التمكن السابق لتعلم المادة الذي ال يسمح بانتقال المتعلم إلى وحدة اخرىاال .5

 :Thompson, 1980, PP,192)) 123ص:1989، السعدي، 77. (اذا حققه وناله
302). 

يادة على افادته من النتائج التي من النماذج التي سبقته ز) Bloomبلوم(وقد افاد 
 1968للتعلم في تقديم مدخل التعلم من اجل التمكن في عام ) آارول(توصل اليها انموذج 

فنتيجته ترمي إلى أن استعداد التالميذ يكون على شكل منحنى التوزيع الطبيعي الذي ينطبق 
الستعداد، وقد يتطابق آذلك على التحصيل الدراسي والسيما اذا سار التعلم على وفق هذا ا
وخالف ذلك ) 0.70(منحنى التحصيل ومنحنى االستعداد فيصل معامل االرتباط بينهما إلى 

لو وزع التالميذ بشكل عادي بحسب استعدادات معينة، وصمم نوع من التعليم المناسب لكل 
، فانه يتوقع طالب، واتيح لهم السير في التعليم بالسرعة المناسبة مع منح الزمن الكافي للتعلم

 ,Carrol, 1963 ,179)من غالبية التالميذ ان يحققوا اتقان الموضوع بطريقة فعالة 
P:75). 



فالتالميذ مختلفون في استعداداتهم وهذا يؤدي إلى اختالف في حاجاتهم لزمن التعلم 
والظروف المناسبة لعملية تعلمهم، فذوو االستعداد المنخفض تكون حاجتهم إلى زمن اطول 

، 138(وف خاصة تختلف إلى حد ما عما يحتاج اليه ذوو االستعداد المتوسط والعالي وظر
ويعد الوقت المتاح للتعلم من اهم المتغيرات في ظاهرة ).288-287ص : 1994قطامي، 

فكل تلميذ سرعة معينة في التعلم تختلف ) Bloomبلوم (التأخر الدراسي من وجهة نظر 
 غيره وعلى وفق ذلك لن نجد تلميذآ متأخرًا دراسيًا اذا بدورها عن سرعة تعلم تلميذ اخر

اتيح له الوقت الكافي والمناسب مع توافر السرعة إذ ينبغي مراعاة الوقت الالزم للمتعلم في 
تصحيح عملية التعلم وفضًال عن ان البدء بالمتطلبات الدراسية ضرورة من ضرورات 

 تصميم المحتوى الدراسي 
 

                              
على نحو متسلسل ويخضع إلى مستوى التمكن في تدريسه إذ ال يسمح الي طالب 

، 67(باالنتقال من موضوع إلى غيره حتى التثبت من تمكنه من الموضوع الذي سبقه 
 ).64ص: 1993زآري، 

إلى خطوات قابلة للتطبيق في مواقف ) Bloomبلوم (وقد امكن ترجمة مخطط 
 قسمًا من التحسينات عليه ويمكن اجمالها 1971عام ) Blockك بلو(الصف بعد ادخال 

 :باالتي
 تصحيح اغالط التالميذ والصعوبات التي تواجههم بعد آل اختبار من خالل تقديم تغذية .1

 .راجعة
 . تقسيم المحتوى الدراسي على وحدات تعليمية صغيرة.2
 . تحديد اهداف الوحدة التعليمية.3
 .الكافي في التعلم لمواجهة الصعوبات الفردية أو الجماعية ينبغي اتاحة الوقت .4
 . ادراك التلميذ وفهمه طبيعة المادة التي سيتعلمها.5
  اتاحة فرص تعليمية بديلة اثرائية وعالجية بطريقة جماعية وفردية                .6
 . تقديم اختبارات تكوينية في نهاية آل وحدة.7

   Block,1976,PP:77). 174 (                                     
 ).513ص:1977،جابر،31( 
 
 

 :مزايا التعلم من اجل التمكن. 2
ُتعّد االيجابية ومراعاة الجوانب االنسانية والتربوية وتزويد التالميذ بالمهارات الضرورية 

وقيم ذلك للتكيف في ظل مجتمع مفتوح واعطاء الحق لكل فرد فيه بالتعلم والنجاح بما يتالئم 
 ).60: 1988، مقدادي، 153(المجتمع صفات لمدخل التعلم من أجل التمكن 

 
 
 

                                   
 ُيعّد التدريس الفردي عن طريق الكتب الدراسية البديلة أو آتيبات التدريب وبطاقات .2

         التوضيح أو االستعانة بإحدى التقنيات آالتدريس الخصوصي السمعي    
(Audio Tutorial Instruction) أو التدريس بالفيديو، أو الحاسوب الشخصي ،



والتعليم المبرمج، أو العالج بوساطة التدريس الخصوصي، أو حصص التقوية 
والتدريس الجماعي عن طريق المجموعات الصغيرة المتعاونة، أو بالنمذجة، أو اعادة 

ص : 2001، زيتون، 69(لتعلم من أجل التمكن مادة التدريس اساليب عالجية يقدمها ا
243-245.( 

 إّن تحديد االهداف وتعريف التالميذ بها مقدمًا يجعلهم يدرآون المقرر الدراسي .3
والموضوعات المهمة فيه مما يحفزهم إلى التمكن من المادة التعليمية باآتسابهم االهداف 

 . بتمكنويوجد لهم حصيلة مفيدة من المادة منظمة تم تعلمها
 يكون التقدم المتزايد في مستوى التمكن معززًا ايجابيًا قويًا من شأنه اقبال التالميذ على .4

، 29(المادة التعليمية واالختبارات التي تشير إلى مدى نجاحهم في استيعاب تلك المادة  
 ).204ص:1983بلوم واخرون ، 

ن اجل التمكن التالميذ على التمكن من  يساعد االرشاد واالستذآار اللذين يوجدهما التعلم م.5
االهداف المعدة وتزوده باقتراحات وحوافز للدرس، زيادة على مساعدته على تطوير 
ادائه وتربطه بمصادر المعلومات فضًال عن ارشاده إلى المراجع المناسبة للتمكن من 

 .تعلمه
تمكن اداة طيعة مرنة ليس عّد التقويم التكويني الذي يستعمل في مدخل التعلم من اجل ال ُي.6

 الهدف منها الحكم على التلميذ بل مساعدته على التعلم النه يستند 
                                    

إلى ان التالميذ قادرون جميعًا على التعلم واتقانه وان الترآيز على تقويم التالميذ وادائهم أو 
-47: 1994، مدن، 149( تعلم جيد المتابعة التشخيصية التصحيحية يؤدي إلى حدوث

48.( 
ويرى الباحث انه اذا لم يحقق مدخل التعلم من اجل التمكن فعاليته بالصورة نفسها 
التي اقترحها انصاره من بلوغ التالميذ آلهم، أو معظمهم مستوى التمكن المطلوب فان لهذا 

عليم لعدد اآبر من المدخل من االمكانات ما يعين المدرس على تقديم نوعية فضلى من الت
التالميذ وهو اآبر تحٍد يواجه مدرس اليوم، من جهة اخرى فان عمليتي التعلم والتعليم 
يعمالن على تغيرهما مدخل التعلم من اجل التمكن إذ يصبح التعلم في هذه الحالة تعاونيًا 

 .اآثر منه تنافسيًا ويصبح توجيه التعليم صفة المدرس وليس التلقين فقط
 
 

 :ساليب العالجية للتعلم من اجل التمكناأل. 3
يرتكز آل أسلوب من االساليب العالجية التي تستعمل في مدخل التعلم من اجل 
التمكن على مراعاة مبدأ من مبادئ التعلم أو طريقة من طرائق التدريس باالستناد إلى 



رة آانت ام مراعاة طبيعة المتعلم سواء اآان الطلبة يدرسون افرادًا ام في مجموعات آبي
، 67(عادة للتالميذ الضعاف في التعليم ) العالجي(صغيرة، ويستعمل هذا النوع من التعليم 

 ).52-51ص:1993زآري وآخرون، 
ضرورة التنوع في االساليب العالجية المستعملة في تصحيح ) Bloomبلوم (ويؤآد 

 فة من اغالط التعلم، إذ يحتاج آل فرد من التالميذإلى انماط ونوعيات مختل
                                      

، 47(التعليم حتى يتعلم المحتوى نفسه واالهداف التعليمية نفسها بمستوى من التمكن 
 ).121ص:1990حميدة، 

وترمي هذه االساليب إلى تقديم تعليم اضافي، وليس تقديم تعليم ليحل محل التعليم 
 .حقيق التمكن المطلوباالصلي، ويمكن االستغناء عنها في حالة ت

وسيعرض الباحث اساليب عالجية بديلة جماعية وفردية مقترحة لتحقيق التمكن، 
 :ومن ابرز هذه االساليب

 
 :األساليب العالجية الجماعية: أوال

 :التعلم عن طريق الواجبات البيتية. 1
لها إذ يكلف التالميذ غير المتمكنين من المادة بحل تمرينات أو تطبيقات اضافية 

، احمد، 19(عالقة بالمفاهيم أو االهداف التي لم يصلوا فيها إلى مستوى التمكن المناسب 
 ).45ص: 1990

 :حصص التقوية. 2
لعالج ) محاضرات معينة(ويتضمن هذا النوع من العالج على تخصيص حصص أو 

ن في عدد اغالط التعلم، يقوم  فيها مدرس أو اآثر بالتدريس لعدد من التالميذ الذين يشترآو
من اغالط التعلم بغية تصحيح هذه االغالط لديهم من خالل تبيان هذه االغالط مع تصويبها 
لهم، وقد يتضمن هذا العالج ايضًا حل التالميذ قسم من االسئلة أو التمرينات التي تساعدهم 

 ).344ص : 2001، زيتون، 69(على تصويب االغالط بانفسهم 
 :ةالمجاميع الصغيرة المتعاون. 3

يعد تقسيم التالميذ على مجموعات صغيرة من االساليب العالجية المهمة التي لها 
، إذ يجتمع التالميذ في مجاميع )70ص:1999، امين، 20(تأثير ايجابي في التحصيل 

يعالجون سويًا مشكالت التعلم التي يواجهونها، وينبغي أْن )  تلميذ4-3تتراوح بين (صغيرة 
  فرد في المجموعة لديه مشكالت يتأآد المدرس من ان آل

 
 

                           
 

تعلم مختلفة عن زمالئه، وبهذه الطريقة يكون لدى آل تلميذ مادة قد تمكن من 
 ).126ص:1990، حميدة، 47(تعلمها،يستطيع أْن يعلمها لبقية االعضاء في المجموعة 

 :النمذجة. 4
صالة مثًال امام تلميذ واحد، أو مجموعة وهذا يتم من خالل عرض المهارة آمهارة ال

من التالميذ موضحًا لهم آيفية ادائها باسلوب صحيح ومبينًا في الوقت نفسه اغالطهم التي 



وقعوا فيها في اثناء ادائها، ويطلب في الغالب منهم بعد ذلك اداء تلك المهارة بشكلها 
 . فورية(Feed back)الصحيح واعطائهم تغذية راجعة 

 :ة المراجعةاسئل. 5
يتم هذا النوع من العالج بإيجاز المادة ومراجعتها، أو ألختبار معرفة التالميذ الذين 
يشترآون في عدد من االغالط في حل قسم من االسئلة التي تسهم في تصويب هذه االغالط 

 )Banks, 1973, P:115)171 ,بانفسهم
 :إعادة التعليم. 6

يم، وبمقتضاه يعيد المعلم تعليم قسم من وهو االسلوب االآثر شيوعًا في التعل
، وفي )345ص:2001، زيتون، 69(المعلومات،أوالمهارات المتضمنةفي الوحدة الدراسية 

هذا االسلوب يحرص المعلم على اعادة تدريس الوحدة بشكل يختلف عن تعليمها المبدئي  
 ).302ص:1988، عبد الحميد، 100(
 :المذاآرات التدريبية. 7

لنوع من العالج في مساعدة التالميذ الذين ال يستطيعون فهم االفكار، يسهم هذا ا
والمبادئ، والمفاهيم في اطار الكتاب المدرسي، فقد يحتاج بعض التالميذ إلى التدريبات 

، بلوم وآخرون، 29(واالعمال الخاصة التي يمكن ان تزوده بها المذاآرات التدريبية 
 ).85ص:1983

 
                            

 :التدريس الخاص. 8
تتمثل العالقة الفردية بين المدرس والطالب اآثر انواع المساعدة تكلفة وعليه ينبغي 
قصر استعمالها على الحاالت التي ال تفيد فيها الطرائق االخرى، ومع ذلك فانه ينبغي اتاحة 

التعليم الخاص التعليم الخاص للتالميذ حسب الحاجة، وفي الظروف المثالية ينبغي اتاحة 
غير المعلم االعتيادي؛ ألّنه يستطيع أّن يتبع طريقة جديدة في النظر إلى فكرة أو عملية، 
وينبغي ان يكون المعلم الخاص ماهرًا في التعرف على مواضع الصعوبة في تعلم التلميذ 

 ).85ص:1983، بلوم وآخرون، 29(وان يساعده بطريقة ال تجعله يعتمد عليه باستمرار 
                                                                                             

 :األساليب العالجية الفردية: ثانيًا
 :اإلرشاد الخاص. 1

وفيه تقدم للطالب ارشادات ومساعدات خاصة، وعادة ما يقوم به الزمالء، إذ يطلب 
ة معينة ان يقوموا بتدريسها لزمالئهم الذين من الطلبة المتفوقين الذين تمكنوا من ماد

، 47 ((Block & Anderson, 1975, 34-37 ,173)يواجهون صعوبة في تعلمها 
 ).125ص:1991حميدة، 

 :الملونة) بالكارتات(االستعانة . 2
وتساعد في تعميق فهم الطالب لمصطلحات ومفاهيم ومبادئ معينة درست في الوحدة 

اء اآانت مصطلحًا أو مفهومًا، وتكتب المفردة على احد ويخصص آارت لكل مفردة سو
وجهي الكارت وعلى الوجه االخر يكتب تعريف، أو شرح، أو توضيح لها وترقم الكارتات 

 .عّد لها فهرسًاوتحفظ في مكتبة الصف وُي
 :التعلم عن طريق الحاسوب.3



لومات، ويتمثل هذا النوع من التعلم في تسخير الحاسوب وبرامجه لتقديم المع
والتعريف بالمهارات والتدريب على حل المسائل والتمرينات وفي تشخيص جوانب الضعف 
وعالجها للوصول بالطلبة إلى مستوى التمكن، إذ يمكن ان تظهر على شاشة الحاسوب نقاط 
القوة والضعف وتحديد االهداف التي تمكن منها أو التي لم يتمكن منها، ومن ثم توجيه الطلبة 

الجية محددة، أو اعطائهم معلومات عالجية بطريقة مشوقة تعمل على جذب لخطوات ع
 .(Rossenhine, 1983, P: 335-337 ,189)انتباههم للتعلم 

 :التعليم المبرمج. 4
وتقوم فكرة هذا التعليم على تقسيم المادة الدراسية على اقسام صغيرة متتابعة لكي يتم 

، وتهيئة تغذية راجعة مباشرة لتصحيح اغالط التمكن منه، وتعزيز السلوك المرغوب فيه
 .(Torshen, 1977, P:51 ,19)التعلم 

                              
 :العالج عن طريق الكتب الدراسية البديلة. 5

تختلف الكتب المدرسية في درجة وضوحها في شرح فكرة معينة وال يعني تبني 
كن أْن تستعمل في مواضع معينة من المدرس لكتاب معين، وان الكتب االخرى ال يم

التدريس حينما تكون ذات فائدة في مساعدة طالب معين ال يستطيع فهم الفكرة في الكتاب 
المقرر، والمهمة هنا هي تحديد اين يجد الدارس صعوبة في فهم التدريس ثم امداده بكتب 

، بلوم 29 (تعرض شروحًا بطرق اآثر آفاية لتلك االفكار من الكتاب المقرر االصلي
 ).85ص:1983واخرون، 

 :العالج عن طريق آتب أو آتيبات التدريب. 6
وبمقتضاه يوجه الطالب إلى تصحيح اغالطه بطريقة فردية، عن طريق قياسه بحل 

 أو آتيبات معينة يطلق عليها آتب، ،مجموعة من التمرينات والتدريبات المضمنة في آتب
 ).343ص:2001، زيتون، 69(أو آتيبات التدريب 

 
 :اثر التقويم التكويني في مدخل التعلم من اجل التمكن. 4

 دور اساسي في مدخل             (Formative Evaluation)للتقويم التكويني 
للتعلم من اجل التمكن لذا يمكن تعريفه بانه اختبارات تكوينية مستمرة تطبق ) Bloomبلوم (

درس، ولمتابعة التعليم في تعرف ما تعلم، وما خالل التعلم لوجود تغذية راجعة للطالب والم
 ).11ص:1989، رجب، 58(يحتاج اليه في التمكن من المادة 

وقد ظهر هذا النوع من التقويم في بداية السبعينات فكان فاتحة خير وعهد جديدة في 
ّه التقويم التربوي ليصبح بعدها مدخًال شامًال يستعمل لتحسين عملية التعلم والتعليم وقد عد

المربون والمتخصصون في مجال القياس والتقويم نقلة نوعية في عمليات التقويم والتعليم 
عليه اسم التقويم التكويني أو البنائي أو التطويري ليدل على ) Scrivenسكريفن (وقد اطلق 

التقويم الذي يحصل عدة مرات في خالل عمليتي التعلم والتعليم لغرض تحسينها 
 أّن التقويم ) Flanaganنجان فال(يظن .وتطويرها

                            
التكويني اداة ذات تأثير أقوى من تأثير التقويم الختامي وسيعمل على تحسين نوعية 

 ).13، ص1985، عطا اهللا، 115(التربية والدفع بعجلتها نحو االمام اذا ُأحسَن توظيفه 



م تعلم الطالب الذي تمكن تمامًا من أّن االختبار التكويني يدع) Bloomبلوم (ويرى 
 .المادة وتؤآد له آفاية طريقته في التعلم والدراسة

فالتلميذ الذي يظهر تمكنًا في االختبارات المتتالية يقل قلقه على التحصيل في المقرر 
 ).93ص:1983، بلوم وآخرون، 29(

 االستعمال بحوثًا آثيرة أآدت فائدة) ستيفانز وميروآهوفر وانتوني(ولخص آل من 
، 29(المستمر لالختبارات التكوينية القصيرة والسيما اذا رافقتها تغذية راجعة تصحيحية 

 ).202ص:1983بلوم وآخرون، 
ويرى بلوم أّن هناك فوائد في استعمال اختبارات التقويم التكويني وقد اقترح تطبيقها 

لبة من العناصر التعليمية التي في خالل آل وحدة تعليمية والسيما في نهايتها لتأآيد تمكن الط
 .تتضمنها آل وحدة دراسية

وتعزز نتيجة االختبارات التكوينية تعزيزًا مثمرًا للطلبة الذين وصلوا إلى مستوى 
التمكن أو إلى مستوى قريب منه إذ تتوافر للطلبة تغذية راجعة ايجابية من آل وحدة تعليمية 

التمكن آان ذلك تعزيزًا لهم على استمرار صغيرة، وآلما تكرر وجود الدليل على مستوى 
الجهد واالهتمام الكاملين لمتابعة المادة التعليمية، ومن لم يستطع الوصول إلى مستوى 
التمكن من الطلبة فبأمكانه تعرف ما تعلمه، إذ يعد ان تطبيق االختبار التكويني يمكن للطلبة 

في المقابل تعرف االسئلة الصحيحة تعرف االسئلة التي اخفقوا في االجابة عنها ويمكنهم 
التي استطاعوا الوصول إلى حلوٍل لها فتتوافر لهم المعلومات عن االجزاء التي تتطلب 

 ).204-203ص:1996، الملحم، 15(مراجعة ثانية 
 

                               
تعلم وال انه ال يعطي حكمًا على المتعلم خالل مدة ال: وللتقويم التكويني مزايا منها

يعاقب المتعلم على ما يخفق فيه ويقع فيه من اغالط بل يفيد منه بوصفه تشخيصًا إلعادة 
التعلم، أو عالج الضعف والقصور وال يوازن اداء الطالب وتحصيله باداء رفاقه بل يوازن 
ان بالمطلوب اداؤه بوصفه محكًا، وُيعّد التقويم التكويني جزء، من التعلم والتعليم فهما عنصر

متالزمان وهو جزء منهما، ويكون ترآيزه على مساندة المتعلم ودعمه بالوسائل المختلفة 
، 92(للوصول به إلى التمكن المناسب لذا تستثمر نتائجه لتجويد عمليتي التعلم والتعليم 

 ).168ص:1993، ابن فاطمة، 8) (9، ص1992صيداوي، 
ثره الفاعل وفائدته الكبيرة في تحفيز ويؤآد الباحث اهمية استعمال التقويم التكويني أل

الطلبة، واثارة اهتمامهم، وميولهم، واتجاهاتهم، وتعزيزها بطريقة ايجابية من خالل التغذية 
الراجعة التصحيحية فتكتشف اغالط الطلبة ليتم معالجتها اوًال بأول، من خالل استعمال 

التي لم يحصل فيها تعلم آامل االساليب العالجية المناسبة لموضوعات التربية االسالمية 
 .للوصول إلى التمكن المطلوب لتحسين العملية التعليمية وتطويرها

 :التعلم من اجل التمكن والتقويم المحكي المرجع. 5
يمكن ّعد التعلم من اجل التمكن المدخل الذي ُبني عليه التقويم المحكي المرجع 

هذا النهج مع الصيحات المتزايدة للتعلم ، وقد ترافق )3(ومواجهة التقويم معياري المرجع
الذاتي ومدارس بال فشل واستعمال التكنولوجيا في التعلم مما يغزز تقدم الطالب وتحسين 

                                                 
 



مستواه لذا اصبح الشعار السائد، وهو القياس والتقويم مدخًال الصالح التعليم ورفع مستوى 
 ).4، ص1994، الصفتي، 88(آفاية آل طالب بدًال من الفرز والتصنيف 

 
                            

ومن المعروف ان آلمة محك آلمة عربية قديمة آانت تستعمل لمعرفة آون االحجار 
آريمة أو ال، إذ آانت هناك مجموعة احجار آريمة معينة وثابتة متفق عليها على انها مقياس 

 الخدوش التي تحصل مرجعي للتأآد منها ويتم ذلك بحك االحجار القديمة مع الجديدة، ومن
يمكن معرفة آونها أصلية أو غير اصلية وبذلك تكون االولى مقياسًا موضوعيًا مرجعيًا ثابتًا 

 .لقياس صدق االحجار الكريمة
 (evaluation                           ويمكن اطالق مصطلح التقويم المحكي المرجع

(Criterion–referencesسير عمليتي التعلم والتعليم لدى  على التقويم الذي يرآز على 
المتعلم في مسيرته نحو تمكن ما هو مطلوب منه وقد انتشر هذا التقويم في الواليات المتحدة 

 .االمريكية منذ اوائل السبعينات من القرن الماضي
تقدير اداء الطالب باالستناد إلى ) المحكي المرجع(ويعتمد هذا النوع من التقويم 

ف المحددة والمصوغة صياغة اجرائية سلوآية بغض النظر عن اداء مجموعة من االهدا
الطالب وعالقته باداء زمالئه في الصف ان النظام المرجعي في هذه الحالة ليس معيار 
الجماعة بل هو محك االداء المطلوب التمكن منه وهذا يعني ان المدرس ال ينصب اهتمامه 

لتحصيل الدراسي بقدر ما يهمه ان يكون من زمالئه في ا%) 80(على تفوق الطالب على 
، 116(  من االهداف التعليمية لوحدة دراسية معينة %) 90أو % 80(الطالب قد انجز 

 ).17-16ص:1984عالم، 
وانبثقت انموذجات تربوية من هذا االتجاه الذي يعتمد التمكن والتقويم المحكي 

ن آل واحد منهما اصبح يخدم االخر المرجع تكاملت فيها عمليتا التقويم، والتعليم بمعنى ا
بوصفهما مكونين من مكونات المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف نوعية محددة، وهذه 

 .االنموذجات جميعًا تعتمد التعلم القائم على التمكن
 
 

                            
ية ومنها ويرى الباحث أّنه في ظل االنفجار المعرفي المتسارع، ومحاولة الدول النام

العراق تحقيق النمو العلمي واالقتصادي واالجتماعي بسرعة للحاق برآب التقدم ومواآبة 
الثورة العلمية والتكنولوجية، لم يعد آافيًا لشعبنا االعتماد على االقلية الموهوبة في دعم 

عليمها اقتصاده وتنميته بل به حاجة لتوظيف امكاناته لتنمية االآثرية التي تستطيع ان تكمل ت
 .بنجاح

 :االنتقادات الموجهة إلى مدخل التعلم من اجل التمكن. 6
على الرغم من االنتشار الواسع لمدخل التعلم من اجل التمكن وألّنه مدخًال يساعد 
على تنمية قدرات الطلبة وزيادة دافعيتهم باتجاه التعلم وايجاد اتجاهات ايجابية نحو التعلم 

ة دراسية اال ان له معارضين إلى جانب المؤيدين له وجود والسيما تعلم موضوع، أو وحد
مداخل تعليمية مرنة فيها زيادة على تزويدها الطلبة بمهارات معقدة الستمرارية الحياة 
الحقيقية في داخل الصف الدراسي، ويرى معارضو هذا المدخل خالف ذلك إذ يصفون 



ارات يسيرة مطلوبة للحياة في مجتمع مداخله بالجمود والميكانيكية ألّنها تزود الطلبة بمه
 .مغلق لذلك لن يتذوقوا تعقيدات التعلم المدرسي

غير عملي على ) بلوم(هو ان مدخل ) Dolly & Merdithدولي ومردث (وذآر 
مستوى التطبيق فأآثر المدرسين مارسوا التدريس بصور تختلف عما يتطلبه هذا المدخل من 

للتعلم، فهذا المدخل يفترض وجود مهارات متنوعة مهارات متنوعة في التخطيط السابق 
لدى المدرسين والسيما في وضع معايير ومقاييس تمثل التمكن الحقيقي، وصوغ اهداف 
سلوآية للوحدات الدراسية وتصميمها إذ تشمل اساليب عالجية ومواد تعليمية مختلفة، فضًال 

ات هذا المدخل وصعوبة اقناع عن تصميم عدٍد من االختبارات يتم استعمالها على وفق خطو
المدرسين بقضاء وقت في التخطيط السابق للوحدات الدراسية وجهد عوضًا عن استعمال 

 .(Dooly & Merdith, 1977, PP:72 ,184)هذا الوقت في التدريس الفعلي 
ّن مدخل بلوم حول أوهو من مؤيدي هذا المدخل ) Brittonبرتون (في حين يرى 
ي تحتاج اليها أي منهج العداد المدرسين التي البد لكل مدرس من الخطوات الرئيسة الت

االلمام بها ليقوم بمهنة التدريس، ولكنه ايدهما في مسألة الحاجة إلى الوقت والجهد من اجل 
التخطيط السابق والتهيئة اليجاد بدائل التدريس والتغذية الراجعة المالئمة، واقترح بهذا 

لمدرسين في التخطيط السابق واستعماله في تدريس الطلبة  الشأن ان تشارك مجموعة من ا
(180,Britton, 1981, PP:50). 

 
                            

) Jones & Skaalivkجونز وسكاليفك (وقد وجه انتقاٌد اخر النصاره وجهه اليه 
ئه البطيئي وهو أن هذا التعلم يعوق الطالب ذا االستعداد العالي، ألّنه مطالب بانتظار زمال

 ).128ص:1992، حميدة، 47(التعلم 
ضرورة تغيير معدالت تعلم الطلبة ومساعدة البطيئي التعلم ليكونوا ) بلوم(ويرى 

 .اآثر سرعة في تعلمهم إذا وفر التعلم من اجل التمكن االساليب العالجية
ثير من يتضح مما تقدم انَّ مدخل التعلم من اجل التمكن قد القى اهتماما واضحًا من آ

المتخصصين والباحثين، وانتقادًا من القسم االخر، وعلى الرغم من المعوقات التي رافقت 
عملية التطبيق في المدارس يرون اهمية هذا المدخل في تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة 
للنجاح، وذلك بزيادة اهتمام المدرسين في اتاحة الفرصة لنسب اآبر من الطلبة لكي يتعلموا 

يحققوا النجاح ويّكونوا اتجاهات ايجابية نحو مادتهم تنعكس اثارها في سلوآهم ويشعرون أو 
بثقة اآبر في نفوسهم وهذا ما تدعو اليه شريعتنا االسالمية السمحة في حق آل فرد في التعلم 

 .والكسب الحالل
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 : أهميتها.  1  
تؤدي االتجاهات دورًا مهمًا في استجابات الفرد المختلفة للمثيرات المتباينة التي يواجهها في 
حياته اليومية، وقد تكون تلك االستجابات لمثيرات ايجابية أو سلبية تبعًا لتقلبه أو رفضه لتلك 

 . لمثيراتا
وتقوم االتجاهات بتنظيم العمليات االنفعالية واالدراآية والمعرفية من ناحية، وتعمل من 
ناحية اخرى على توجيه الفرد إلى اتخاذ السلوك المالئم والمقبول لدى افراد الجماعة، 



 المواقف االجتماعيةوالنفسية بثقة تامة قسم منوتساعد الجماعة على اتخاذ القرارات من 
ولقد ). 144ص:1982، رضا، 59(، )17ص:1995، المخزومي، 145(ن دون تردد وم

آان موضوع االتجاهات ولّما يزل موضوعًا مهمًا في علم النفس، والسيما في الموضوعات 
المرتبطة بجوانب النشاط االنساني،  فهي تساعد الفرد على التكيف مع الحياة الواقعية 

لك عن طريق قبول الفرد االتجاهات التي ترغب فيها وذ. وتساعده على التكيف االجتماعي
الجماعة فيشارآهم فيها، ومن ثم يشعر بالتجانس معهم، وتعمل االتجاهات على اشباع آثير 
من الدوافع والحاجات النفسية واالجتماعية، مثل الحاجة إلى التقدير االجتماعي والقبول 

 تعمل على تسهيل االستجابة في المواقف االجتماعي، والحاجة إلى االنتماء، فضًال عن انها
التي تكون للفرد فيها اتجاهات خاصة بها، فال يُضطر إلى البحث عن سلوك جديد في آّل 

 . مرة تجابه به الموقف
                                   

وتساعد االتجاهات الفرد على تفسير ما يمر به من خبرات ومواقف، وتعطي الموقف معنى 
ة، وليس هذا فحسب بل تفيد معرفة االتجاهات في آثير من الميادين، واذ تفيد العمال ودالل

في عملهم ونظم االدارة في الميدان الصناعي، من تحقيق سعادة العمال وتكيفهم، وتفيد في 
زيادة االنتاج ورفع مستواه وتقليل حوادث االصابة، وتفيد في الميدان التربوي االدارة 

رفة اتجاهات الطلبة نحو المواد الدراسية المختلفة، ونحو زمالئهم وآتبهم التعليمية في مع
  ).198-197ص :1995، عيسوي، 125(ومدرسيهم ونظم التعليم 

 

 : خصائص االتجاهات. 2
 من ابرز خصائص االتجاهات

 . يمكن قياس االتجاهات وتقويمها.1
  . يمكن أْن يكون االتجاه ايجابيًا أو سلبيًا أو محايدًا.2
 –الحب ( تتميز االتجاهات بخصائص انفعالية من خالل الموقف التفضيلّي عند الفرد .3

 .تجاه موضوع ما) الكراهية
 قد يكون االتجاه قويًا ويبقى قويًا، يقاوم التعديل والتغيير وقد يكون ضعيفًا يمكن تعديله .4

 وتغييره
فرد تجاه الموضوع أو  يمكن االستدالل على االتجاهات عن طريق مالحظة سلوك ال.5

 . الشيء المعني
 .  تتشكل االتجاهات نتيجة الخبرات والتنشئة االجتماعية، لذ فهي مكتسبة ومتعلمة.6
 .  االتجاهات هي عبارة عن عالقة قائمة بين الفرد وموضوع معين.7
  . قد تكون االتجاهات ثابتة، أو متغيرة، يمكن تعديلها وتغييرها وهي محددة بموضوعاتها.8

                                



 
 يحرك االتجاه سلوك الفرد نحو االشياء والموضوعات التي تحيط به، لذا يكون االتجاه .9

 ). 113-112ص:1991، حسين، 44(، )66ص:1991، القاعود، 134(ديناميًا متحر 
 

 :مكونات االتجاهات. 3
هذه المكونات عالقة بتوجيه االستجابة ، ولقسم منها بالقسم اآلخرلالتجاه مكونات ثالث يتمم 

وتحديها سواء اآانت ايجابية ام سلبية، وهي مرتبة بحسب مراحل تكوين االتجاه على النحو 
 : اآلتي

  Knowledge Component المكون المعرفي . 1
ويمثل هذا المكون المرحلة االولى من تكوين االتجاه، ويحتوي على حصيلة المعارف 

 .قائق التي تتجمع لدى الفرد ولها عالقة بموضوع االتجاهوالمعلومات والح
 Affective component المكون الوجداني. 2

ويمثل المرحلة الثانية في تكوين االتجاه، ويشير إلى مشاعر الحب والكراهية التي يواجهها 
الفرد تجاه موضوع االتجاه، إذ يكون مرتبطًا بتكوينه العاطفي، وهذا يؤدي إلى موقف 

 ). حب، أو آراهية، أو تأييد، أو رفض(ضيلي لموضوع االتجاه تف
 
 

  Behavioral componentالمّكون السلوآي . 3
ويمثل هذا المكون المرحلة الثالثة في تكوين االتجاه، ويشير إلى الخطوات االجرائية التي 

فكيره ترتبط بسلوك االنسان نحو موضوع االتجاه، ببيان قبوله أو رفضه استنادًا إلى ت
النمطّي بشأنه واحساسه الوجداني به، لذا يعّد هذا المكون المحصلة النهائية والترجمة العملية 
لتفكير االنسان وانفعاالته بشأن مثيرات هذا الموضوع مكونًة االتجاه العام نحوه، سواء اآان 

 .ايجابيًا ام سلبيًا
 ). 2ص:1994، هزايمة، 163) (183ص :1982، بلقيس ومرعي، 28(

 
 

                                    
 
 : العوامل المؤثرة في تكونين االتجاهات. 4

 :هناك عوامل عدة تؤثر في تكوين االتجاهات هي على النحو اآلتي
 .  الوراثة والبيئة.1
 .  الوالدان.2
 .  المدرسة.3
 . المجتمع.4
 .  جماعة االصدقاء.5
 .  دور العبادة.6
 .  وسائل االعالم.7
 .  الخبرات الشخصية.8
 .  المؤثرات الثقافية والحضارية.9

 .  المجتمع المحلي.10
 

 



 :يوضح العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات) 1(                   والشكل 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )13ص:1982يس ومرعي،، بلق28(        ألعوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات 

 
 
 
 
 

 : وظائف االتجاهات.  5
 : لالتجاهات وظائف متعددة منها

 Value expressive function  :وظيفة التعبير عن القيم. 1
يعبر الفرد عن قيمته االجتماعية باالتجاهات المختلفة التي يحملها، ويكون صريحًا في 

 ي تخصهالتعبير عن التزامه وتأآيد الصفات االيجابية الت
 Defensive function-Ego ): انا(وظيفة التعبير عن الـ . 2

والبيئة الوراثة
 الوالدان

 المجتمع

 المدرسة

 وسائل 
 االعالم

جماعة 

دور  العبادة

المجتمع 
 المحلي

 المؤثرات      
الثقافية

 العوامل 
 والخبرات

 التجارب 
 الشخصية

 التجاهاتا



اّن عملية االنكار عملية ال شعورية يلجأ اليها الفرد لغرض الهروب من المواقف التي تكون 
مؤذية له، وتكون رغبة الفرد في المحافظة على احترامه لنفسه هي السبب في لجوئه إلى 

 . مثل هذا السلوك
 كيفية أو النفعيةالوظيفة الت. 3

Instrumental adjective or utilitarian function  
يطمح االفراد إلى تحقيق المنفعة الشخصية، واالفادة من البيئة المحيطة بهم، ويعّد قسم منه 
المدرسة السلوآية التي اعتمدت على تعزيز االثابة انموذجًا لهذا االتجاه، فقد يّكون الفرد 

ندفع لتكرار المواقف التي تؤدي به إلى التعزيز واالثابة، لكنه ّيكون اتجاهًا اتجاهًا ايجابيًا وي
 . سلبيًا نحو المواقف التي تؤدي إلى العقاب ثم يبتعد بعد ذلك عنها

 Knowledge function  :الوظيفة المعرفية التنظيمية. 4
د اآدت تتكون لدى الفرد عن طريق االتجاهات نزعة لتحسين االدراك والمعتقدات وق

ان تغيير االتجاهات يتطلب اسلوبًا ) آارتز(هذه الفكرة، فقد ذآر ) الجشطالتية(المدرسة 
 . يجانس نوع الوظيفة التي يؤديها االتجاه

 . 
 ). 184ص:1994، الزغبي، 66) (9ص:1995، المخزومي، 145(

                                    
            

 :يوضح وظائف االتجاهات) 2( والشكل                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )2(       الشكل 

                                          وظائف االتجاهات                             

 :أنواع االتجاهات. 6
 :تصنف االتجاهات التي يحملها الفرد على انواع مختلفة منها

 : اتجاهات ايجابية واتجاهات سلبية. 1
ينجذب الفرد إلى الموضوع الذي يحمل نحوه اتجاهًا ايجابيًا، في حين انه يبتعد عن 

 . ذي يحمل تحوه اتجاهًا سلبيًاالموضوع ال
 : اتجاهات سرية واتجاهات علنية. 2

وظيفة التعبير عن 

 )انا(الـ 

الوظيفة 

التكيفية 

وظيفة التعبير عن 
 القيم

الوظيفة المعرفية 
 التنظيمية

 



آثيرًا ما تنشأ اتجاهات سرية لدى االفراد، وذلك عند انضمامهم إلى حزب سياسي معين 
محظور، اما االتجاهات العلنية فإن الفرد ال يجد حرجًا من االعالن عنها والبوح بها 

 . لالخرين
 : اصةاتجاهات عامة واتجاهات خ. 3

واالتجاهات العامة هي اتجاهات يحملها عدد من الناس آاتجاهاتهم نحو منظمة معينة، أو 
حزب سياسي، أو جمعية علمية، اما االتجاهات الخاصة فهي التي تتضمن االتجاهات 

 .الشخصية الذاتية للفرد
 :االتجاهات القوية واالتجاهات الضعيفة. 4

رد حينما يسمع شيئًا يسيء إلى الدين الذي ينتمي اليه ويمثل االتجاهات القوية التدين فالف
يغضب، في حين أّن الفرد غير المتدين ال يواجه مثل هذا الموقف إّال بالالمباالة وعدم 

 . االآتراث
 : اتجاهات جماعية واتجاهات فردية. 5

 هناك اتجاهات تكون مشترآة بين جماعة من االفراد آاتجاهاتهم نحو قائد معين أو فريق
اما االتجاهات الخاصة فهي تخّص الفرد نفسه، وهي تعّد اتجاهات فردية آاتجاه . رياضّي

، السيد، 80(، )181-178ص:1992، عمر، 121.(الفرد نحو صديق معين
 ). 253-251ص:1985

             
                                      

 :يوضح انواع االتجاهات) 3(والشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 

 )3(       الشكل 
                                    أنواع االتجاهات

 
يتضمن هذا الفصل عرضًا لقسم من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة على نحو ما 

 .بالدراسة الحالية، وبيان أهميتها، وموازنتها، ومن ثم بيان جوانب اإلفادة منها
 :تيلذا فقد قسم الباحث الدراسات السابقة على النحو األ

  النفسية فيما يخصتصنف االتجاهات

 الفرد وضوحها شدتها هدفها موضوعها

       جماعيه فرديه         قويه   ضعيفه     عامه     خاصه   ظاهره     خفيه موجبه        سالبه



دراسات تناولت اثر األساليب العالجية للتعلم من اجل : أوال
 :التمكن
 .م1999 دراسة زاير .1
 .م2003 دراسة الربيعي .2
 .م1989 دراسة رجب .3
 .م1979 دراسة بلوك وتيرني .4

 .م1983 دراسة دلشاو واوآي .5       
دراسات تناولت مدخل التعلم من اجل التمكن واتجاهات : ثانيًا

 :طلبة نحو المادةال
 
 .م1989 دراسة جمعة .1
 .م2001 دراسة الفالح .2
 .م1980 دراسة ثومبسون .3

وقد ناقش الباحث بعد عرض آل دراسة سابقة قسم من النقاط التي انفردت بها، وذلك بحدود 
ما توافر فيها من معلومات إذ إن معظم الدراسات التي حصل عليها آانت مستخلصات 

ا، وهذا مالم يمنحه فكرة واسعة عن فصولها، واإلجراءات المّتبعة فيها، موجزة ُنشرت عنه
 وبعد عرض الدراسات السابقة آلها وازن الباحث فيما بينها 

 
                                            

من حيث أهدافها، وعيناتها، واختباراتها التكوينية، وأساليبها العالجية، ومددها الزمنية، 
يات التكافؤ فيها، وأدوات بحثها، وما استعملته من تصاميم تجريبية، وما أسفرت عنه وعمل

 .من نتائج
 

 
دراسات تناولت اثر األساليب العالجية  للتعلم من اجل : أوًال ا

 :التمكن وهي
 

1999: دراسة زاير. 1  
اإلعدادية اثر أساليب التقويم التكويني العالجية في تحصيل طلبة المرحلة (وآانت بعنوان 

رام الباحث من دراسته تّعرف اثر ثالثة أساليب ) واالحتفاظ به في قواعد اللغة العربية
عالجية للتقويم التكويني في تحصيل طلبة الصف الخامس األدبي واالحتفاظ به في قواعد 

 .اللغة العربية
المتوسطة طالبًا وطالبة، اختيروا من بين المدارس ) 222(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

طالبًا وطالبة في المجموعة التجريبية األولى التي ) 75(والثانوية في محافظة بغداد بواقع 
تعرض طلبتها الذين لم يصلوا إلى مستوى التمكن المطلوب إلى أسلوب إعادة التدريس، و 



ى طالبًا وطالبة في المجموعة التجريبية الثانية التي تعرض طلبتها الذين لم يصلوا إل) 74(
طالبًا وطالبة في  ) 73(مستوى التمكن المطلوب إلى أسلوب التطبيقات االثرائية، و 

المجموعة التجريبية الثالثة التي تعرض طلبتها الذين لم يصلوا إلى مستوى التمكن المطلوب 
 .إلى أسلوب التمرينات البيتية

لعمر الزمني، ا: درس الباحث مجموعات البحث الثالث، وآافأ بين أفرادها في متغيرات
والتحصيل الدراسي لإلباء واألمهات، والتحصيل العام في درجات العام السابق للتجربة، 

 .والمعلومات السابقة عن المادة
وفي نهاية التجربة التي استمرت عامًا دراسيًا آامًال أجرى الباحث اختبارًا تحصيليًا ذا 

ة الختبار االحتفاظ، تألفت فقراته من صورتين متكافئتين  األولى الختبار التحصيل، والثاني
 فقرة من نوع االختيار من متعدد والتكميل واإلجابات القصيرة، ) 60(

                                                  
     وتحقق الباحث من صدق االختبار وثباته وقدرة فقراته على التمييز، وتحديد معامالت 

في التطبيقين، وبعد استعمال تحليل التباين األحادي، وطريقة شيفيه صعوبتها وفعالية بدائلها 
(Sheffe)في معالجة البيانات إحصائيا أسفرت نتائج هذه الدراسة عما يأتي : 

 تفوق طلبة المجموعة التجريبية األولى على المجموعتين التجريبيتين الثانية والثالثة، .1
 ).0.001(وآان الفرق ذا داللة إحصائية عند مستوى 

 تفوق طلبة المجوعات التجريبية األولى على المجموعتين الثانية والثالثة في اختبار .2
 ).0.001(االحتفاظ بالتحصيل وآان الفرق ذا داللة إحصائية عند مستوى 

 تفوق طالبات مجموعات البحث الثالث على طالب مجموعات البحث الثالث في .3
بار االحتفاظ بالتحصيل وآان الفرق ذا داللة االختبار ألتحصيلي ألبعدي، وفي اخت

 ).0.001(إحصائية عند مستوى 
بين درجات طلبة مجموعات ) 0.001( هناك ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى .4

، زاير، (61.البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي ودرجاتهم في اختبار االحتفاظ
 ).166-1ص: 1999

لدراسة أّن الباحث لم ُيعّد خطٌط دراسية لألساليب العالجية التي مما يالحظ على هذه ا
اثر أساليب التقويم التكويني العالجية في (تضمنتها دراسته في حين إن عنوان دراسته هو 

، وعند قياس الباحث للثبات بالصور المتكافئة )تحصيل طلبة المرحلة االعداية واالحتفاظ به
، ومما يسجل للباحث 132ن ضمت عينته ذآورًا واناثًا ص اخذ عينة من اإلناث فقط في حي

عدد االختبارات التكوينية التي ُطبقت في أثناء مدة التجربة، والمدة الزمنية التي استغرقتها 
 التجربة، وحجم العينة المناسب

 
 

2003: دراسة الربيعي. 2  
 العام اثر ثالثة أساليب عالجية في تحصيل طالبات الصف الرابع(وهي بعنوان 

وآان الغرض منها الموازنة بين ثالثة أساليب عالجية وهي ) واالحتفاظ به في مادة التاريخ
أسلوب إعادة التدريس، وأسلوب الواجبات البيتية، وأسلوب المجموعات الصغيرة في 

 .تحصيل طالبات الصف الرابع العام واالحتفاظ به في مادة التاريخ



طالبة من ) 124(باحثة عشوائيًا عينة البحث البالغة ولتحقيق مرامي الدراسة اختارت ال
طالبة في ) 42(طالبات الصف الرابع العام في إعدادية بلقيس للبنات في بغداد بواقع 

المجموعة التجريبية األولى التي تعرضت طالباتها اللواتي لم يصلن إلى مستوى التمكن 
موعة التجريبية الثانية التي طالبة في المج) 41(المطلوب ألسلوب إعادة التدريس، و 

تعرضت طالباتها اللواتي لم يصلن إلى مستوى التمكن المطلوب ألسلوب الواجبات البيتية، 
طالبة في المجوعة التجريبية الثالثة التي تعرضت طالباتها اللواتي لم يصلن إلى ) 41(

 .مستوى التمكن المطلوب ألسلوب المجموعات الصغيرة
الذآاء، : جموعات البحث الثالث، وآافأت بين أفرادها في متغيراتدرست الباحثة نفسها م

والمعلومات السابقة عن المادة، والتحصيل العام في درجات العام السابق للتجربة، 
 .والمستوى الدراسي لألبوين

وفي نهاية التجربة التي استمرت فصًال دراسيًا آامًال أجرت الباحثة اختبارًا تحصيليًا، تألفت 
فقرة من نوع االختيار من متعدد، وتحققت الباحثة من صدق االختبار ) 60(ه من فقرات

وثباته وقدرة فقراته على التمييز، وتحديد معامالت صعوبتها وفعالية بدائلها، وبعد استعمال 
تحليل التباين األحادي، وطريقة شيفيه في معالجة البيانات إحصائيا أسفرت نتائج الدراسة 

 :عن ما يأتي
                                      
 تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى على المجموعتين التجريبيتين الثانية والثالثة، .1

 ).0.05(وآان الفرق ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى على المجموعتين التجريبيتين الثانية والثالثة .2

 ).0.05(ختبار االحتفاظ بالتحصيل، وآان الفرق ذا داللة إحصائية عند مستوى في ا
بين درجات طالبات مجموعات البحث الثالث ) 0.05( هناك ارتباط ذا داللة عند مستوى .3

 .في االختبار ألتحصيلي ألبعدي ودرجاتهم في اختبار االحتفاظ
لربيعي إن الباحث عندما ومما يسجل على دراسة ا).133-5ص: 2003، الربيعي، 57(

 حددها بمستوى داللة 14صاغ فرضياته الصفرية في الفصل األول من دراسته ص
ص ) 0.01( تمثل بـ  آخرولكنه عند تحليل النتائج آانت الفرضيات بمستوى داللة). 0.05(

، وهذا إجراء غير صحيح فالصواب إن تكون الفرضيات نفسها في صياغتها )108-115
ئج، ألجل رفضها أو قبولها، ومما يالحظ على الدراسة ايضًا عدم إعداد وفي عرض النتا

خطط دراسية لألساليب العالجية الثالثة التي درست بها عينة البحث ماعدا أنموذج الخطة 
 ولكن مما يسجل عليها أيضا عدم اإلشارة إلى المدد الزمنية إلجراء 88التقليدية ص 

 .89خ تطبيقها  ص االختبارات التكوينية السبعة وتاري
 .ومما يسجل للباحث حجم العينة المناسب قياسًا على عدد المتغيرات المستقلة التي تناولها

 
 1989: دراسة رجب. 3

اثر استخدام التقويم التكويني والتعلم العالجي في إتقان مهارات األداء واالحتفاظ (
رام الباحث منها تعّرف اثر في آلية الدراسات العليا في الجامعة البحرينية، و) بالتعلم

استعمال التقويم التكويني العالجي في إتقان مهارات األداء واالحتفاظ بالتعلم وتحصيل 
 .مهارات األداء لدى طالب دبلوم الدراسات العليا



                                
من طلبة آلية طالبًا ) 66(ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث عشوائيًا عينة البحث البالغة 

البحرين الجامعية الملتحقين بدبلوم الدراسات العليا في التربية، ووزع أفرادها عشوائيًا على 
المجموعة التجريبية األولى التي يحصل فيها الطالب الذي لم : ثالث مجموعات متكافئة هي

وقت إضافي في (يصل إلى مستوى التمكن على تغذية راجعة تصويبيه وأسلوب عالجي 
التي يحصل فيها الطالب : بعد االختبارات التكوينية، والمجموعة التجريبية الثانية) تعليمال

تمرينات (الذي لم يصل إلى مستوى اإلتقان على تغذية راجعة تصويبيه وأسلوب عالجي 
بعد االختبارات التكوينية، والمجموعة الثالثة الضابطة التي ال يحصل فيها ) تطبيقية إضافية
 . تقويم تكويني، أو أسلوب عالجيالطالب على

اعد الباحث اختبارًا قبليًا لقياس تجانس التباين إلفراد العينة، ومعرفة قدراتهم ومؤهالتهم في 
التحصيل قبل بدء التجربة، التي ُطّبَق في نهايتها اختباٌر تحصيلٌي اتسم بالصدق والثبات اعد 

فقرة من نوع االختيار من ) 50(ن لقياس تحصيل الطالب في مهارات األداء، وقد تالف م
 .متعدد، والصواب والخطأ، والمطابقة

وبعد إجراء التعامل اإلحصائي مع المتوسطات باستعمال تحليل التباين األحادي، 
 :أسفرت نتائج الدراسة عما يأتي

بين متوسطات التعلم من ) 0.01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .1
لمصلحة طالب المجموعة التجريبية األولى التي تفوقت على المجموعتين اجل اإلتقان 

الثانية والثالثة، وتفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية على طالب المجموعة 
 .الضابطة

بين متوسطات درجات الطالب ) 0.01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2
الب المجموعة التجريبية األولى التي تفوقت في اختبار االحتفاظ بالتعلم لمصلحة  ط

على المجموعتين الثانية والثالثة، وتفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية على طالب 
 ).56-1ص : 1989، رجب، 58.(المجموعة الضابطة

                                       

 Block & Tierney  : ( 1979بلوك وتيرني (دراسة . 4
هذه الدراسة التي أجريت في جامعة آاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية تّصدر 

لستراتيجية التعلم ) بلوم وآلير(اثر األساليب العالجية التصحيحية ألنموذجي (العنوان األتي 
وآان الهدف منها تعّرف اثر األساليب العالجية التصحيحية ) للتمكن في التحصيل الدراسي

 ).للتعلم من اجل التمكن في تحصيل طلبة الكلية) وآليربلوم (ألنموذجي 
طالبًا وطالبة في المجموعة ) 15(طالبًا وطالبة بواقع ) 44(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

وقّسم الطلبة فيها على مجموعات صغيرة درست بالطريقة التقليدية : التجريبية األولى
) 15(للتعلم من اجل التمكن، و ) بلوم(ج ورافقتها أساليب عالجية على وفق إجراءات أنموذ

طالبًا وطالبة في المجموعة التجريبية الثانية والتي درس طلبتها بالطريقة التقليدية مع 
طالبًا وطالبة ) 14(للحصول على تغذية راجعة وإعادة تدريس، و ) آلير(استعمال أنموذج 

التي )  المناقشة–محاضرة ال(في المجموعة الضابطة ويدرس طلبتها بالطريقة التقليدية 
 .دقيقة بواقع ثالث حصص أسبوعيا) 50(استغرقت زمنًا قدره 



وبعد إجراء التعامل اإلحصائي مع المتوسطات باستعمال تحليل التباين األحادي، أسفرت 
 :نتائج الدراسة عما يأتي

من اجل للتعلم ) بلوم( تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست باستعمال إجراءات .1
 .التمكن على المجموعة الضابطة

على المجموعة ) آلير( تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعمال أنموذج .2
 .الضابطة

 آان لنتائج المجموعتين التجريبيتين تأثير اآبر من تأثير المجموعة الضابطة في معدل .3
 .التحصيل الدراسي

( 175, Block & Tirney, 1979, P: 228-229) 
                                       

طالبًا وطالبة موزعين على ) 44(ومما يالحظ على هذه الدراسة قلة حجم العينة إذ تألفت من 
ثالث مجموعات، وآذلك عدم اإلشارة إلى المدة الزمنية إلجراء االختبارات التكوينية، زيادة 

قتها التجربة وربما يعود السبب في ذلك إلى قلة على عدم تحديد المدة الزمنية التي استغر
 .المعلومات التي تتضمنها ملخصات الدراسات والبحوث العلمية

 
 Dill show & Okey :(1983دلشاو واوآي (دراسة . 5

اثر (هذه الدراسة التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية وآانت تحت عنوان
والهدف منها )  تحصيل طلبة الثانوية في مادة الكيمياءإستراتيجية التعلم من اجل التمكن على

انوي في  الث)4(تّعرف اثر إجراءات التعلم من اجل التمكن في تحصيل طلبة الصف التاسع
 ).مادة الكيمياء

طالبًا وطالبة وزعوا على ثالث مجموعات متكافئة ) 156(بلغ عدد إفراد عينة الدراسة 
طالب وطالبة في آل مجموعة، وتعرض طلبة المجموعة التجريبية األولى ) 52(بواقع 

الذين لم يصلوا إلى مستوى التمكن ألنشطة تصحيحية عالجية يختارونها بأنفسهم عقب 
التي آانت تقّدم إليهم آل ثالثة أيام لمدة خمس دقائق في ) التكوينية(تبارات التشخيصية االخ

اليوم الواحد، ودرست المجموعة التجريبية الثانية على وفق الطريقة التي خضعت لها 
المجموعة األولى، ولكن الفرق بينهما هو إن المدرس نفسه آان يختار األنشطة التصحيحية 

 .لطلبة أنفسهم، ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليديةالعالجية وليس ا
وفي نهاية التجربة أجرى الباحث اختبارًا تحصيليًا أظهرت نتائجه بعد تحليلها إحصائيا تفوق 
طلبة المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة، وسجلت المجوعة التجريبية األولى 

 ل على المجموعة الثانية، تفوقًا في االختبار التكويني األو
 

ولم يظهر فرق ذو داللة إحصائية بين درجات هاتين المجموعتين في االختبارين الثاني 
 .والثالث

               (182, Dill show & Okey, 1983, PP: 203-211)                

                                                 
 . يقابل الصف الثالث المتوسط في العراق:    الصف التاسع )4  (

                                                                          



عيارًا لها أنها اعتمدت منحنى التوزيع الطبيعي م) دلشاو واوآي(ومما يالحظ على دراسة 
وهذا التوزيع أالعتدالي يستند إلى . لغرض الموازنة بين مجموعات البحث وتحديد األفضلية

ويؤآد . حقيقة في إن النتائج ال تكون دقيقة، وال تصلح في تحديد وموازنة نتائج هذه الدراسة
يل بياني ال حمدان  تدني الصالحية التطبيقية للمنحنى أالعتدالي في التربية الحديثة ألنه تمث"

فالطلبة الذين يحصلون على . يصلح عمومًا للتعبير عن الواقع التحصيلي الذي يمتلكه الطلبة
درجات متساوية في مجموعتين مختلفتين ال يكون تقديرهم متوازيًا في نوعه وآمه، وذلك 
 الن التقدير مرتبط بالمتوسط الحسابي لمجموع أقرانهم في آل مجموعة ثم بمقدار تشتته عن

 ).103ص: 1984، حمدان، 45)            (هذا المتوسط
اثر استخدام التقويم التكويني والعالجي في إتقان مهارات               (إن الدراسة الموسومة بـ 

 ).األداء واالحتفاظ بالتعلم
ت اثر التقويم التكويني العالجي في إتقان مهارا( يرى الباحث لو إن صيغة العنوان آانت 

ال اصبح اآثر دقة، الن التقويم التكويني طريقة من طرائق التقويم، ) االداء واالحتفاظ بالتعلم
 .والتعليم العالجي أسلوب ضمن إجراءات هذه الطريقة

                                              
 

 حو المادةدراسات تناولت مدخل التعلم من اجل التمكن واتجاهات الطلبة ن:      ثانيًا
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هو ) اثر إستراتيجية إتقان التعلم في تحصيل واتجاهات الطلبة بمبحث الرياضيات(
عنوان الدراسة التي أجراها جمعة في األردن، وآان الهدف منها تعّرف اثر إجراءات إتقان 

، ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث )5(التعلم في تحصيل طالب الثاني الثانوي واتجاهاتهم
طالبًا من طالب الصف الثاني الثانوي من بين ) 156(عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها 

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة اربد، وّزع أفرادها عشوائيًا على مجموعتين، مثلت 
طالبًا دّرسوا على وفق إجراءات إتقان ) 80(وعة التجريبية، وبلغ عدد أفرادها أحداها المجم

طالبًا دّرسوا بالطريقة ) 76(التعلم، ومثلت األخرى المجموعة الضابطة، وبلغ عدد أفرادها 
اختبار التحصيل : التقليدية، بعد إن أجرى تكافؤ أفراد المجموعتين إحصائيا في متغيرين هما

 .ر االتجاه القبلي نحو مادة الرياضياتالقبلي، واختبا
اختبارات  تكوينية للمجموعة التجريبية، تطبق عليهم بعد االنتهاء ) 7(اعد الباحث 

 .من تدريس آل وحدة جزئية
اختبار : اختبرت عينة الدراسة باختبارين،  األول) شهرين(وفي نهاية التجربة التي استمرت 

 .، والثاني اختبار االتجاه ألبعدي%)80(محدد بـ تحصيلي بعدي على وفق محك اإلتقان ال
 للعينات غير (t-test)وبعد معالجة البيانات إحصائيا باستعمال االختبار التائي 

المترابطة لمعرفة الفروق، واستعمال تحليل التباين المتعدد المتغيرات حسب طريقة هوتنغ 
(Hotting T2)أسفرت نتائج الدراسة عما يأتي ،: 

 

                                                 
 .                    لصف الثاني المتوسط في العراق    يقابل ا)5(

)1( 

)1( 



طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة، بفروق ذات داللة  تفوق .1
 ).0.05(إحصائية عند مستوى 

 تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في اختبار االتجاه نحو .2
 ).0.05(مادة الرياضيات بفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ليمي في تحصيل الطالب العائد إلى استعمال إجراءات إتقان  وبلغت نسبة المردود التع.3
، 36).(0.89(إما حجم التأثير الحاصل من تطبيق إتقان التعلم فقد بلغ ) 0.18(التعلم بلغ 

 ).55-1ص: 1989جمعة، 
   مما يؤخذ على دراسة جمعة عدم الدقة في تحديد جنس عينة الدراسة، إذ وردت           

وحي إن العينة آانت من الجنسين الذآور واإلناث في الوقت الذي  آانت مما ي" طلبة"آلمة 
وآان من األجدى بالباحث إن يذآر في عنوان دراسته آلمة طالب . العينة من الذآور فقط

ألنها تشير إلى الذآور بدًال من آلمة طلبة التي تشير إلى الجنسين، ومما يسجل عليه أيضًا 
ومما يسجل للباحث حجم . ية إلجراء االختبارات التكوينية السبععدم اإلشارة إلى المدد الزمن

العينة المناسب قياسًا إلى عدد المتغيرات المستقلة التي تناولتها الدراسة، وقياسًا إلى حجم 
 .العينات في البحوث التجريبية
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اعلية إستراتيجية التعلم ف: (حملت دراسة الفالح التي أجريت في الرياض العنوان آالتي
التعاوني االتقاني في تنمية التحصيل الدراسي لوحدة الخلية والوراثة واالتجاه نحوها لدى 

ورمت تعّرف فاعلية إستراتيجية التعلم ) طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض
 واتجاهاتهن نحو )6(التعاوني االتقاني وأثرها في تحصيل طالبات الصف األول والثانوي

طالبة من ) 130(المادة، ولتحقيق هذا الهدف اختارت الباحثة عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها 
طالبات الصف األول الثانوي بالثانوية العاشرة بمدينة الرياض، وّزع أفرادها عشوائيًا على 

طالبة درسن ) 68(وعتين، مثلت أحداهما المجموعة التجريبية، وبلغ عدد أفرادها مجم
، (Cooperative Mastery Learning Strategy) بإستراتيجية التعلم التعاوني االتقاني 

طالبة دّرسن بالطريقة ) 62(ومثلت األخرى المجموعة الضابطة، وبلغ عدد أفرادها 
اختبار التحصيل القبلي، : ين أفراد المجموعتين إحصائيا هماالتقليدية، بعد إجراء التكافؤ ب

 .واختبار االتجاه نحو وحدة الخلية والوراثة القبلي
اختيرت عينة الدراسة باختبارين أعدهما )  أسابيع8(وفي نهاية التجربة التي استمرت 

: آلخر، وا%)80(اختبار تحصيلي بعدي على وفق محك اإلتقان المحدد بـ : الباحث، األول
 .اختبار االتجاه ألبعدي

وبعد معالجة البيانات إحصائيا باستعمال تحليل التباين االحادي المتالزم ذي االتجاه الواحد 
(One way analysis of variance) استعملت درجات االختبار القبلي متغيرًا مالزمًا ،

ت االداء ألبعدي، لدرجات االختبار ألبعدي وذلك للحصول على المتوسطات المعدلة لدرجا
 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

 تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة بمستوى اإلتقان .1
من طالبات المجموعة التجريبية إلى هذا المستوى في % 60إذ وصل %) 80(المحدد بـ 

 .فقط من طالبات المجموعة لمستوى اإلتقان%) 10(حين وصل 
بين المجموعتين التجريبية ) 0.05( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى .2

 .والضابطة في التحصيل الدراسي الكلي

                                                 
 .                                 بل الصف األول المتوسط في العراق   يقا)6(



الحفظ، وإعادة ( تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مستويات .3
%) 21.4، %19.4، %10.5، %21.7(بلغت قيمهم ) الصياغة، والتفسير، والموازنة

 ).0.05(لتوالي، بفرق دال إحصائيا عند مستوى داللة على ا
، 130( تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار االتجاه نحو المادة .4

 )ENTمجلة رسالة الخليج العربي، : 2001الفالح، 
ائجها مما يؤخذ على دراسة الفالح استعمال تحليل التباين االحادي وسيلة إحصائية لتحليل نت

 وسيلة إحصائية الن لديها مجموعة (t-test)وآان األجدى بالباحثة استعمال االختبار التائي 
تجريبية وأخرى ضابطة، ومما يسجل للباحثة حجم العينة المناسب قياسًا إلى عدد المتغيرات 

 .المستقلة التي تناولتها الدراسة
                                        

 Thompson :( 1980ثومبسون (دراسة . 3
حملت دراسة ثومبسون التي أجريت في جامعة توليسا في الواليات المتحدة األمريكية 

اثر إستراتيجية التعلم للتمكن المستخدمة في التدريس في تحصيل الطالب : (العنوان األتي
التدريس في وآان الهدف منها تّعرف اثر إجراءات التعلم للتمكن المستعملة في ) واتجاهاتهم

تحصيل طالب الصفوف الثالثة والخامسة والسابعة،واتجاهاتهم، ومالحظة الفروق الموجودة 
في تحصيل الرياضيات للمدارس االبتدائية والمتوسطة، وزع أفراد العينة التي اختيرت 

للتعلم للتمكن، ) Bloomبلوم (أحداهما تجريبية دّرست باستعمال ستراتيجية : ميدانًا للبحث
 .خرى ضابطة درّست على وفق الطريقة التقليديةواأل

اعّد الباحث اختبارات تكوينية قصيرة تعطى في نهاية آل درس، الغرض منا معرفة تأثيرات 
 .إجراءات التعلم للتمكن

: اختبار تحصيلي بعدي، واآلخر: وفي نهاية التجربة اختبرت عينة الدراسة باختبارين األول
 :هرت نتائجهما بعد معالجة بياناتهما إحصائيا ما يأتياختبار االتجاه البعدي، أظ

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية في التحصيل بين طالب المجموعتين التجريبية . 1
 .والضابطة

آانت اتجاهات الطالب ايجابية وال سيما طالب المرحلتين الخامسة والسابعة اللتين ُدِرّستا . 2
 .مكنباستعمال ستراتيجية بلوم للتعلم للت

(192, Thompson, 1980, P: 361-365) 
الذي ُترجع ) بمنهجية البحث وإجراءاته(مما يالحظ على هذه الدراسة عدم الوضوح 

الباحثة سببه إلى الترجمة الحرفية لها، فضًال عن المعلومات القليلة التي تضمنها مستخلص 
نية القصيرة ونوعها وتاريخ الدراسة، وعدم اإلشارة إلى حجم العينة وعدد االختبارات التكوي

 .إعدادها
            

                    
 

 :ةالموازنة بين الدراسات السابق
 

  استدل الباحث بعد عرضه الدراسات السابقة أن يوازن بينها من حيث األهداف والعينات، 
   _:وأدوات البحث واإلجراءات،وآل ماله أهمية تستدعي ذلك،وعلى مايأتي



 يقتصر استعمال األساليب العالجية وطرائق تدريسها على مرحلة دراسية بعينها، أو  لم.1
صف دراسي محدد بل شمل مراحل التعليم وصفوفه المختلفة، فمنها ما طبق على المرحلة 

، ومنها ما طبق على المرحلة )أبي ذر(، و )رجب(، و )بلوك وتيرني(الجامعية آدراسات 
وهناك ). دلشاو واوآي(و ) الربيعي(، و )الفالح(، و )زاير( و ،)جمعة(اإلعدادية آدراسات 

وان التنوع في ). ثومبسون(و ) احمد(دراسات طبقت على المرحلة المتوسطة آدراستي 
استعمال األساليب العالجية في المراحل الراسية المختلفة دليل على صالحيتها في التدريس 

 .في المراحل آلها
 
ابقة في القائم بالتدريس، ويبدو أّن هناك رأيين متناقضين بشأن هذه  اختلفت الدراسات الس.2

الفقرة، فالرأي األول يرجح ربط مهمة تدريس مجموعات البحث بالباحثين أنفسهم 
للحصول على نتائج دقيقة، في حين يرجح الرأي الثاني ربط مهمة التدريس بمدرسي 

 .المادة أنفسهم تماشيًا للذاتية والتحيز
الدراسات السابقة متباينة في أهدافها، فقد سعى قسم منها إلى معرفة اثر  جاءت .3

استراتيجية التقويم التكويني، آدراسة رجب، وسعى بعضها إلى معرفة اثر األساليب 
العالجية للتقويم التكويني دراسة زاير، وسعى قسم منها إلى معرفة اثر استراتيجية إتقان 

ودلشاو واوآي، وسعى بعضها األخر إلى معرفة اثر التعلم، آدراسات جمعة، والفالح 
) الربيعي(و) احمد(األساليب العالجية باستعمال استراتيجية إتقان التعلم، آدراسات 

 ).أبي ذر(و) ثومبسون(و) بلوك وتيرني(و
                                    

 
طالبًا وطالبة في دراسة ) 44 ( تباينت الدراسات السابقة في حجم عيناتها، إذ آانت بين.4

 ).بي ذرأ(طالبًا وطالبة في دراسة ) 227(، و )بلوك وتيرني(
 وقد جاء تباين حجم العينات في الدراسات السابقة نتيجة طبيعة مجتمع البحث وحجمه، 

 ,Trackman, 1972 ,194)ومتطلبات التصميم التجريبي المعتمد في آل منها 
P:231). 

ع الرأي الثالث في أْن يدرس الباحث مجموعات البحث، والسيما إذا آان     ويتفق الباحث م
األسلوب التدريسي المجّرب جديدًا، إذ إن االستعانة بمدرسي المادة أنفسهم قد تؤدي إلى 
اإلخالل بالسالمة الداخلية للبحث، من حيث عدم آفايتهم العلمية والمهنية، وحرصهم 

 .ألمور التي يكون لها تأثيرها في دقة النتائجوغير ذلك من ا... وتحمسهم للتجربة
 تباينت الدراسات السابقة في عدد االختبارات التكوينية والمعالجات التي طبقتها في .5

) زاير(و) جمعة(اختبارات تكوينية ومعالجات في دراسات ) 7(الدراسة، فكانت 
صحيحية اختبارين في حين آان عدد االختبارات التكوينية والمعالجات الت) الربيعي(و

) احمد(، وثالثة اختبارات تكوينية ومعالجات تصحيحية في دراسة )رجب(في دراسة 
في حين أشارت الدراسات األخرى إلى وجود االختبارات التكوينية والمعالجات 

 .التصحيحية ولكنها لم تشر إلى عددها
عالقة في دقة ويعتقد الباحث إن للمعالجات التصحيحية عقب االختبارات التكوينية 

فالحكم على فاعلية طريقة تعليمية أو أسلوب تعليمي ال . النتائج التي تم التوصل إليها
يمكن إن يكون من خالل اختبار ومعالجة واحدة، أو اختبارين ومعالجتين يجرى 



تطبيقهما خالل حصة واحدة أو حصتين، وإنما يكون من خالل عدد آاف من االختبارات 
جات التصحيحية، فهل يمكن إن نعتمد بثقة على نتائج الدراسات التي التكوينية والمعال

طبقت اختبارًا ومعالجة واحدة أو اختبارين ومعالجتين تصحيحيتين للوصول إلى مستوى 
 .التمكن المطلوب

 
                                    

ا دراستي  لم تتعرض الدراسات السابقة لمناقشة أي إجراء اتخذ في دراستها عد.6
، وقد الحظت الباحثة أّن هناك خلطًا بين مفهومي المناقشة )الربيعي(، و)زاير(

إذ وازنت الباحثة بين الدراسات السابقة التي ذآرتها ) احمد(والموازنة آما في دراسة 
وقد جاءت الموازنة تحت عنوان مناقشة الدراسات السابقة، في حين إن التعرض 

الضوء على ما فيها من سلبيات وايجابيات على نحو فعال في للدراسات السابقة وتسليط 
 .إثراء الدراسة الميدانية وتطويرها

 
تباينت الدراسات السابقة في المدة الزمنية التي استغرقتها التجربة، فكانت بين أسبوعين . 7

، وفصًال دراسيا آامًال في دراسة )زاير(و عام دراسي آامًال في دراسة ) رجب(في دراسة 
، واستغرقت مدة الدراسة شهرين في دراسة )الفالح(، وثمانية أسابيع في دراسة )الربيعي(
، ولم تشر الملخصات التي حصلت عليها الباحثة )احمد( يومًا في دراسة 54، و)جمعة(

إلى المدد الزمنية التي ) ابو ذر(لدراسات آل من ثومبسون، وبلوك وتيرني، ودلشاو اوآي و 
 .استغرقتها

 
قد الباحث أن المدة الزمنية القصيرة إلجراء الدراسة قد ال تعطي المتغير أو ويعت

المتغيرات المستقلة فرصة مناسبة لظهور أثرها الفعلي في المتغير أو المتغيرات التابعة 
مما يعيق التوصل إلى نتائج صادقة، وإمكانية تعميمها، وهذا ما ينطبق إلى حد بعيد على 

 .دراسة رجب
ظم الدراسات السابقة محكية المرجع إذ حددت ابتداًء مستوًى للتمكن قبل بدء  آانت مع.8

) احمد(و) جمعة(في دراسات ) 0.80(، و )زاير(في دراسة ) 0.75(التجربة بلغ مقداره 
فقد حددت نتائجها على وفق منحنى ) دلشاو واوآي(، أما دراسة )الربيعي(و) الفالح(و

ط الحسابي وسيلة إحصائية للموازنة بين مجموعات التوزيع الطبيعي فاستعملت المتوس
ويتفق الباحث مع الدراسات التي استعملت محكات لقياس مستوى التمكن . البحث الثالث

المطلوب حيث تساعد هذه المحكات على إصدار الحكم على تمكن آل طالب من الوحدة 
 .الدراسية المحددة في الحربة

                                       
إن اختبارات التمكن ُتعّد نوعًا خاصًا من االختبارات : إلى ذلك بقوله) عالم(وقد أشار 

سابقة للتمكن المطلوب يتم ) فئات(المحكية المرجع التي يتطلب فيها تحديد مستويات 
على أساسها اتخاذ قرار عن مستوى تمكن آل طالب في الوحدة الدراسية، أو في 

، 117( تحديد المستوى السلوآي لكل منها تحديدًا دقيقًا   مجموعة من الوحدات بعد
 ).93ص: 1986عالم، 

 تباينت الدراسات السابقة في النتائج التي توصلت إليها، إذ توصلت دراستا              .9
إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ) جمعة والفالح(



جريبية التي درست باعتماد إستراتيجية إتقان التعلم، بينما توصلت لمصلحة المجموعة الت
إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية ) ثومبسون(دراسة 

) دلشاو واوآي(و) بلوك وتيرني(و) احمد(و) رجب(والضابطة، في حين أآدت دراسات 
عتين التجريبية والضابطة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجمو) أبي ذر(و

 .لمصلحة المجموعة التجريبية التي أجريت عليها األساليب العالجية في التدريس
 ويعتقد الباحث

إن هذا االختالف في نتائج الدراسات السابقة يشجع الباحثين على إجراء مزيد من 
ية المجيدة، الدراسات الميدانية في هذا المجال الحيوي خدمة لديننا الحنيف وامتنا العرب

 .وهذا ما يعطي أهمية للدراسة الحالية
) التحصيل( اعتمدت اغلب الدراسات السابقة على تصميم تجريبي ذي متغير تابع واحد .10

، واعتمد قسم من الدراسات على )أبودر(و ) دلشاو واوآي(و ) بلوك وتيرني(آدراسات 
نحو المادة آدراسات التحصيل واالتجاه : تصميم تجريبي ذي متغيرين تابعين هما

) احمد(و) رجب(، التحصيل واالحتفاظ دراسات )الفالح(و) جمعة(و) ثومبسون(
 ).الربيعي(و) زاير(و

                                     
 :اإلفادة من الدراسات السابقة

ق بعد اإلطالع على الدراسات السابقة، ارتأى الباحث أن يبين أهمية هذه الدراسات فيما يتعل
بالدراسة الحالية وتأآيد جوانب اإلفادة منها، سواء في تحديد  عنوان بحثه وتبصيره بمشكلة 
البحث وآيفية معالجته أو إبراز أهميته، وطبيعة عيناته وحجومه وأسلوب اختياره وأدواته 
ووسائله اإلحصائية، ومجال استعماله، وأخذ بالحسبان اإلفادة من نتائج هذه الدراسات وآيفية 

 :رضها وتفسيرها ويمكن تلخيص نواحي اإلفادة على النحو اآلتيع
 .تحديد عنوان البحث .1
 .تحديد مشكلة البحث وأهميته .2
ريبية ومساره واإلفادة من جعينة البحث واالتجاه الذي سلكه الباحثون في دراساتهم الت .3

 .ذلك لتحسين مستوى البحث الحالي
 .زيز البحث والحاجة إليه وإبراز مشكلته اإلفادة من نتائج الدراسات السابقة في تع.4
 :مساعدة الباحث في إجراءات بحثه وذلك من خالل اآلتي .5

 . صياغة األهداف السلوآية.أ
 . إعداد االختبارات التكوينية.ب
 . تعرف أداتي القياس المناسبتين للبحث الحالي وخطوات إعدادهما.ت
 .للبيانات اإلفادة من الوسائل اإلحصائية وآيفية معالجتها .ث

 عالقة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة الحالية بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات .ج
 .العربية واألجنبية السابقة

 

 



 الفصل الثالث
 منهجية البحث وأجراءاته

 
 

 التصميم التجريبي للبحث.1
 مجتمع البحث وعينته.2
 تكافؤ مجموعات البحث.3
 ضبط المتغيرات الدخيلة.4
 تحديد المادة العلمية.5
 صياغة األهداف السلوآية.6
 اعداد الخطط التدريسية.7
 اعداد األختبارات التكوينية.8
 اعداد أداتي البحث.9

 تطبيق التجربة.10
 الوسائل األحصائية.11

 
 :  البحث وفرضياته، وجد الباحث عليه انيللتحقق من هدف

 .ه يحدد التصميم التجريبي المناسب لطبيعة بحثه.1
 .  يختار مجتمع البحث.2



 يختار عينة لتجربة البحث الحالي من طلبة الصف السادس من المدارس االبتدائية في .3
 . بابل

 .  المتغيراتقسم من يكافئ بين مجموعات البحث الثالث في .4
 .  المتغيرات الدخيلة التي تعتقد اّنها تؤثر في سالمة التجربةسم من يضبط ق.5
 .  العلمية التي ستدرس خالل مدة التجربة يحدد المادة.6
 يصوغ االهداف السلوآية التي يراد تحقيقها عند انهاء تدريس المادة العلمية المحددة .7

 . للتجربة
ُيِعّد الخطط التدريسية المالئمة لكل موضوع من موضوعات آتاب التربية االسالمية . 8

 . للصف السادس االبتدائي
الولى لقياس تحصيل التالميذ عينة البحث في مادة التربية االسالمية،  يِعّد اداتي البحث ا.9

 . والثانية لقياس اتجاهات تالميذ عينة البحث نحو هذه المادة
 .  يحدد الوسائل االحصائية المناسبة للبحث.10

 
 :التصميم التجريبي: أوال

لمناسب في لتصميم البحث التجريبي اهمية آبيرة، ألنَّه يكفل للباحث االنموذج ا
الوصول إلى نتائج يمكن ان تساعد في االجابة عما طرحته مشكلة البحث من اسئلة والتحقق 

، ويتوقف تحديد نوع التصميم على (Kerlinger, 1978, P:275 ,187)من فرضياته 
ومن المعروف ان البحوث التربوية لم تصل إلى تصميم . طبيعة المشكلة، وظروف العينة

 كمال من الضبط؛ ألنَّ تهيئة درجة تجريبي يبلغ حد ال
 

                             آافية من ضبط المتغيرات امر بالغ الصعوبة، بسبب طبيعة 
، لذا تظل عملية )381ص:1985، فان دالين، 113(الظواهر التربوية المعقدة التي تعالجها 

عوبة التحكم في الضبط في هذه البحوث جزئية مهما اتخذ فيها من اجراءات، وذلك لص
لذلك اعتمد ) 250ص:1990، داود وانور، 52(المتغيرات آلها في الظاهرة التربوية 

الباحث واحدًا من تصاميم الضبط الجزئي مالئمًا لظروف البحث الحالي، فجاء التصميم على 
 : االتي) 4(ما يوضحه الشكل 

 
 

 )4(                              الشكل 

 المتغير التابع المتغير المستقل  المجموعة
 المجموعات الصغيرة ىالتجريبية االول
 اعادة التدريس التجريبية الثانية
 اسئلة المراجعة التجريبية الثالثة

 التحصيل. 1

 االتجاه. 2



 التصميم التجريبي للبحث
 

المجموعة التي يتعرض تالميذها للمتغير المستقل : يقصد بالمجوعة التجريبية االولى
للتغلب على جوانب الضعف في حال عدم التمكن من تعلم ) سلوب المجموعات الصغيرةا(

المجموعة التي يتعرض تالميذها للمتغير : الموضوعات، ويقصد بالمجوعة التجريبية الثانية
للتغلب على جوانب الضعف في حال عدم التمكن من تعلم ) اسلوب اعادة التدريس(المستقل 

المجموعة التي يتعرض تالميذها : موعة التجريبية الثالثةالموضوعات، ويقصد بالمج
للتغلب على جوانب الضعف في حال عدم التمكن ) اسلوب اسئلة المراجعة(للمتغير المستقل 

اما التحصيل فيقصد به المتغير التابع االول، ويقاس باختبار تحصيلي . من تعلم الموضوعات
 من اجل التمكن فيه، ويقصد باتجاهات التالميذ بعدي لمعرفة اثر االساليب العالجية للتعلم

نحو المادة، المتغير التابع الثاني، ويقاس باختبار ُأعد لهذا الغرض، يطبق على التالميذ قبل 
 .                 التجربة وبعدها

 
 :مجتمع البحث وعينته: ثانيا

مدينة بابل، يتطلب البحث الحالي اختيار مدرستين من بين المدارس االبتدائية في 
واحدة للبنين، واخرى للبنات، بحيث ال يقل عدد شعب الصف السادس االبتدائي فيها عن 

 . ثالث شعب
 

ولّما آان من الصعب ان يختار الباحث هاتين المدرستين عشوائيًا من بين المدارس 
مدارس، االبتدائية جميعها في بابل، تم استعمال االسلوب الطبقي العشوائي في اختيار عينة ال

 ً قسم تربية الهاشمية من بين اقسام / ، المديرية العامة لتربية بابل )7(وقد اختيرعشوائيا
 المديريةالعامة لتربية بابل

 
قسم االحصاء في هذه المديرية /   وبعدها زار الباحث مديرية التخطيط التربوي

وحدة خط : لقسم المذآور قّسم مدارس المديرية على اربع وحدات هيالمختارة فوجد ان ا
وبطريقة عشوائية اختير . القاسم والطليعة ، خط الهاشمية،  خط المدحتية،خط الشوملي

واختير من بين مدارس البنات مدرسة االبراهمية االبتدائية عشوائيًا، . مدارس خط القاسم 
دائية للبنين قصديًا لوقوع المدرستين في بناية و رقعة في حين اختير مدرسة االبراهمية االبت

 .يوضح ذلك) 1(جغرافية واحدة والجدول 
 
 
 
 
 
 

 )1(                                    الجدول 
                                                 

                                              



 المدارس االبتدائية التابعة لوحدة القاسم

 الموقع الجغرافي اسم المدرسة ت
عددشعب 
السادس 

 االبتدائي فيها
 1     العفينات/القاسم/الهاشمية/ ابلب الجزائربنين 1
 1       البوعكة/القاسم/الهاشمية/ بابل م/ الخلود  2
 2     المرآز/القاسم/الهاشمية/ بابل الربيع بنات 3
 1      السلط/القاسم/الهاشمية/ بابل البقاع بنين 4
 1        ال جوذر/القاسم/الهاشمية/ بابل م/ الشهيد 5
 1      العمادية/القاسم/الهاشمية/ ابلب م/ العمادية 6
 1        المراآصية/القاسم/الهاشمية/ بابل م / ابن االثير 7
 1        ال جدوع/القاسم/الهاشمية/ بابل م/ الفارابي 8
 2        سوق دوهان/القاسم/الهاشمية/ بابل م/ الفداء  9

 1         ابوطرفة/القاسم/الهاشمية/ بابل م/االهرام 10
 1         البوعكة/القاسم/الهاشمية/ بابل م/القدس11
 1        أبوطرفه/القاسم/الهاشمية/ بابل م/السواقي 12
 1        أل علوان/القاسم/الهاشمية/ بابل م/زمزم13
 4          المرآز/القاسم/الهاشمية/ بابل الهادي بنين14
االبراهيمة 15

 3         األبراهيمية/القاسم/ةالهاشمي/ بابل بنين 
 3          المرآز/القاسم/الهاشمية/ بابل البشيربنين16
 2         المرآز/القاسم/الهاشمية/ بابل الفردوس بنين17
 3          المرآز/القاسم/الهاشمية/ بابل آميت بنين18
 1          جناجة/القاسم/الهاشمية/ بابل المأمون بنات19
 3          األبراهيمية/القاسم/الهاشمية/ بابل الورآاء بنات 20
 1           البوشناوة/القاسم/الهاشمية/ بابل البتول بنين21
 1          الصفرة/القاسم/الهاشمية/ بابلام ربيعين بنات22
 2         البصيرة/القاسم/الهاشمية/ بابل الصحابه بنات23
 3          المرآز/القاسم/الهاشمية/ بابل البيارق بنين24
 1         جناجة/القاسم/الهاشمية/ بابل المأمون بنين25
 2         المرآز/القاسم/الهاشمية/ بابل االماني بنات26

 
                                        

عددشعب السادس  الموقع الجغرافي اسم المدرسة ت
 االبتدائي فيها
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واختار الباحث بطريقة السحب العشوائي احدى الشعب الثالث في مدرسة االبراهمية 
لتمثل المجموعة التجريبية االولى، ويستعمل معها اسلوب ) ج(للبنات، وهي شعبة 

موعة التجريبية الثانية، ويستعمل معها لتمثل المج) أ(المجموعات الصغيرة واختارت شعبة 
المجموعة التجريبية الثالثة، ويستعمل ) ب(اسلوب اعادة التدريس، في حين مثلث الشعبة 

معها اسلوب اسئلة المراجعة، واتبعت االسلوب نفسه مع الشعب الثالث في مدرسة 
لتمثل ) أ( وشعبة لتمثل المجموعة التجريبية االولى،) ب(االبراهمية للبنين فاختارت شعبة 

 . المجموعة التجريبية الثالثة) ج(المجموعة التجريبية الثانية، في حين مثلث شعبة 
) 26(، و)ج(تلميذة في شعبة  ) 21(تلميذة بواقع ) 72(بلغ عدد تالميذ الشعب الثالث 

في حين بلغ عدد تالميذ الشعب الثالث ) ب(تلميذة في شعبة ) 25(، و)أ(تلميذة في شعبة 
تلميذأ في ) 24(، و)أ(تلميذًا في شعبة ) 28(، و)ب(تلميذًا في شعبة ) 23(تلميذًا بواقع ) 75(

) 2(تلميذةة وزعن بواقع ) 6(وبعد استبعاد التلميذات الراسبات البالغ عددهن ). ج(شعبة 
واستبعد ايضًا ). ب(تلميذة في شعبة ) 3(، و)أ(تلميذة في شعبة )1(، و)ج(تلميذة في شعبة 

، وتلميذ )ب(تالميذ ووزعوا بواقع تلميذين في شعبة ) 4(يذ الراسبين البالغ عددهم التالم
تلميذأ ) 137(وبذلك اصبح عدد افراد العينة   ) ج(تلميذ في شعبة ) 2(، و)أ(واحد في شعبة 
 : يوضح ذلك) 2(تلميذًا، والجدول ) 71(تلميذة، و) 66(وتلميذة بواقع 



 
                          

 )2(دول الج
 تلمذة مجموعات البحث الثالث قبل االستبعاد وبعده

عددالتالميذالراسبين 
عددالتالميذالراسبين عددالتالميذالراسبين قبل االستبعاد

 بعد االستبعاد
 تالميذ تلميذات تالميذ تلميذات تالميذ تلميذات المجموعة

مجموع 
التالميذ 
 النهائي

التجريبية 
 41 22 19 1 2 23 21 االولى

التجريبية 
 51 27 24 1 1 28 26 الثانية

التجريبية 
 44 22 22 2 3 24 25 الثالثة

 136 71 65 4 6 75 72 المجموع
 

إّن سبب استبعاد التالميذالراسبين هو اعتقاد الباحث انهم يمتلكون خبرات عن 
ئج البحث؛ الموضوعات التي تّدرس خالل مدة التجربة، وهذه الخبرات قد تؤثر في دقة نتا

النهم سبق ان درسوا الموضوعات أنفسها في العام الماضي مما قد يؤثر في السالمة الداخلية 
للتجربة، وهذا ما حدا بالباحث إلى استبعادهم من النتائج النهائية فقط، إذ أبقى عليهم في 

 . الصف حفاظًا على النظام المدرسي
 

 :تكافؤ مجموعات البحث الثالث: ثالثا
حث قبل الشروع بالتجربة على تكافؤ مجموعات البحث الثالث احصائيًا حرص البا

 : في قسم من المتغيرات التي يعتقد أّنها تؤثر في نتائج البحث وهذه المتغيرات هي
 . الذآاء.1
 . )8( العمر الزمني للتالميذ محسوبا بالشهور.2
 درجات مادة التربية االسالمية في االمتحان النهائي للصف الخامس االبتدائي للعام .3

 . م2011-2010الدراسي السابق 
 .  اختبار قبلي في مادة التربية االسالمية.4
 .  التحصيل الدراسي لآلباء.5
 .  التحصيل الدراسي األمهات.6

ت المذآورة سابقًا بين مجموعات وفيما يأتي توضيح للتكافؤ االحصائي في المتغيرا
 : البحث الثالث

 : الذآاء. أ
لغرض التحقق من تكافؤ مجموعات البحث الثالث في متغير الذآاء استعمل الباحث 

-1ص : 1983، الدباغ، 53(للمصفوفات المتتابعة المقنن للعراقيين ) Ravenرافن (اختبار 
آاء العام لما يمتلكه من فوائد في ، الذي عده المختصون من االختبارات الجيدة للذ)60

                                                 
 ).                                             2( الملحق ) 8(



معرفة قابلية التالميذ على المالحظة الواضحة، والفهم، واستنباط الروابط والعالقات بين 
، 53( منها بالقسم االخر واستعمالها لحل مشكالت اخرى االشياء وتعلمها، وموازنة قسٌم

يقه على مجموعات اّنه اختبارًا غير لفظي يمكن تطبعن فضًال ) 31ص : 1983الدباغ، 
 .آبيرة من التالميذ في ان واحد، ويصلح للفئات العمرية التي تنتمي اليها عينة البحث

 
 )9(وللتأآد من سالمة بناء االختبار قبل تطبيقه تّم عرضه على مجموعة من الخبراء

عربية وطرائق والمتخصصين بطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية، واللغة ال
تدريسها، والتربية وعلم النفس، ومدرسي المادة ومدرساتها فأيدوا صالحيته، وبلغ معامل 

، وطبق االختبار على تالميذ عينة البحث يوم االحد الموافق        %100االتفاق بين الخبراء 
 بلغت متوسطات درجات )10(م، وبعد تصحيح اجاباتهم، وحساب درجاتهم3/2012/

درجة على التوالي، وبعد ) 41.693(و) 43.403(و) 45.802(مجموعات البحث الثالث  
اجراء التعامل االحصائي لمعرفة داللة الفرق في درجات اختبار الذآاء باستعمال تحليل 

، اذ آانت )0.05(ة عند مستوى التباين االحادي ظهر أّن الفرق ليس بذي داللة احصائي
، اصغر من القيمة الفائية )270، 2(، وبدرجتي حرية )2.99(القيمة الفائية الجدولية البالغة 

في آل مجموعة من المجموعات الثالث، وهذا يعني ان المجموعات الثالث متكافئة في ذآاء 
 . يوضحان ذلك) 4 و3(طلبتها، والجدوالن 

 
 )3(الجدول 

 ابي واالنحراف المعياري الختبار ذآاء تالميذ مجموعات البحث الثالثالمتوسط الحس

عددافراد  المجموعة
 العينة

متوسط 
درجات      

 الذآاء
االنحراف 
 التباين المعياري

التجريبية 
 39.096 6.252 45.802 41 االولى

التجريبية 
 42.683 6.533 43.403 51 الثانية

التجريبية 
 47.439 6.887 41.693 44 الثالثة

 
 
 
 
 

 )4(الجدول 
 نتائج تحليل التباين الختبار ذآاء تالميذ مجموعات البحث الثالث

الداللة  القيمة الفائيةمتوسطمجموعاتدرجةمصدر 

                                                 
 ).8( الملحق )9(

                               ).              6( الملحق )(10



الجدوليةالمحسوبة المربعات المربعات الحرية التباين
االحصائية عند 

)0.05(مستوى 
بين 

   0.0027 716.53 2المجموعات
داخل 

 2.99 0.117 0.0229 5890،3 134المجموعات
    3،56 136 الكلي

 ي داللةليس بذ

 
 :العمر الزمني محسوبا بالشهور. ب
 

استعان الباحث بالبطاقات المدرسية للحصول على المعلومات المطلوبة من أفراد العينة، 
وعند حساب . م15/12/2011لغاية ) محسوبا بالشهور(فيما يخص العمر الزمني للتالميذ 

متوسطات اعمار تالميذ مجموعات البحث الثالث، وانحرافاتهم المعيارية، وباستعمال 
تحليل التباين االحادي، للتحقق من تكافؤ اعمار تالميذ مجموعات البحث الثالث ظهر أّنه 

، إذا آان القيمة الفائية )0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
، 2(، وبدرجتي حرية )2.99(، أقل من القيمة الفائية الجدولية البالغة )0.432(المحسوبة 

الجدوالن . ، وبذلك تعد مجموعات البحث الثالث متكافئة احصائيا في العمر الزمني)134
 ).  6 و5(

                       
 
 )5(الجدول 

 . لثالثالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري العمار تالميذ مجموعات البحث ا

عددافراد  المجموعة
 العينة

متوسط العمر 
 بالشهور

االنحراف 
 التباين المعياري

التجريبية 
 60.62 7.785 129،012 41 االولى

التجريبية 
 219.899 14.82 124،803 51 الثانية

التجريبية 
 43.409 6.588 128،636 44 الثالثة

 
 
 
 
 

 )6(الجدول 
 .ار تالميذ مجموعات البحث الثالثنتائج تحليل التباين االحادي العم

الداللةاالحصائية  القيمة الفائيةمتوسط مجموع درجة مصدر 



المحسوالمربعات المربعات الحرية التباين
)0.05(عندمستوىالجدولية بة

بين 
   1184.2860.0016 2المجموعات

داخل 
36424،60 134المجموعات

6 0.0037 0.432 2.99 

   37016،74 136 الكلي

 ليس بذي داللة

 
 : درجات مادة التربية االسالمية في االمتحان النهائي للصف االول المتوسط. ت

بلغت متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث في مادة التربية االسالمية في 
درجة ) 69.988(و ) 71.221(و ) 69.839(االمتحان النهائي للصف الخامس االبتدائي 

وعند استعمال تحليل التباين االحادي لمعرفة داللة الفرق بين درجات مادة . على التوالي
اذ آانت ) 0.05(التربية االسالمية بينها، ظهر أّن الفرق ليس ذا داللة احصائية عند مستوى 

وبدرجتي حرية ) 2.99(أصغر من القيمة الفائية الجدولية ) 1.382(القيمة الفائية المحسوبة 
على ان مجموعات البحث الثالث متكافئة في هذا المتغير، والجدوالن وهذا يدل ) 134، 2(
 . يوضحان ذلك) 8 و7(

 
 )7(الجدول 

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لدرجات عينة البحث في التربية االسالمية في 
 .االمتحان النهائي للصف الخامس االبتدائي 

عددافراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 التباين المعياري

التجريبية 
 75.69 8.7 69.829 41 االولى

التجريبية 
 81.691 9.03 71.215 51 الثانية

التجريبية 
 67.511 8.216 69.977 44 الثالثة

 
 ا

 
 
 
 
 )8(لجدول 

نتائج تحليل التباين االحادي لدرجات عينة البحث في مادة التربية االسالمية في االمتحان 
 .لصف الخامس االبتدائيالنهائي ل



مصدر  القيمة الفائية
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المحسوالمربعات

الجدولية بة
الداللة االحصائية 

)0.05(عندمستوى

بين 
   0.0176 113.019 2المجموعات

داخل 
 2.99 1.382 0.0128 10493،829 134المجموعات

    10550339 136 الكلي

 ليس بذي داللة

 
 
 :درجات اختبار المعلومات السابقة في مادة التربية اإلسالمية. ث

لغرض معرفة ما يمتلكه تالميذ مجموعات البحث الثالث من معلومات تتصل بالمادة 
) 20( تالف من )11( قبليًاًاالتعليمية التي ستّّدرس لهم خالل مدة التجربة، اعد الباحث اختبار

فقرات من نوع االختيار من متعدد، ) 10(فقرة موزعة على ثالثة اسئلة ضم السؤال االول 
فقرات من نوع ) 5(فقرات من نوع التكملة، وضم السؤال الثالث ) 5(وّضم السؤال الثاني 

 .المزاوجة
 )12(وللتثبت من سالمة بناء االختبار قبل تطبيقه تّم عرضه على مجموعة من الخبراء

والمتخصصين بطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية، واللغة العربية وطرائق 
فأيدوا . تدريسها، والعلوم االسالمية، والعلوم التربوية والنفسية، ومدرسي المادة ومدرساتها

صالحيته مع اجراء التعديالت على قسم من فقراته، وطبق االختبار بصورته النهائية على 
م، وبعد تصحيح اجاباتهم، وحساب 15/12/2011ميذ عينة البحث يوم الخميس الموافق تال

و ) 2.32(و ) 2.304( بلغت متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث )13(درجاتهم
 لمعرفة داللة الفرق ليس بذي لي، وبعد اجراء التعامل االحصائيوادرجة على الت) 2.75(

) 0.406(اذ آانت القيمة النهائية الفائية المحسوبة ) 0.05(داللة احصائية عند مستوى 
مما يدل على ) 270 و2(وبدرجتي حرية ) 2.99(اصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة 

  ذلكيوضحان) 10 و9(تكافؤ مجموعات البحث الثالث في هذا المتغير، والجدوالن 
 
 
 
 

 )9(الجدول   
المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لدرجات عينة البحث في اختبار المعلومات 

 السابقة في مادة التربية االسالمية
                                                 

 ). 4( الملحق )11(
 ).8( الملحق )12(
 ).                                           7(  الملحق )13(



عددافراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التباين المعياري

التجريبية 
 5.308 2.304 14.488 41 االولى

التجريبية 
 5.383 2.32 13.921 51 الثانية

التجريبية 
 7.565 2.75 14.681 44 الثالثة

 
 )10(الجدول 

نتائج تحليل التباين االحادي لدرجات عينة البحث في اختبار المعلومات السابقة في مادة 
 التربية االسالمية

مصدر  القيمة الفائية
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
الجدوليةالمحسوبة المربعات

حصائية الداللة اال
عند مستوى داللة 

)0.05( 
بين 

   0.066 30.15 2المجموعات

داخل 
 2.99 0.406 0.163 827،81 134المجموعات

    842،89 136 الكلي

 ليس بذي داللة

                                                
 

 : التحصيل الدراسي لآلباء. ج
 في تكافؤ مجموعات البحث الثالث في التحصيل الدراسي لآلباء على اعتمد الباحث

ما ثبت من تحصيل دراسي آلباء تالميذ آل مجموعة من المجموعات الثالث، في البطاقة 
ان تالميذ مجموعات ) 11(المدرسية، والتثبت منها من التالميذ مباشرة، ويبدو من الجدول 

، إذ اظهرت نتائج البيانات )14(صيل الدراسي لآلباءالبحث الثالث متكافئة احصائيا في التح
) 2آا(اصغر من قيمة ) 3.035(المحسوبة ) 2آا(يمة باستعمال اختبار مربع آاي ان ق

) 11(والجدول ) 8(وبدرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 15.51(الجدولية البالغة 
 . يوضح ذلك

 
 )11(الجدول 

المحسوبة ) 2آا(تكرارات التحصيل الدراسي الباء تالميذ مجموعات البحث الثالث، وقيمة 
 والجدولية

                                                 
،         ودرجة )5(، وبذلك أصيح عدد الخاليا )5(في خلية واحدة ألن التكرار المتوقع أقل من ) يقرأ ويكتب(و) أمي( دمجت الخليتان )14(

                                           ).8(الحرية 



 )2آا(قيمة 

حجة المجموعة
يقرأ اميالعينة

متوسطةابتدائيةويكتب
اعدادية 

أو 
 معهد

جامعة 
فما 
 فوق

درجة 
الجدوليةالمحسوبةالحرية

الداللة 
االحصائية 

عند 
مستوى 

داللة 
)0.05( 

التجريبية 
 4 12 10 7 6 2 41 االولى

التجريبية 
 4 14 11 12 8 2 51 الثانية

التجريبية 
 7 10 11 9 5 2 44 الثالثة

ليس بذي  15.51 3.035 8
 داللة

 
 
 : التحصيل الدراسي لألمهات. ح

اعتمد الباحث في تكافؤ مجموعات البحث الثالث في التحصيل الدراسي لألمهات 
على ما ثبت من تحصيل دراسي ألمهات طلبة آل مجموعة من المجموعات الثالث في 

ان تالميذ ) 12( مباشرة، ويبدو من الجدول البطاقة المدرسية، والتثبت منها من الطلبة
اذ اظهرت  ،)15(مجموعات البحث الثالث متكافئة احصائيا في التحصيل الدراسي لألمهات

اصغر من ) 4.392(المحسوبة ) 2آا(ان قيمة ) 2آا(نتائج البيانات باستعمال اختبار مربع 
يوضح ) 12(والجدول ) 8(عند مستوى داللة وبدرجة حرية ) 15.51(الجدولية ) 2آا(قيمة 
 . ذلك

 )12(الجدول 
) 2آا(وعات البحث الثالث، وقيمة تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات تالميذ مجم

 المحسوبة والجدولية
 )2آا(قيمة 

حجم المجموعة
تقرأ اميةالعينة

متوسطةابتدائيةوتكتب
اعدادية 

أو 
 معهد

جامعة 
فما 
 فوق

درجة 
الجدوليةالمحسوبةالحرية

الداللة 
االحصائية 

عند 
مستوى 

)0.05( 
التجريبية 
 7 7 10 8 7 2 41 االولى

التجريبية 
 8 10 9 12 10 2 51 الثانية

التجريبية 
 6 6 12 11 7 2 44 الثالثة

ليس بذي  15.51 4.392 8
 داللة

 : ضبط المتغيرات الدخيلة: رابعا
على الرغم من تطور العلوم التربوية والنفسية، ومحاولتها اللحاق بالعلوم الطبيعية 

متخصصين بهذا المجال المنهج التجريبي، في دقة االجراءات، وفي آثرة استعماالت ال
                                                 

،         ودرجة )5(، وبذلك أصيح عدد الخاليا )5(في خلية واحدة ألن التكرار المتوقع أقل من ) تقرأ وتكتب(و) أمية( دمجت الخليتان )15(

                                       ).8(الحرية 



يدرآون تمامًا الصعوبات التي تواجههم في عزل متغيرات الظواهر التي يدرسونها، أو 
ضبطها؛ ألن الظواهر السلوآية ظواهر غير مادية ومعقدة تتداخل فيها العوامل وتتشابك 

 ). 204-203ص : 1984، همام، 164(
كافؤ االحصائي بين المجموعات التجريبية الثالث وزيادة على ما تّقدم من اجراء الت

، حاول )التحصيل، واالتجاه(في خمسة من المتغيرات ذات التأثير في المتغيرين التابعين 
 الباحث

التي تعتقد أنها تؤثر في سالمة ) غير التجريبية( ضبط عدد من المتغيرات الدخيلة 
 :ية ضبطهاوفيما يأتي هذه المتغيرات الدخيلة، وآيف. التجربة

 
 

 : االندثار التجريبي. أ
المقصود باالندثار التجريبي، األثر المتولد عن ترك أو انقطاع عدد من االتالمي 

الخاضعين للتجريب مما يترتب على هذا الترك أو االنقطاع تأثير في النتائج  ) عينة البحث(
 ). 98ص : 1981، الزوبعي، 68(

ذ إلى الترك، أو االنقطاع، أو االنتقال من صف والبحث الحالي لم يتعرض فيه التالمي
إلى اخر، أو من المدرسة واليها، عدا حاالت الغياب الفردية التي تعرضت لها مجموعات 

 . البحث الثالث بنسب ضئيلة وبطريقة تكاد تكون متساوية
 :الحوادث المصاحبة. ب

قل سيرها، لم تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى أي حادث أو ظرف طارئ يعر
 . بجانب اثر المتغير المستقل، لذا امكن تفادي اثر هذا العامل) المتغيرين التابعين(ويؤثر في 

                                 

 
 : الفروق في اختيار افراد العينة. ت

حاول الباحث قدر االمكان تفادي تأثير تداخل هذا المتغير في نتائج البحث وذلك 
وائي للعينة، فضًال عن اجراء عمليات التكافؤ االحصائي بين تالميذ باالختيار العش

المجموعات التجريبية الثالث في بعض المتغيرات التي يمكن ان يكون لتداخلها مع المتغير 
زيادة على ان التالميذ ينتمون إلى ). التحصيل، واالتجاه(المستقل اثر في المتغيرين التابعين 

 . ومن منطقة سكنية واحدةبيئة اجتماعية متشابهة، 
  :ادوات القياس. ث

سيطر الباحث على هذا المتغير باستعمال االدوات نفسها مع تالميذ المجموعات 
التجريبية الثالث، اذ استعملت االختبارت التكوينية الثماني، واالختبار التحصيلي النهائي، 

 . واختبار االتجاه
مادة التربية اجراءات اختبار المعلومات السابقة في . ج

 : االسالمية
ان االختبار الذي يعطى لتالميذ مجموعات البحث الثالث في اول التجربة ربما يكون 
في حد ذاته خبرة تعليمية تؤثر في هؤالء التالميذ، بحيث يغيرون استجاباتهم في االختبار 



ل ام ال التحصيلي البعدي، بصرف النظر عّما اذا آان قد ادخل في البحث المتغير المستق
بحيث يكون من الصعب القول بان نتائج هذا االختبار هي من فعل المعالجة الجديدة لمادة 
التربية االسالمية، ولتفادي تأثير هذا العامل اجرى الباحث اختبارًا إلغراض التكافؤ فقط بين 

 . تالميذ مجموعات البحث الثالث في المعلومات السابقة عن المادة
 

                                                   

 : اثر اإلجراءات التجريبية. ح 
 : حاول الباحث الحد من اثر هذا العامل في سير التجربة وتمثل ذلك في اآلتي

 :المادة الدراسية. 1
آانت المادة الدراسية المحددة للتجربة موّحدة للمجموعات التجريبية الثالث، وهي 

 . م2012-2011المية المقرر تدريسية للعام الدراسي موضوعات آتاب التربية االس

  :المعلم. 2

فيما يتعّلق باحتمال تداخل تأثير هذا العامل في نتائج التجربة، درس الباحث 
مجموعات البحث الثالث، وهذا يضفي على التجربة درجة من درجات الدقة 

لمتغير المستقل صعبًا، والموضوعية، الن إفراد معلم لكل مجموعة يجعل رّد النتائج إلى ا
فقد تعزى إلى تمكن احد المعلمين من المادة اآثر من االخرين، أو إلى صفاته الشخصية، 

 . أو إلى غير ذلك من العوامل
 : توزيع الحصص. 3

تمت السيطرة على هذا المتغير بالتوزيع المتساوي للدروس بين مجموعات البحث 
سبوعيًا، بمعدل حصة واحدة لكل الثالث، فقد آان الباحث يدرس ثالث حصص ا

مجموعة، بحسب منهج توزيع وزارة التربية لمادة التربية االسالمية للصف السادس 
، وتم هذا باالتفاق مع ادارتي )10ص :1994، جمهورية العراق، 39(ابتدائي، 

المدرستين، ومعلم التربية االسالمية، ومدرستها على تنظيم جدول توزيع حصص مادة 
السالمية للصف السادس ابتدائي، وقد تم توزيع حصص المجموعات الثالث يوم التربية ا

االحد للتلميذات ويوم االربعاء للتالميذ في النصف الدراسي االول، ويوم االحد للتالميذ 
 ويوم االربعاء للتلميذات في النصف 

 
                                      

لحصة الثانية من يوم االحد والحصة االولى من الدراسي الثاني، وذلك بأّن تكون ا
يوم االربعاء للمجموعة التجريبية االولى، وتكون الحصة الثالثة من  يومي االحد 
واالربعاء للمجموعة التجريبية الثانية وتكون الحصة االولى من يوم االحد، والحصة 

 . يوضح ذلك) 13(الثانية من يوم االربعاء للمجموعة التجريبية الثالثة، والجدول 
 
 

 )13(الجدول              



 توزيع حصص مادة التربية االسالمية على تالميذ مجموعات البحث الثالث

 الفصل الدراسي االول
 الثاني الدراسي الفصل

الحصةالساعة اليوم الجنسالحصةالساعة اليوم الجنسالمجموعة
التجريبية  االحد تالميذ االحدتلميذات

الحصة  8.50االربعاء تالميذ االولى
الحصة  8.00االربعاءتلميذات يةالثان

 االولى
التجريبية  االحد تالميذ االحدتلميذات

الحصة  9.45االربعاء تالميذ الثانية
الحصة  9.45االربعاءتلميذات الثالثة

 الثالثة
التجريبية  حداال تالميذ االحدتلميذات

الحصة  8.00االربعاء تالميذ الثالثة
الحصة  8.50االربعاءتلميذات االولى

 الثانية
 

  :الوسائل التعليمية. 4
حرص الباحث على ان تقدم الوسائل التعليمية التي اعتمدتها في التجربة إلى تالميذ 
مجموعات البحث الثالث بطريقة واحدة من حيث تشابه السّبورات، واستعمال الطباشير 

 .  آتاب التربية االسالمية المقرر للصف السادس االبتدائيالملون، فضًال عن
 

                            

 :بناية المدرسة. 5
طبقت التجربة في مدرستين في نفس البناية وفي نفس الصفوف أي متشابهة من حيث 
المساحة، وعدد الشبابيك، واالنارة، والتهوية، وعدد المقاعد، ونوعها وحجمها لكونهما 

 . اوم احداهما عكس االخرىتد
 
 :مدة التجربة.   خ

آانت مدة التجربة متساوية لمجموعات البحث الثالث، اذ بدأت في يوم الخميس 
 . م5/5/2012م، وأنتهت في يوم االثنين الموافق 15/12/2011الموافق 
 
 :تحديد المادة العلمية: خامسا

دة التجربة، وهي الموضوعات جميعها حدد الباحث المادة العلمية التي سيدرسها في اثناء م
) 16(التي تضمنها آتاب التربية االسالمية المقرر للصف السادس ابتدائي، البالغ عددها 

 . موضوعًا اسالميًا
 : صياغة االهداف السلوآية: سادسا

ان تحديد االهداف السلوآية امر ضروري في العملية التعليمية؛ ألّنها تتضمن 
لتي يتوقع أّن يظهرها التالميذ بعد مرورهم بمواقف وخبرات تعليمية  السلوآيات النهائية ا

وتساعد على تقويم التالميذ، وتحقيق ما ينوي المعلم ) 88ص : 1986، ابراهيم والكلزة، 3(



، 110(عمله في الحصة الدراسية؛ ألّنها محددة تحديدًا دقيقًا، وقابلة للمالحظة والقياس 
 ). 102 ص 1987عريفج ومصلح، 

ان صياغة االهداف التعليمية واستعمالها يؤدي دورًا ) ,Madosمادوس (ويؤآد 
مرآزيًا واساسيًا في التدريس، والتعلم، فاذا عُُرفت االهداف بوضوح اصبحت نماذج أو 

وتزداد ) 118ص : 1999، زاير، 61(خططًا تساعد على تشكيل عملية التدريس وارشادها 
  مدخل التعلم من اجل التمكن اهمية تحديد االهداف السلوآية في

 
                             

اذ ستكون دليًال في تخطيط الدراسة، وتنفيذها، وبناء االختبارات التكوينية واعداد 
، آامل، 139(مصادر التعلم البديلة عند تقديم التعليم العالجي واعداد االختبارات النهائية 

 ). 13-7ص : 1999
) 9الملحق (تي اعدتها وزارة التربية لمادة التربية االسالمية وفي ضوء االهداف ال
لتدريس موضوعات التربية االسالمية في الصف ) سلوآية(اشتق الباحث اهدافًا خاصة 

هدفًا سلوآيًا، وعرضت هذه االهداف على مجموعة ) 124(السادس االبتدائي، بلغ عددها 
 والمتخصصين بطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية، واللغة )16(من الخبراء

العربية وطرائق تدريسها، والتربية وعلم النفس، والجامعة االسالمية ومدرسي التربية 
القتها بالمادة الدراسية،وفي االسالمية ومدرساتها لبيان ارائهم في سالمة صياغتها، ومدى ع

ضوء مالحظاتهم ومقترحاتهم عدلت قسم من االهداف، واعيدت صياغة اهداف اخرى، 
 ). 11الملحق (حتى اتخذت صيغتها النهائية 

 
 :اعداد الخطط الدراسية: سابعا

 

ُيعّد التخطيط احد العناصر المهمة التي يتوقف عليها النجاح في عملية التعليم، وال 
 تحقق هذه العملية نجاحات جيدة بمعزل عن التخطيط الجيد، اذ يتحمل المعلم يمكن أّن

مسؤولية آبيرة في تخطيط المواد التي يعلمها لتالميذه، ألّن الخطة التعليمية تعكس الصورة 
الحقيقية لكل مجهودات المعلم ونشاطاته وفعالياته في داخل الصف وتسهل عملية التعليم 

وتكشف عن االهداف التي يرمي إلى تحقيقها، والطريقة التي ينبغي وتحول دون عشوائيته، 
 ). 22ص : 1986، ابراهيم والكلزة، 3(ان يعتمدها، والوسائل التي يستعملها 

ولما آان اعداد الخطط التعليمية يّعد واحدًا من متطلبات التعليم الناجح اعد الباحث 
ة للصف السادس ابتدائي المقرّر الخطط التعليمية لموضوعات آتاب التربية االسالمي

تدريسها في إثناء مدة التجربة في ضوء محتويات الكتاب المدرسي واالهداف السلوآية 
مع تالميذ مجموعات البحث ) األستجواب والمناقشة(للمادة على وفق الطريقة التقليدية 

ب المجموعات الثالث، وخططًا اخرى لالساليب العالجية للتعلم من اجل التمكن معتمدة أسلو
الصغيرة في تعليم تالميذ المجموعة التجريبية االولى، واسلوب اعادة التعليم في تعليم 
المجموعة التجريبية الثانية، واسلوب اسئلة المراجعة في تعليم تالميذ المجموعة التجريبية 

 )18(خبراء من هذه الخطط جميعها على مجموعة من ال)17(الثالثة وقد عرضت نماذج
والمتخصصين بطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية، واللغة العربية وطرائق 

                                                 
 ).                                               8 ( الملحق(16)

 ).9( الملحق )17(
 ). 8( الملحق )18(



تدريسها، والتربية وعلم النفس، ومعلمي التربية االسالمية ومدرساتها الستطالع ارائهم، 
ن نجاح ومالحظاتهم، ومقترحاتهم، لغرض تحسين صياغة تلك الخطط، وجعلها سليمة تضم

التجربة، وفي ضوء ما أبداه الخبراء اجريت التعديالت الالزمة عليها، واصبحت جاهزة 
 .للتنفيذ

 
 : اعداد االختبارات التكوينية: ثامنا

، ضرورة ربط التعلم من أجل التمكن باالختبارات التكوينية، ),Bloomبلوم (يرى 
م للموضوع الدراسي إلى تالميذ اذ تساعد االختبارات على تشخيص الطلبة في إثناء تعليمه

متمكنين، وخالفهم غير المتمكنين وتعقبها عملية رسم أسلوب تعلم عالجي ثم تطبيقه على 
، عطا اهللا، 115(مجموعة التالميذ غير المتمكنين للوصول بهم إلى مستوى التمكن المطلوب 

الثبات، وقد حاول الباحث الحصول على اختبارات جاهزة تتصف بالصدق و) 13ص:1985
وتغطي موضوعات آتاب التربية االسالمية جميعها للصف السادس ابتدائي، لكنه لم يجد 
غير اختبار واحد يغطي موضوعات الفصل االول من الكتاب المدرسي المقرر وليس 

، مما حدا بالباحث إلى اعداد ثمانية اختبارات تكوينية طبق آل منها بعد إنهاء )19(جميعها
دقيقة لتطبيق هذه ) 20(من قدره تدريس آل وحدة من الوحدات الدراسية الثمانية وبز

، معتمدة على محتوى آتاب التربية )20(االختبارات على تالميذ مجموعات البحث الثالث
 . االسالمية للصف السادس االبتدائي، واالهداف السلوآية المعدة

ضوعية لقدرتها على تغطية قدر آبير من المادة اختار الباحث االختبارات المو
ولسرعة تصحيحها، زيادة على انها تمكن التالميذ من معرفة اغالطهم ومواطن ضعفهم في 
دراستهم، وامتيازها بدرجة عالية من الصدق والثبات، وصياغة اسئلته محددة وواضحة 

، اذ عرضت )13-12ص : 1999، محمد، 142(وغير قابلة للتأويالت والتفسيرات المتعددة 
فقرات االختبارات التكوينية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في طرائق تدريس 
القرآن الكريم والتربية االسالمية، واللغة العربية وطرائق تدريسها، والتربية وعلم النفس، 

، )21(اوالجامعة االسالمية، وآلية العلوم االسالمية، ومدرسي التربية االسالمية ومدرساته
 :إلبداء ارائهم وحكمهم على ما ياتي

 .  مدى مالءمة فقرات االختبار للوقت المحدد لها.1
 .  مدى مالءمة التعليمات واالمثلة لمستوى نضج التالميذ.2
المعرفة، والفهم، (الثة االولى  صالحية فقرات االختبار في مدى قياسها للمستويات الث.3

، وفي ضوء اراء الخبراء )Bloomبلوم (من المجال المعرفي من تصنيف ) والتطبيق
ومالحظاتهم، اعيدت صياغة قسم من الفقرات، وعّدل البعض االخر منها، واصبحت 

 . يوضح ذلك) 14(االختبارات التكوينية جاهزة للتطبيق والجدول 
 
 

                                                 
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط      اثر استراتيجية االختبارات القبلية     " اختبار الجميلي، ندى فيصل فهد، في رسالتها الموسومة بـ           )19(

 ). رسالة ماجستير غير منشورة(م 2000كلية التربية ابن رشد، / ، جامعة بغداد "في مادة التربية االسالمية
 ).                                            12( الملحق )20(
 ).                                             8( الملحق )21(



 )14(الجدول 
  التكوينية، ومحتواها، وتاريخ تطبيقهااالختبارات

 تاريخ التطبيق المحتوى االختبارات التكوينية
االختبار التكويني 

 االول
م25/12/2011 )تحريم السرقة(الحديث االول 

االختبار التكويني 
 الثاني

 م10/1/2012 )حسن الجوار(الحديث الثاني
االختبار التكويني 

 الثالث
 م25/1/2012 )دينبر الوال(الحديث الثالث

االختبار التكويني 
 الرابع

 م1/3/2012 )اتقان العمل(الحديث الرابع
االختبار التكويني 

 الخامس
 م22/3/2012 )محاسبة النفس(الحديث الخامس

االختبار التكويني 
 السادس

 م5/4/2012 )معرآة االحزاب/ غزوة الخندق(
االختبار التكويني 

 السابع
 م15/4/2012 )صلح الحديبية(

 م30/4/2012 )غزوة خيبر( االختبار التكويني 
 

 
 

 :اعداد اداتي البحث: تاسعا
 : االختبار التحصيلي: اوًال

ُيعّد االختبار التحصيلي من اآثر الوسائل المستعملة في تقويم تحصيل التالميذ، وهو 
: 1993ي، ، الزبيد64(االداة التي توضح مدى تحقيق المادة لالهداف المرسومة لها 

 . ، وقد استعمل الباحث الخريطة االختبارية التي تم اعدادها لهذا الغرض)222ص
 :اعداد الخريطة االختبارية

ُتعّد الخريطة االختبارية الرآيزة االساسية التي يستند اليها الباحث في الكشف عن 
وعات صالحية االختبار، وال سيما درجة االتساق الداخلي لالختبار، وتمثيله للموض

وبحسب االهمية النسبية لكل منهما، زيادة ) 10ص :1999، عبد الهادي، 105(المطروحة 
على انها  من متطلبات صدق المحتوى، وآونها تزيد من ثقة التالميذ بعدالة االختبار، 

لذا اعّد ). 129ص : 1984، البغدادي، 27(وتساعد في قياس مدى تحقق اهداف المادة 
ة شملت محتوى موضوعات آتاب التربية االسالمية جميعها للصف الباحث خريطة اختباري

السادس االبتدائي، واالهداف السلوآية للمستويات الثالثة االولى من المجال المعرفي 
، وقد حسبت اوزان محتوى )المعرفة، والفهم، والتطبيق(،           )Bloomبلوم (لتصنيف 

اما في تحديد اوزان اهمية . ها آل موضوعالموضوعات في ضوء عدد المفاهيم التي يتضمن
، فقد اعتمد الباحث على اعداد )، وفهم، وتطبيقعرفةم(المستويات الثالث لالهداف  

 . االهداف السلوآية في آل مستوى، بحسب اهداف آل موضوع إلى العدد الكلي لالهداف



ة من وحّدد عدد الفقرات في آل مستوى من المستويات الثالثة لالهداف السلوآي
فقرة في ضوء عدد الفقرات الكلي، واالهمية ) 40(مجموع فقرات االختبار النهائي بـ 

النسبية لمحتوى الموضوعات، واالهمية النسبية لمستويات االهداف السلوآية في الخريطة 
 . يوضح ذلك) 15(االختبارية، الجدول 

 
 )15( الجدول 

 لبعديالخريطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيلي ا
عددمستويات االهداف 

 السلوآية
عددفقرات آل مستوى 

 في االختبار
 الموضوعات ت

عدد 
 صفحات

آل 
موضو

 ع

نسبة اهمية 
تطبيق فهم معرفة المحتوى

مجموع 
االهداف 
تطبيق فهم معرفةالسلوآية

مجموع 
فقرات 
 االختبار

 3 1 1 1 7 1 3 3 6،2499 3 تحريم السرقة 1
 2 0 1 1 7 0 5 2 8،3332 3 حسن الجوا ر 2
 2 0 1 1 8 1 5 2 8،3332 3 بر الوالدين 3
 4 1 2 1 7 1 5 1 4،1666 2 اتقان العمل 4
 2 0 1 1 7 1 3 3 4،1666 2 محاسبة النفس 5
 2 1 0 1 8 2   4 2 6،2499 3 تحريم الغيبة 6
 3 1 1 1 9 2 5 2 8،3332 3 العفو عن السيى 7
الحفاظ على   8

 2 0 1 1 6 1 4 1 8،3332 3 امةالمتلكات الع
 3 1 1 1 10 1 6 3 6،2499 3 النهي عن السب 9

 3 1 1 1 10 2 2 6 8،3332 3 اختباراالصدقاء10
 2 0 1 1 7 0 2 5 6،2499 3 الخندقواالحزاب11
 2 0 1 1 9 1 3 5 6،2499 3 صلح الحديبية12
 2 0 1 1 8 0 3 5 4،1666 2 غزوة خيبر13
 3 0 2 1 7 0 2 5 4،1666 2 فتح مكة14
 2 0 1 1 8 0 2 6 6،2499 3 )ع (خديجة15
 3 1 1 1 6 1 4 1 4،1666 2 حذيفة بن اليمان16
 40 177 16 124 14 58 52 %100 43 المجموع 

 
نسبةاهمية 

مستويات االهداف 
 السلوآية

  41،93 46،77  
 11،30 100%     

 
                                              

 : صياغة فقرات االختبار
فضل الباحث االختبارت الموضوعية ألّنها تتصف بالشمول ولها القدرة على تغطية 
اآبر قدر من المادة الدراسية ويمكن االجابة عنها بطريقة اسرع، وتتسم بجودة عالية في 

، زيادة على انها اآثر انواع االختبارات )17ص:1999، محمد، 142(الصدق والثبات 
تقويمًا الهداف المادة الدراسية في يسر وسهولة على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذل في 

 . تصميمها



واختير اربعة انواع من االختبارات الموضوعية في بناء فقرات اختبار التحصيل 
 لما يتصف به (Multiple Choice Test)النوع االول هو االختيار من متعدد : الدراسي

: 1999، محمد، 142(من صدق وثبات، وقدرة على قياس آثير من مخرجات التعلم 
، زيادة على سهولة تحليل نتائجه احصائيًا، وقدرته على الحد من اثر الحدس )47ص

 Completion)والنوع الثاني هو اختبار التكميل ) 68ص: 1989، ابراهيم، 1(والتخمين  
Test) 54(   الذي يوصف بأّنه  سهل االعداد، ويشمل اجزاء واسعة من المادة الدراسية ،

 الذي (True, False)والنوع الثالث هو الصواب والغلط ) 277ص:1999الدليمي، 
، 134(يوصف بانه سهل االعداد والتصحيح، ويشمل اجزاء واسعة من الكتاب المدرسي 

 (Matching Test)لرابع هو اختبار المزاوجة والنوع ا) 213ص   : 1998القاسمي، 
الذي يقيس بطريقة موضوعية قدرات التالميذ العقلية على اآتشاف العالقات بين المعلومات 

 ). 36ص:1995، صبحي، 87(العلمية، فضًال عن ان مجال التخمين فيه ضعيف 
ن العدد فقرة ع) 16(فقرة بزيادة ) 56(وبلغ عدد فقرات االختبار بصيغته االولية 

 . الذي حدد في الخريطة االختبارية
                                  

 : صدق االختبار
ان االختبار الجيد البد من ان يكون صادقًا، وال يكون صادقًا اال عندما يقيس ما ُأعّد 

، ومن اجل التحقق من صدق االختبار، وجعله )677ص:1985، الغريب، 126(لقياسه 
ف التي وضع من اجلها اعتمدت ثالثة مؤشرات رئيسة آل منها إلى نوع من محققًا لالهدا

انواع الصدق هي صدق المحتوى، والصدق المرتبط بمحك، والصدق الظاهري، وُيعّد 
صدق المحتوى من انواع الصدق التي تستعمل في االختبارت محكية المرجع، الذي يتطلب 

خريطة االختبارية مؤشرًا من مؤشرات صدق تحديد المحتوى المراد قياسه، وُيعّد بناء ال
 .المحتوى

ولتحقيق صدق االختبار عرضت فقرات االختبار على مجموعة من الخبراء 
والمتخصصين في طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية واللغة العربية وطرائق 

 البداء ارائهم ومالحظاتهم في صالحية الفقرات في قياس )22(تدريسها والتربية وعلم النفس
محتوى المادة، من خالل اهدافها السلوآية، زيادة على صالحية بناء تلك الفقرات وشمولها، 

 . وصياغتها والمستويات التي تقيسها
ن الفقرات خبيرًا عّدلت قسم م) 20(وبعد تحليل استجابات الخبراء البالغ عددهم 

فأآثر من موافقة الخبراء، أي قبلت الفقرات %) 80(وقبلت الفقرات التي حصلت على نسبة 
مربع (خبيرًا فأآثر من المجموع الكلي لعدد الخبراء، وعند استعمال ) 18(التي اتفق عليها 

) 2آا(وهي اآبر من قيمة ) 5.4(المحسوبة لهذا العدد من الخبراء ) 2آا(تبين ان قيمة ) آاي
يوضح ) 16(، والجدول )1(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.84(الجدولية 

 . ذلك
 
 )16(الجدول 

                                                 
                      ).                     8( الملحق )22(



النسب المئوية وقيم آاي تربيع الستجابات الخبراء لمعرفة صالحية فقرات االختبار 
 التحصيلي البعدي

 ارقام الفقرات
مجموع 
الفقرات

عدد 
الخبراء 
 المؤيدين

عدد 
الخبراء 

غير 
 دينالمؤي

النسبة 
المئوية 

للمؤيدين 
% 

قيمة 
) 2آا(

المحسوبة

الداللة 
االحصائية 

عند مستوى 
)0.05()23( 

1 ،4 ،5 ،6 ،
18،20 ،27 ،

29 ،30 ،32 
دالة احصائيًا 15 100% - 15 10

2 ،7 ،8 ،10 ،
16 ،19 ،23 ،
25 ،31 ،33 ،
37 ،39 ،40 

دالة احصائيًا 11.26 93.33 1 14 13

3 ،9 ،11 ،
14 ،21 ،24 ،
26 ،28 ،34 ،
35 ،36 ،37 

دالة احصائيًا 8.06 86.66 2 13 12

12 ،13 ،15 ،
دالة احصائيًا 5.4 80% 3 12 5 17،22

 
 :صياغة تعليمات االختبار

اعد الباحث بعد اعداد فقرات االختبار، والتثبت من صالحيتها التعليمات الخاصة 
 : باالختبار التحصيلي البعدي على النحو االتي

 : تعليمات االجابة عن فقرات االختبار. أ
منت الغرض من تض) البعدي(وضع الباحث تعليمات عن االختبار التحصيلي 

االختبار، وطريقة االجابة عن فقراته مع انموذج لحلها، وضرورة االجابة عن فقرات 
االختبار جميعها، وروعي في صياغة التعليمات أْن تكون مفهومة وواضحة للتالميذ، 
وتضمنت التعليمات عدد اسئلة االختبار التحصيلي وفقراته، وطلب منهم قراءة فقرات 

بدقة قبل تثبيت االجابة التي يعتقدوا أّنها صحيحة، وتضمنت التعليمات االختبار جميعها 
 ). عينة البحث(ايضًا بعض المعلومات الخاصة بالتالميذ 

 

                                                 
 ).     3.841(تبلغ ) 1(ودرجة حرية ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) 2كا( قيمة )23(

 

                                                           
                     



 :تعليمات التصحيح. ب
خصصت درجة واحدة للفقرة التي يجاب عنها بطريقة صحيحة، وصفر للفقرة التي 

وآة والفقرات التي تحمل اآثر يجاب عنها بطريقة غير صحيحة، وعوملت الفقرات المتر
من اختيار واحد، والفقرات التي ال تكون االجابة عنها واضحة، معاملة االجابات غير 

 . الصحيحة
 :االختبار االستطالعي

لغرض معرفة الوقت الذي تستغرقه االجابة عن االختبار التحصيلي البعدي، والتثبت 
، والوقت الذي يستغرق في االجابة من وضوح فقراته، ومستوى صعوبتها، وقوة تمييزها

عنها، طبق االختبار على عينة استطالعية ممثلة لعينة البحث االساسية تقريبًا اذ اختيرت من 
تلميذأ وتلميذة من ) 100(مجتمع البحث نفسه، ولها مواصفات عينة البحث عينها، تألفت من 
ة الصحابة للبنات يوم تالميذ الصف السادس ابتدائي في مدرسة الصحابة للبنين ومدرس

 م، بعد ان ثبت 25/4/2012الثالثاء الموافق 
                           

الباحث من اآمالهم موضوعات التربية االسالمية جميعها قبل هذا التاريخ، اذ طلب 
منهم تأشير حاالت الغموض في التعليمات وفي الفقرات في إثناء االجابة، واالستفسار عنها 

دها وتعديلها، وبعد تطبيق االختبار اتضح ان التعليمات واضحة، واتضح ان بهدف تحدي
 .)24(دقيقة) 40(الوقت الذي استغرق في االجابة عن فقرات االختبار آان         

 
 :التحليل االحصائي لفقرات االختبار

 
إّن الهدف من عملية تحليل فقرات االختبارات محكية المرجع هي التحقق من انها تؤدي  

ية تقدير صدقها يعتمد على نتائج نوعين مختلفين الغرض الذي صممت من اجله، وان عمل
من التحليل، يختص النوع االول بتحديد مدى مطابقة آل فقرة مع الهدف السلوآي الذي 
تقيسه والذي يقوم به عادة الخبراء والمختصصين، ويختص النوع الثاني بتحديد العالقة بين 

يعتمد على التحليل االحصائي لدرجات ما تقيسه الفقرة واستجابات التالميذ على هذه الفقرة و
، ويرمي التحليل االحصائي لفقرات االختبارات )57-51ص:1986، عالم، 117(الفقرات 

 :المحكية المرجع إلى حساب القوة التميزية لها، ومعامالت صعوبتها، وعلى النحو االتي
 
 : القوة التميزية للفقرات. أ

                                                 
 45+35زمن ابطأ طالب         +         زمن اسرع طالب  )24(

  دقيقة               40 = ------------ = -------------------------------------= زمن االختبار 
 )       108ص:1977، البياتي، 30(  2             2
 
 
 
 

                    



 
ميذ الحاصلين على درجات مرتفعة، وبين من يقصد بها قدرتها على ان تميز بين التال

: 1999، الظاهر، 99(حصلوا على درجات منخفضة في السمة التي تقيسها الفقرات        
فالفقرة الفعالة هي تلك الفقرة التي تقيس السمة، وتميز بين تلميذين يختلفان فعًال ) 129ص

ة دون غيرها، ومن الطرائق في السمة اختالفًا سلوآيًا وفي الوقت نفسه تقيس سمة معين
آوآس (الشائعة في حساب القوة التميزية لفقرات االختبارات المحكية المرجع طريقة 

التي تعتمد اعادة االختبار على عينة من التالميذ اذ يتم تطبيقه مرة قبل تدريس ) وفارجاس
ص : 1998، عودة، 122(المادة، وتتم اعادته مرة اخرى بعد االنهاء من تدريس المادة 

، ولتحقيق هذا طبق االختبار على تالميذ شعبتين اختيروا عشوائيًا من شعب الصف )301
 مدرسة ام )25(سبع شعب في مدرسة ام الربيعين للبنين) 7(السادس ابتدائي البالغ عددها 

تلميذآ وتلميذة قبل تدريس آتاب التربية االسالمية، ) 60( وبلغ عددهم )26(الربيعين للبنات
وبعد االنتهاء من تدريس هذا الكتاب اعيد تطبيق االختبار على العينة نفسها ثم صححت 

، 122( ول والثاني االجابات، وحسب عدد االجابات الصحيحة لكل فقرة في التطبيقين اال
، ويرى )0.61(و ) 0.40(فكانت القوة التمييزية للفقرات بين ) 301ص:1998عودة، 

.   فأآثر) 0.20(ان فقرات االختبار ُتعّد جيدة اذ آانت قوة تمييزها ) Brownبراون (
(178, Brown, 1981, P:109) على الرغم من ان الفقرات ذات القدرة التمييزية 

 تستبعد من االختبارويحتفظ بها فيه لكونها تقيس اهدافا ينبغي تحققها المنخفضة قد ال
 .يوضح ذلك) 17(الجدول ) 299ص:1998، عودة، 122(

 
 )17(الجدول 

 قوة تمييز فقرات االختبار التحصيلي البعدي

تسلسل  تسلسل السؤال ت
 الفقرة

قوة 
تسلسل  تسلسل السؤال ت التمييز

 الفقرة
قوة 

 التمييز
 0.48 21 الثاني 25 0.41 1 االول 1
2  2 0.41 26  22 0.45 
3  3 0.46 27  23 0.43 
4  4 0.41 28  24 0.59 
5  5 0.42 29  25 0.59 
6  6 0.44 30  26 0.47 
 0.41 27 الثالث 31 0.45 7  7
8  8 0.44 32  28 0.43 
9  9 0.45 33  29 0.61 

10 10 0.48 34  30 0.41 
11 11 0.40 35  31 0.45 
12 12 0.60 36  32 0.61 

                                                 
 .اربع شعب) 4(    مدرسة ام الربيعين للبنين عدد شعبها )25(
 .              ثالث شعب) 3(بعين للبنات عدد شعبها     مدرسة ام الر)26(



 0.42 33 الرابع 37 0.41 13 13
14 14 0.41 38  34 0.59 
15 15 0.40 39  35 0.48 
16 16 0.48 40  36 0.44 
17 17 0.47   37 0.41 
18 18 0.45   38 0.44 
19 19 0.44   39 0.40 
20 20 0.56   40 0.47 

 
   :معامل صعوبة الفقرات. ب

إْن حساب معامل صعوبة  أو سهولة الفقرة يحقق لنا غايتين، االولى هي تقديم تسلسل 
، )199ص:1998، عودة، 122(الفقرات ضمن االختبار يتدرج من السهلة إلى الصعبة 

اما الثانية فان حساب معامل صعوبة الفقرة أو سهولتها يساعدنا في الحكم على قدرة الفقرة 
 قبل وبعد التدريس اذ ينبغي ان تزداد قيم السهولة بعد التعلم عن قيمه في قياس نواتج التعلم

، ولتحقيق ذلك حسب الباحث معامل السهولة )67ص:1986، عالم، 117(قبل التعلم 
، فكانت معامالت سهولة فقرات )1.0(للفقرات باستعمال معادالت تراعي اجاباتها 
، اذ تشير )0.96(و ) 0.32(وحت بين االختبار التحصيلي البعدي قبل التعلم وبعده ترا

إلى ان أي فقرة ضمن توزيع معامالت الصعوبة يتراوح بين " Anastasiانستازي "
يمكن ان تكون مقبولة وينصح ان يحتفظ بها في ملحق الفقرات اذا آانت ) 0.80 – 0.20(

، اما في االختبارات المحكية (Anastasi, 1976,P:209 ,170)معيارية المرجع 
جع فيفضل ابقاء الفقرات التي تتجاوز معامالت صعوبتها هذين الحدين وذلك لكونها المر

 .يوضح ذلك) 18(والجدول ) 299ص: 1998، عودة، 122(تقيس اهدافًا ينبغي تحققها 
 
 )18(الجدول 

 معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيلي البعدي

تسلسل  تسلسل السؤال ت
 الفقرة

معامل 
تسلسل  سؤالتسلسل ال ت الصعوبة

 الفقرة
معامل 

 الصعوبة
 0.56 21 الثاني 25 0.88 1 االول 1
2  2 0.63 26  22 0.72 
3  3 0.70 27  23 0.96 
4  4 0.56 28  24 0.72 

5  5 0.72 29  25 0.66 

6  6 0.93 30  26 0.63 
 0.56 27 الثالث 31 0.63 7  7
8  8 0.93 32  28 0.66 
9  9 0.56 33  29 0.79 

10 10 0.72 34  30 0.88 



11 11 0.72 35  31 0.72 
12 12 0.74 36  32 0.90 
 0.48 33 الرابع 37 0.60 13 13
14 14 0.56 38  34 0.78 
15 15 0.90 39  35 0.54 
16 16 0.38 40  36 0.72 
17 17 0.77   37 0.81 
18 18 0.96   38 0.90 
19 19 0.37   39 0.59 
20 20 0.32   40 0.94 

 
                                                           

 : ثبات االختبار
يقصد بثبات االختبار دقة فقراته، واتساقها فيما بينها في قياسي الخصيصة المراد 

 . (Eble, 1972, P: 409 ,184)قياسها 
عينة التحليل االحصائي تم حساب ثبات االختبار المحكي المرجع من خالل درجات 

فقرة، وقد اعتمد الباحث اجابات تالميذ عينة التمييز نفسها البالغ ) 40(للفقرات البالغ عددها 
تلميذآ وتلميذة، وقد حسب الثبات للفقرات الموضوعية بمعادلة آودر ) 10(عددهم 

ساق الداخلي  وُتعّد هذه المعادلة من اآثر المعادالت شيوعًا الستخراج االت20-ريتشاردسون
االختيار من متعدد، والمزاوجة، (لالختبار اذا آانت فقراته جميعها من النوع الموضوعي 

: 1985، دوران، 55(التي تكون لها إجابة واحدة محددة ) والصواب والغلط والتكميل
وقد آان معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة يمثل ثبات االختبار ) 0.70(فبلغ ) 165ص

المرجع، ولكي يمثل ثبات االختبار محكي المرجع البد من تصحيحه بمعادلة المعياري 
، وبلغ معامل            %)90(، في ضوء درجة المحك البالغة )Livingstonاليفنجستون (

، وُيعّد معامل الثبات هنا مقبوًال بالنسب إلى )0.94(ثبات االختبار باستعمال هذه المعادلة 
 ,William فإّنها تعّد جيدة ) 0.68( التي اذا بلغ معامل ثباتها االختبارات غير المقننة

1966, P:22).،197 ( 
 
 : اعداد مقياس االتجاه نحو مادة التربية االسالمية: ثانيًا

اهتمت البحوث التربوية الحديثة بوسائل قياس االتجاهات، ودراسة العوامل المسؤولة 
م النفس االجتماعي بموضوع االتجاه ودراسته عن تشكلها، وجاء هذا االهتمام الشديد في عل

لقيمة مفهوم االتجاه ليس بوصفه مؤشرًا للتنبؤ بالسلوك فحسب، بل ايضًا لفهم الظواهر 
 ، )163ص:1989، محمود، 144(النفسية واالجتماعية المختلفة

 
                             

نن للحصول على عينة موقف مق"بانه " Tylorتايلور "والمقياس بحسب ما يعرفه 
 . (Tylor, 1971, P:35 , 195)من سلوك الفرد ويعبر عن هذه العينة باالرقام 

 : اعداد فقرات المقياس



بهدف التوصل إلى قياس دقيق التجاهات التالميذ نحو مادة التربية االسالمية، وبعد  . أ
لمه مقياسًا االطالع على االدبيات المتوافرة في هذا المجال لم يجد الباحث على حد ع

مصممًا للبيئة العراقية لخدمة اهداف بحثه، لذلك ارتئا ان يبني مقياسًا منسجمًا مع 
 . طبيعة العينة المبحوث عنها

 
 االسس في صياغة فقرات المقياس التي حددتها االدبيات قسم من الباحث على داعتم. ب

 : وهي
 .  أْن تصاغ العبارات بلغة سليمة ومفهومة.1
 تكون آل منها ذات جمل يسيرة وهادفة يفضل ان .2
 ). 69ص:1989، طاقه، 93(
 .  أْن تكون آل فقرة من فقرات المقياس ذات فكرة محددة وواضحة.3
 .  أْن تكون آل فقرة منها ذات عالقة مباشرة بمادة التربية االسالمية.4

 : تحديد نوعية الفقرات
يجابية تدل على ايجابية التالميذ وضع الباحث امام آل فقرة من الفقرات ثالثة بدائل ا

 . نحو المادة، وسلبية تدل على ضعفهم في المادة وبدائل اخرى محايدة بين االيجاب والسلب
فقرة، عرضت فقرات المقياس على ) 40(بعد صياغة فقرات المقياس البالغة 

 مجموعة من الخبراء المتخصصين بطرائق تدريس القرآن الكريم، والتربية االسالمية 
                           

واللغة العربية وطرائق تدريسها والعلوم التربوية والنفسية، وآلية العلوم االسالمية 
حية ، إلبداء آرائهم ومالحظاتهم بشأن صال)27(ومدرسي التربية االسالمية ومدرساتها

الفقرات في قياس اتجاهات التالميذ، زيادة على صالحية بناء تلك الفقرات وشمولها 
 . وصياغتها، والبدائل التي تقيسها

 : صياغة تعليمات المقياس
صاغ الباحث بعد اعداد فقرات المقياس، والتثبت من صالحيتها التعليمات الخاصة 

 : بالمقياس وهي على النحو اآلتي
 :جابةتعليمات اإل. أ

ُأعدت التعليمات الخاصة باإلجابة عن فقرات مقياس االتجاه بحيث تكون واضحة، 
وتضمنت الغرض من المقياس، وطريقة االجابة عن فقراته مع نموذج لحلها، وعدد اسئلة 
المقياس وفقراته، وفكرة عن الهدف من المقياس، وطلب من افراد العينة جميعهم قراءة 

الميذ آيفية االجابة، وان الفقرات تعبر عن وجهة نظر المالحظات التي توضح للت
التالميذنحو مادة التربية االسالمية، وان وقت االجابة ليس محددًا وانه ال يجوز التاشير 

 . بعالمتين على الفقرة الواحدة
 : تعليمات التصحيح. ب

                                                 
 ). 8( الملحق )27(

                                                            



ارة للبدائل الموجودة امام آل عب) 3، 2، 1(تم التصحيح على اساس اعطاء الدرجات 
، وقد اعطيت درجات لالستجابات االيجابية )ايجابية، سلبية، محايدة(من العبارات الثالث 

مخصصة لالستجابة المحايدة وتزداد  الدرجـة تدريجيًا ) 1(والسلبية، ولذلك آانت الدرجة 
وبعد ذلك جمعت درجات . باالتجاه االيجابي وجد انها تقل تدريجيًا باالتجاه السلبي

جميعها على العبارات جميعها الواردة في المقياس لتحديد الدرجة الكلية التي االستجابات 
وفي ضوء ذلك يمكن القول بان . حصل عليها آل تلميذ أو تلميذة من افراد عينة البحث

تكون لديهم اتجاهات محايدة نحو مادتهم ومن ) 80(التالميذ الذين يحصلون على الدرجة 
 تكون لديهم اتجاهات ايجابية نحو المادة ومن يحصل )120(يحصل على درجات أآثر من 

 . تكون اتجاهاتهم سلبية نحو المادة) 40(على درجات اقل من 
درجة في حين تبلغ أعلى ) 40(وبلغ أدنى درجة على المقياس لالتجاه السلبي هي 

درجة وهي حاصلة من حاصل ضرب ) 120(درجة على المقياس لالتجاه االيجابي هي 
النها تمثل اعلى درجة اليجابية االتجاه فيما يخص ) 3(ات في المقياس في عدد العبار

 ). 108ص:1986، عيسوي، 124(العبارة الواحدة 
 

 :التطبيق االستطالعي للمقياس
بغية التثبت من وضوح فقرات المقياس، وقوة تمييزها، والزمن الذي ُيستّغرق في 

 ممثلة لعينة البحث اذ اختيرت من مجتمع االجابة عنها، طبق المقياس على عينة استطالعية
تلميذًا وتلميذه من ) 100(البحث نفسه، ولها مواصفات عينة البحث عينها، وتكونت من 

تالميذ الصف السادس االبتدائي من مدرسة االبراهيميه للبنات ومدرسة االبراهيمية 
مدى وضوح م، لغرض معرفة 15/12/2011االبتدائية  للبنين يوم الثالثاء الموافق 

التعليمات والعبارات والكلمات، وقد سمح الباحث الفراد العينة االستطالعية باالستفسار عن 
الكلمات والعبارات غير الواضحة أو غير المفهومة لهم، وعدلت قسم من الكلمات في ضوء 

 . مالحظاتهم واستفساراتهم
 :حليل االحصائي لفقرات المقياسالت

المقياس هوالتحقق من صالحية آل فقرة                  إّن الهدف من تحليل فقرات 
من فقراته، وتحسين نوعيته وقدرته على التمييز واستبعاد غير الصالح منها                  

(191 , Scannell, 1975, P:214-215) . 
وبغية تحليل فقرات المقياس رتبت درجات تالميذ العينة االستطالعية تنازليًا بعد 

 منها بوصفها افضل نسبة %) 27(ح االجابات، ثم اختيرت اعلى واوطأ تصحي
 

                            
للموازنة بين مجموعتين متباينتين من المجموعة الكلية لدراسة خصائص فقرات 

إلى اختيار هذه النسبة من التوزيع بوصفها المجموعتين ) Kellyآيلي (المقياس، اذ اشار
؛ ألّنها تقدم لنا )149ص:1980، فرج، 132( اعتدالية التوزيع المتطرفتين بشرط

وقد بلغ ) 74ص:1981، الزوبعي، 68(مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايز 
تلميذآوتلميذه في آل مجموعة، وبلغت اعلى ) 100(عددالتالميذ في المجوعتين العليا والدنيا 

درجة، فيما آانت اوطأ درجات ) 0.90(و) 0.112(درجات المجموعة العليا بين      



درجة ثم ُحسبت قوة التمييز لكل فقرة من فقرات ) 0.54(و) 0.75(المجموعة الدنيا بين 
 :المقياس على النحو االتي

  
 : قوة تمييز الفقرات

يقصد بقوة تمييز الفقرات مدى قدرتها على التمييز بين المجموعتين العليا والدنيا، 
وبعد حساب قوة ) 106ص: 1989، سمارة، 78(سها المقياس فيما يخص الصفة التي يقي

، وهذا يعني ان )0.61(و) 0.30(تمييز آل فقرة من فقرات التمييز وجد انها آانت بين 
فقرات المقياس تميز بين المجموعتين العليا والدنيا في اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية 

) 0.30(تبار تعد جيدة اذا آانت قوة تمييزها ان فقرات االخ) Ebleايبل (االسالمية، اذ يشير 
 . (Eble, 1972, P:406 ,184)فأآثر    

 
 :صدق المقياس

ُيعّد المقياس صادقًا اذا آانت العبارات التي يتضمنها مناسبة للغرض الذي وضعت 
ومن أجل التحقق من صدق المقياس، وجعله محققًا ) 417ص:1993، ريان، 60(من اجله 

 . ع من اجلهالالهداف التي وض
  

 :الصدق الظاهري. 1
يدل الصدق الظاهري على المظهر العام، أو الصورة الخارجية للمقياس بوصفه 
وسيلة من وسائل القياس، أي أنه يدل على مدى مالءمة المقياس للتالميذ ووضوح تعليماته، 

ياس هو ان يقرر إلى أّن افضل وسيلة للتحقق من الصدق الظاهري للمق) Ebleايبل (ويشير 
 ,184)عدد من الخبراء أو المحكمين مدى تحقيق الفقرات للصفة أو الصفات المراد قياسها 

Eble, 1972, P: 566) ولكي يتحقق الباحث من ذلك عرض العبارات المقترحة على 
مجموعة من الخبراء المتخصصين بطرائق تدريس القرآن الكريم، والتربية االسالمية واللغة 

 وطرائق تدريسها والعلوم التربوية والنفسية، وآلية العلوم االسالمية ومعلمي التربية العربية
ومعلماتها وذلك لبيان مدى صالحية هذه الفقرات لقياس االتجاه نحو مادة التربية 

لب من آل واحد من الخبراء بيان رأيه في مدى صالحية آل فقرة من  وقد ط)28(االسالمية
وبيان الحاجة إلى تعديل قسم من ) ايجابية، أو سلبية، أو محايدة(الفقرات وبدائلها المقترحة 

العبارات أو اعادة صياغتها أو حذف قسم من الفقرات أو اضافتها التي من شأنها دعم 
اهات  تالميذ الصف السادس االبتدائي نحو مادتهم، وفي المقياس وتجعله صالحًا لدراسة اتج

خبيرًا ُعدلت قسم من الفقرات وُقبلت ) 20(ضوء تحليل استجابات الخبراء البالغ عددهم 
فأآثر من موافقة الخبراء، أي قبلت الفقرات التي %) 80(الفقرات التي حصلت على نسبة 

لعدد الخبراء، وعند استعمال مربع آاي خبيرًا فأآثر من المجموع الكلي ) 18(اتفق عليها 
لعينة واحدة في معرفة داللة الفروق بين عدد المؤيدين وغير المؤيدين تم قبول الفقرات التي 

                                                 
 ).       8(الملحق     )28(

 
                                                       

)1( 



) 2آا(وهي اآبر من قيمة ) 12.8(المحسوبة لهذا العدد من الخبراء ) 2آا(آانت قيمة 
يبين ) 19(الجدول ، و)1(، ودرجة حرية )0.05(عند مستوى داللة ) 3.84(الجدولية 

الستجابات الخبراء لمعرفة صالحية فقرات مقياس االتجاه نحو ) 2آا(النسب المئوية وقيم 
 .مادة التربية االسالمية

 )19(الجدول 
الستجابات الخبراء لمعرفة صالحية فقرات مقياس االتجاه نحو ) 2آا(النسب المئوية وقيم 

 المادة

مجموع  ارقام الفقرات
الفقرات

عدد 
خبراء ال

المؤيدين

عدد 
الخبراء 

غير 
 المؤيدين

النسبة 
المئوية 
للمتفقين

قيمة 
) 2آا(

المحسوبة

الداللة 
االحصائية 

عند مستوى 
)0.05()29( 

2 ،3 ،5 ،7 ،
8 ،11 ،13 ،

15 ،16 ،18 ،
23 ،26 ،32 ،
35 ،36 ،37 ،
40 

 دالة 20 100% - 20 17

1 ،4 ،6 ،10 ،
14 ،17 ،19 ،
21 ،22 ،24 ،
25 ،27 ،28 ،
29 ،30 ،31 ،
33 ،34 ،38 

 دالة 16.2 95% 1 19 19

9 ،12 ،20 ،
 دالة 12.8 90% 2 18 4 39

 
 : الصدق المرتبط بمحك. 2

بين درجات آل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ) Personبيرسون (اتخذ معامل ارتباط 
في حساب صدق فقرات صورتي مقياس االتجاه نحو مادة التربية االسالمية، اذ يرى 

و داخلي يمثل المتخصصون بالقياس النفسي، أّن ارتباط درجة آل فقرة بمحك خارجي أ
مؤشر صدقها، واستعملت درجات التالميذ على مقياس االتجاه نحو المادة بوصفه محكًا 

 . داخليًا
 

 )ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس(معامل االتساق الداخلي 

                                                 
 ).3.841(تبلغ ) 1(ودرجة حرية ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) 2كا(قيمة       )29(

                                                           



ُيعّد االتساق الداخلي لفقرات مقياس االتجاه نحو مادة التربية االسالمية ضوريًا، 
لفقرات في عملية تحليلها، وذلك الن االساس في حساب الدرجة لهذا االسلوب وذلك النتقاء ا

وان انسب طريقة لتحليل الفقرات بما يزيد من . هو جمع حاصل االجابات على الفقرات
احتمال اتساقه الداخلي هو عالقة الفقرة بالمجموع الكلي وللتحليل بهذا االسلوب بحسب 

 . ن آل فقرة وبين المجموع الكلي لمجموع الفقراتبي" Personبيرسون "معامل ارتباط 
تلميذآ ) 100(استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون بين درجات عينة البحث 

) 0.30(وتلميذه على آل فقرة بين درجاتهم الكلية للمقياس، فكانت معامالت االرتباط بين 
رتباط الجدولية عند ولمعرفة داللتها االحصائية تم موازنتها بقيم معامل اال) 0.94(و

، فوجد انها جميعًا ذات داللة احصائية وبذلك ابقيت فقرات المقياس جميعها )0.05(مستوى
يبين معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية ) 20(فقرة، والجدول ) 40(البالغ عددها 

 . للمقياس
 )20(الجدول 

 معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس
 معامل االرتباط ت رتباطاال معامل ت
1 0,51 21 0,45 
2 0,60 22 0,65 
3 0,60 23 0,30 
4 0,94 24 0,37 
5 0,61 25 0,57 
6 0,47 26 0,72 
7 0,86 27 0,94 
8 0,73 28 0,76 
9 0,55 29 0,56 

10 0,75 30 0,67 
11 0,30 31 0,56 
12 0,77 32 0,30 
13 0,45 33 0,51 
14 0,57 34 0,92 
15 0,88 35 0,62 
16 0,62 36 0,50 
17 0,91 37 0,63 
18 0,61 38 0,74 
19 0,67 39 0,61 
20 0,38 40 0,81 

 
 : ثبات المقياس



يقصد بثبات المقياس اعطاؤه النتائج نفسها اذا ما اعيد تطبيقه على التالميذ انفسهم، 
تًا عندما تكون النتائج وُيعّد المقياس ثاب) 145ص:1990، االمام، 22(وفي الظروف انفسها 

التي نحصل عليها عند اعادة المقياس على االفراد انفسهم، وتحت الظروف انفسها، وفي 
، وقد حسب ثبات )653ص:1985، الغريب، 126(اماآن واوقات مختلفة، متساوية تقريبًا 
 : مقياس االتجاه للبحث الحالي باستعمال

 
 : طريقة اعادة التطبيق. 1

بين ) Personبيرسون (بات المقياس باستعمال معامل ارتباط تم حساب معامل ث
اذ طبق الباحث ) 183ص:1977، البياتي، 30(درجات التطبيق االول، والتطبيق الثاني 

م على عينة 18/12/2011مقياس االتجاه نحو مادة التربية السالمية يوم االحد الموافق 
ي مدرسة الورآاء االبتدائيه للبنات، اختيرت عشوائيًا من طلبة الصف السادس االبتدائي ف

تلميذآ وتلميذ وبعد اسبوعين ) 100(ومدرسة الورآاء االبتدائية للبنين، وقد تألفت العينة من 
على تطبيق القياس االول اعيد تطبيقه مرة اخرى على العينة االستطالعية أي يوم الخميس 

 مدة اسبوع أو اسبوعين مدة م، إذ ُتعّد اعادة تطبيق المقياس بعد29/12/2011الموافق 
، الزوبعي، 68(مناسبة لتحقيق التوازن بين آل من التذآر والنسيان في ان واحد 

براون فبلغ معامل -وصحح بمعادلة سبيرمان) 0.86(وقد بلغ معامل الثبات ) 34ص:1981
ة ، عود123) (0.65(وُيعّد معامل الثبات جيدًا اذا آانت قيمته ال تقل من ) 0.93(الثبات 

 ). 154ص:     م2000والخليلي، 
 

 : طريقة آودر ريتشاردسون. 2   
ايضًا؛ ألّنها  " 20-ريتشاردسون-آودر" تم حساب ثبات المقياس باستعمال معادلة 

تعتمد على اتساق فقرات المقياس بعضها مع بعض وآذلك اتساق آل فقرة من فقرات 
غ معامل ثبات المقياس باستعمال وبل) 74ص:1988، محمد، 143(المقياس مع المقياس آله 

الختبارات غير المقننة التي اذا فيما يخص اوهو معامل ثباتها مقبول ) 0.82(هذه المعادلة 
 فإنها تعّد جيدة) 0.67(بلغ معامل ثباتها 

 (186, Hedjes, 1966, P:22) . 
                                   

بحث الثالث في درجات مقياس االتجاه لغرض التحقق من تكافؤ تالميذ مجموعات ال
نحو مادة التربية االسالمية، طبق على عينة البحث، وبعد حساب متوسطات درجات تالميذ 
مجموعات البحث الثالث وانحرافاتهم المعيارية، باستعمال تحليل التباين االحادي، ظهر انه 

 آانت القيمة الفائية ، اذ)0.05(ليست هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
وبدرجتي حرية ) 2.99(، وهي اقل من القيمة الفائية الجدولية البالغة )19.73(المحسوبة 

، وبذلك ُتعّد مجموعات البحث الثالث متكافئة احصائيًا في تطبيق مقياس االتجاه )270.2(
 . ان ذلكيوضح) 22(و ) 21(والجدوالن . نحو مادة التربية االسالمية قبل اجراء التجربة

 
 
 
 
 
 

 )21(الجدول                           



المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالميذ مجموعات البحث الثالث في تطبيق 
 مقياس االتجاه نحو مادة التربية االسالمية قبل التجربة

 المجموعة
عدد افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

ية التجريب

 االولى
41 32.658 3.811 14.526 

التجريبية 

 الثانية
51 32.352 3.69 13.616 

التجريبية 

 الثالثة
44 32.477 3.285 10.795 

 
 )22(                                 الجدول 

نتائج تحليل التباين االحادي لدرجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في تطبيق مقياس 
 ة التربية االسالميةاالتجاه نحو ماد

 القيمة الفائية
 مصدر التباين

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 الجدولية المحسوبة المربعات

بين 

 المجموعات
2 1.33 1.503 

داخل 

 المجموعات
134 177،636 0.0762 

  177،769 136 الكلي

19.73 2.99 

 
 : تطبيق التجربة: عاشرا

  تطبيق التجربة ما يأتي اتبع الباحث في إثناء
 
 
 

 : اجراءات تطبيق التجربة. أ



درس الباحث المجموعات التجريبية الثالث مادة التربية االسالمية مستعملة في ذلك 
وقبل بدء تعليم آل وحدة اعطت المجموعات التجريبية ). االستجواب والمناقشة(طريقة 

ى آيفية االفادة منها في استذآار االجزاء الثالث قائمة باالهداف التعليمية للوحدة ووجهتهم إل
المتعلقة بكل وحدة في آتاب التربية االسالمية، وفي نهاية تدريس آل وحدة آان الباحث 
يخبرتالميذ المجوعات التجريبية الثالث بموعد اجراء االختبار التكويني الخاص بكل وحدة 

ة التالية الجراء االختبار آانت من الوحدات الدراسية الثمانية، وفي حصة التربية االسالمي
 تعيد لتالميذ المجموعات التجريبية الثالث

                               
، وامام آل غلط توجيهات بكيفية )30( بعد تصحيحه من دون اعطاء درجات

تصحيحه، وقد ينص التوجيه على قراءة فقرات من آتاب التربية االسالمية أو قراءة 
نة تم تدوينها في إثناء الشرح، ومنحت الحصة آاملة للتالميذ لتصحيح مالحظات معي

اغالطهم بإتباع التوجيهات السابقة أو باالفادة من االسلوب العالجي الذي اختاره الباحث لكل 
مجموعة تجريبية من مجموعات البحث الثالث خالل الحصة، بعد أْن اعد جدوًال بدرجات 

 . قيس على حدةآل تلميذ وتلميذهوبكل مفهوم م
 

وفي ضوء هذه الدرجات ُصنف التالميذ على ثالث مجموعات، المجموعة االولى 
تمتلك خبرات ممتازة، والمجموعة الثانية تمتلك خبرات متوسطة، وللمجموعة الثالثة تمتلك 
خبرات ضعيفة حول مفاهيم آل موضوع من موضوعات التربية االسالمية، فضًال عن 

يمتلك فيها التالميذ خبرات ممتازة، والمفاهيم التي يمتلكون فيها خبرات تحديد المفاهيم التي 
 . متوسطة، والمفاهيم التي يمتلكون فيها خبرات ضعيفة

 
وفي ضوء هذا التصنيف درس الباحث مجموعات البحث الثالث لالساليب العالجية 

سيما في المفاهيم جل التمكن لمعالجة جوانب الضعف، أو القصور في التعلم، وال أللتعلم من 
التي يمتلك فيها التالميذ خبرات ضعيفة مع الترآيز على التالميذ الضعاف في المفاهيم آلها 

 :من خالل تطبيق الباحث لالساليب العالجية الثالث بحسب االتي
 
 Small)تضمن العمل في مجموعات صغيرة  :االسلوب العالجي االول. 1

groups)يذ، أو أآثر معًا مشكالت التعلم التي يواجهونها، وقد  ويعالج فيه ثالثة من التالم
 يكون لكل تلميذ وتلميذه قدر االمكان صعوبات ت أْنراع الباحث عند تكوين هذه المجوعا

تعلم تختلف في طبيعتها عن صعوبات تعلم الزمالء والزميالت في العينة نفسها، وبهذا 
كن بعد ذلك ان يعلمها إلى زمالئه في سيحصل آل تلميذ وتلميذه على مادة يتمكن  منها ويم

 . المجموعة
 :(Reteaching)اعادة التدريس : الثاني العالجياالسلوب.2

واعتمد الباحث هذا االسلوب في بداية حصة التصحيح في حالة وجود غلط شائع يستلزم 
                                                 

فـي االختبـارات   %) 80(وتقدير جيد جداً لمن يحـصل علـى        %) 90(أو  %) 100( أعط الباحث تقدير امتياز لمن يحصل على الدرجة          )30(

 . وهذا يشكل تعزيزاً قد يساعد التالميذ على االحتفاظ باالستجابة  عندما يحتاج اليهاالتكوينية
                                                          



علم على اعادة تعليم المادة للتالميذ الذين لم يتمكنوا منها، ويتم ذلك من خالل زيادة وقت الت
حصص التربية االسالمية، ويكون ذلك بمعدل حصة واحدة تعقب آل اختبار تكويني بوصفه 
تغذية راجعة تصحيحية لمعالجة ضعف التالميذ في الوصول إلى مستوى التمكن المطلوب، 
وقد تابع الباحث في اثناء حصة التصحيح التالميذ للتثبت من ان آًال منهم يقوم فعًال بتصحيح 

لتعلم لديه وعند إنهاء التالميذ تصحيح اغالط التعلم ُيطلُب منهم اعطاء تفسير لإلجابة اغالط ا
المصححة وذلك للتثبت من تمكنهم من المادة التي اخفقوا في تحصيلها من قبل، وآان ذلك 
يحدث مع التالميذ الذين فضلوا ان يصححوا اغالط تعلمهم بمفردهم على وفق توجيهات 

  .اختبارهم التكويني
 
 Review) )31(اسئلة المراجعة: االسلوب العالجي الثالث. 3

Question):  صاغ الباحث االسئلة بطريقة تتطلب اجابات قصار وآان الهدف منها
تمكين التالميذ الضعاف من القدرة على قراءة المادة الدراسية آلها في اثناء االجابة عنها، 

راجعة ما قرؤوه ودرسوه وُتحلُّ هذه االسئلة في داخل الصف بمعونة وبذلك ُتعّد وسيلة لم
التالميذ الذين استطاعوا الوصول إلى مستوى التمكن المطلوب من خالل شرح االسئلة 
لزمالئهم، وبهذا تتحقق فرصة اآبر للتالميذ المتفوقين الستثمار قدراتهم إلى اقصى حد 

 .ممكن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).    14( الملحق )31(

 
 

 ية االولىالمجموعة التجريب
81=ن

 المجموعة التجريبية الثانية
 104=ن

 المجموعة التجريبية الثالثة
 88=ن

 مرحلة التهيؤ للدراسة

تحديد المادة التدريسية

 اعداد االهداف السلوكية

اعداد الخطط التدريسية

بناء االختبارات التكوينية



 
 
 
 

تطبيق مقياس االتجاه القبليتطبيق مقياس االتجاه القبليتطبيق مقياس االتجاه القبلي

 تدريس الوحدة االولى حدة االولىتدريس الو تدريس الوحدة االولى

 تطبيق االختبار التكويني االول تطبيق االختبار التكويني االول تطبيق االختبار التكويني االول

 المجموعة التجريبية الثالثة المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية االولى

 انشطة اثرائية انشطة اثرائية انشطة اثرائية

 تطبيق مقياس االتجاه البعدي

تطبيق االختبار التحصيلي البعدي

 تطبيق مقياس االتجاه البعدي

 حصيلي البعديتطبيق االختبار الت

 تطبيق مقياس االتجاه البعدي

 تطبيق االختبار التحصيلي البعدي

هل وصلوا إلى 
 مستوى التمكن

90% 

 أسلوب عالجي

 اسئلة المراجعة
 أسلوب عالجي

 اعادة التدريس

 أسلوب عالجي

المجموعات الصغيرة

هل وصلوا إلى 
 مستوى التمكن

90% 
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الحالية للدراسة تخطيط شكل

 الوحدة الثانيةتدريس 

 االجراءات السابقة

 تدريس الوحدة الثانية

 االجراءات السابقة

 تدريس الوحدة الثانية 

 االجراءات السابقة

 ريس الوحدة االخيرةتد تدريس الوحدة االخيرة تدريس الوحدة االخيرة

 تطبيق مقياس االتجاه البعدي تطبيق مقياس االتجاه البعدي تطبيق مقياس االتجاه البعدي

 تطبيق االختبار التحصيلي البعدي تطبيق االختبار التحصيلي البعدي تطبيق االختبار التحصيلي البعدي

 اليةشكل تخطيطي للدر اسة الح



  :تحديد درجة محك التمكن. ب

 
إّن طبيعة مدخل التعلم من أجل التمكن واالختبارات المحكية المرجع تتطلب تحديد 
مستوى التمكن للمادة الدراسية على وفق محك يتقرر بموجبه تحديد التالميذ المتمكنين وغير 

، وقد )67ص : 1999، امين، 23 (المتمكنين وتحديد درجة التمكن من المفاهيم واالهداف
 )32(بعدد من الخبراء) Mastery criterion(استعان الباحث في تحديد محك التمكن 

ئق المتخصصين بطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية، واللغة العربية وطرا
تدريسها، والتربية وعلم النفس، وآلية العلوم االسالمية، ومعلمي التربية االسالمية 

محكًا للتمكن سواء في التمكن من المفهوم أو الهدف %) 90(ومعلماتها، واتفق على درجة 
في تحديد التالميذ المتمكنين وغير المتمكنين، لذلك اعتمدت هذه الدرجة محكًا للتمكن في 

 .التكوينية الثماني واالختبارات التحصيلية النهائيةاالختبارات 
 

طبق الباحث االختبار التحصيلي البعدي على تالميذ مجموعات البحث الثالث يوم 
، بعد أْن اخبرتهم "الساعة التاسعة صباحًا"م، في وقت واحد، 3/5/2012األحد الموافق 

افؤ بين تالميذ مجموعات البحث بموعد االختبار قبل اسبوع من اجرائه وذلك لكي يتحقق التك
 . الثالث في االستعداد والتهيؤ لالمتحان

 
وبعد تثبيت اسماء التالميذ وشعبهم ومدارسهم، وزعت عليهم اسئلة االختبار 

 . التحصيلي البعدي، وُطلب منهم قبل االجابة عن فقرات االختبار قراءة التعليمات بدقة
بنين وقسم من معلمات مدرسة صحابه لل) الصحابه(وساعد قسم من معلمي مدرسة 

للبنات على االشراف على تطبيق االختبار من اجل المحافظة على سير االختبار، وسالمة 
 . التجربة، وتم تصحيح اجابات التالميذ على وفق االنموذج الذي وضع للتصحيح

 
 :اجراءات تطبيق مقياس االتجاه نحو مادة التربية االسالمية البعدي. 2

احث مقياس االتجاه البعدي على تالميذ مجموعات البحث الثالث يوم االثنين طبق الب
واتبع االجراءات ). الساعة التاسعة والنصف صباحًا"م، في وقت واحد، 4/5/2012الموافق 

 .نفسها التي اتبعها عند تطبيق االختبار التحصيلي البعدي
 
 
 
 
 

 : الوسائل االحصائية. حادي عشر
                                                 

 ).8( الملحق ) (32

 
                                                            



 : جراءات بحثه، وتحليل نتائجه الوسائل االحصائية االتيةاستعمل الباحث في ا
 One-way Analysis of: تحليل التباين االحادي. 1

Variance  
استعمل لمعرفة دالالت الفروق بين مجموعات البحث الثالث عند التكافؤ االحصائي 

ليل النتائج في قسم من المتغيرات، وفي اختبار معنوية الفروق بينهم، واختبار الذآاء، وتح
 . النهائية

 م ع ب
 --------=ف

 م ع د
 اذ تمثل 

 القيمة الفائية: ف
 متوسط المربعات بين المجموعات: م ع ب
 متوسط المربعات داخل المجموعات: م ع د 

 )311ص :2000، عودة والخليلي، 122(
 square-Chi ): 2آا(مربع آاي . 2

الثالث عند التكافؤ االحصائي استعمل لمعرفة داللة الفروق بين مجموعات البحث 
 . في متغيري التحصيل الدراسي لآلباء واألمهات

 2)ق-ل(
 ------= 2آا

          ق
                                 

                                       
 : اذ تمثل

 
 التكرار المالحظ: ل
 )    79ص:1985، الصوفي، 91(التكرار المتوقع               : ق

 
  Item Difficulty Equation: معادلة صعوبة الفقرة .3

 استعمل لحساب معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيلي البعدي 
 )ن د-ن)+(ن ع-ن    (

 ----------------= ص 
  ن2

 : اذ تمثل
 عدد االجابات غير الصحيحة عن الفقرة من المجموعة العليا):  ن ع–ن (
 بات غير الصحيحة عن الفقرة من المجموعة الدنيا عدد االجا):  ن د–ن (
 عدد الطلبة الكلي :  ن2

 )123ص:1985، دوران، 55(
 

  Item Discrimination Equation : معادلة تمييز الفقرة. 4
 استعمل لحساب قوة تمييز فقرات مقياس االتجاه 

  م د–م ع 
 ---------= ن 

  ك1/2
 : اذ تمثل



 يحة عن الفقرة من المجموعة العليامجموع االجابات الصح: م ع
 مجموع االجابات الصحيحة عن الفقرة من المجموعة الدنيا : م د
 نصف مجموع التالميذ الكلي في المجموعتين العليا والدنيا : ك1/2

 )79ص :1981، الزوبعي، 68(
                                 
 

 orrelationPearson Coefficient C : معامل ارتباط بيرسون. 5
 استعمل لحساب معامل ثبات المقياس بطريقة اعادة تطبيق المقياس 

 )مجـ ص) (مجـ ص (–         ن مجـ ص ص 
 ---------------------------------------= ر 

 }2)مجـ ص (– 2ن مجـ ص} {2)مجـ س (– 2ن مجـ س{
 
 : اذ تمثل
 معامل ارتباط بيرسون: ر
 عدد افراد العينة: ن
 يم المتغير االول  ق: س
 )276ص:1998، عودة، 122(قيم المتغير الثاني                    : ص

 
 
 Kuder-Ricchardson-20: 20-ريتشاردسون-معادلة آودر. 6

 استعمل لحساب ثبات االختبار التحصيلي البعدي 
 )خ ف× ص ف ( مجـ -2ع   (        ن

 --------------------- ----= ر
 2ع                 
 :اذ تمثل

 عدد فقرات االختبار: ن
 . نسبة التالميذ الذين اجابوا اجابة صحيحة عن الفقرة: ص ف
 . نسبة التالميذ الذين اجابوا اجابة غير صحيحة عن الفقرة: خ ف 

 . تباين درجات االختبار: 2ع
 )162ص:2000، عالم، 118(

                                   

 
 Livingston Equation : دلة اليفنجستونمعا. 7

 20-ريتشاردسون-دراستعمل في تصحيح معامل الثبات المحسوب بمعادلة آو
 2) م–س )+ ( س2ع (س سر 

 --------------------------- = م مر 
 2) م-س + ( س2ع

 : اذ تمثل
 . معامل ثبات االختبار المحكي المرجع : م مر 

 1-ن



 .  االختبار المحسوب بأي طريقةمعامل ثبات: س سر 
 تباين الدرجات في االختبار: س2ع
 . الوسط الحسابي للدرجات في االختبار: س
 . الدرجة التي اعتمدت محكًا: م
 ). 364ص:1998، عودة، 122) (82ص:1996، الشرقاوي، 83          (

                                   
                                                             

 : Scheffe-Methodطريقة شيفيه 
 استعمل لمعرفة اتجاه الفروق بين مجموعات البحث الثالث

 2 س- 1س
 ---------------------=ف م

 +      م ع د         
 
 : اذ تمثل

 . قيمة شيفيه المحسوبة: ف م
 . المتوسط الحسابي للعينة االولى: 1س
 . المتوسط الحسابي للعينة الثانية: 2س

 . متوسط المربعات داخل المجموعات: م ع د
 . عدد افراد العينة االولى: 1ن
 . عدد افراد العينة الثانية: 2ن

 د) 1-مجـ س =    (ف ح 
 : اذ تمثل

 . قيمة شيفيه الحرجة: ف ح 
 . ة في المعالجةعدد المتوسطات الحسابي: مجـ س

 . القيمة الفائية الجدولية عند درجتي حرية بين المجموعات وداخلها: د
)  73-72ص:1980 والراوي وخلف اهللا، 56                      ( (185, Glass, 

1970, P: 394). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 1ن

1 
 2ن



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

 عرض النتائج وتفسيرها
 

 عرض النتائج
 

 تفسير النتائج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

بعد إنهاء تجربة البحث على وفق الخطوات واإلجراءات التي أشير إليها في الفصل السابق 
يعرض الباحث النتائج التي توصل إليها البحث على وفق هدفيه وفرضياته من خالل 
الموازنة بين متوسطات تحصيل تالميذ مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصيلى 

ار االتجاه الذين طبقًا في نهاية التجربة، وتفّسر النتائج التي توّصل إليها البحث، ألبعدي واختب
 . واالستنتاجات التي توصل إليها، والتوصيات والمقترحات

 
 
 
 
 :عرض النتائج: أوال

بعد تصحيح إجابات تالميذ مجموعات البحث الثالث عن فقرات االختبار ألتحصيلي 
، )27.53( أظهرت النتائج إن متوسطات درجات عينة البحث آانت )33(ألبعدي

درجة على التوالي، والختبار معنوية الفروق اإلحصائية بين هذه ) 23.284(،)25.182(
 .ان ذلكيوضح) 24(و) 23(المتوسطات استعمل تحليل التباين األحادي والجدوالن 

 )23(الجدول 
المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لدرجات مجموعات البحث الثالث في االختبار 

 ألتحصيلي ألبعدي
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة المجموعة

 4.027 27.53 41 التجريبية األولى
 5.162 25.182 51 التجريبية الثانية
 3.447 23.284 44 ثةالتجريبية الثال

 

                                                 
 ). 18( الملحق )33(

 
                                                         



 )24(الجدول 
نتائج تحليل التباين االحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي 

 ألبعدي
 القيمة الفائية

درجة  مصدر التباين
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
الجد المحسوبةالمربعات

 ولية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 761.78 2 بين المجموعات
380.89 5139.7 134داخل المجموعات

 5901.4819.03 136 الكلي
دالة  2.99 20.01

 إحصائيا

 
) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 24(يتضح من الجدول 

بين متوسطات درجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في ) 270، 2(ودرجتي حرية 
اآبر من القيمة ) 20 و01(آانت القيمة الفائية المحسوبة االختبار ألتحصيلي ألبعدي، إذ 

، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية األولى من البحث التي نّصت )2 و99(الفائية الجد ولية 
في متوسط درجات ) 0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : (على انه

، )اإلسالمية بين المجموعات الثالثتحصيل تالميذ الصف السادس ابتدائي في مادة التربية 
والختبار معنوية الفروق بين متوسطات تحصيل تالميذ مجموعات البحث الثالث، وتحديد 
أي المجموعات يختلف متوسط تحصيل تالميذها اختالفًا ذا داللة إحصائية عن المجموعتين 

 . ئيا لمعرفة الفروق وداللتها إحصا(Sheffe)األخريين، استعمل الباحث طريقة 
 
 

 
 )25(الجدول 

قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين متوسطات تالميذ مجموعات البحث الثالث 
 في االختبار ألتحصيلي ألبعدي

 الحرجة المحسوبة الموازنة بين المجموعات قيمة شيفيه
مستوى الداللة 

)0.05( 
 3.634 التجريبية األولى والثانية
 6.327 التجريبية األولى والثالثة
 3.007 التجريبية الثانية والثالثة

 ئيًادالة احصا 2.447

 : ما يأتي) 25( المثبتة في الجدول (Sheffe)    يتضح من نتائج طريقة شيفيه 
 إن متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب .1

 ذا داللة إحصائية من متوسط درجات تالميذ المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا
المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب إعادة التدريس، إذ آانت قيمة 

لمصلحة تالميذ ) 2.447(اآبر من قيمة شيفيه الحرجة ) 3.634(شيفيه المحسوبة 
 . المجموعة التجريبية األولى



ريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب  إن متوسط درجات تالميذ المجموعة التج.2
المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة احصائيًا من متوسط درجات تالميذ 
المجموعة التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة المراجعة، إذ آانت قيمة 

ميذ لمصلحة تال) 2.447(اآبر من قيمة شيفيه الحرجة ) 6.327(شيفيه المحسوبة 
 . المجموعة التجريبية األولى

 إن متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب            .3
إعادة التدريس يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات تالميذ المجموعة 

ذ آانت قيمة شيفيه التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة المراجعة، إ
لمصلحة المجموعة ) 2.447(اآبر من قيمة شيفيه الحرجة ) 3.007(المحسوبة 

 . التجريبية الثانية
والختيار معنوية الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات تالميذ مجموعات البحث 
ن  الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي، اعتمد الباحث تحليل التباين األحادي، والجدوال

 . يوضحان ذلك) 27(و) 26(
 )26(                                الجدول 

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالميذ مجموعات البحث الثالث في االختبار 
 ألتحصيلي ألبعدي

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة المجموعة
 4.241 26.681 22 التجريبية األولى
 5.08 24.454 26 التجريبية الثانية

 3.067 22.441 22 المجموعة الثالثة  
                                  

 )27(الجدول 
 

 نتائج تحليل التباين االحادي لتالميذ مجموعات البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي
 القيمة الفائية

درجة  مصدر التباين
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المحسو لمربعاتا

 بة
الجد 
 ولية

مستوى 
 الداللة

 195.765 391.53 2 بين المجموعات
 18.81 2615.8 139داخل المجموعات

  3007.33 141 الكلي
10.407 2.99 

دالة عند 
مستوى 

)0.05( 
جتي ودر) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 27(يتضح من الجدول 

بين متوسطات درجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في االختبار ) 139.2(حرية 
اآبر من القيمة الفائية الجد ) 10.407(ألتحصيلي ألبعدي، إذ آانت القيمة الفائية المحسوبة 

ليس (، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية من البحث التي نّصت على انه )2.99(ولية 
  في 0.05اللة إحصائية عند مستوى هناك فروق ذات د

                                                  



متوسط درجات تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة التربية اإلسالمية بين 
، والختبار معنوية الفروق ببين متوسطات تحصيل تالميذ مجموعات )المجموعات الثالث

المجموعات التي يختلف متوسط تحصيل تالميذها اختالفًا ذا داللة البحث الثالث، وتحديد 
 لمعرفة معنوية (Sheffee)إحصائية عن المجموعتين األخريين، استعمل الباحث طريقة 

 .الفروق وداللتها احصائيًا
 
  

 )28(الجدول 
قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين متوسطات تالميذ مجموعات البحث الثالث 

 ي االختبار ألتحصيلي ألبعديف
 الحرجةالمحسوبة الموازنة بين المجموعات قيمة شيفيه

مستوى الداللة 
0.05 

 2.539 التجريبية األولى، والتجريبية الثانية
 4.559 التجريبية األولى، والتجريبية الثالثة

 2.28 التجريبية الثانية، والتجريبية الثالثة
 دالة احصائيًا 2.447

 
 : ما يأتي) 28(    يتضح من نتائج طريقة شيفيه المثبتة في الجدول 

إن متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب . 1
المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عند متوسط درجات تالميذ 

 أسلوب أعادة التدريس، إذ آانت قيمة المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم
(Sheffe) اآبر من قيمة ) 2.539( المحسوبة(Sheffe) الحرجة لمصلحة تالميذ 

 . المجموعة التجريبية األولى
إن متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب . 2

 عن متوسط درجات تالميذ المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية
 المجموعة التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة المراجعة، إذ 

   
                                                

) 2.447( الحرجة (Sheffe)اآبر من قيمة ) 4.559( المحسوبة (Sheffe)آانت قيمة 
 . ىلمصلحة تالميذ المجموعة التجريبية األول

إن متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب إعادة . 3
التدريس ال يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات تالميذ المجموعة 

 (Sheffe)التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة المراجعة، إذ آانت قيمة 
 ). 2.447( الحرجة (Sheffe)اقل من قيمة ) 2.28(المحسوبة 

والختيار معنوية الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات تلميذات مجموعات 
البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي، اعتمد الباحث تحليل التباين األحادي، 

 . يوضحان ذلك) 30(و ) 29(والجدوالن 
 )29 (                                الجدول



المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتلميذات مجموعات البحث الثالث في االختبار 
 ألتحصيلي ألبعدي

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.499 28.54 19 التجريبية األولى
 5.13 26 25 التجريبية الثانية
 3.619 24.088 22 التجريبية الثالثة

 
                                 

                                  
 

 )30(الجدول                               
نتائج تحليل التباين االحادي لتلميذات مجموعات البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي 

 ألبعدي
 القيمة الفائية

درجة  مصدر التباين
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
الجد المحسوبة اتالمربع

 ولية

مستوى 
 الداللة

201.335 402.67 2 بين المجموعات
 2332.8518.22 128 داخل المجموعات

 2735.52 130 الكلي
11.05 2.99 

دالة عند 
مستوى    

)0.05( 
 

) 0.05 (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالة) 30(يتضح من الجدول 
بين متوسطات درجات تحصيل تلميذات مجموعات البحث ) 128، 2(ودرجتي حرية 

اآبر من ) 11.05(الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعدي، إذ آانت القيمة الفائية المحسوبة 
، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة من البحث التي )2.99(القيمة الفائية الجد ولية 

في متوسط ) 0.05(يس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ل(نّصت على انه 
درجات تحصيل طالبات الصف السادس االبتدائي في مادة التربية اإلسالمية بين 
المجموعات الثالث، والختبار معنوية الفروق اإلحصائية بين متوسطات تحصيل تلميذات 

سط تحصيل طالباتها اختالفًا مجموعات البحث الثالث، وتحديد أي المجموعات يختلف متو
 لمعرفة  (Sheffe)ذا داللة إحصائية عن المجموعتين األخريين، استعمل الباحث طريقة 

 . معنوية الفروق وداللتها احصائيًا
 
 
 
 

 
                                      



 )31(الجدول 
عات البحث الثالث قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين متوسطات تلميذات مجمو

 في االختبار ألتحصيلي ألبعدي
 الحرجةالمحسوبة الموازنة بين المجموعات قيمة شيفيه

مستوى الداللة 
)0.05( 

 2.734 التجريبية األولى، والتجريبية الثانية
 4.701 التجريبية األولى، والتجريبية الثالثة

 2.17 لتجريبية الثالثةالتجريبية الثانية، وا
 دالة احصائيًا 2.447

 : ما يأتي) 31( المثبتة في الجدول Sheffe          يتضح من نتائج طريقة 
 إن متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية األولى الالئي استعمل معهن أسلوب .1

المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات تلميذات 
تجريبية الثانية الالئي استعمل معهن أسلوب إعادة التدريس، إذ آانت قيمة المجموعة ال

(Sheffe) 2.734( المحسوبة ( اآبر من قيمة(Sheffe) الحرجة )لمصلحة ) 2.447
 . تلميذات المجموعة التجريبية األولى

 إن متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية األولى الالئي استعمل معهن أسلوب .2
موعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات تلميذات المج

المجموعة التجريبية الثالثة الالئي استعمل معهن أسلوب أسئلة المراجعة، إذ آانت قيمة 
(Sheffe) 4.701( المحسوبة ( اآبر من قيمة(Sheffe) الحرجة )لمصلحة )2.447 ،

 . تلميذات المجموعة التجريبية األولى
 إن متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية الثانية الالئي استعمل معهن أسلوب .3

إعادة التدريس ال يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات تلميذات 
المجموعة التجريبية الثالثة الالئي استعمل معهن اسلون أسئلة المراجعة، إذ آانت قيمة 

(Sheffe) 2.17( المحسوبة( اقل من قيمة (Sheffe) الحرجة )2.447 .( 
                                      

والختبار معنوية الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات اتجاه تالميذ مجموعات 
يوضحان ) 33(و ) 32(البحث الثالث، اعتمد الباحث تحليل التباين األحادي، والجدوالن 

 . ذلك
 )32(الجدول                                

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبار 
 االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة المجموعة
 4.346 26.356 41 التجريبية األولى

 4.13 32.73 51 ة الثانيةالتجريبي
 3.725 22.068 44 التجريبية الثالثة

 )33(الجدول                               
نحو البعدي نتائج تحليل التباين االحادي لتالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبار االتجاه 

 مادة التربية اإلسالمية



 القيمة الفائية
درجة  مصدر التباين

الحرية
مجموع 
المربعات

 متوسط
الجد المحسوبةالمربعات

 ولية

مستوى 
 الداللة

 412.4 824.8 2 بين المجموعات
 4537.216.8 134 داخل المجموعات

  5362 136 الكلي
24.54 2.99 

دالة عند 
مستوى 

)0.05( 
 

) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 33(يتضح من الجدول 
بين متوسطات درجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في ) 270، 2(رية ودرجتي ح

اآبر من القيمة الفائية ) 24.54(اختبار االتجاه نحو المادة إذ آانت القيمة الفائية المحسوبة 
 ،)2.99(الجد ولية    

                                          
ليس : "حث التي نّصت على أّنه وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الرابعة من الب

في متوسط درجات اتجاه تالميذ ) 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
، والختبار "الصف السادس االبتدائي نحو مادة التربية اإلسالمية بين المجموعات الثالث

ات الفروق بين متوسطات درجات اتجاه تالميذ مجموعات البحث الثالث، وتحديد المجموع
التي يختلف اتجاه تالميذه اختالفًا ذا داللة إحصائية عن المجموعتين األخريين، استعمل 

 :يوضح) 34( لمعرفة معنوية الفروق وداللتها إحصائيا والجدول (Shefee)الباحث طريقة 
قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين متوسطات تالميذ مجموعات البحث 

 جاه البعدي نحو مادة التربية اإلسالميةالثالث في اختبار االت
 الحرجةالمحسوبة الموازنة بين المجموعات قيمة شيفيه

مستوى الداللة 
)0.05( 

 4.326 التجريبية األولى، والتجريبية الثانية
 6.795 التجريبية األولى، والتجريبية الثالثة

 2.802 بية الثالثةالتجريبية الثانية، والتجري
 دالة احصائيًا 2.447

 )34(                            الجدول 
 : ما يأتي) 34( في الجدول (Sheffe)         يتضح من نتائج 

 إن متوسط درجات اتجاه تالميذ المجموعة التجريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب .1
ط درجات اتجاه تالميذ المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوس

المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب إعادة التدريس، إذ آانت قيمة 
(Sheffe) 4.326( المحسوبة ( اآبر من قيمة(Sheffe) الحرجة )لمصلحة ) 2.447

 . تالميذ المجموعة التجريبية األولى
                                                 

 إن متوسط درجات اتجاه تالميذ المجوعة التجريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب .2
المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات اتجاه تالميذ 

 المجموعة التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة



 الحرجة (Sheffe)اآبر من قيمة ) 6.795( المحسوبة (Sheffe) المراجعة، إذ آانت قيمة 
 . لمصلحة تالميذ المجموعة التجريبية األولى) 2.447(

 إن متوسط درجات اتجاه تالميذ المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب .3
إعادة التدريس يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات اتجاه تالميذ 

يبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة المراجعة، إذ آانت قيمة المجموعة التجر
(Sheffe) 2.802( المحسوبة ( اآبر من قيمة(Sheffe) الحرجة )ولمصلحة ) 2.447

 . تالميذ المجموعة التجريبية الثانية
والختبار معنوية الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات تالميذ مجموعات البحث 

الختبار ألتحصيلي ألبعدي، اعتمد الباحث تحليل التباين األحادي والجدوالن الثالث في ا
 يوضحا) 36(و) 35(

                        
 )35(  الجدول                            

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبار 
 ية اإلسالميةاالتجاه البعدي نحو مادة الترب

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة المجموعة
 4.263 25.59 22 التجريبية األولى

 3.907 22.763 26 التجريبية الثانية
 3.318 20.674 22 التجريبية الثالثة

 
 )36(الجدول                                

 مجموعات البحث الثالث في اختبار االتجاه نحو مادة نتائج تحليل التباين االحادي لتالميذ
 التربية اإلسالمية

درجة  مصدر التباين القيمة الفائية
 الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
الجدوليةالمحسوبةالمربعات

مستوى 
 الداللة

212.35 424.7 2 بين المجموعات
 2113.215.2 68داخل المجموعات

 2537.9 70 الكلي
13.97 2.99 

دالة عند 
مستوى 

)0.05( 
 

) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 36(يتضح من الجدول 
بين متوسطات اتجاهات تالميذ مجموعات البحث الثالث، إذ آانت ) 139.2(بدرجتي حرية 

لك ترفض ، وبذ)2.99(اآبر من القيمة الفائية الجدولية ) 13.97(القيمة الفائية المحسوبة 
ليس هناك فروق ذات داللة "الفرضية الصفرية الخامسة من البحث التي نّصت على اّنه 

في متوسط درجات اتجاه طالب الصف السادس االبتدائي في ) 0.05(إحصائية عند مستوى 
، والختبار معنوية الفروق بين متوسطات "مادة التربية اإلسالمية بين المجموعات الثالث

جموعات البحث الثالث، وتحديد المجموعات التي يختلف متوسط اتجاه اتجاه تالميذ م
تالميذه اختالفًا ذا داللة إحصائية عن المجموعتين االخرتين، استعمل الباحث طريقة 

(Sheffe)لمعرفة معنوية الفروق وداللتها احصائيًا  . 



                                     
 )37(الجدول 

بة والحرجة للموازنة بين متوسطات درجات تالميذها مجموعات قيمتا شيفيه المحسو
 البحث الثالث في اختبار االتجاه البعدي نحو مادة التربية اإلسالمية

 الجدوليةالمحسوبة الموازنة بين المجموعات قيمة شيفيه
مستوى الداللة 

)0.05( 
 2.953 التجريبية األولى، والتجريبية الثانية

 5.282 التجريبية األولى، والتجريبية الثالثة
 2.634 التجريبية الثانية، والتجريبية الثالثة

 احصائيًادالة  2.447

         
 : ما يأتي) 37( المثبتة في الجدول (Sheffe)          يتضح من نتائج طريقة 

هم أسلوب إن متوسط درجات اتجاه تالميذ المجموعة التجريبية األولى الذين استعمل مع. 1
المجوعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات اتجاه تالميذ 
المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب أعادة التدريس، إذ آانت قيمة 

(Shefee) 2.953( المحسوبة ( اآبر من قيمة(Shefee) الحرجة )لمصلحة ) 2.447
 . يبية األولىتالميذ المجموعة التجر

 إن متوسط درجات اتجاه تالميذ المجموعة التجريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب .2
المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات اتجاه تالميذ 
المجموعة التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة المراجعة، إذ آانت قيمة 

(Shefee) 5.282( المحسوبة ( اآبر من قيمة(Shefee) الحرجة )لمصلحة ) 2.447
 . تالميذ المجموعة التجريبية األولى

 إن متوسط درجات اتجاه تالميذ المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب .3
ذ إعادة التدريس يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات اتجاه تالمي

 المجموعة التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب أسئلة 
                                                                

 الحرجة (Shefee)اآبر من قيمة ) 2.634( المحسوبة (Shefee)المراجعة، إذ آانت قيمة 
 .لمصلحة المجموعة التجريبية الثانية) 2.447(

البعدي جابات تالميذ مجموعات البحث الثالث عن فقرات اختبار االتجاه بعد تصحيح إ
نحو مادة التربية اإلسالمية أظهرت النتائج إن متوسط درجات عينة البحث آانت 

درجة على التوالي، والختبار معنوية الفروق ) 23.4(، )24.816(، ) 28.081(
في االختبار ألتحصيلي اإلحصائية بين متوسطات تالميذ مجموعات البحث الثالث 

 . يوضحان ذلك) 39(و ) 38(ألبعدي، اعتمد الباحث تحليل التباين األحادي، والجدوالن 
  

 
 
 
 
 



 )38(الجدول  
 

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لتالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبار 
 االتجاه البعدي نحو مادة التربية اإلسالمية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العينةعدد أفراد المجموعة
 3.927 28.081 19 التجريبية األولى
 4.104 24.816 25 التجريبية الثانية
 3.566 23.4 22 التجريبية الثالثة

 
 )39(الجدول                                  

ر االتجاه نحو مادة نتائج تحليل التباين االحادي لتالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبا
 التربية اإلسالمية

درجة  مصدر التباين القيمة الفائية
 الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
الجدوليةالمحسوبةالمربعات

مستوى 
 الداللة

229.85 459.7 2 بين المجموعات
 15.4 1972 64 داخل المجموعات

 2431.7 66 الكلي
14.92 2.99 

دالة عند 
مستوى    

)0.05( 
                            
) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 39(يتضح من الجدول 

بين متوسطات درجات تلميذات مجموعات البحث الثالث في ) 128، 2(ودرجتي حرية 
اآبر ) 14.92 (اختبار االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية، إذ آانت القيمة الفائية المحسوبة

، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية السادسة من البحث )2.99(من القيمة الفائية الجدولية 
في ) 0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : " التي نّصت على اّنه

متوسط درجات اتجاه تلميذات الصف السادس االبتدائي نحو مادة التربية اإلسالمية بين 
، والختبار معنوية الفروق بين متوسطات درجات تلميذات مجموعات "الثالثالمجموعات 

البحث الثالث، وتحديد أي المجموعات يختلف متوسط تحصيل تلميذاته اختالفًا ذا داللة 
 لمعرفة معنوية (Sheffe)إحصائية عن المجموعتين األخريين، استعمل الباحث طريقة 

 . الفروق وداللتها احصائيًا
 

 )40(                            الجدول         
قيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنة بين متوسطات تلميذات مجموعات البحث الثالث 

 في اختبار االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية
 قيمة شيفيه

 الحرجةالمحسوبة الموازنة بين المجموعات
مستوى الداللة 

)0.05( 
 3.823 ة األولى، والتجريبية الثانيةالتجريبي

 5.38 التجريبية األولى، والتجريبية الثالثة
 1.748 التجريبية الثانية، والتجريبية الثالثة

 دالة احصائيًا 2.447



 
 : ما يأتي) 40( المثبتة في الجدول (Sheffe)يتضح من نتائج 

 األولى الالئي استعمل معهن  إّن متوسط درجات اتجاه تلميذات المجموعة التجريبية.1
أسلوب المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات 
تلميذات المجموعة التجريبية الثانية الالئي استعمل معهن أسلوب إعادة التدريس، إذ 

) 2.447( الحرجة (Sheffe)اآبر من قيمة ) 3.823( المحسوبة (Sheffe)آانت قيمة 
 . تلميذات المجموعة التجريبية األولىلمصلحة 

 إّن متوسط درجات اتجاه تلميذات المجموعة التجريبية األولى الالئي استعمل معهن .2
أسلوب المجموعات الصغيرة يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن متوسط درجات 

جعة، إذ تلميذات المجموعة التجريبية الثالثة الالئي استعمل معهن أسلوب أسئلة المرا
) 2.447( الحرجة (Sheffe)اآبر من قيمة ) 5.38( المحسوبة (Sheffe)آانت قيمة 

 . لمصلحة تلميذات المجموعة التجريبية األولى
 إّن متوسط درجات اتجاه تلميذات المجموعة التجريبية الثانية الالئي استعمل معهن .3

 عن متوسط درجات تلميذات أسلوب إعادة التدريس ال يختلف اختالفًا ذا داللة إحصائية
المجموعة التجريبية الثالثة الالئي استعمل معهن أسلوب أسئلة المراجعة، إذ آانت قيمة 

(Sheffe) 1.748( المحسوبة ( اقل من قيمة(Sheffe) الحرجة )2.447 .( 
 : تفسير النتائج

 : أوال
ريبية األولى أفاد تالميذ المجموعة التج) المجموعات الصغيرة(إن األسلوب العالجي 

بدليل ارتفاع مستوى تحصيلهم، وتفوقهم على تالميذ المجموعة التجريبية الثانية الذين 
استعمل معهم أسلوب إعادة التدريس، وتالميذ المجموعة التجريبية الثالثة الذين استعمل 
. معهم أسلوب أسئلة المراجعة، إذ رفضت الفرضيات الصفرية األولى، والثانية، والثالثة

 : رى الباحث إن التوصل إلى هذه النتائج يمكن إن يعزا إلى األسباب اآلتيةوي
                                

 إّن أسلوب المجموعات الصغيرة يعطي الفرصة للتالميذ غير المتمكنين للمشارآة في .1
ه تصحيح أغالط التعلم لديهم، إذ انه يشرح بطريقة تمكنهم من فهمه والوقت الذي يمضي

 . التالميذ في مثل هذا العمل مثمر، ومفيد في تقوية تلك الروابط بينهم
 إّن ُأسلوب المجموعات الصغيرة يلبي حاجات التالميذ المتفوقين في إظهار قدراتهم .2

 . العلمية من خالل اشتراآهم في شرح الفقرات الصعبة لزمالئهم غير المتمكنين
التالميذ االعتماد على النفس والقدرة على مواجهة  إّن أسلوب المجموعات الصغيرة يعلم .3

 . المواقف الصعبة ومحاولة عالجها من دون خوف، أو تردد
 إّن الجماعات الصغيرة من التالميذ الذين يجتمعون في أوقات معلومة بعد آل اختبار .4

تكويني هم اآثر فاعلية في مساعدة بعضهم البعض في التغلب على الصعوبات التي 
 .ونها في االختباريواجه

 إّن تقسيم التالميذ على مجموعات صغيرة منتظمة لمعالجة ما وقعوا فيه من أغالط، .5
 . وقيامهم بتصحيحها مباشرة اثر في تعزيز هذا األسلوب، وزيادة فاعليته



 إن أسلوب المجموعات الصغيرة اعتمد النشاط الجماعي، وخلق حالة من التعاون، األمر .6
 . زيادة تحصيلهم، واتجاهاتهم ايجابيًا نحو مادتهمالذي أدى إلى 

 قد يكون للمعالجة التصحيحية عقب االختبارات التكوينية أثر زيادة ثقة التالميذ، .7
ومساعدتهم على إجادة التعلم، ومن ثم زيادة التحصيل الن بالتلميذ حاجة إلى إن يقف 

يسعى إلى تحويل مساره تجاه دائمًا على مستويات تقدمه موازنًا نفسه بإقرانه، حتى 
 . األهداف المحددة سابقًا

 إن التقدم المتزايد في مستوى التمكن فضًال عن وجود دليل على حدوثه يعد معززًا ايجابيًا .8
وقويًا من شأنه إن يجعل التالميذ يقبلون على المادة التعليمية، وعلى االختبارات 

وان التالميذ يتوقعون دائمًا . يعاب تلك المادةالتكوينية التي تشير إلى مدى نجاحهم في است
 . االختبارات ويعدون أنفسهم لها

                                    
 إن إبالغ التالميذ إن تعلمهم، وقياس مهارات أدائهم سوف يتم في ضوء مستوى التمكن قد .9

ك يمكن القول إن ساعد على زيادة تحسن أداء التالميذ واتجاهاتهم نحو المادة، ولذل
استعمال التعلم من اجل التمكن يؤثر تأثيرًا ايجابيًا في تحصيل التالميذ وفي تحقيق نتائج 

 . افضل
 : ثانيًا

أظهرت نتائج تحليل الفرضيات الرابعة، والخامسة، والسادسة، تفوق تالميذ 
 تالميذ المجموعة التجريبية األولى الذين استعمل معهم أسلوب المجموعات الصغيرة على

المجموعة التجريبية الثانية الذين استعمل معهم أسلوب إعادة التدريس، وتالميذ المجموعة 
المراجعة في االتجاه نحو المادة، ويمكن أسئلة التجريبية الثالثة الذين استعمل معهم أسلوب 

 :أن يعزا ذلك إلى  ما يأتي
بالرضا واالرتياح للمادة، وقد  الدرجات التي حصل عليها التالميذ، قد جعلتهم يشعرون .1

انعكس ذلك على أدائهم في مقياس االتجاهات إذ آان أداؤهم أفضل مما آان عليه وبشكل 
واضح، وتؤآد هذه النتيجة وجود عالقة ايجابية بين التحصيل واالتجاهات إذ تزداد 

وسًا في االتجاهات بزيادة التحصيل، ويمكن إن نستنتج هنا إن للتحصيل أثرا ايجابيًا ملم
 . تنمية االتجاهات نحو المادة

الذي اتبع مع هذه ) المجموعات الصغيرة( قد يكون الستعمال األسلوب العالجي .2
المجموعة والذي نفذ بعد اآتشاف أغالط التالميذ عقب االختبار التكويني، اثر في 

 النتائج، مساعدة التالميذ على فهم ما عجزوا عن فهمه، والتمكن منه مما أدى إلى تثبيت
 . وتصحيح المسار في إثناء تدريس التالميذ مادة التربية اإلسالمية اوًال بأول

 إن طبيعة موضوعات التربية اإلسالمية، وارتباطها الوثيق بحياة اإلنسان آونها تمكن .3
التلميذ من معرفة نفسه بشكل افضل وتمكنه آذلك من اإللمام بالبيئة التي يعيشها،و 

 بطة بها والمؤثرة في حياته، فضًال عن إنها تحاول إن بالعوامل المرت
                                                     

تقدم اإلجابات المناسبة عن آثير من األسئلة التي تهمه والتي تتعلق بجوانب حياته، فقد 
بية اإلسالمية أشارت نتائج هذه الدراسة المتعلقة بمعرفة اتجاهات التالميذ نحو مادة التر

 . إلى إنها آانت ايجابية على المقياس الكلي، وعلى إبعاده الفرعية



 يبرز دور االتجاهات بوصفها احد األهداف األساسية والمهمة في تدريس مادة التربية .4
اإلسالمية لما لها من أهمية تربوية آبيرة، إذ أنها تساعد التلميذ على التقدم في المجاالت 

عله اآثر قربًا وإقباال على المادة التي يدرسها، فضًال عن إنها تزيد من المعرفية، وتج
انتباهه وتهيئ له فرصًا للمناقشة، والتعبير عن ذاته وإنها وتشعره بان المادة الدراسية 
سهلة وممتعة، وتزيد من قدرته على تلقي اآبر قدر ممكن من المعرفة النظرية في مدة 

 . محددة
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 : االستنتاجات: أوال
 : في ضوء نتائج البحث، توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية

 .  وجود عالقة ايجابية بين التحصيل في المادة واالتجاه نحوها.1
ن اجل التمكن في تدريس مادة التربية اإلسالمية  إن استعمال االسالب العالجية للتعلم م.2

للصف السادس االبتدائي قد أسهم في زيادة فاعلية التدريس ورفع آفايته قياسًا بالتحصيل 
 . واالتجاه نحو المادة

 إن أسلوب المجموعات الصغيرة، اثبت فاعلية ضمن حدود الدراسة الحالية في التحصيل .3
و مادة التربية اإلسالمية، عند موازنته بأسلوبي إعادة الدراسي واتجاهات التالميذ نح

 . التدريس وأسئلة المراجعة
 
 

 : التوصيات :ثانيا
 : في ضوء ما توصل إليه الباحث في نتائج هذا البحث يوصي باألتي

 اصدرا آراس من وزارة التربية يبين أهمية التعلم من اجل التمكن وأساليبه العالجية .1
جموعات الصغيرة، وآيفية إعداده، وطريقة استعماله لتكون بين يدي والسيما أسلوب الم

 . معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها
 تخصيص جزء من الوقت في جدول الحصص األسبوعي لممارسة األساليب العالجية .3

للتعلم من اجل التمكن وال سيما أسلوب المجموعات الصغيرة لدورها الفاعل والمؤثر في 
 . حصيلزيادة الت

 اعتماد أسلوب المجموعات الصغيرة في تدريس مادة التربية اإلسالمية في الصف .4
 . السادس االبتدائي

 ضرورة تضمين آتاب التربية اإلسالمية على نماذج من االختبارات التكوينية لتعين .4
 . المعلمين للوصول بتالمذتهم إلى التمكن المطلوب

ضرورة عدم االقتصار على األسلوب التقليدي المتبع في  توصية العلمين والمعلمات إلى .5
المدارس وضرورة استعمال األساليب العالجية للتمكن، بوصفها أساليب حديثة تسهم في 

 .رفع مستوى تحصيل التالميذ الدراسي
 تدريب معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها في مرحلة االبتدائية على األساليب العالجية .6

اجل التمكن في تعليم المادة، والترآيز على أسلوب المجموعات الصغيرة، من للتعلم من 
خالل أعداد معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها في آليات المعلمين والتربية وفي 

 . الدورات التدريبية
 

 : المقترحات: ثالثا
 : استكماًال لهذا البحث، وتطويرًا له، يقترح الباحث إجراء

 



ة للدراسة الحالية تستعمل فيها تقنيات حديثة آالحاسوب واالنترنيت  دراسة مماثل.1
 . والشفافيات آتقنيات عالجية للتمكن من التعلم

 دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة اثر األساليب العالجية في هذه الدراسة في .2
 .متغيرات أخرى آاالحتفاظ بالتعلم، والثقة بالنفس، والتفكير اإلبداعي

 . دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل وصفوف دراسية أخرى .3
 دراسة وصفية لتعرف أراء المعلمين والتالميذ في األساليب العالجية للتعلم من اجل .4

 . التمكن المتبعة وآيفية الوصول إلى السبل الكفيلة لتطويرها وتحسينها
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 )1(الملحق

 أعمار تالميذ مجموعات البحث الثالث محسوبة باشهور
 

 المجموعة ألتجريبه الثالثة يبية الثانيةألمجموعه التجر المجموعة التجريبية األولى
 د ت د ت د ت د ت د ت د ت
1 130 27 128 1 130 27 124 1 129 27 126 
2 129 28 128 2 129 28 130 2 132 28 125 
3 135 29 129 3 128 29 128 3 133 29 127 
4 124 30 129 4 129 30 130 4 134 30 127 
5 132 31 128 5 129 31 123 5 128 31 128 
6 127 32 128 6 132 32 127 6 127 32 131 
7 131 33 133 7 129 33 129 7 126 33 130 
8 128 34 134 8 124 34 127 8 128 34 129 
9 140 35 129 9 128 35 127 9 127 35 126 

10 130 36 129 10 124 36 123 10 128 36 128 
11 124 37 128 11 123 37 128 11 128 37 126 
12 124 38 128 12 130 38 129 12 130 38 125 
13 132 39 127 13 124 39 124 13 131 39 129 
14 132 40 127 14 123 40 125 14 132 40 131 
15 125 41 130 15 129 41 127 15 129 41 131 
16 133 2  16 123 42 129 16 129 42 127 
17 131   17 129 43 124 17 127 43 125 
18 127   18 129 44 123 18 126 44 125 
19 128   19 124 45 129 19 135   
20 129   20 124 46 127 20 133   
21 134   21 123 47 128 21 132   
22 136   22 127 48 125 22 130   
23 130   23 129 49 123 23 127   
24 130   24 129 50 124 24 128   
25 127   25 129 51 129 25 127   
26 127   26 126   26 128   
 

 
 
 

                                                               
        



 )2(الملحق 
  درجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في مادة  التربية اإلسالمية في الصف الخامس االبتدائي

ة  ة التجريبي المجموع
 األولى  

ة ألمجمو ه التجريبي ع
 الثانية

ه   ه ألتجريب ألمجموع
 الثالثة

 د ت د ت د ت د ت د ت د ت
1 63 27 69 1 66 27 59 1 76 27 59 
2 67 28 75 2 72 28 85 2 66 28 77 
3 69 29 65 3 71 29 66 3 73 29 69 
4 62 30 75 4 76 30 81 4 74 30 80 
5 89 31 69 5 60 31 75 5 71 31 71 
6 78 32 68 6 72 32 67 6 73 32 75 
7 59 33 73 7 74 33 74 7 55 33 70 
8 63 34 86 8 68 34 68 8 81 34 67 
9 63 35 56 9 72 35 69 9 70 35 73 

10 69 36 74 10 54 36 66 10 67 36 60 
11 88 37 62 11 78 37 69 11 70 37 86 
12 69 38 66 12 85 38 73 12 64 38 62 
13 69 39 63 13 77 39 75 13 85 39 63 
14 63 40 83 14 76 40 63 14 79 40 63 
15 57 41 55 15 77 41 76 15 67 41 52 
16 83   16 57 42 73 16 88 42 67 
17 74   17 55 43 74 17 74 43 73 
18 55   18 66 44 75 18 71 44 60 
19 63   19 75 45 77 19 59   
20 76   20 57 46 76 20 75   
21 64   21 87 47 71 21 76   
22 69   22 74 48 75 22 65   
23 66   23 70 49 75 23 52   
24 89   24 67 50 76 24 68   
25 74   25 61 51 67 25 69   
26 83   26 82   26 84   

                                               
 

                                                   



 )3(الملحق
 استبانه أراء خبراء بشأن  صالحية االختبار ألتحصيلي القبلي 

 المحترم................... األستاذ الفاضل 
 .........................السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

ث   درس الباح اليب العال  (ي ة األس دى فاعلي ل    م ن اج تعلم م ة لل جي
دى        المية ل ة اإلس ادة التربي و م اه نح صيل واالتج ي التح تمكن ف ال

ارا       )تالميذ الصف السادس االبتدائي      ذلك اعد الباحث اختب وتحقيقا ل
ة         ادة التربي ي م سابقة ف ذ ال ات التالمي يس معلوم ا يق صيليآ قبلي تح
افؤْ  ة التك راء عملي دائي لغرض إج سادس االبت  اإلسالمية للصف ال
ل         ث قب ة البح راد عين ى إف ه عل ارا لتطبيق ع اختب د وض نهم ، فق بي
ره         ة، ونظ ة علمي ة ، وأمان ن دق نكم م د م ا يعه ة ، ولم التجرب
ه من               موضوعيه وسعة اطالع في هذا المجال فضال عن ماتمتلكون
ا     ي راجي صيل القبل ار التح ديكم اختب ين أي ضع ب ره ودراية،ي خب

سديدة ، ومال        م ال ى          التفضل بايداء أراآ م عل ة في الحك حظاتكم القيم
ذ    ستوى التالمي ا لم ياغتها ، ومالءته ي ، وص وإذ .صالحية فقراته

ه يرجوا              ي فان يلجأ الباحث إليكم لتقويم فقرات اختبار التحصيل القبل
 .معاونتكم خدمة لديننا ووطننا العزيز

 وتقبلوا الشكر والتقدير                                
                 
                     

 
 

                                                     الباحث
                                         حسن عمران موسى الغزالي                  

 
                             

   
                                                   



 ر المعلومات السابقة في مادة التربية اإلسالمية اختبا:1س

 :حول الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة في مايتي○ضع دائرة 
 ..............انتشار جريمة السرقة في المجتمع-1
  يبني مجتمع امن -أ
 يعيق تقدمه ورفاء-ب
  يعني تطبيق القانون بالشكل الصحيح-ج
 ............ له منطقيايكون اإلنسان عادال وتقويمنا-2
 إذا نظرنا إلى مايملكه من القوة النفوذ-أ
 إذا نظرنا إلى مايملكه من النفوذ والسلطة-ب
 إذا نظرنا إليه على وفق مايرضي اهللا ورسوله-ج
 من خلقه الكون؟-3
 اهللا سبحانه وتعالى-أ
 الطبيعة-ب
 اهللا ورسوله-ج
 0العظيم -4
 )ص(من أسماء الرسول-أ
 هللا الحسنى من أسماء ا-ب
 )ع(من أسماء اإلمام علي -ج
 ..................اليوم االخرهو -5
 )ص(يوم نزول الوحي على الرسول-أ
 يوم القيامة -ب
 يوم المباهلة -ج
 ....................طاعة الوالدين من -6
  طاعة األقارب -أ
 طاعة الجار -ب
 طاعة اهللا تعالى -ج
                                                         
 
 
 

                                                                

 ...................الغيبة هي-7



 ذآر اآلخرين بالمحاسن-أ
 ذآر اآلخرين بالسوء وفضحهم في غيابهم-ب
 ذآر اآلخرين بالمحاسن والسوء-ج
 ............. من شروط الحج هي-8
  ذآرا  إن يكون-أ
 إن يكون أنثى-ب
 )ذآرا آان أم أنثى(إن يكون عاقال بالغا-ج
 ..................األمر بالمعروف هو-9
 العمل بما يرضي اهللا ورسوله-أ
 العمل بالمنكر-ب
 العمل بقول الزور-ج

 .........الحفاظ على الممتلكات العامة يعني الحفاظ على-10
 امالك أهل الجاه والسلطة-أ
 خص معين امالك ش-ب
 امالك الدولة-ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             



 )4(الملحق
 درجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبار المعلومات السابقة في مادة التربية اإلسالمية 

  
ة  ة التجريبي المجموع

 األولى  
ة  ه التجريبي ألمجموع

 الثانية
ه  ألم ه ألتجريب جموع

 الثالثة
 د ت د ت د ت د ت د ت د ت
1 15 27 16 1 11 27 15 1 18 27 15 
2 14 28 13 2 11 28 14 2 17 28 14 
3 13 29 16 3 11 29 13 3 13 29 17 
4 12 30 17 4 11 30 12 4 12 30 16 
5 11 31 16 5 12 31 11 5 11 31 13 
6 16 32 18 6 16 32 16 6 16 32 16 
7 15 33 14 7 15 33 13 7 15 33 17 
8 14 34 14 8 14 34 16 8 14 34 16 
9 13 35 13 9 13 35 17 9 13 35 18 

10 16 36 15 10 16 36 16 10 16 36 14 
11 15 37 15 11 15 37 18 11 15 37 14 
12 15 38 16 12 15 38 14 12 15 38 13 
13 15 39 14 13 15 39 14 13 15 39 15 
14 14 40 13 14 14 40 13 14 14 40 15 
15 14 41 12 15 14 41 15 15 14 41 16 
16 13   16 13 42 15 16 13 42 14 
17 12   17 12 43 16 17 12 43 13 
18 11   18 11 44 14 18 11 44 12 
19 17   19 17 45 13 19 17   
20 16   20 16 46 12 20 16   
21 14   21 14 47 11 21 14   
22 16   22 16 48 12 22 16   
23 15   23 15 49 11 23 15   
24 17   24 17 50 13 24 17   
25 14   25 14 51 13 25 14   
26 15   26 15   26 15   
 

 
 
 



                                                           
 )5(الملحق

 درجات مجموعات البحث الثالث في اختبار الذآاء
  

ة  ة التجريبي المجموع
 األولى  

ة  ه التجريبي ألمجموع
 الثانية

ه   ه ألتجريب ألمجموع
 الثالثة

 د ت د ت د ت د ت د ت د ت
1 52 27 38 1 35 27 51 1 37 27 35 
2 51 28 36 2 31 28 45 2 36 28 39 
3 45 29 35 3 36 29 41 3 41 29 40 
4 41 30 42 4 33 30 42 4 52 30 42 
5 42 31 41 5 32 31 50 5 51 31 38 
6 50 32 40 6 37 32 51 6 60 32 35 
7 51 33 39 7 38 33 55 7 39 33 34 
8 55 34 38 8 35 34 62 8 39 34 37 
9 62 35 39 9 36 35 55 9 50 35 35 

10 55 36 45 10 34 36 55 10 40 36 36 
11 55 37 41 11 38 37 52 11 45 37 33 
12 52 38 40 12 36 38 53 12 46 38 38 
13 53 39 41 13 35 39 55 13 53 39 40 
14 55 40 42 14 42 40 45 14 58 40 39 
15 45 41 43 15 41 41 40 15 45 41 37 
16 40   16 40 42 51 16 59 42 41 
17 51   17 39 43 45 17 60 43 40 
18 45   18 38 44 46 18 61 44 34 
19 46   19 39 45 52 19 53   
20 52   20 45 46 50 20 42   
21 50   21 41 47 40 21 42   
22 40   22 40 48 41 22 51   
23 41   23 41 49 40 23 40   
24 40   24 42 50 45 24 38   
25 45   25 43 51 40 25 34   
26 40   26 52   26 36   
 
 
 

                                                    



 )6(قالملح
 درجات تالميذ مجموعات البحث في اختبار االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية القبلي

  
ة  ة التجريبي المجموع

 األولى  
ة  ه التجريبي ألمجموع

 الثانية
ه   ه ألتجريب ألمجموع

 الثالثة
 د ت د ت د ت د ت د ت د ت
1 32 27 35 1 29 27 33 1 36 27 33 
2 34 28 33 2 30 28 31 2 35 28 29 
3 33 29 32 3 27 29 35 3 33 29 29 
4 31 30 32 4 31 30 37 4 33 30 36 
5 35 31 35 5 32 31 31 5 29 31 39 
6 37 32 25 6 26 32 30 6 35 32 29 
7 31 33 29 7 29 33 36 7 32 33 29 
8 30 34 35 8 31 34 29 8 38 34 34 
9 36 35 31 9 29 35 37 9 29 35 36 

10 29 36 32 10 35 36 36 10 34 36 33 
11 37 37 34 11 33 37 30 11 28 37 29 
12 36 38 32 12 32 38 32 12 29 38 39 
13 30 39 35 13 32 39 31 13 33 39 27 
14 32 40 27 14 35 40 30 14 36 40 29 
15 31 41 35 15 25 41 35 15 33 41 33 
16 30   16 29 42 35 16 28 42 35 
17 35   17 35 43 34 17 34 43 28 
18 35   18 31 44 39 18 32 44 35 
19 34   19 32 45 27 19 33   
20 39   20 34 46 38 20 29   
21 27   21 32 47 28 21 27   
22 38   22 35 48 35 22 28   
23 28   23 27 49 29 23 34   
24 35   24 35 50 33 24 39   
25 29   25 32 51 35 25 36   
26 33   26 34   26 36   

 

                              
 

 



 )7(الملحق
ه        أسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث في إجراءات البحث مرتب

 بحسب اللقب والحروف الهجائية ،والموقع الوظيفي
الحية  الموقع الو ضيفي األسماء ت ص

ار  اختب
 الذآاء

الحية  ص
ار  االختب
ألتحصيلي 

 القبلي

ال حية ص
اري  اختب
االتجاه القبلي  

 والبعدي

الحية  ص
داف  األه

 السلوآية

الحية  ص
ط  الخط

 التدريسية

الحية  ص
ارات  االختب

 التكوينية

الحية  ص
ار  االختب
صيلي  ألتح

 ألبعدي

الحية  ص
ك  مح

 التمكن

         العلوم ألتربوييه بابل / تربية حسين ربيع.د.م.ا 1
         يه قادسيهالعلوم التربوي/ تربية جبار رشك.د.م.ا 2
         العلوم التربوييه بابل/ تربية فرحان عبيد.د.م.ا 3
         العلوم التربوييه قادسيه/ تربية حسين جدوع.د.م.ا 4

ات  محمد طاهر .د.م.ا 5 ة بن اريخ /تربي ط ت الت
 آوفة

        

         علم النفس بغداد/تربية بنات جواد المالكي.د.م.ا 6
ة  لي حكرع.د.م.ا 7 ة  /تربي وم التربوي العل

 قادسية
        

         تربية أساسيه بابل/تربية حمدان مهدي.د.م.ا 8
         العلوم التربويه آربالء/تربية عزيزالنايف .. م.ا 9

         التاريخ    المثنى/تربية محمد آاظم .م.م 10
         تربية أساسيه بابل/تربية حيدر حاتم.م.م 11
         الجغرافية  المثنى/تربية  آريم عبيس.م.م 12
         اللغة العربية  الكوفة/تربية عدنان بدر.م.م 13
         بابل/آلية التربية د محمد نعمان.م.أ 14
د .م.أ 15 د عب د حام

 المحسن
         بابل/آلية التربية

         بابل/آلية التربية د آاظم عبد.م.أ 16
         القادسية/ آلية التربية د فاضل ناجي.م.أ 17
         بابل/آلية التربية األساسية د جاسم شعالن.م.م 18
         المثنى/آلية التربية  د محمود علي.م.م 19
         المثنى/آلية التربية  د احمد يونس.م.م 20
         المثنى/آلية التربية  محمد آاظم . م.م 21
         المثنى/آلية التربية  باس عقيلم ع.م 22
         المثنى/آلية التربية  م وائل جبار.م 23
         المثنى/آلية التربية  م لؤي خزعل.م 24
         المثنى/آلية التربية  م صادق فنجان.م 25
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           
35           
36           
37           
38           
39           
40           

                                                      
 

                                                             



 )8(الملحق                                                     

 استبانة أراء الخبراء بشأن خطط تدريسية
 

 المحترم...................... األستاذ الفاضل
 السالم عليكم ورحمة اهللا و برآاته

تمكن في التحص                   (يروم الباحث دراسة   تعلم من اجل ال ة لل ة األساليب العالجي يل مدى فاعلي
دائي      سادس االبت صف ال ذ ال دى تالمي المية ل ة اإلس ادة التربي و م اه نح ان )واالتج ا آ ولم

رر                      ة اإلسالمية المق اب التربي ة لموضوعات آت البحث الحالي يتطلب إعداد خطط أنموذجي
ة   ع خطط أنموذجي د أرب د اع درس ، فق دائي  توضح خطوات سير ال سادس االبت للصف ال

 :،وعلى النحو األتي 
 )االستجواب والمناقشة(ة انموذجة على وفق األسلوب التقليدي خط.1
 خطة انموذجة على وفق أسلوب المجموعات الصغيرة .2
 خطة انموذجة على وفق أسلوب إعادة التدريس . 3
 خطة انموذجة على وفق أسلوب أسئلة المراجعة . 4

ين    ال أضع ب ذا المج ي ه ة ف ة علمي رة ودراي ن خب ه  م ون ب ا تمتع را لم ديكم الخطط نظ أي
اتكم القيمة في صالحيتها                    سديدة ومالحظ م ال داء أرائك النموذجية األربع راجية التفضل باب

 المحتوى الحديث النبوي الشريف 
                 جزأآم اهللا خير الجزاء

                                              
 

                                                 الباحث 
                                    حسن عمران موسى الغزالي                  

 
 
 

شريف      وي ال ديث النب دريس الح ة لت ة أنموذجي ة  (خط ريم الغيب لوب   )تح ق األس ى وف عل
 )االستجواب والمناقشة(التقليدي 

 التربية اإلسالمية:أ                المادة/ادس الس: الصف والشعبة 
 الحديث النبوي  الشريف :الموضوع:                           اليوم والتاريخ

 )تحريم الغيبة                                                              (
ى آل مسلم وان الغيبة لتأآل إن الغيبة حرام عل(قال  رسول  اهللا صلى اهللا  عليه واله وسلم 

 )الحسنات ، آما تأآل النار الحطب
                                                            صدق رسول اهللا

 



 )9انظر الملحق(الهدف العام 
 )10انظر الملحق (آية األهداف السلو

 الكتاب المقرر،والسبورة،والطباشير الملون: الوسائل التعليمية
 :ات الدرسخطو
ان         : المقدمة والمهيد :أوال ة ،وإيم ادة وأخالق ومعامل ن عب آلنا نعرف إن ديننا اإلسالمي دي

بان الوفاء بالوعد وصدق الكالم ،واألمانة هي من صفات المؤمنين المفلحين وبعكس هذه            
ل        ع ويعط ان المجتم دد آي ضب اهللا،ويه ب غ رام ويوج ة واالحت د الثق صفات تفق ال

سميعهم قصة موجزة حدثت في زمن الرسول                    نشاطهوانتاجه ، ث   ذ بت ام التالمي م أثير اهتم
د  ريم محم ول اهللا  ) ص(الك روى إن رس روا      ) ص(،ي د م اس ق ن الن ة م ه جماع ومع

ي  ة النب ا      )ص(برجلالعاقب سبت عنهم ل ،فك ك الرج نهم ذل الن م ه،فاغتاب رج ذنب ارتكب ل
ار الرسول  )ص(رسول اهللا ت ،فأش ار مي ة حم روا بجيف ى م ة ) ص(ل الرسو(حت ى جيف إل

مأزت         ديدا واش تغرابآ ش ك اس ن ذل الن م تغرب الج ا فاس ل منه ى األآ ا إل ار ودعاهم الحم
إن اغتيابهما لذلك الرجل أقذر من أآلهما لهذه الجيفة وأقبح          ) ص(نقسمها،فبين لهما النبي    

ا تحرق                     ا آم ذهب الحسنات وتمحوه ، وفي هذا تنفير عظيم عن اغتياب الناس الن الغيبة ت
ا ن    الن ا م ر لن د ا ن يغف ا إال بع ر اهللا لن ن يغف ا ل تغفرنا منه وا س وه،فحتى ل ر الخشب وتمح

 . اغبناه،فيجب عدم ذآر عيوب الناس،وآشف ماستره اهللا تعالى عليهم
م            سك قل ذ م ن التالمي ب م ا اطل ة وفيه وة الثاني ذي للخط ع تالمي ل م د انتق ذا تمهي د ه بع

 الرصاص لضبط الكلمات التي تحتاج إلى ذلك
ى النحو األتي          : العرض   شريف عل ل مسلم           (اآتب الحديث النبوي ال ى آ ة حرام عل إن الغيب

 ) وان الغيبة لتأآل الحسنات،آما تكل النار الحطب
                                                                        صدق رسول اهللا

 :قراءة الحديث الجهرية / أ
د            إقراء الحديث الشريف ق    ى نحو جي ا عل راءه جهرية مراعيا إخراج الحروف من مخارجه

 .مع ضبط الحرآات والسكنات على وفق أصول القراء الجهرية الجيدة 
 
 

                                                 
 :شرح المفردات الصعبة /ب

                                               
شريف ،وأوضح الغامض             اسأل التالميذ عن مع    اني المفردات التي وردة في نص الحديث ال

 . منها
 :قراءة التالميذ الجهرية / ج

ا لكي يحسنوا           رأت به أتيح لبعض التالميذ المتفوقين قراءة الحديث الشريف بطريقة التي ق
 ضبط القراء قبل الدخول في خطوة الشرح ،منبها عن األخطاء التي قد يقعون فيه 

 :التحليل الشرح و/ د
ة ؟ فمن يعرف            : الباحث   ا الغيب قبل إن ابدأ بشرح الحديث الشريف البد لنا من إن نعرف م

 لي الغيبة ؟
 .الظن والتجسس:احد التالميذ 



ا          )ص(يحذرنا رسول اهللا  :أحسنت  :الباحث د حرمه في الحديث من الغيبة،مؤآدا حرمتها ة فق
 اهللا تعالى تحريما شديدا في قوله تعالى

ا ال( م وال تجسسوا وال يغتب يأيه را من الظن إن  بعض الظن إث وا آثي وا اجتنب ذين ء امن
واب رحيم                     وا اهللا إن اهللا ت بعضكم بعضا  أيحب أحدآم إن يأآل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتق

 12/أية/سورة الحجرات) 
 

رام ف  ذلك ح ة آ ستقذر و الغيب رام وم ل الميت ح ة الن أآ ل للغيب ذا المث ا ضرب اهللا ه ي إنم
ة               ذا غاي الدين وقبيحة ،فشبه اهللا تعالى من يغتاب الناس بمن يأآل  لحم أخيه وهو ميت وه

 .البشاعة
صفات       إن  الغيبة تكون نتيجة الحقد،أو الحسد أو الغيرة وعلى المسلم إن يتطهر من هذه ال

يها الخبيثة،آما يجب علينا عدم االستماع إلى الغيبة ؟،فمن يستمع إلى الغيبة يكون شريكا ف             
رك              ه اآلخرون أو ت دفاع عمن يغتاب ة وال ى الغيب ا عدم االستماع إل ويتحمل إثمها ،لذا علين

 المكان لذا علينا إن نعرف إن الغيبة محرمه سواء أآانت قوال أم فعال أم إشارة 
 :الخاتمة 

 :وهي الخطوة األخيرة في الدرس ،وتتضمن
 :الخالصة /أ

 و التجسس ألنها عالمات الغيبة التي حرمها اهللا         من الظن )ص(يحذرنا نبينا محمد    :الباحث  
 .سبحانه وتعالى في آتابه الكريم شبهما بمثل مايكل المسلم لحم أخيه المسلم 

يكم                        اب احد وجب عل الى واغتي شيطان لمعصية اهللا تع ه ال لذا على آل مسلم آلما وسوس ل
اغتاب غيره وآيف شبهه    لمن  ) ص(االستعاذة باهللا منه وان تتذآروا دوما ماقاله رسول اهللا        

ة          اد والكراهي شر األحق بمن يأآل جيفة حمار ،فجميعنا يكره ذلك ،لذا تكون الغيبة سببا في ن
 بين الناس

 
 

 :الفوائد العلمية 
ا                      :احد التالميذ    ك لم شريف وذل ا جاء في الحديث ال ة لم ااالن صوره ناطق إن حالة مجتمعن

 .عله يأآل لحم أخيه المسلم تجره هذه الصفة على صاحبها من إضرار فهيه تج
 :التقويم

                                                  
ات       ل المعلوم ة لمجم ي خالص شريف أعط ديث ال ن عرض موضوع الح اء م د  ،االنته بع
م واستيعابهم لموضوع                     ة مدى فهمه ذ لمعرف ،الواردة فيه ، ثم أوجه بعض األسئلة للتالمي

 :لمتوخاة منهالدرس وتحقيق األهداف ا
 :األسئلة

 ما الغيبة ؟-1
 لماذا نحذر من الغيبة؟-2
 آيف نظر اإلسالم إلى الغيبة ؟-3
 مامصير أهل الغيبة؟-4
 من الغيبة؟) ص(ماسبب تحذير الرسول -5



 مااهم ما يرشد إليه الحديث الشريف؟-6
 : تحديد الواجب البتي 

 
                                               

 
 )المجموعات  ألصغيره (على وفق األسلوب التقليدي )اإليمان باهللا (طة أنموذجية لتدريس العقيدة اإلسالمية  خ

 التربية اإلسالمية :ب                المادة/السادس:  الصف والشعبة 
 )يمان باهللاإل(درس إضافي في مادة العقيدة اإلسالمية :الموضوع:                           اليوم والتاريخ
 )9انظر الملحق :( الهدف العام

 )10انظر الملحق (األهداف السلوآية 
 الكتاب المقرر والسبورة والطباشير الملون:الوسائل التعليمية 
 :المقدمة والتمهيد

تهيئة أذهان التالميذ واستثارة اهتمامهم للدرس اإلضافي والغاية الرئيسة منهم مستعرضه           
 ا التعلم ضعيفا والتي افرزها االختبار التكويني األول المفاهيم التي آان فيه

 :عرض مادة العقيدة اإلسالمية
ل مجموعة               قبل البدء بعرض المادة يقسم الباحث التالميذ على مجموعات صغيره تتكون آ

ن  ويني   )4-3(م ار التك ب االختب ديهم عق تعلم ل ا صعوبات ال الجون مع ذات يع ذ وتلمي تالمي
ذه الوحدة،بع  د له شرحها     المع دء ب م أب سبورة ث ى ال سة عل اور الرئي سجل المح دها ت

وتوضيحها والتعليق عليها بوصفها تغذية راجعة للتغلب على جوانب الضعف والقصور في  
ى وفق                ارة األسئلة عل التعلم ، والترآيز على التالميذ ذوي المستوى الضعيف ،من خالل إث

 ، والعمل على تطبيقها بالتسلسلماثبت من أهداف ،التي تم إعدادها للدرس اإلضافي 
 :الخالصة والتقويم 

بعد االنتهاء من عرض مادة الدرس اإلضافي أعطي خالصة مختصرة ، لمجمل المعلومات               
ة                       ة آافي رات علمي ا خب ذ فيه ك التالمي اهيم التي اليمتل موجهة بعض األسئلة في بعض المف

الل اإلجا    ن خ تنتج م ضعفاء ،واس ذ ال ى التالمي ز عل ى   ،والترآي درتهم عل دى ق ا م ة عنه ب
 .استيعابها
 :األسئلة

 من خلق الكون؟ -1
 من يرزق المخلوقات بعد إن أوجدها ؟ -2
 هل يمكن إن نرى ربنا؟ولماذا؟ -3
 ما الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى؟ -4
 ما الدليل على إن ربنا عليم حكيم؟ -5

 :الواجب ألبيتي
ست    ذ ذوي الم ن التالمي ب م م والتوضيح اطل ن الفه د م ئلة  لمزي ل األس ضعيف ح وى ال

اترهم      ي دف ا ف المية وآتابته دة اإلس ي تخص العقي اب المدرسي الت ي الكت ودة ف الموج
 . وجلبها في الدرس القادم وتصحيحها ومن ثم إعادتها إليهم

 
 

                                               



 )إعادة التدريس( ى وفق أسلوبعل)اإليمان باهللا (خطة أنموذجية لتدريس العقيدة اإلسالمية  
 التربية اإلسالمية :المادة/               السادس:   الصف والشعبة 
 )اإليمان باهللا(درس إضافي في مادة العقيدة اإلسالمية :الموضوع:                    اليوم والتاريخ
 )9انظر الملحق:( الهدف العام

 )10انظر الملحق (األهداف السلوآية 
 الكتاب المقرر والسبورة والطباشير الملون:ل التعليمية الوسائ

 :المقدمة والتمهيد
تهيئة أذهان التالميذ واستثارة اهتمامهم للدرس اإلضافي والغاية الرئيسة منهم مستعرضه           

 المفاهيم التي آان فيها التعلم ضعيفا والتي افرزها االختبار التكويني األول 
 :عرض مادة العقيدة اإلسالمية

بل البدء بعرض المادة تسجل المحاور الرئيسة على السبورة ثم أبدء بشرحها وتوضيحها         ق
تعلم ،                       ى جوانب الضعف والقصور في ال ة للتغلب عل ة راجع والتعليق عليها بوصفها تغذي
ى وفق ماثبت                     ارة األسئلة عل والترآيز على التالميذ ذوي المستوى الضعيف ،من خالل إث

 م إعدادها للدرس ، على تطبيقها بالتسلسلمن أهداف سلوآية ،التي ت
 :الخالصة والتقويم 

بعد االنتهاء من عرض مادة الدرس اإلضافي أعطي خالصة مختصرة ، لمجمل المعلومات               
ة                       ة آافي رات علمي ا خب ذ فيه ك التالمي اهيم التي اليمتل موجهة بعض األسئلة في بعض المف

ن خ    تنتج م ضعفاء ،واس ذ ال ى التالمي ز عل ى   ،والترآي درتهم عل دى ق ا م ة عنه الل اإلجاب
 .استيعابها
 :األسئلة

 من خلق الكون؟-1
 من يرزق المخلوقات بعد إن أوجدها ؟-2
 هل يمكن إن نرى ربنا؟ولماذا؟-3
 ما الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى؟-4
 ما الدليل على إن ربنا عليم حكيم؟-5

 :الواجب ألبيتي
ن   ب م م والتوضيح اطل ن الفه د م ئلة  لمزي ل األس ضعيف ح ستوى ال ذ ذوي الم  التالمي

اترهم                ا في دف دة اإلسالمية وآتابته سبوري التي تخص العقي الموجودة في الملخص ال
 . وجلبها في الدرس القادم وتصحيحها ومن ثم إعادتها إليهم

 
 

                                                 
 )أسئلة المراجعة(على وفق أسلوب)اإليمان باهللا (ة  خطة أنموذجية لتدريس العقيدة اإلسالمي

 التربية اإلسالمية :المادة/              السادس:    الصف والشعبة 
 )اإليمان باهللا(درس إضافي في مادة العقيدة اإلسالمية :الموضوع:                    اليوم والتاريخ
 )9انظر الملحق :( الهدف العام

 )10انظر الملحق (األهداف السلوآية 
 الكتاب المقرر والسبورة والطباشير الملون:الوسائل التعليمية 
 :المقدمة والتمهيد



تهيئة أذهان التالميذ واستثارة اهتمامهم للدرس اإلضافي والغاية الرئيسة منهم مستعرضه           
 المفاهيم التي آان فيها التعلم ضعيفا والتي افرزها االختبار التكويني األول 

 :ة العقيدة اإلسالمية عرض ماد
قبل البدء بعرض المادة تسجل المحاور الرئيسة على السبورة ثم أبدء بشرحها وتوضيحها         
تعلم ،                       ى جوانب الضعف والقصور في ال ة للتغلب عل ة راجع والتعليق عليها بوصفها تغذي
ى وفق ماثبت                     ارة األسئلة عل والترآيز على التالميذ ذوي المستوى الضعيف ،من خالل إث

 من أهداف سلوآية ،التي تم إعدادها للدرس ، على تطبيقها بالتسلسل
 :الخالصة والتقويم 

بعد االنتهاء من عرض مادة الدرس اإلضافي أعطي خالصة مختصرة ، لمجمل المعلومات               
ة                       ة آافي رات علمي ا خب ذ فيه ك التالمي اهيم التي اليمتل موجهة بعض األسئلة في بعض المف

درتهم                  ،والترآيز على التالمي   ا مدى ق ة عنه ضعفاء ،واستنتج من خالل اإلجاب رزق   -ذ ال  ي
 المخلوقات بعد إن أوجدها ؟

 هل يمكن إن نرى ربنا؟ولماذا؟-3
 ما الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى؟-4
 ما الدليل على إن ربنا عليم حكيم؟-5

 :الواجب ألبيتي
ستو    ذ ذوي الم ن التالمي ب م م والتوضيح اطل ن الفه د م ئلة  لمزي ل األس ضعيف ح ى ال

اترهم                ا في دف دة اإلسالمية وآتابته سبوري التي تخص العقي الموجودة في الملخص ال
 . وجلبها في الدرس القادم وتصحيحها ومن ثم إعادتها إليهم

 
 :أسئلة المراجعة

 من يرزق المخلوقات بعد إن أوجدها ؟-1
 ما الدليل على إن ربنا عليم حكيم؟-2
 من خلق الكون؟-3
 ا الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى؟م-4
 هل يمكن إن نرى ربنا؟ولماذا؟-5
 

                                         
                                            

 )9(الملحق
 األهداف العامة لتدريس مادة التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي

 
 .ة إسالمية عن طريق اإليمان باهللا تعالىإعداد التالميذ ذو شخصي.1
 .تنمية المهارات األساسية لدى آل تلميذ.2
ة        .3 سمية واالنفعالي ة والج ة والعقلي ادة الروحي راد بابع ل لإلف و المتكام ق النم تحقي

 .واالجتماعية
 .تزويد التالميذ بالثقافة اإلسالمية لشؤون الحياة-4



 .ذ للحصول على نصيب من العلم والثقافةإتاحة الفرصة إمام جميع التالمي.5
 .تصحيح ماقد يكون لدى التلميذ من مفاهيم دينية خاطئة.6
 
 
 

                                                 

 )10(الملحق
 استبانه أراء الخبراء بشأن صالحية أهداف سلوآية

 المحترم..............األستاذ الفاضل 
 

 اهللا وبرآاتهالسالم عليكم ورحمة 
اه نحو                     (يدرس الباحث    تمكن في التحصيل واالتج تعلم من اجل ال ة لل اثر األساليب العالجي

وى             )مادة التربية اإلسالمية   سلوآية لمحت ولما آان البحث الحالي يتطلب صياغة األهداف ال
د اشتق الباحث من األهداف                      دائي ،فق سادس االبت ة اإلسالمية للصف ال موضوعات التربي

ة           العامة ذآر ،والفهم،والتطبيق   ( للمادة على وفق تصنيف بلوم بالمستويات الثالث ا  ) الت ولم
ه من               ذا المجال ، فضال عن ماتملكون وجده فيكم من دقة وأمانة علمية وسعة اطالع في ه
اتكم القيمة                   داء مالحظ ا التفضل أبي خبرة ودراية ، أضع بين أيديكم األهداف السلوآية راجي

ى صالحي  م عل ي الحك رر ،   ف اب المق وى موضوعات الكت ا لمحت ياغتها ، وتغطيته تها وص
 .  فضال عن مالمتها للمستويات المعرفية التي تقابلها

 
 شاآرا تعاونكم

                                         الباحث
                             حسن عمران موسى الغزال                        

 
 
 
 

                             
 
 
 



ة       وعات التربي ة لموض صيغتها النهائي سلوآية ب داف ال األه
 اإلسالمية لصف السادس االبتدائي 

 )تحريم السرقة (الحديث األول : الموضوع . 1
 المستويات :إن جعل التالميذ بعد إنهاء تقديم الدرس قادرين على :األهداف السلوآية 

 معرفة ) الحد (يعرفوا معنى1
 معرفة . ماذا يحدث لو لم تنفذ العقوبة بالسارق 2
 معرفة يعرفوا مفهوم السرقة 3
 فهم يوضحوا آيف إن نفس المسلم تطيب بالبتعاد عن السرقة4
 تطبيق أأثر تطبيق العدالة على الجميع من دون تمايز بين فرد وآخر؟5
 فهم لشفاعة والتوسط للسارق في عدم تنفيذ العقوبة عليه؟ما أثر ا6
 فهم ؟)لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطعت يدها ()ص(لماذا قال رسول اهللا 7
 )حسنى الجوار (الحديث الثاني: الموضوع .2
 معرفة  اذآر حديثا نبويا شريفا في حسنى الجوار1
 فهم  بها اهللا سبحانه وتعالىرعاية حقوق الجار من الواجبات التي اوصا2
 فهم من هو الجار 3
 معرفة ماذا تفعل لو علمت جارك مريض 4
 فهم آيف تبين ان الجار اقرب ألينا من األهل واألصدقاء 5
 فهم عدد حقوق الجار 6
 فهم آيف تجامل الجار وتواسيه عند الشدائد والملمات 7
  )برى الولدين(الحديث الثالث:الموضوع .3
 معرفة  ما المقصود بالبرى ؟1
 معرفة )سخطه(يعرفوا معنا 2
 تطبيق أعط مثاآل توآده احترام الولدين 3
 فهم توضيح رضا الوالدين طريقنا إلى الجنة4
 فهم ماذا قال هللا تعالى عن رعاية الوالدين5
 فهم توضيح الواجبات اتجاه الوالدين 6
 فهم يث الشريف توضيح أهم مايرشد إليه الحد7
 فهم وصف ما على اإلنسان فعله مع والديه8
 )إتقان العمل(الحديث الرابع:الموضوع. 4
 معرفة يعرفوا معنا آلمة اتقته  1
 فهم يصفوا حالة اإلنسان عندما يفقد العمل2
 فهم يبينوا أهم مايرشد إليه الحديث الشريف3
 تطبيق يعطوا أمثلة متعددة على العمل 4
 فهم خيرآم من عمل عمال فأتقنه ) ص(يوضحوا قول الرسول 5
 فهم يبينوا معنى العمل 6



 فهم يستنتجوا أهمية العمل في الحياة 7
 )                      تحريم الغيبة(الحديث الخامس: الموضوع. 5  
 معرفة ) تأآل الحسنات(يذآروا معنى 1
 معرفة يعرفوا الحسد2
 معرفة طلبه الدين اإلسالمي من المسلميذآروا ماي3
 تطبيق يعطوا مثاال مايفعله الحسد بصاحبه4
 فهم توضيح آون الحسد صفة مذمومة5
 فهم معرفة األسباب التي تجعل بعض الناس يغتاب اآلخرين6
 فهم هل يجوز االستماع إلى الغيبة ؟7
 ) محاسبة النفس(الحديث السادس : الموضوع. 6
 معرفة )الكيس (يعرفوا1
 معرفة يعددوا عالمات تحاسب عليها النفس2
 فهم يوضحوا آيفية محاسبة اإلنسان لتصرفاته في آل وقت3
 تطبيق قوة أرادة أإلنسان تحميه من الزالت واالثام  4
 فهم آيف يعين اهللا تعالى اإلنسان إذا سعى في عمله وصبر5
 فهم ها عن الخطأ يفسر ان الجنة لمن يحاسب نفسه ويمنع6
 فهم يفسر آيف يحاسب اإلنسان نفسه7
 فهم يبينوا أهم مايرشد إليه الحديث النبوي الشريف8
 )االيمان باهللا(العقيدة اإلسالمية: الموضوع.7
 معرفة يعرفوا من خلق الكون 1
 معرفة من يرزق المخلوقات بعد ان أوجدها 2
 فهم هل يمكن ان نرى ربنا ؟ لماذا؟3
 فهم ما الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى4
 تطبيق ما الدليل على ان ربنا عليما حكيم  5
 فهم يذآروا أدلة وأمثال على وجود اهللا سبحانه وتعالى6
 فهم يعرفوا معنى االيمان7
 فهم االيمان باهللا وحده ألشريك له8
 )االيمان بأالنبياء(العقيدة اإلسالمية:الموضوع.8
 معرفة )ظهيرا(يعرفوا معنى آلمة 1
ة     2 ل بعث ا قب ا من د ربن اذا يري ا م ا ان تخبرن ستطيع عقولن ل ت ه

 )عليهم السالم(األنبياء
 تطبيق

 فهم )عليهم السالم(لماذا بعث اهللا ألينا األنبياء 3
 فهم بماذا يأمرنا األنبياء إن نفعل؟ وماذا نترك؟4
 فهم ء فقط ولماذا؟هل يجوز لنا ان نؤمن ببعض األنبيا5
 فهم من هو أول األنبياء؟ ومن هو أخرهم ؟6
 ) االيمان باليوم األخر(العقيدة اإلسالمية :الموضوع.9



 معرفة يذآروا أية قرآنية آريمة تؤآد انبعاث الرسل1
 معرفة آيف يفسر ان اهللا ارحم الراحمين2
 ةمعرف ماهي أفضل اإلعمال التي تقربنا إلى اهللا تعالى3
 فهم لماذا يدخل اهللا سبحانه وتعالى الكفار في النار4
 فهم ما المقصود باليوم األخر5
 تطبيق ما مصير الكافرين في اآلخرة6

 )الحج(مباحث فقهية:الموضوع.10
 معرفة يعرفوا الحج 1
 معرفة )سبيال(يعرفوا معنى آلمة2
 معرفة يعددوا فوائد الحج3
 فهم معرفة شروط الحج4
 تطبيق يعددوا أرآان اإلسالم5
 معرفة يذآروا شروط أداء مناسك الحج  6
ديث       7 ر الح ن مرة؟اذآ ر م ؤدى أآث ج ت ضة الح ل ان فري ذآروا ه ي

 النبوي الذي يؤآد جوابك
 معرفة

وم            (ماذا حدد الديث النبوي     8 م يفسق رجع آي فمن حج ولم يرفث ول
 )ولدته أمه

 معرفة

 معرفة تبار الحج رآن من أرآان اإلسالم يذآروا أية قرانيه باع9
 )األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(مباحث فقهية :الموضوع.11

 معرفة ماالمعروف؟اذآر أمثلة1
 معرفة ماالمنكر اذآر أمثلة2
 فهم اذآر آيتين تتحدثان عن المعروف والمنكر3
 تطبيق ما واجب المسلم اتجاه الذي يفعل المنكر 4
 فهم  أسباب تحريم اإلسالم للمنكر معرفة5
 معرفة لماذا أمر اهللا بالمعروف 6
 تطبيق معرفة واجباتنا اتجاه الناس يترآون المعروف7

 )وحدة المسلمين(مباحث فقهية:الموضوع.12
 معرفة  ماهي اآليات التي تتحدث عن نصرة المسلمين1
 فهم  يأمرنا اهللا إن نعتصم بشي ماهو؟2
 معرفة قران الكريم عن سبب الضعف فماهو؟ينهى ال3
 فهم  )ص(يعرفوا حال الناس في المدينة المنورة بعد مجئ الرسول4
 فهم )ص(يعرفوا حال الناس في المدينة المنورة قبل مجئ الرسول 5
 معرفة عن ذلك؟ )ص(يعرفوا السلمون في العالم أخواننا،ماذا قال النبي 6
   
   

 )العفو عن المسئ(داب اإلسالميةمن اآل:الموضوع.13



 معرفة )الكاظمين الغيظ(مامعنى 1
 معرفة اذآر آيتين تتحدثان عن التسامح؟2
 فهم إذا لم تتسامح الناس ماذا يحدث3
 معرفة يبين التسامح) ص(بين موقفا في سيرة النبي 4
 معرفة يبينوا العفو والتسامح أحسن أم العقاب واالنتقام5
 معرفة )ع( االستفادة من فقه اإلمام موسى بن جعفر الكاظميبينوا6
 فهم يبينوا المشاآل التي تحدث بين الناس وماهو الحل المناسب لها؟7
 فهم يعرفوا ان العفو عن إساءة الصديق اليدل على الخوف منهه8

 ) الحفاظ على الممتلكات العامة(من اآلداب اإلسالمية :الموضوع.14
 معرفة  نحافظ على ممتلكات المدرسة يذآروا آيف1
 معرفة يعرفوا ماذا نفعل للممتلكات العامة ليرضى عنا اهللا سبحانه وتعالى2
 معرفة يعرفوا ان مالعب الكرة والحداق العامة ملك للحكومة 3
 فهم يتعرفوا على حكم اإلسالم على من يضر بالممتلكات العامة 4
 معرفة تلميذا يعبث بنظافة جدران المدرسة  يعرفوا ماذا يفعلوا إذا راو 5
 فهم يتعرفوا على ان المسئ للممتلكات العامة مضرا للجميع6

 )النهي عن السب(من اآلداب اإلسالمية :الموضوع.15
 معرفة .يعرفوا أفات اللسان 1
 معرفة ماذا يسمى سب المؤمن 2
 معرفة يتعرفوا على عدم سب غير المؤمن ولماذا؟3
ة      4 ب إله ن س الى ع بحانه وتع انى اهللا س ى مانه وا عل يتعرف

 المشرآين؟
 فهم

 فهم يتعرفوا على عدم سب الوالدين5
هل يؤاخذنا ربنا على ما نقوله بألسنتنا؟ يذآروا حديثا نبويا شريفا            6

 .في ذلك
 معرفة

 معرفة ما معنى السب؟7
 )اختيار األصدقاء(من اآلداب اإلسالمية :الموضوع.16

 معرفة  يعرفوا آيفية اختيار األصدقاء ولماذا؟1
 فهم يتعلموا لماذا أوعظ لقمان ابنه في اختيار األصدقاء  2
 فهم يذآرون حديثا نبويا شريفا في اختيار األصدقاء 3
 فهم يتعلموا آداب الصحبة 4
 تطبيق يعطوا أمثلة على آيفية حفظ ود األصدقاء بعد موتهم5

 )11(الملحق  
 بانه آراء خبراء بشأن صالحية االختبارات التكوينية                است

 المحترم............األستاذ الفاضل
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 



تمكن في التحصيل                (يروم الباحث دراسة     تعلم من اجل ال ة لل مدى فاعلية األساليب العالجي
دى تالم   المية ل ة اإلس ادة التربي و م اه نح دائي  واالتج سادس االبت صف ال ذ ال ان ) ي ا آ ولم

رر                 ة اإلسالمية المق اب التربي البحث الحالي يتطلب إعداد اختبارات تكوينية لموضوعات آت
يكم من                       د ف ا تعه سلوآية ، ولم للصف السادس االبتدائي ، فقد صاغٍَِ الباحث من األهداف ال

ة ،     دقه وأمانه علمية وسعة اطالع في هذا المجال ، فضًال عن ماتم      ره ودراي ة من خب تلكون
اتكم القيمة في                      داء مالحظ ًا التفضل باي ان راجي ة ألثم ارات التكويني ديكم االختب ين أي أضع ب
ى     رر وعل اب المق وى موضوعات الكت ا لمحت ياغتها وتغطيته ى صالحياتها وص م عل الحك

 -:النحو األتي 
 ) سرقة تحريم الغيبة وتحريم ال(االختباراالول ويشمل الحديثان الشريفان  -1
 )حسن الجوار وبر الوالدين (االختبار الثاني ويشمل الحديثان الشريفان  -2
 )إتقان العمل ومحاسبة النفس(االختبار الثالث ويشمل الحديثان الشريفان  -3
 )االيمان باهللا واإليمان باألنبياء( االختبار الرابع ويشمل العقيدة اإلسالمية -4
ة     -5 ث فقهي شمل مباح امس وي ار الخ ن   الح(االختب ي ع المعروف والنه ر ب ج واألم

 )المنكر
 )العفو والتسامح والنهي عن السب (االختبار السادس ويشمل اآلداب اإلسالمية  -6
المية      -7 ن اآلداب اإلس شمل م سابع وي ار ال ة    (االختب ات العام ى الممتلك اظ عل الحف

 )واختيار األصدقاء 
ة          -8 اليوم األخر      (االختبار الثامن ويشمل العقيدة اإلسالمية والمباحث الفقهي ان ب االيم

 ) ووحدة المسلمين 
ديكم             ين أي ع ب ال أض ذا المج ي ه ة ف ة علمي ره ودراي ن خب ه م ون ب ا تمتع رًا لم ونظ
االختبارات التكوينية ألثمان راجيًا التفضل بايداء أرائكم السديدة ومالحظاتكم القيمة في            

 .الميذ الحكم على صالحية فقراته وصياغتها وشمولها ومالءمتها لمستوى الت
 مع الشكر والتقدير

                                                                 الباحث
                                                           حسن عمران موسى

 
 
 

                                    
 :االختبار التكويني األول 

 :حرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة فيما يأتي  حول الoضع دائرة : 1س
ره                 -1 أي اآليات اآلتية تبين إن ردع السارق وتطبيق حكم الشريعة في حقه ليكون عب

 :لغيره وحماية للمجتمع منه قال تعالى 
ك               (-أ ر واولئ واتكن منكم امتة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنك

 )هم المفلحون
  104/اآلية / ان  سورة إل عمر

 ) والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما آسبا نكال من اهللا واهللا عزيز حكيم (-ب
  38/ اآلية/ سورة المائدة 



 )يوم الينفع مال وال بنون اال من اتى اهللا بقلب سليم  (-ج
  99-88/ اآلية/  سورة الشعراء 

 ...........يبة هوالحديث النبوي الشريف الذي يبين معنى تحريم الغ -2
 ) .إن الغيبة حرام على آل مسلم وان الغيبة لتأآل الحسنات آما تأآل النار الحطب (  - أ
 ) .رضا اهللا في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما (-ب
 ).ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه  (–ج 
 ......... ان في ارتكاب الغيبة ضياعًا -3
  لعمل الشر -أ
 )ص(ومعصية اهللا تعالى ورسوله الكريم  لحسناتنا -ب
  لعمل الخير والشر -ج
 .......... ان الغيبة تكون نتيجة -4
 . الحقد ، الحسد ، الغيرة -أ
 . عمل الخير -ب
 . األمر بالمعروف -ج
 ......... إقامة الحد على السارق حماية -5
 . للسارق نفسه -أ
 . ألمن المجتمع واستقراره -ب
 .واألمر بالمعروف  لعمل الخير –ج 

******************                        
 :أآمل الفراغات اآلتية بما يناسبها  : 2س

 ...........اليعفى من عقوبة السرقة  -1
 ..........تحريم الشفاعة والتوسط للسارق ولو آان  -2
 ............الينفذون العقوبة بالسارق إذا آان  -3
 .في حقه  ...........ضرورة ردع السارق وتطبيق -4

********************                           
 
ة من القائمة                 : 3س ام  ) أ(فيما يأتي قائمتان من الكلمات ، المطلوب منك آتابة رقم الكلم إم

 ) .ب(مايناسبها من القائمة
 )ب( ) أ(

 ال تحمي السارق من العقوبة... اليعفى من عقوبة السرقة               -1
 ذو جاه وقوة وحسب ونسب...رورة ردع السارق وتطبيق            ض-2
 احد... تحريم الشفاعة والتوسط للسارق ولوآأن   -3
 حكم الشرع في حقه... النسب والمال والجاه والشفاعة         -4

 صدقت نيته                                             ...
 

*********                      ********** 
 

                                      



 :االختبار ألتكوني الثاني 
ة   : 1س ام  ) أ(في ما يأتي قائمتان من الكلمات، المطلوب منك آتابة رقم الكلمة من القائم إم

 )   ب(ما يناسبها من القائمة
  

 )ب)                                               (أ        (
 اهللا سبحانه وتعالى.........                              .........خطهس.1 

 غضبه.........من أمثلة التصرفات الشريرة التي تؤذي      .2
 ...............     الجار هي 

 البر.............                   ..........رضا الوالدين .3
 رفع صوت المذياع.........          ..........للوالدين مكانة عظيمة عند.4

 طريقنا الى الجنة                                                  ......
******************                         

 :أآمل الفراغات اآلتية بما يناسبها: 2س
 ...........ان تتسامح مع الجيران إذا اساؤوا.1
 ...........دين وعدم مخالفتهما،من طاعة طاعة الوال.2
 ...........حقوق الجار من الواجبات التي أوجبها اإلسالم على.3
 ............رضا الوالدين طريقنا الى .4
 ................على المسلم ان يمد يد العون الى.5

********************                       
 :إمام العبارة الخاطئة) خطأ(ارة الصحيحة وآلمة إمام العب) صح(اآتب آلمة:3س
 .بااحترام الجار ومراعاة حقوقه) ص(يوصينا الرسول .1
 .رفع صوت المذياع او التلفزيون ال يؤذي الجار.2
 .طاعة الوالدين من طاعة اهللا تعالى.3
 .النقدم يد العون والمساعدة الى جارنا.4
 .رضا اهللا في رضا الوالدين.5
 .مكانة عظيمة عند اهللا سبحانه وتعالىللوالدين .6

*********************                     
 

                                                     
 

 :االختبار التكويني الثالث
 : حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة فيما يأتيoضع دائرة :1س
 .............. ان يرحم ويبارك آل من يدعو اهللا تعالى) ص(والرسول الكريم .1
 . يعمل عمل مخالف لقواعد الشرع .أ
 . يفرق بين أبناء المجتمع الواحد.ب
 .يعمل عمال صالحا ونافعا للمجتمع.ج
 ........على) رحم اهللا امرأ عمل عمال صالحا فأتقنه) (ص(يدل قول الرسول .2
 .من عمل صالحا ونافعا ينتفع به إفراد المجتمع. أ



 .إتقان العمل.ب
 .من يعمل عمال فال يتقنه. ج
 ...........محاسبة النفس تعني.3
 .النار والعذاب في اآلخرة فقط.أ
 .عدم إيذاء اآلخرين.ب
 .التمتع في الدنيا و العذب في اآلخرة.ج
 ..........العمل واجب على آل فرد .4
 .بالغ وراشد.أ
 .قادر على العمل.ب
 .من إفراد المجتمع.ج
 ...............لذي اليعمل بإتقان وإخالص فأن اهللا اليبارك فيه فيان ا.5
 .الدنيا.أ
 .الدنيا واآلخرة.ب
 .اآلخرة.ج

*********************                     
 :أآمل الفراغات اآلتية بما يناسبها:2س
 ............العمل واجب على آل مسلم.1
 ................يبارك اهللا تعالى في العامل المخلص في.2
 ...............ان الجنة لمن يحاسب نفسه ويمنعها عن.3
 .............ضرورة محاسبة اإلنسان لتصرفاته في آل.4
 .................قوة إرادة اإلنسان تحميه من الزالت و.5

**********************                    
 
 

                                       
 
 ):ب(الحرف الذي ينا سبها من القائمة ) أ(ضع إمام آل عبارة في القائمة : 3س

      
 )ب( ) أ(

 
 العاقل.أ)                                  أتقنه(يقصد ب.1
 اهللا سبحانه وتعالى.ضرورة محاسبة اإلنسان لنفسه في             ب.2
 احكمه وأتمه ال نقص فيه.للوالدين مكانة عظيمة عند                   ج.3
 فأتقنه.د)                              الكيس(يعني ب.4
 آل وقت .رحم اهللا امرأ عمل عمال صالحا              ه.5

*************************        
 
 



                                                                             
 :ويني الرابعاالختبار التك

 :إمام العبارة الصحيحة وآلمة خطا إمام العبارة الخاطئة) صح(اآتب آلمة : 1س
 .ان اهللا التراه العيون وإنما تدرآه العقول.1
 .اهللا سبحانه وتعالى يرزق المخلوقات بعد إن أوجدها.2
 .يجب إن نؤمن باليوم األخر الذي نرجع فيه الى الدنيا بعد ألوت.3
 .وتعالى خلق الكون اهللا سبحانه .4
 .الصالة خير عمل يقربنا الى اهللا.5 

*********************                   
 :أآمل الفراغات التيه بما يناسبها :2س
 .................الحكيم العادل اليساوي بين الظالم و.1
 ...........يؤمن باليوم األخر الذي نرجع فيه الى الدنيا بعد .2
 .................. الكفار والعاصين في يدخل اهللا.3
 ..........اهللا سبحانه وتعالى يرزق الكائنات الحية فتبقى على.4
 خلق الكون .............. 5

**********************               
 :حول الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة فيما يأتي oضع دائرة :3س
 ................خلق الكون.1
 ) ص(اهللا سبحانه وتعالى ورسوله الكريم. ب)      ص(الرسول .أ
 اهللا سبحانه وتعالى.ج
 ..............ان اهللا تعالى التراه العيون وإنما.2
 يشبه مخلوقاته. تسمعه                ج.تدرآه العقول        ب.أ

 .................الصالة خير عمل يوصلنا الى.3
 االيمان. اهللا                        ج.         بالرسول           .أ

 ................ان اهللا سبحانه وتعالى يعاقب الكافرين بالنار بسبب.4
 أمرهم بالمعروف  .نهيهم عن المنكر            ج.آفرهم وإعمالهم السيئة           ب.أ

 ................الحكيم العادل اليساوي بين .5
 الكافر والمؤمن.العاقل والمجنون         ج.مظلوم        بالظالم وال.أ

************************                     
 

                                          
 :االختبار التكويني الخامس

ا ينا   )أ(فيما يأتي قائمتان من الكلمات، المطلوب منك آتابة رقم الكلمة من القائمة           :1س سبها  إمام م
 )ب(من القائمة

 )ب( ) أ(
 بالمنكر..........الحج فريضة على                  .1
 مرة واحدة في العمر..........الحج مرة واحدة في العمر         .2
 واجب على المؤمنين من الرجال والنساء.........من فوائد الحج                     .3



 رآن من أرآان اإلسالم .........األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.4
 على آل مسلم .........شرع اهللا الحج                     .5
 تحقيق وحدة المسلمين.........ان إعمال الغش والقتل والسرقة   .6

 بالمعروف.........نسميها                               
********************                          

 :آمل الفراغات اآلتية بما يناسبها أ:2س
 ..............للحج فوائد.1
 ...........والنهي عن ............ يجب ان نتعاون جميعا على األمر با.2
 ..............و................المعروف آل عمل حسن و.3
 ..............و.................المنكر هو آل فعل او قول قبيح و.4
 .................. الحج رآنا منيعتبر.5
 ...................وتحمل.................يتعود الحاج على.6
 ............و............يكون الحاج مالكا نفقات السفر.7

 *******************                           
 :                                حول الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة فيما يأتيoضع دائرة :3س
المعروف وينه(تدل اآلية الكريمة في قوله تعالى       .1 امرون ب اء بعض ي المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولي

 )عن المنكر
 يأمرون بالمعروف وال ينهون عن المنكر.أ
 ي؟آمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.ب
 ال يأمرون بالمعروف وال ينهون عن المنكر.ج
 ن فوائد الحج م.2
 تفرقة المسلمين .أ
 تهذيب النفوس.ب
 التعود على عدم لصبر.ج
 :إذا وجدت شخصا يقوم بعمل ضار فعليك ان.3
 تاترآه وتبتعد عنه.أ
 تنصحه وتمنعه منه.ب
 تفعل مثل ما يفعل.ج
 

                                         
 ...........فرض اهللا تعالى الحج على.4
 ال فقطعلى الرج.أ
 على أللرجال والنساء.ب
 على النساء فقط.ج
الى .5 ه تع دل قول ك(ي ر واولئ انهون عن المنك المعروف وي أمرون ب ر وي دعون للخي آ ي نكم امت تكن م ول

 104/ال عمران) المفلحون
 منع آل عمل ضار بالمجتمع.أ
 التمسك بأوامر اهللا وتجنب نواهيه.ب



 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ج
 من شروط الحج .6
 عاقال بالغا قادرا على السفر.أ
 قرائه القران.ب
 إخالص النية.ج

         ********************                    
 
 

 :االختبار التكويني السادس 
 : حول الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة فيما يأتي oضع دائرة :1س

 :ح هي اآلية الكريمة التي تدل على العفو والتسام -1
 45/اآلية/سورة األحزاب).ياءيها النبي انا ارسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا( - أ
 73/اآلية/سورة التوبة ) .ياءيها النبي جاهد الكفار والمنافقين (-ب

 14/اآلية/سورة التغابن) . وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اهللا غفور رحيم (-جـ 
 .........من صفات اإلنسان المؤمن التحلي بـ  -2
 .بمكارم األخالق  - أ
 .النهي عن المعروف -ب
 . النهي عن المنكر والمعروف –ج 
 : اآلية الكريمة التي تنهانا عن سبب إلهة المشرآين هي -3
 4/ اآلية/ سورة القلم).وانك لعلى خلق عظيم  (-أ
م         (-ب ر عل دوًا بغي سبوا اهللا ع ن دون اهللا في دعون م ذين ي سبوا ال ورة ).وال ت س

 108/اآلية /اإلنعام
 3/ اآلية / سورة القلم ). وان لك اجرًا غير ممنون  (-جـ 
 .........اإلنسان الكريم النفس ذو األخالق السامية يحبه -4
 . اهللا ويحترمه الناس -أ
 . اهللا وال يحترمه الناس -ب
 . الناس -ج

****************************            
 :اسبها أآمل الفراغات اآلتية بما ين/ 2س
 ...........اآلية الكريمة التي تؤآد على العفو والتسامح هي  -1
 ......و......ان العفو والتسامح خير من  -2
 ........يدعونا الى العفو عن) ص(ان آًال من القران الكريم والرسول  -3
 ..........لقد نهانا اهللا تعالى في آتابة الكريم عن سب إلهة  -4
 .........علينا ان نقول ونفعل  -5

****************************            
 
 

                                         



 
إمام ) أ(فيما يأتي قائمتان من الكلمات ،المطلوب منك آتابة رقم الكلمة من القائمة /3س

 ).ب(ما يناسبها من القائمة 
 )ب)                                                (أ               (

 اليتسامح الناس معه... تعفوا                                         -1
 السوء ...  نقول ونفعل الخير ليدعوا                     -2
 تتسامحوا ...  ان نطهر ألسنتنا وأفواهنا من                 -3
 لوالدينا بالرحمة                                    ...  تغفروا    -4
 عدم محاسبة المسئ إذا تاب...  من اليتسامح مع الناس                       -5

 يحبه اهللا ويحترمه                                                   ... 
 

****************************                
                                    

 
 :االختبار التكويني السابع 

 :أآمل الفراغات اآلتية بما يناسبها /1س
 .........المؤمن إذا وعد وفى بـ  -1
 ........مالعب الكرة والحدائق العامة ملك -2
 ........بناية المدرسة والمستوصف الصحي آلها ممتلكات  -3
ا          -4 وا من               ال يكفي ان يكون أصدقاءنا من جيرانون د من ان يكون ا الب ا وإنم  او أقاربن

 .........والخلق ..........و.........أهل
 .......المدرسة هي بيتنا  -5

****************************                
 :بع العبارة الخاطئة ) خطا(بعد العبارة الصحيحة وآلمة ) صح(اآتب آلمة / 2س
 .وء أعداء في اآلخرة يحشر اهللا تعالى أصدقاء الس -1
 .ان يكون األصدقاء صالحين لنسلم في دينينا ودنيانا -2
 .للصحبة آداب آثيرة منها نحترمهم حاضرين وغائبين  -3
 .المدرسة والمستوصف الصحي هي ممتلكات خاصة  -4
 .ال نحافظ على الممتلكات العامة -5

****************************                  
ة                 فيما يأتي قائمتان من الكل     / 3س م الكلمة من القائم ة رق ك آتاب وب من ) أ(مات ،المطل

 ).ب(إمام ما يناسبها من القائمة 
 )ب( ) أ(

 فعًال حرامًا يعاقب علية ربنا   ...مرآز الشرطة ودائرة االتصاالت هي       -1
                                                                 سبحانه وتعالى                            

 ممتلكات عامة... من اليحافظ على الممتلكات العامة يرتك      -2
 أعداء ...  اليجوز ألحدنا إن يضر شخصًا أخر بغير     -3
 الحق ... على ضرورة           ) ص( ينهانا الرسول -4



     مراعاة دين الذين نختارهم 
 ممتلكات خاصة    ...في اآلخرة يحشر اهللا تعالى أصدقاء السوء-5       

 لصداقتنا                                                        ... 
****************************                 

                                        
 

 :االختبار التكويني الثامن
 :تيحول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة فيما يأoضع دائرة:1س
 ................يجب ان نؤمن باليوم األخر الذي نرجع فيه الى ربنا بعد.1
 الحزن.الموت                 ج.اللقاء           ب.أ

 ................الحكيم العادل اليساوي بين .2
 الظالم والمظلوم.المظلوم                      ج.الظالم               ب.أ

 ..................مل يقربني الىالصالة خير ع.3
 اهللا ورسوله.الرسول                   ج.اهللا                          ب.أ

 ..............ان اهللا يأمرنا ان نعتصم بحبل اهللا جميعا وهو.4
 اإلنجيل.الكتاب               ج.القران                             ب.أ

 ................المسلمين عن التفرق والخالفات فيما بينهم ليكونوا القران الكريم ينهي .5
 أقوياء.مرتدين                ج.ضعفاء                          ب.أ

**********************                           
ة                        :2س م الكلمة من القائم ة رق ك آتاب وب من ان من الكلمات ،المطل أتي قائمت  )أ(فيما ي

 ):ب(إمام ما يناسبها من القائمة 
 )ب( ) ب(

 جميعا.........الوحدة تجعل المحبة والقوة والتعاون بين  .1
 حرام ........إلي المدينة     ) ص(قبل ان يأتي الرسول .2

 آان أهلها
 الناس.........إن االتحاد قوة للمسلمين                    .3
 الجنة               ........إنما قاله القران والرسول فهو .4
 متفرقين.......يجازي اهللا سبحانه وتعالى المؤمنين ب       .5

 حالل                                                 .......
**********************                            

 :أآمل الفراغات اآلتية بما يناسبها:3س
 ..........ه وتعالى يدخلمن امن باهللا سبحان.1
 ...........يعاقب الكافرين بالنار بسبب آفرهم و.2
 .......... يجمع المسلمين جميعا و...........دين اإلسالم هو دين .3

 ..........وهي خطر على المسلمين...........ان التفرقة من اإلعمال المحرمة في .4 
***************                          ******** 
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 )13(الملحق

 
               استبانه آراء خبراء بشأن صالحية أسئلة المراجعة

  
 الفاضل..............األستاذ المحترم 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 

ة  ث دراس روم الباح ي           (ي تمكن ف ل ال ن اج تعلم م ة لل اليب العالجي أثير األس دى ت م
 التحصيل

 ، ولما آان البحث )دى تالميذ المرحلة االبتدائيةواالتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية ل
المية     ة اإلس اب التربي ة لموضوعات آت ئلة مراجع داد أس ب إع الي يتطل الح
ذ    ى لتالمي دائي يعط سادس االبت صف                               ال رر لل المق

 الضعاف الذين يتم تشخصيهم باالختبارات التكوينية ،
ا         سؤاال في موض   ) 73(فقد اعد  ا،ونظرا لم ة اإلسالمية وأجوبته وعات التربي

ديكم أسئلة               ين أي تتمتعون به من خبرة ودراية علمية في هذا المجال، أضع ب
م        داء أرائك ضل بإب ا التف ا راجي المية وأجوبته ة اإلس وعات التربي موض
وى موضوعات              ا  لمحت السديدة، ومالحظاتكم القيمة في صالحيتها وتغطيته

 .الكتاب المقرر
 

                        جزآآم اهللا خير الجزاء      
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   الباحث
 ن موسى                                                               حسن عمرا

 
 

                                 
 



 :فقرات أسئلة موضوعات التربية اإلسالمية وأجوبتها بصيغتها النهائية
   
 أسئلة موضوعات التربية اإلسالمية ت
 )تحريم السرقة(الحديث األول:الموضوع 1
1 
 ج

 هل تنفذ العقوبة بالسارق قبل اإلسالم؟
سار        ان ال وة والحسب والنسب             ال تنفذ العقوبة إذا آ اه والق ق من أصحاب الج

 .وينفذونها إذا آان السارق ضعيفا ممن النصب والجاه له
2 
 ج

 هل النسب والجاه والمال تحجب السارق من العفو عنه؟
 .آال ال تحميه من العقوبة

3 
 ج

 لماذا يقام الحد على السارق؟
 .وذلك لحماية امن المجتمع واستقراره

4 
 ج

 ؟)فالشري(ما معنى 
 .من له حسب وجاه

5 
 ج

 ؟)"أقاموا عليه الحد(ما معنى
 .نفذوا فيه العقوبة

 )حسن الجوار(الحديث الثاني :الموضوع 2
1 
 ج

 عدد حقوق الجار؟
 .الصبر على أذى الجار.مساعدته د.حمايته ج.آف األذى عن الجار ب.أ

2 
 ج

 ؟)بوائقه(ما معنى
 .شروره

3 
 ج

 ؟)ال يأمن(ما معنى
 .،وال يحفظيؤذي،اليصون

4 
 ج

 هل إن الجار اقرب ألينا من األهل واألصدقاء؟
 .نعم الجار اقرب إلينا من األهل واألصدقاء عند حدوث مصيبة

 )بر الوالدين(الحديث الثالث:الموضوع 3
1 
 ج

 ما واجباتك اتجاه والديك؟
 .طاعتهما وعدم مخالفتهما

2 
 ج

 ماذا قال اهللا سبحانه وتعالى عن الوالدين؟
ك                   ( تعالى قال بلغن عن ا ي دين احسانا ام اه وبالوال دو اال اي ك ان التعب وقضى رب

 ) الكبر احدهما او آالهما فال تقل لهما افا وال تنهرهما وقل لهما قوال آريما
3 
 ج

 ؟)سخطه(ما معنى 
 .غضبه

                                           
 

   
 )إتقان العمل(الموضوع الحديث الرابع 4
 ؟)عمال صالحا(ما معنى  1



 .عمال مفيدا ج
2 
 ج

 هل يبارك اهللا تعالى في العامل المسي في عمله؟
الذي ال يعمل با خالص وإتقان العمل فأن اهللا تعالى اليبارك فيه في الدنيا وفي               

 .اآلخرة ويحاسبه حسابا عسيرا في نار جهنم
3 
 ج

 ؟)أتقنه(ما معنى
 .احكمه وأتمه النقض فيه

4 
 ج

 عمل واجب على آل مسلم؟ هل ال
 .نعم واجب على آل مسلم قادرا عليه

 )تحريم الغيبة(الحديث الخامس:الموضوع 5
1 
 ج

 هل يجوز االستماع للغيبة؟ 
 .ال يجوز االستماع للغيبة واالستماع لها يكون شريكا فيها

2 
 ج

 ؟)تأآل الحسنات(ما معنى 
 .تذهب الحسنات وتمحوها 

3 
 ج

 عرف الغيبة؟
 . اآلخرين بالسوء وفضحهم في غيابهمهي ذآر

4 
 ج

 ما األسباب التي تجعل بعض الناس يغتاب اآلخرين؟
 .إن الغيبة تكون نتيجة الحقد والحسد والغيرة

5 
 ج

 اآتب الحديث النبوي الشريف الذي يحرم الغيبة؟
ة لتأآل الحسنات              ) (ص(قال الرسول  ل مسلم وان الغيب ى آ إن الغيبة حرام عل
 ).ار الحطبآما تأآل الن

 )محاسبة النفس(الحديث السادس:الموضوع 6
1 
 ج

 ؟)تمنى على اهللا(ما معنى 
 .طلب من اهللا العون من دون إن يعمل

2 
 ج

 ما معنى عمل لما بعد الموت؟ 
 .عمل عمال صالحا ينفعه في اآلخرة 

3 
 ج

 آيف يحاسب اإلنسان نفسه؟
ا    علينا إن نحكم عقولنا ال شهواتنا ورغباتنا في تصر       فاتنا مع اآلخرين وعلين

ا    رين ليرضى اهللا علين ؤذي اآلخ ا فن اد إليه ال ننق ا ف ى عواطفن سيطر عل إن ن
 .ويدخلنا جنات النعيم

 
 
 

                                      
 )األيمان باهللا(العقيدة اإلسالمية: الموضوع 7
1 
 ج

 من خلق الكون؟
 .اهللا سبحانه وتعالى

 ى ربنا؟ولماذا؟هل يمكن إن نر 2



 . ال يمكن إن نراه ألنه ال يشبه مخلوقاته وال آن تدرآه العقول ج
3 
 ج

 من يرزق المخلوقات بعد أن أوجدها؟
 .اهللا سبحانه وتعالى يرزقها

4 
 ج

 ما الدليل على أن ربنا عليم حكيم؟
 . ألنه وضع آل شيء في مكانه الصحيح المناسب

 )  بأالنبياءاإليمان(العقيدة اإلسالمية:الموضوع 8
1
 ج

 من هو أول األنبياء؟
 )ع(النبي ادم 

2
 ج

 هل نؤمن بقسم من األنبياء دون اآلخرين؟
 ال يجوز بل نؤمن بجميع األنبياء

3
 ج

 ؟)ع(لماذا بعث اهللا ألينا األنبياء 
 . لكي ال يجعلنا حيارى تائهين

4
 ج

 هل نؤمن بالكتب السماوية؟
 .نعم نؤمن بجميع الكتب السماوية

5
 ج

 من هو أخر األنبياء؟
 )ص(النبي محمد

 )اإليمان باليوم األخر(العقيدة اإلسالمية:الموضوع 9
1
 ج

 هل يمكن إن نرى اهللا سبحانه وتعالى؟
 .ال يمكن إن نرى اهللا لكن ندرآه بالعقول

2
 ج

 من يرزق المخلوقات؟
 . اهللا سبحانه وتعالى

3
 ج

 هل الحكيم العادل يساوي بين الظالم والمظلوم؟
 .ال ال يساوي بين الظالم والمظلومآ

4
 ج

 لماذا نؤمن باليوم األخر؟
 .ألنه نرجع فيه إلى اهللا سبحانه وتعالى بعد الموت

5 
 ج

 ماهي أفضل اإلعمال التي تقربنا إلى اهللا سبحانه وتعالى؟
 .الصالة أفضل اإلعمال التي تقربنا إلى اهللا سبحانه وتعالى

  
1
 )الحج(مباحث فقهية:الموضوع 0
1 
 ج

 ماهي شروط الحج؟
 مالكا نفقات السفر-قادرا على السفر ج-أن يكون عاقال بالغا ب-أ
 أمنا على ماله وعياله-د

2 
 ج

 ما فوائد الحج؟
ذنوب ب   -أ صبر د      -تحقيق وحدة المسلمين ج      -غفران ال ى ال ود عل تهذيب  -التع

 .النفوس
3 
 ج

 .........باعتباره رآنا من.........الحج فريضة على آل
 .سلم ، أرآان اإلسالم م



4
 ج

 ........فمن حج ولم يرفث رجع آيوم 
 ولدته أمه

1
1 

 )األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(مباحث فقهية:الموضوع

1
 ج

 ما المنكر،اذآر أمثلة على ذلك؟
ه،مثل    ه ووطن ه ولمجتمع سه وألهل ار لنف و ض ا ه م

 .الغش،القتل،الظلم،السرقة،الغيبة
2
 ج

 مثلة على ذلك؟ما المعروف،اذآر أ
ل   ة مث ع والدول رد والمجتم د للف افع والمفي ل الن و العم روف ه المع

 الخ ........الصوم،الصالة الزآاة،حسن الخلق
3
 ج

 لماذا أمر اهللا تعالى بالمعروف؟
 .ألنها إعماال حسنة ونافعة ومفيدة للفرد والمجتمع والدولة 

4
 ج

 لماذا ينهى اإلسالم المنكر؟
 .ص واآلخرين من أبناء المجتمع ألنها ضرر على الشخ

5
 ج

 ماهي واجبات المسلم اتجاه الذي يفعل المنكر؟
السكوت عن هذه اإلعمال تشجع المسيء على ارتكاب السيئة وبالتالي إصابة            

 .المجتمع بالضرر والفساد والدمار
1
2 

 ).وحدة المسلمين(مباحث فقهية:الموضوع

1
 ج

 ن؟اذآر آية قرآنية تؤآد عن وحدة المسلمي
ك      : (قال تعالى  وال تكونوا آالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاهم البينت وأولئ

 )لهم عذابا عظيم
2
 ج

 يأمرنا اهللا سبحانه وتعالى إن نعتصم بشيء،ما هو ؟
 .يأمرنا اهللا سبحانه وتعالى ان نعتصم بحبل اهللا جميعا وهو القران

3
 ج

 مجيء اإلسالم؟آيف آان حال المسلمين في المدينة المنورة قبل 
 .آانوا متفرقين

4
 ج

 آيف صار حال المسلمين في المدينة المنورة بعد مجيء اإلسالم؟
 .أصبحوا إخوة متحابين وصاروا قوة آبيرة لنصرة اإلسالم

  
5
 ج

 ينهى القران عن أسباب الضعف فما هو؟
ال ينهى القران الكريم المسلمين عن التفرقة والخالفات بينهم ليكونوا أقوياء و          

 .يكونوا ضعفاء
1
3 

 )العفو عن المسيء(من اآلداب اإلسالمية :الموضوع

1
 ج

 ما معنى والكاظمين الغيظ؟
 .الذين يسيطرون على أنفسهم عند الغضب فال يغضبون

 اذآر أية قرآنية تدل على العفو؟2



 14/التغابن) وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فأن اهللا غفورا رحيم(قال تعالى ج
3
 ج

 فات اإلنسان المؤمن؟اذآر ص
ارم      ضل مك ن أف الق وان م ارم األخ ي بمك ؤمن التحل سان الم فات اإلن ن ص م

 .األخالق العفو عن الناس والتسامح معهم 
4
 ج

 ما معنى وتصفحوا؟
 .يصبر على أذى اآلخرين

5
 ج

 إذا لم يتسامح الناس ماذا يحدث؟
 .تزداد المشكلة وتتحول إلى عداوة وأذى للجميع

1
4 

 )الحفاظ على الممتلكات العامة(من اآلداب اإلسالمية:الموضوع

 
1
 ج

 أعط أمثلة على الممتلكات العامة؟
 . الخ.......مرآز الشرطة،المدرسة،دائرة االتصاالت،المستوصف الصحي

2
 ج

 ما حكم اإلسالم بمن يضر بالممتلكات العامة؟
 . يرتكب فعال حراما يعاقبه عليه اهللا سبحانه وتعالى

3
 ج

 ..........إذا وعد وفىالمؤمن 
 بوعده

4
 ج

 ........و........اإلسالم
 عقيدة،وسلوك

5
 ج

 ماذا ماذا يفعل من يسيء للممتلكات العامة ليرضي اهللا سبحانه وتعالى؟
 .  يسعى إلصالح ما أحدثه فيها من ضرر ويستغفر اهللا تعالى

1
5 

 )النهي عن السب(من اآلداب اإلسالمية:الموضوع

1
 ج

 اهللا سبحانه وتعالى عن سب اله المشرآين؟ لماذا ينهى 
 .وذلك الن عندما نسب إلهتهم سيسبون اهللا سبحانه وتعالى

2
 ج

 هل يجوز ألحد ان يسب والديه؟
 .ال يجوز ألحد ان يسب والديه

3
 ج

 ............علينا ان نقول ونفعل الخير والمعروف ليدعوا الناس
 .لوالدينا بالرحمة

4
 ج

 من؟ماذا يسمى سب المؤ
 .يسمى بالفسوق

5
 ج

 اذآر أية قرآنية ينهى اهللا بها عن سب المشرآين؟
الى  ال تع ر      (ق دوا بغي سب اهللا ع ن دون اهللا في دعون م ذين ي سب الل وال ت

 108/اإلنعام)علما
6
 ج

 اذآر حديث نبوي شريف ينهى فيه عن سب الوالدين؟
ول  ال الرس ه  ) (ص(ق ل والدي سب الرج ائر ان ي ر الكب ن اآب دق ) م ص

 )ص(رسولال



1
6 

 )اختيار الصديق(من اآلداب اإلسالمية: الموضوع

1
 ج

 هل يمكن ال إنسان ان يعيش لوحده؟
 .آال ال يستطيع وال بد من ان يكون له أصدقاء

2
 ج

 آيف نختار الصديق؟
 .ان يكون الصديق من أهل الدين والتقوى والخلق الكريم

3
 ج

 اذآر أية قرآنية تنهى عن أصدقاء السوء؟
 67/الزخرف)اإلخالء يم إذن بعضهم لبعضا عدوا إلى المتقين(الىقال تع

4
 ج

 ماهي آداب صحبة األصدقاء؟
 .ان نحترمهم حاضرين و غائبين ونحفظ إسرارهم

 
 
 

                                  

 )14(الملحق
               االختبار ألتحصيلي ألبعدي بصيغته النهائية

 زيزتي التلميذةع........عزيزي التلميذ 
 :اقرأ التعليمات اآلتية قبل اإلجابة عن فقرات االختبار

ك            )40(إمامك اختبار يتكون من   .أ درتك ومعرفت ا قياس درجة فهمك وق فقرة الهدف منه
ة                   . وتطبيق ما تعلمته   رك أي ة من دون ت رات االختباري ع الفق ة عن جمي وب اإلجاب المطل

 . فقرة منها
 . اإلجابة اآتب اسمك وشعبتك على ورقة.ب
 .فكر جيدا قبل إن تثبت اإلجابة الصحيحة. ج
رة :أوال ع دائ ال   Oض ك المث صحيحة والي ة ال ى اإلجاب دل عل ذي ي رف ال ول الح  ح

 :التوضيحي األتي
 ..........هي) بر الوالدين)(ص(في حديث الرسول) سخطه(معنى آلمة

        العاقل         .غضبه              ج.بOاعز                 .أ
 :األسئلة

 ........إذا وعد وفى .1
 بما يقول.بكالمه                ج.بوعده                ب.أ

 ...............المدرسة هي بيتنا.2
 األخير.الثاني                      ج.األول                 ب.أ

 ...........من ال يتسامح مع الناس.3
 ال يتسامح معه الناس.يقبل عليه الناس           ج.بيتسامح معه الناس        .أ

  108/اإلنعام) وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا(قوله تعالى.4
 ............من األمثلة التي تنهانا عن سب

 المنافقين.المشرآين                     ج.الكفار                   ب.أ



رضا اهللا في رضا الوالدين،وسخطه في         (حديث بر الوالدين  في  ) ص(أرشدنا الرسول .5
 ) سخطهما

ول.أ ا الرس ع               ج.ب)           ص(رض ا المجتم دم .رض دين وع ة الوال طاع
 مخالفتهما ،من طاعة اهللا تعالى 

 .......... اهللا تعالى إن يرحم ويبارك آل من) ص(دعا الرسول الكريم.6
يعمل  .يعمل عمال صالحا ونافعا للمجتمع            ج.        بيعمل عمال غير صالح     .أ

 عمال مخالفا لشرع 
 ...........الحديث النبوي الشريف الذي يبين حسن الجوار هو .7
 .من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا إلى الجنة.أ
 .من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.ب
 ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه .ج

                                     
                                         

 ............ضرورة ردع السارق وتطبيق.8
ه                            ج           .عدم الحكم عليه           ب             .أ شرع في ة  .وتطبيق حكم ال الحماي
 له
 ................نبوي الشريف الذي يبين تحريم الغيبة هوالحديث ال.9
 .إن الغيبة حراما على آل مسلم وان الغيبة لتأآل الحسنات آما تأآل النار الحطب.أ
 .من حسن إسالم المرء ترآه ما ال يعنيه.ب
 .خيرآم من تعلم القران وعلمه.ج

سبا نكال من اهللا واهللا         والسارق والسارقة فا قطعوا أيديهما جزاءا بم      (قوله تعالى .10 ا آ
 38/المائدة)عزيزا حكيم

 ..........  يدل على محاسبة اإلنسان على
 تحريم العمل.تحريم العمل                   ج.تحريم السرقة            ب.أ

 ...............رضا الوالدين طريقنا إلى.11
 الدنيا.       جالجنة         .النار                                ب.أ

 ...........إن اهللا التراه العيون لكن.12
 تدرآه العقول.تدرآه اإلبصار                   ج.تدرآه الحواس           ب.أ

 ...........إن اهللا سبحانه وتعالى يعاقب الكافرين بالنار بسبب.13
 هم عن المنكرنهي.أمرهم بالمعروف       ج.أ؟آفرهم وإعمالهم السيئة            ب

 )الحد(معنى آلمة .14
 الخير.العقوبة                         ج.التسامح                 ب.أ

 )أتقنه(معنى آلمة .15
 احكمه وأتمه ال نقص فيه.أنقصه                           ج.أآمله               ب.أ

 .........ى طريق الحق والصالحاآلية الكريمة التي تؤآد انبعاث األنبياء يهدونهم إل.16
زورا وازرة وزرة أخرى            .(أ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وال ت

 15/اإلسراء)وماآنا معذبين حتى نبعث رسوال
 45/األحزاب)يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا .ب



 73/التوبة)يا أيها النبي جاهد والمنافقين.ج
 )الشريف(ى آلمةمعن.17
 من يأمر بالمنكر.من له حسب وجاه            ج.من يأمر بالمعروف         ب.أ

 ............من خلق الكون.18
 اهللا سبحانه وتعالى.اهللا ورسوله            ج.ب)         ص(الرسول.أ

 .من هو أول األنبياء.19
 إبراهيم.موسى                          ج.ادم            ب.أ

ر                    .20 المعروف والنهي عن المنك ريم إن األمر ب يبين لنا اهللا سبحانه وتعالى في القران الك
 ز........واجب على

 المؤمنين الرجال والنساء.النساء                       ج.الرجال          ب.أ
                                           

*******                      *************** 
 :أآمل الفراغات اآلتية بما يناسبها:2س
 ...........من صفات اإلنسان المؤمن التحلي.1
 .............لقد نهانا اهللا سبحانه وتعالى عن سب إلهة .2
 ............ إن نطهر ألسنتنا وأقوالنا من .3
 .............مالعب الكرة والحدائق العامة ملك.4
 ................بيتنا المدرسة هي .5
 ..........يجب إن نؤمن باليوم األخر الذي نرجع فيه إلى ربنا بعد .6

**********************                         
 :بعد العبارة الخاطئة) خطا(بعد العبارة الصحيحة وآلمة) صح(اآتب آلمة :3س
 . الرجال والنساءاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المؤمنين.1
 .يجب علينا إن نحافظ على الممتلكات العامة.2
 .الحج فرض على الرجال فقط.3
 .بر الوالدين طاعة لألنبياء.4
 .الغيبة من الصفات الحسنة.5
 .أوصانا اهللا سبحانه وتعالى ورسوله الكريم باحترام الجار.6

 ***********************                     
ة من القائمة               فيما يأت :4س م الكلم ة رق ك آتاب ات،المطلوب من ا   )أ(ي قامتين من الكلم ام م إم

 ):ب(يناسبها من القائمة
 )ب)                                                        (أ                        (

 
 الشريف......اعز،أآرم                                  .1
 الحد                          ......شروره          .2
 بوائقه......تأآل الحسنات                             .3
 سخطه......غضبه                                    .4
 رحم......من له حسب وجاه                        .5
 أتقنه......العاقل                                     .6



 الكيس......حكمه وأتمه ال نقص فيه                 ا.7
 تذهب الحسنا وتمحوها......العقوبة                                   .8

 الغيبة                                        ......
***********************                

                                       
 
 

 )15(لحقالم
 أنموذج لإلجابات الصحيحة لالختبار ألتحصيلي ألبعدي للمجموعات التجريبية الثالث

 :1س
 )ج.(5)              ب.(4)            ج.(3)        ب.(2)           أ.(1
 )أ.(10)               أ.(9)           ب. (8)        ج.(7)          ب.(6

 )ج.(15ب             .(14)            أ.(13)      ج.(12)        ب.(11
 )ج.(20)             أ.(19)           ج.(18)     ب.(17)          أ.(16

****************************                   
 :2س
 بمكارم األخالق.1
 المشرآين.2
 السوء.3
 عام.4
 الثاني.5
 الموت.6

***********               ******************* 
 :3س
 صح.1
 صح.2
 خطأ.3
 خطأ.4
 خطأ.5
 صح.6

*********************************            
 :4س

 شروره)2(العقوبة          )8(من له حسب وجاه           )5(
 احكمه و أتمه ال نقص فيه )7(اعز،أآرم        )1(غضبه                       )4(
 تأآل الحسنات)3                (العاقل       )6(

*********************************           
 



 
                                   

 مقياس االتجاه لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي  
 التعريف بالمقياس 

 عزيزتي ألتلميذه..........عزيزي التلميذ 
ة اإلس     نهج التربي تك م الل دراس ك خ ر ب اس    تم ذا المقي شمل ه ف وي دة مواق المية ع

 )أ،ب،ج(مجموعة منها ،وسيكون لكل موقف منها ثالث إجابات 
 :تعليمات المقياس 

ذ       .1 زي التلمي ة              ...مطلوب منك عزي ه الثالث ال موقف بإجابات راءة آل ذه ق عزيزتي ألتلمي
 .بإزاء إلجابة التي تنطبق على حالتك) صح ( بإمعان شديد ثم ضع آلمة 

 .عدم وجود إجابات صحيحة وأخرى غير صحيحة الحظ .2
ليس إلجابتك عن األسئلة التي خصصت للمقياس دخل في نجاحك أو رسوبك أخر                      .3

 .العام 
 مثال 

ا             اني أرى أنه ة اإلسالمية من حيث سهولتها أو صعوبتها ف ادة التربي إذا سئلت عن م
 :مادة 

 .متوسطة .ج.           صعبة .ب)        صح(سهلة .أ
ال          ) صح(تنطبق وحالتك فضع إمامها عالمة      ) أ(ا آانت اإلجابة    إذ ا في المث ى نحو م عل

 :السابق
 فقرات المقياس 

 إذا رأيت صديقك يكره ويغض صديقا أخر له فانك .1
 تترآه يفعل مايحلو له.أ
 تنصحه بما أمرت به الديانة اإلسالمية السمحة.ب
 تشجعه على ذلك.ج
  التربية اإلسالمية ماهو شعورك عند دراسة مادة. 2
 .ال أجد متعة في دراستها .أ
 .استمتع بدراستها أآثر من المواد األخرى.ب
 .استمتع بدراستها آالمواد األخرى . ج
 .عند ما اليحضر المعلم التربية اإلسالمية فاني.3
 احزن لعدم حضوره .أ
 .يتساوى عندي حضوره وعدمه .ب
 افرح لعد حضوره.ج
داء ا   .4 ة اإلسالمية في الجدول الدراسي          إذا طلب مني إب رأي في عدد حصص التربي ل

 .فاني أجد أنها
 .آافية وتبقى على ماهي عليه .أ
 قليلة وينبغي اإلآثار منها .ب
 آثيرة وينبغي تقليلها.ج

                                       



 :دروس فاني عندما يطلب منا معلم مادة التربية اإلسالمية المشارآة في الشرح ال.5   
 .ال أشارك .أ
 .تتساوى عندي المشارآة وعدمها.ب
 .أحب هذه المشارآة .ج
 
 :إذا زاد على حاجتي مبلغ من المال فاني .6
 .احتفظ بجزء منه واشتري باألخر آتبا دينية. أ
 احتفظ به .ب
 اشتري به آتبا دينية. ج
 :إذا آلف معلمو مادة التربية االسالميه بتنظيم حفل ديني.7
 ال استطيع إن احدد.ا
 أشارك في هذا الحفل .ب
 ال أشارك في هذا الحفل. ج
إذا سئلت عن طبيعة ترتيب واتساق الموضوعات ألوارده في آتابة ألتربيه االسالميه            .8

 فأجد ضرورة في 
 تعديل بعضها وترك بعضها األخر.ا
 استبدالها بمعلومات أخرى.ب
 اإلبقاء عليها آما هي.ج
 :لذهاب إلى مكتبة المدرسة فانيعندما يطلب مني ا.9
 أحبذ قراءة الكتب ألعلميه فحسب.ا
 .اقرأ أي آتاب يقع بين يدي .ب
 أحبذ قراءة الكتب ألدينيه.ج

إذا عدت إدارة المدرسة سفره مدرسيه إلى مدينه أثريه وآنت مشترآا فيها وحان وقت               .10
 :الصالة فانك

 تترك الصالة في اليوم.ا
 للصالةتصلي في الوقت المحدد .ب
 تصلي بعد عودتك من السفرة.ج

 :لو ضرب أخي احد الزمالء فان موقفي سيكون :11
 الابالي .ا
 أوضح له الغلطة الذي قع فيه.ب
 معه ضد زميلي.ج

 :عند زيارتي األماآن المقدسة فاني .12
 يتساوى األمران عندي .أ
 أعجب بفخامة البناء .ب
 أتأثر وينتابني الخشوع.ج

                                        
ا آالحديث           .13 ا المختصة به ى فروعه ة اإلسالمية عل إذا قسمت وزارة التربية مادة التربي

 :والسيرة واألبحاث والفقه فانك ترى 



 ال اعرف .أ
 الموافقة على تقسيمها على فروع .ب
 األجود إن تبقى على ماهي عليه مادة واحدة متكاملة . ج

 . برنامج في رحاب القران الكريم بينما آنت أشاهده فانيإذا عرض في التلفاز .14
 انقل القناة إلى قناة أخرى.أ
 اطفي جهاز التلفاز وانهض .ب
 احرص على متابعة البرنامج باهتمام شديد.ج

ال               . 15 عند ما يطلب قسم من ألمعلمي المدرسة حصة من معلم مادة التربية اإلسالمية إلآم
 :مناهج الدراسية فاني 

 تم بما بما يحصلاله.أ
 اشعر بالحزن .ب
 اشعر بفرح عظيم .ج

ام الدراسي                       .16 ة الع ة اإلسالمية في نهاي نهج التربي ادتي من م لو طلب مني إبداء مدى إف
 :فإجابتي تكون 

 لم افد شيئا منه .أ
 أفدت آثيرا منه.ب
 ال ادري مقدار إفادتي منه. ج

اني          عندما  تكون مادة التربية اإلسالمية موجودة في        . 17 ة ف ال .أ:  جدول الحصص اليومي
 اخصص وقتا لقرءتها  

 اخصص وقتآ لقراءتها .ب
 اخصص وقتآ اقل لقراءتها. ج

المية      .18 ة اإلس اب التربي ا آت ي يحتويه ة الموضوعات الت ي طبيع ي ف ن رأي ئلت ع إذا س
 :فجوابي هو 

 إن لها اثر في الحياة .أ
 أنها آبقية المواد االخلرى . ب
  واقع الحياةأنها بعيدة عن.ج

اني أرى                      .19 ثال ف ة اإلسالمية  آطباعة م اب التربي لو طلب مني إبداء الري في مكمالت آت
 .انه 
 رديء الطباعة . أ
 متوسط الطباعة .ب
 جيد الطباعة . ج

 :حينما يقع زميلك في الغلط فانك.20
 تؤازره فيما يفعل.أ
 التأبه به                             . ب
 مله يخالف تعاليم الديانة اإلسالمية السمحةتخبره إن ع.ج

 إذا حكمت بين زميلين متخاصمين احدهما قوي واألخر ضعيف فحكمك سيكون .21
 تبعا للحق.أ



 مصالحة الطرفين. ب
 مناصرة القوي خوفا منه. ج

ة اإلسالمية من خالل                        . 22 ادة التربي ة في م لو سئلت عن رأيي في عرض دروس تعليمي
 :شاشة التلفاز فاني

 ارفض بشدة.أ
 ال ابدي رايآ . ب
 أوافق على ذلك.ج

ة                  .23 ادة التربي إذا رأيت احد زمالئي يحاول إخراج قصاصات الغش من جيبه في امتحان م
 :اإلسالمية فاني 

 ال اهتم لالمر .أ
 أشجعه على عدم أداء ذلك.ب
 أحثه على أداء الغش .ج

 :عندما أجد في الصحف والمجالت موضوعا دينيا فاني .24
 ال أقرؤه.أ
 ال اآترث به .ب
 أقرؤه.ج

 ماهو شعورك لو علمت بزيادة موضوعات أخرى على آتاب مادة التربية اإلسالمية .25
 اشعر بضيق.أ

 الاآترث لالمر.ب 
 اشعر بفرح آبير.ج

 إذا حدد موعد االمتحان في شهر رمضان فاني . 26
 افطر . أ
 اختار في حينها الصوم أو اإلفطار. ب
 أصوم.ج

 :ند يطلب مني الذهاب إلى مكتبة المدرسة فانيع.27
 احبذ قراءة الكتب الدينية. أ
 اقرأ أي آتاب يقع بين يدي. ب
 احبذ قراءة الكتب العلمية فحسب .ج

دول الحصص   .28 ة اإلسالمية ضمن ج ادة التربي ب حصة م ي ترتي ي ف ي رأي ب من إذا طل
 :اليومي للدراسة فاني أجد إن تكون في 

 الحصة الوسطى .أ
 الحصة األخيرة .ب
 الحصة األولى                          .ج

 ماهو شعورك لو علمت بزيادة حصص مادة التربية اإلسالمية .29
 اشعر بحزن آبير .أ
 ال هتم باألمر .ب
 اشعر بسعادة آبيرة.ج



ادة اإلسالمية  . 30 ي م از ف ة من خالل شاشة التلف اء محاضرة أنموذجي ي إلق ب من و طل ل
 :فاني

 فض ذلك رفضا قاطعاار.أ
 أتردد في إعطاء الرأي المحدد في هذه المسالة.ب
 أشارك في المناقشة بحماس.ج

ة    .31 ادة التربي ة بم ة المتعلق سائل الديني ن الم سم م زمالء وعرض ق ع ال وس م د الجل عن
 :اإلسالمية فاني

 ابتعد من إبداء رأيي الشخصي.أ
 انتظر حتى يسمح لي بالحديث .ب
 شة بحماس أشارك في المناق.ج

 :إذا ضاع آتاب مادة التربية اإلسالمية ولم استطيع شراء فاني.32
 اقترضه ألقراه وأرجعه ثانية .أ
 أحاول توفير النقود لشرائه .ب
 اسرقه من زميلي.ج
 :إذا رأيت احد أصدقائي يتوانى في قراءة مادة التربية اإلسالمية فاني .33 
 أشجعه على هذا اإلهمال.أ
 اترآه وشانه.ب
 انصحه بقراءة المادة وعدم إهمالها.ج

 طريقة عرض مادة التربية اإلسالمية التي يستعملها المدرس في تقديم المعلومات.34
 :وشرحها تجعلنيأ

 اشتاق إلى الصحة .أ
 يستوي عندي األمران . ب
 أمل من الحصة.ج

يئ .35 ضاعة إذ يعرض ش ي الب ه يغش ف ك صاحب محل ، ورايت راد عائلت د إف ان اح ا إذا آ
 :ويبيع شيئا اخرآ فماذا تفعل له

 أشجعه على مزاولة هذا العمل.أ
 ال اآترث لألمر .ب
 انصحه بعدم مزاولة الغش في عمله.ج

 :إذا رأيت مظاومآ فواجبك إن. 36
 تمهله وال تهتم ألمره.أ
 تحثه على استرداد حقه.ب
 تقف إلى جانبه                               .ج

ه                إذا رأيت احد زمال   .37 ي أخر إليذائ ة اإلسالمية من زميل ئي يحاول سرقة آتاب التربي
 :فاني 

 أشجعه على األمر .أ
 ال اآترث لألمر.ب
 اخبره إن عمله حرام.ج



 :إذا فكر احد زمالئي في عمل نشرة جداريه تخص التربية اإلسالمية فاني .38
 أعارض فكرته .أ
 أتجنب مشارآته. ب

 :وقت الذي تستغرقه محاضرة التربية اإلسالمية فانيإذا طلب مني إبداء رأيي في ال.39
 اطلب انقاصه.أ
 ال ابدي رايآ.ب
 اطلب زيادته .ج

 :إذا آان أبي يستطيع أداء فريضة الجهاد ولم يجاهد فاني .40
 اترك له حرية الخيار.أ
 أشجعه على عدم أداء تلك الفريضة.ب
 أحثه على أداء الفريضة.ج

 
 )16(الملحق 

 
 جموعات البحث الثالث في االختبار ألتحصيلي ألبعديدرجات تالميذ م

 المجموعة التجريبية الثالثة المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولى
 تالميذ تلميذات ت تالميذ تلميذات ت تالميذ تلميذات ت
1 28 23 1 25 23 1 25 21 
2 29 22 2 30 28 2 26 23 
3 29 25 3 27 25 3 23 20 
4 27 26 4 30 28 4 29 24 
5 34 28 5 28 26 5 24 23 
6 28 26 6 28 26 6 26 22 
7 29 25 7 27 25 7 23 21 
8 25 23 8 23 21 8 20 20 
9 29 23 9 30 28 9 28 25 

10 26 26 10 26 24 10 24 26 
11 24 24 11 24 22 11 25 21 
12 25 23 12 23 21 12 22 19 
13 31 25 13 30 28 13 26 22 
14 33 26 14 24 23 14 26 23 
15 31 24 15 26 24 15 25 24 
16  27 16 29 27 16 25 25 
17  22 17 28 26 17 24 22 
18  22 18 22 21 18 19 24 
19  28 19 22 20 19 23 23 
20   20 24 22 20 23 22 
21   21 22 21 21 24 22 
22   22 26 24 22 26  
23   23 24 23 23   
24   24  27 24   
25   25  28 25   

 
 



  )17(الملحق 
 درجات تالميذ مجموعات البحث الثالث في اختبار االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية ألبعدي

 
 المجموعة التجريبية الثالثة المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولى

 تالميذ تلميذات ت تالميذ 2تلميذات ت تالميذ تلميذات ت
1 28 25 1 24 25 1 20 21 
2 30 27 2 25 24 2 24 20 
3 26 23 3 27 22 3 26 22 
4 27 25 4 24 23 4 22 20 
5 27 24 5 23 25 5 24 19 
6 29 24 6 25 22 6 23 18 
7 28 26 7 24 21 7 23 22 
8 30 25 8 24 23 8 25 23 
9 26 27 9 24 22 9 20 22 

10 26 25 10 26 22 10 24 20 
11 25 23 11 25 22 11 26 21 
12 30 23 12 27 24 12 24 20 
13 31 22 13 25 23 13 22 19 
14 30 28 14 23 25 14 22 18 
15 28 27 15 23 23 15 19 23 
16  25 16 23 21 16 21 23 
17  25 17 22 21 17 27 22 
18  27 18 28 21 18 26 21 
19  25 19 27 20 19 24 20 
20   20 25 26 20 24 23 
21   21 25 25 21 26 22 
22   22 27 23 22 24  
23   23 25 23 23   
24   24  25 24   
25   25  23 25   

 
 
 
 

 ملخص األطروحة 
نخفِض للوصوِل                 يساعُد مدخُل التعلِم من اجِل التمكِن على رفِع مستوى التالميذ ذوي التحصيِل الم

ه                 بهم إلى مستوياٍت       ذ، إذ إن ين التالمي ِل والمشارآِة ب ٌو من التفاع سوَد ج تعليميٍة جيدٍة، فهو يؤدي إلى أن ي
ه،                 ى الوصوِل إلي يُعهم إل ُة جم سعى الطلب يعتمُد محكاٍت معينٍة ومحددٍة لمستوى التحصيِل المطلوِب، الذي ي

در                ه في الت ى         وعلى الرغم من أنَّ مدخل التعلِم من اجِل التمكِن اثبَت فاعليَت ذ إل ِة التالمي صاِل غالبي يِس، وإي
اِل آدراسة                           ذا المج ْت في ه ُم الدراساُت التي أجري ُه معظ ا أآدت مستوى التمكِن من المادِة الدراسيِة وهذا م

ر ي1999زاي ب2003م ،الربيع ي  1989م ،رج وك وتيرن وآي  1979م ،بل شاو ول ة 1983م ،دل  م ،جمع
افي من    م، 1980 م ودراسة ثومبسون    2001م ،الفالح   1989 دَر الك إّال أن مادَة التربيِة اإلسالميِة لم تنْل الق

االهتماِم في التدريِس على وفِق هذا المدخِل، فضًال عن التبايِن في نوعيِة األساليِب العالجيِة المستعملِة في                  
دٍة في إ                           دخُل بال فائ ذا الم ِر العالِج يبقى ه ذ    هذا المدخِل التي تّعُد أهَم مفصٍل فيها، إذ من غي صاِل التالمي ي

 . غير المتمكنين إلى مستوى التمكِن من المادِة، أو األهداِف غير الممكِن منها



اِه نحو                      تمكِن في التحصيِل واالتج ِل ال استهدَف البحُث معرفَة أثر األساليِب العالجيِة للتعلِم من اج
ًا ذا ثالث   مادة التربيِة اإلسالميِة لدى تالميذ المرحلة االبتدائيِة، ولتحقيِق ذلك   اختار الباحث تصميمًا تجريبي

ات في                 ة للبن ين، ومدرسة االبراهمي ة للبن ة االبتدائي مجموعاٍت تجريبيٍة، واختار عشوائيًا مدرسة االبراهمي
ع  ) 136(محافظِة بابل إلجراِء التجربِة، وبلغ أفراُد عينة البحِث األساسيِة      ذة، بواق ذة،  ) 65(تلميذا وتلمي تلمي

ذًا،) 71(و ع      تلمي ثالِث، بواق اِت ال ى المجموع شوائيًا عل وا ع ِة    ) 41( وزع ي المجموع ذة ف ذًا وتلمي تلمي
اِت            لوِب المجموع ى أس تمكِن إل ستوى ال ى م صلوا إل م ي ذين ل ا ال رَض َطلبُته ي تع ى الت ِة األول التجريبي

ذه             ) 51(الصغيرِة، و  ِة التي تعرَض تالمي ِة الثاني صلوا     تالميذ وتلميذات في المجموعِة التجريبي م ي ذين ل ا ال
يم، و             ادِة التعل ى أسلوِب إع تمكِن إل ِة التي              )44(إلى مستوى ال ِة الثالث ِة التجريبي ذة في المجموع ذًا وتلمي تلمي

 . تعرَض تالميذها الذين لم يصلوا إلى مستوى التمكِن إلى أسلوِب أسئلِة المراجعِة
لِ               ذ مجموعاِت البحِث إحصائيًا باستعماِل تحلي ين تالمي ِع آأي في           آوفأ ب ايِن األحادي، ومرب  التب

ام الدراسي                      : متغيراِت ائي للع اِن النه ِة اإلسالميِة في االمتح ادِة التربي ي، ودرجات م الذآاِء، والعمِر الزمن
ة   سابِق للتجرب الميِة،      2011-2010ال ِة اإلس ادِة التربي ي م سابقِة ف اِت ال اِر المعلوم اِت اختب م، ودرج

ذِه              والتحصيِل الدراسي لألبوين،   ثالِث في ه ين المجموعاِت ال ٍة إحصائيٍة ب روٌق ذاُت دالل اك ف  ولم تكن هن
 . المتغيراِت

الميِة    ِة اإلس اِب التربي ي آت واردَة ف ضمنت الموضوعات ال ي ت ُة الت ادُة العلمي دّدت الم د أْن ُح وبع
الِغ عددها               دائي الب سادس االبت ذ الصف ال داَف   موضوعًا، صاغ ا  ) 16(المقرِر تدريسها لتالمي لباحث األه

 . هدفًا سلوآيًا، واعد خططًا تدريسيًة لها) 124(السلوآيَة للموضوعاِت، وآان عددها 
سيٍة،         داٍت تدري اني وح ى ثم الميِة إل ِة اإلس اِب التربي ن آت شر م ستة ع وعات ال ت الموض وُجِزَئ

ّل وحد                       دريِس آ اِء من ت د االنته ْت بع ٍة، ُطبق اراٍت تكويني ُة اختب ا ثماني ِة المجموعاِت       واعدت له ى طلب ٍة عل
دُره    زمن ق ثالِث ب ِة ال راِء     ) 20(التجريبي ن الخب ٍة م ى مجموع ا عل اَراُت جميُعه ًة، وُعرضت االختب دقيق

 . والمختصين للتثبِت من صدِق فقراِتها
ِة اإلسالميِة                   ادِة التربي ومن اجِل قياِس تحصيِل تالميذ مجموعاِت البحث الثالث في موضوعاِت م

اِر تحصيلي          التي دّرسها  امًال باختب يًا آ ًا دراس  الباحث بنفسه، اختبروا في نهايِة التجربِة التي استمرت عام
م          د أن ت ُسها، بع بعدي مكافئًا لالختباراِت التكوينيِة الثمانيِة من حيُث عدُد فقراِته ومحتواه واألهداُف التي يقي

اِر في ضوءِ            راِت ولالختب ِق محُك             التثبُت من الخصائِص القياسيِة للفق ى وف ِع، وعل اِس المحكي المرج  القي
اِر        %)90(ن بدرجة   والتمكن الذي حّدده الخبراُء والمتخصص     راِت االختب رة من    ) 40(، وبلغ مجموُع فق فق

اِر ألتحصيلي ألبعدي           نوِع االختياِر من متعدد والتكميِل والصواِب والخطِأ والمزاوجِة، وحسَب ثباُت االختب
ة             ) 0.70( وبلغ   20- ريتشارد سون  باستعماِل معادلة آودر   ذه الطريق ات المحسوب به ان معامل الثب ولما آ

اَت                   َل ثب يمثل ثبات االختبار المعياري المرجع، فقد اعتمد الباحث معادلة  ال يفنجستون التصحيحيَة لكي يمث
ز، واعد البا      ) 0.94(االختباِر المحكي المرجِع فبلغ      ى التميي ار عل رات االختب درة فق ًا   وحسبت ق حث مقياس

الف من                         اًُ ت ًا ثاني رًا تابع ِة اإلسالميِة بوصفِه متغي ادة التربي رًة لغرِض    ) 40(لقياِس اتجاِه التالميِذ نحو م فق
ا، وحسب صدُق           اِء منه د االنته ِة وعن ِة التجرب ثالث في بداي ِة ال ذ المجموعاِت التجريبي ى تالمي ِه عل تطبيق

راءِ   ن الخب ٍة م ى مجموع ِه عل اِس بعرض غ  المقي اِس فبل اُت المقي تخرج ثب م ) 0.86( والمتخصصين واس ث
بيرمان    ِة س حح بمعادل غ   –ص راون فبل ذه      )0.93(ب صْت ه ادي خل ايِن األح ِل التب تعماِل تحلي د اس ، وبع
 : الدراسُة إلى النتائِج اآلتية

ثالِث في    بين درجاِت تالميذ مجموعاِت البحث      ) 0.05( هناك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى         .1 ال
 . االختباِر ألتحصيلي ألبعدي، لمصلحِة تالميذ المجموعِة التجريبيِة األولى

ثالِث في         ) 0.05( هناك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى         .2 بين درجاِت تالميذ مجموعاِت البحث ال
 . االختباِر ألتحصيلي ألبعدي، لمصلحِة تلميذات المجموعِة التجريبيِة األولى

ثالِث في         ) 0.05(ناك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى        ه. 3 بين درجاِت تالميذ مجموعاِت البحث ال
 . االختباِر ألتحصيلي ألبعدي لمصلحِة تلميذات المجموعِة التجريبيِة األولى

ستوى  .4 د م ٍة إحصائيٍة عن روٌق ذاُت دالل اك ف اِت البحث  ) 0.05( هن ذ مجموع اِه تالمي اِت اتج ين درج ب
 . الثالِث، لمصلحِة تلميذات المجموعِة التجريبيِة األولى



في درجاِت اتجاِه تالميذ مجموعاِت ) 0.05( هناك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى .5
 . البحث الثالِث، لمصلحِة تلميذات المجموعِة التجريبيِة األولِى

ستوى   .6 د م صائيٍة عن ٍة إح روٌق ذاُت دالل اك ف ي) 0.05( هن اِت البحث  ف ذ مجموع اِه تالمي اِت اتج  درج
 . الثالِث، لمصلحِة تلميذات المجموعِة التجريبيِة األولى

د         صغيرِة عن اِت ال لوِب المجموع تعماِل أس ِة اس ث بأهمي ِث أوصى الباح ائِج البح وِء نت ي ض وف
ة               ا    تدريِس مادِة التربيِة اإلسالميِة في الصِف السادس االبتدائي، وتعريف معلمي التربي اإلسالمية ومعلماته

ة               ِة اإلسالميِة، وموازن روٍع أخرى من التربي بخطواِت إجرائِه، واقترح إجراَء دراساٍت الحقًة مماثلًة في ف
ٍة   اليٍب عالجي ع أس ِة م ئلَة المراجع يم، وأس ادَة التعل صغيرِة، وإع اِت ال ِة المجموع ِة الثالث اليِب العالجي األس

 . ت به حاجٌة إلى آثيٍر من الدراساِت والبحوِث الميدانيِةأخرى في هذا الميداِن الذي ما زال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                
 

  
 

 شكر وامتنان 
 
 

صالة           ًا وال ُه عوج ل ل م يجع اب ول ده الكت ى عب زل عل ذي ان د هللا ال الحم
 ) .صلى اهللا عليه وآله وسلم(ى اشرف خلق اهللا سيدنا محمد والسالم عل

سعودي     دي الم ريم حمي ي آ دآتور عل ل  لل شكر الجزي دأ بال سرني أن اب ي
ي   ساعدة ل ون والم د الع د ي ي م وان ف م يت ذي ل د ال ة األخ المرش ان بمثاب ذي آ ال
 وآان طوال مدة األطروحة يرفد ني بالتوجيهات وتذليل الصعوبات التي واجهتني  

 .  حتى تم انجاز هذه األطروحة
ي من                  ا قدمه ل واخص بالشكر أيضا األستاذ األخ آريم عبيس أبو حليل لم

 .عون ونصيحة في انجاز األطروحة
ردد لحظة في                       م تت ذي ل د زوجتي ال ل ال أنسى فضل وجه وعرفانًا بالجمي

 .ارفادي بالمساعدة والتحفيز والذي أغنتني برعايتها وعطفِها
ذه األطروحة   فجزا اهللا خير   الجزاء آل من وقف بجانبي وساندني إلتمام ه

 .وآل من أعانني) إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي( 
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 اإلهداء

 .....إلى
 ).لوجه اهللا تعالى( قديرمن أدعوه أن يتم إحسانه علي وهو على آل شيء _
 

 .قرة عين البشر)عليها السالم(وأبنته الزهراء) صلى اهللا عليه وأله(المصطفى_
 

 ).عليهم السالم( بعلها وأبنائها السراج المنير_
 

 ).رحمهم اهللا( والدي اللذين هما لي خير سميه_
 

 . أخوتي وأخواتي_
 

 . زوجتي العزيزة_
 

 . أبنائي وبناتي_
 

 .......ذا الجهد المتواضعإليهم أهدي ه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُآلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمالِئَكِتِه ((

َن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه ال ُنَفرُِّق َبْي

ال ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفسًا ِإلَّا ُوْسَعَها َلَها َما * ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك اْلَمصيُر 

ا َوال َآَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْآَتَسَبْت َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّن

َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َآَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوال ُتَحمِّْلَنا َما ال 

َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى 

 ))اْلَقْوِم اْلَكاِفِرين
 

العظيمصدق اهللا العلي   
 )286-285:البقرة اآليتان                                                              (

 
 
 


