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 اإلهداء                        

 

 رحمه اهلل تعالى ,إلى روح والدي الطاهرة

 أمَد اهلل في عمرها و رزقها الصحة والعافية ,إلى والدتي الغالية

إلى سكني ورفيق دربي ... زوجي الذي شاطرني الجهد وألهمني الصبر 

 على المثابرة 

 إلى إخواني وأخواتي ... تقديرًا لتشجيعهم لي 

 إلى بناتي قرة عيني 

 أهدي لهم هذا الجهد المتواضع            
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 الشكر والتقدير                       

وأصلي وأسلم  ,ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانهالحمد هلل حمدًا كثيرًا كما 

وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم  ,على المصطفى سيدنا محمد بن عبد اهلل

 بإحسان إلى يوم الدين: أما بعد.

يات الشكر والتقدير للدكتور عمران مصلح يسرني أن أتقدم بأسمى آ

المشرف على الرسالة على ما أبداه لي من سعة صدر وصبر ونصح 

والشكر والتقدير موصول لعمادة كلية التربية وأعضاء هيئة اد. وإرش

 التدريس وموظفي بجامعة المدينة العالمية.

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للجنة المناقشة على قبولهم مناقشة 

 هذا العمل المتواضع.

بكوااللمبور  Damai Ampang كما أتقدم بالشكر والعرفان ألدارة مدرسة 

 لى ما قدمته لي من تسهيالت لتطبيق البحث.ع

وال يفوتني هنا أن أسجل تقديري وأمتناني لزوجي الذي ساندني خالل 

 مرحلتي البحثية.
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 ملخص البحث

فاعليددة اخددت دام طددرااه امليفدداهيص يف التحصدديمب الدراخددي  دداد  الرتبيددة  ىمعرفددة مددد هدددف هددلا الإحددث إىي
 طلإة الصف السابع األخاخي يف املدارس الليإية  اليزاي. ىاإلخالمية لد

بكواالملإدور املسدجلة  Damai Ampangالليإيدة درخدة املطالإدا  وطالإدة مد)  (28أتليفت عينة الدراخدة مد)  
خدددت دام طدددرااه درخدددت اجتريإيدددة   ,جممدددوعتن مت تقسددديمهص إي( م2018 /2017 عدددام الدراخدددي يف ال

طتإددار يصدديلي لقيدداس التحصدديمب اال وتقليديددة درخددت الةريقددة التقليديددة. تمددا تدوا  الإحددث   ,امليفدداهيص
التقددومي (. كمددا تعددد  الإا  ددة  ,الرتكيدد  ,التحليددمب ,التةإيدد  ,اليفهددص ,الدراخددي  سددتوايتس السددتة   التددلكر

 النتااج التالية:الإحث تظهر  و ,طرااه امليفاهيص للموضوعا  امل تار 
( بددن متوخددةا  درجددا  تالميددل اتموعددة التجريإيددة 0.05دالددة ا صدداايا عنددد مسددتو   توجددد فددروق -

 واتموعة الضابةة يف االطتإار الإعد  لصاحل اتموعة التجريإية.
( بددددن اتموعددددا  األربعددددة جمموعددددة  الددددلكور 0.05توجددددد فددددروق  ا  داللددددة إ صددددااية عنددددد مسددددتوى  -

وجمموعدة  الدلكور الضدابةة( وجمموعدة  إث  الضدابةة( يف االطتإدار التجريإية( وجمموعدة  إث  التجريإيدة( 
 الإعد  لصاحل جمموعة  إث  التجريإية(.

( بددن متوخددةا  درجدا  التالميددل الددلكور واإلث  يف 0.05توجدد فددروق دالدة ا صدداايا عنددد مسدتو   -
 اتموعة التجريإية يف االطتإار الإعد  لصاحل اإلث .
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ABSTRACT 

This study investigates the effect of using the concept mapping strategy on 

academic achievement in subject of Islamic Education among the seventh graders 

of primary school students at Libyan schools in KL, Malaysia for the academic 

year 2017/2018. The sample was twenty eight students selected form The Libyan 

School, Damai, and then divided into two groups: experimental group and control 

group. The experimental group was taught using concept maps, while the control 

group taught by traditional method. The researcher used research tools to test the 

academic achievement at its six levels (memorization, understanding, application, 

analysis, and evaluation). The researcher also prepared concept maps for the 

selected subjects. The results revealed the following: In the post-test, there are 

statistically significant differences at the level of (05.0) between the average scores 

of four experimental groups (experimental male group - experimental female group 

- control male group - control female group) for the experimental female group. 

There are statistically significant differences at the level of (05.0) between the 

average scores of students (males and females), in the experimental group for 

females.  
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 الفصل األول

 املقدمة:

إن التعليص اليوم يكتس  تمهية تك ر م) ت  وقت مضى نظرا  للتةور السريع الل  شهده ويشهده العامل 
عات  وكاهمب التعليص بكافة مؤخساتس ع ء كإري لكي يواك  التحديث والتةوير الل   يث تصإح على 

وال يتأتى  لك إال ع)  ,حيد   ىت يتمك) اإلنسان م) اختيعاب كمب ما يدور  ولس ولو بشكمب بسيه
و لك م) طالل اتإاع  ,طري  تإسيه تلك املعارف وتخاخياهتا بشكمب يستةيع املتعلص م) فهمس وإدراكس

يجيا  وطرق تالاص تلك املعارف وكللك مستواي  النمو لدى املتعلمن. ولعمب م) املعروف تن اخرتات
تقمب طراا  التدريس فاعلية واألك ر اخت داما  يف مدارخنا بشىت مرا لها يف وقتنا احلاضر هي طراا  

ودور املتعلص هنا هو  ,را  املعلص خيرب املتعلص املعلومة إطإا ,التدريس التقليدية القاامة على اإللقاء والتلقن
 تلقي املعلومة و يفظها وم) مث اخرتجاعها م) اللاكر  دون فهمها تو توظييفها.

وليس اتال هنا لتعداد هله  ,ولقد تشار الرتبويون إى تن هلله الةراا  خلإيا  ك ري  كما تن هلا إجيابيا 
كتيفي املعلص هبله الةراا  كمنهج لس يف إمنا املقصود التنإيس على تنس ال ي ,السلإيا  وتلك اإلجيابيا 

بمب عليس التنويع يف الةراا . واملعلص اجليد هو الل  ينوع يف الةراا  وخيتار منها حبس  احلال  ,التدريس
 واملوضوع الل  هو بصدد تدريسس.

ية طتالف املاد  املقدمة وطإيعتها فإن ماد  الرتبوملا كانت طراا  التدريس واخرتاتيجياهتا ختتلف ا
 ,مما تساعد يف إمعان اليفكر وتوظيف العقمب لدى الةلإة ,اإلخالمية تتةل  مهارا  وطرقا  يف تدريسها

وأييت  لك م) طالل التعلص    املعىن والل  ال يتحق  إال م) طالل الرتكيز على األفكار الرايسة 
قد تله  أبمهية امليفاهيص  احلشو والتيفاصيمب اليت وامليفاهيص األخاخية للماد  التعليمية دون اللجوء إى

 وتعد اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص مناخإة لتقدمي م مب هله املاد  التعليمية. ,املستهدفة

وتعد طرااه امليفاهيص تقنية تربوية جديد  تنسجص ومعةيا  الرتبية احلدي ة يف كون الةال  حمور العملية 
وقد تكد  حبو  تربوية عديد  على تن طرااه  ,التعليمية وصا   الدور الرايسي يف عملية التعلص
وتساعد يف  ,وتهنا تدا  هامة للتيفكري الناقد واإلبداعي ,امليفاهيص تدا  فاعلة يف مت يمب املعرفة والإناء عليها
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وتكم) تمهية  ,وهو التعلص احلقيقي الل  نإتغيس منةا  م) تمناط التعلص املدرخي ,يقي  التعلص    املعىن
 ,عإد السالم)  ص يف تهنا ترخخ لدى املتعلص منهجا  للتيفكري املنظص يتواءم مع طإيعة الدماغ.طرااه امليفاهي

 م(2001

وقد اخت دمت طرااه امليفاهيص يف اتال الرتبو  كاخرتاتيجيس تعليمية يف تواامب الستينا  يت اخص 
 conceptوهي عإار  ع) تشكال امليفاهيص  ,نوفاك وجوي) novak & gowin منظومة 
maps  ( تو طرااه ميفاهيص ختةيةية تربه امليفاهيص بإعضها ع) طري  طةوط تو تخهص يكت  عليها

 (2001 ,الشربيين  .كلما  الربه لتوضيح العالقة بن ميفهوم وتطر

وتنمي عند  ,ويسهمب إدراكها م) املتعلص ,واخلرااه امليفاهيمية جتعمب املعاين والعالقة بينها اك ر  سية
 م (2001 ,عةا هللا الةلإة مهار  التحليمب والرتميز. كما تساعد الةلإة على تنظيص املعرفة. 

طاصة وتن هلا الإحث يتناول مر لة م) املرا مب التعليمية املهمة واليت تعد مر لة متتاز بوضوح يف  
م) التعليص األخاخي اليت اإلمكانيا  اجلسمية والعقلية واليفسيولوجية تال وهي مر لة الصف السابع 

ويزدادالنمو العقلي لديس وخرعة اإلدراك ملا  ولس م) ميفاهيص والقدر  على  ,تت ل فيس ش صيتهص ال إا 
لللك فإنس حيتاج إى تدا  ختةيه تساعده على التعلص  وكييفيتس بشكمب نشه  ,التمييز بينها بكمب خهولة

يص القدمية اليت ميتلكها   زونس املعريف ولتوفر لس التنظيص ومميز العممب على ربه امليفاهيص اجلديد  امليفاه
الل  يعد تخاس التدريس مما يساعد على يسن قدرتس على اخت دام املعلوما  اليت لديس بشكمب تفضمب 

الرفع م) مستوى التحصيمب الدراخي لديس والل  حيق  لس يف مجيع مرا مب  ياتس تعلى واليت تعممب على 
 ص.مستوى م) العل

وم) تهص األمور  ,لتحصيمب الدراخي هو التحصيمب الل  يتعل  بدراخة تو تعلص ماد  م) املواد الدراخيةوا
 ,هتماما للوصول بعملية التحصيمب الدراخي إى تقصى  د ممك)االيت يوليها العاملون يف ميدان الرتبية 

  ىت يتمك) كمب تلميل م) اجتياز مرا مب التعليص امل تليفة. 

م) الدراخا  اليت تناولت مدى اكتساب الةالب ويصيلهص للميفاهيص م مب دراخة  وقد تظهر  العديد
 (.2004ودراخة  جوج   ,(2003اليفارخي 
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 مشكلة البحث

نظرا  لعممب الإا  ة كمدرخة ملد  ثال  خنوا  ال ظت تن املعلمن يست دمون اخرتاتيجيا  التدريس 
م) صعوبة فهص التالميل مليفردا  املاد  وإدراكها  التقليدية اليت تقوم على احليفظ واالختلكار مما يزيد

كما ال ظت   ,والتاي ال تزيد م) دافعيتهص حنو التعلص مما يؤد  إى اخنيفاض مستوى يصيلهص الدراخي
عدم  وجود اخرتاتيجيا  تدريسية  دي ة يعتمدها معلص الرتبية اإلخالمية تساعد املتعلص على التعلص    

 تضم) يصيلهص الدراخي. املعىن واليفعال بةريقة

وبللك تتحدد املشكلة يف تدين مستوى التحصيمب يف املواد الدراخية نتيجة التإاع املعلمن طراا  
التدريس التقليدية اليت تيفتقر إى التشوي  لدى املتعلص والقاامة على اإللقاء حبيث يت ل فيها املعلص دور 

تعلص دور فعال داطمب الصف م مب دراخة السكران املرخمب واملتعلص دور املستقإمب دون تن يكون للم
اليت تناولت تقييص طرق  ه (1419ودراخة آل خليمان   ,ه (1417ودراخة السيف   , (ه1412 

 يث تشري إى تن الك ري م) املعلمن يكون تركيزهص على  ,التدريس املست دمة يف العلوم الشرعية
دون  ,اخت دام الةريقة التقليدية يف التدريس واليت تعتمد على احليفظ واالختظهار للمعلوما  وامليفاهيص

. وتشري دراخة قابيمب املتعلمن ىتدين مستو  تن حيد  ت  تغيري يف الإنية املعرفية للمتعلص واليت تؤد  إى
يت تجربت على طلإة الصف السادس م) التعليص األخاخي يف ثالثة مدارس يف اململكة ( ال2010 

عزى إى تن هناك ضعف يف التحصيمب الدراخي يف ماد  الرتبية االخالمية لدى عينة الدراخة ي   ,السعودية
إى جمموعة م) األخإاب اليت م) تمهها عدم قدر  طلإة الصف السادس على احليفظ. األمر الل  

للوصو العملية  ,دعي منا ضرور  وضع اخرتاتيجيا  وطرق تدريس تك ر فعالية م) الةرق التقليديةيست
 htt://azizia.ahlamontada.com/t1719-topic التعليمية إى مإتغاها.
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 أسئلة البحث

 يسعى الإحث إى اإلجابة ع) السؤال الرايسي اآليت: 

ما فاعلية اخت دام طرااه امليفاهيص يف التحصيمب الدراخي  اد  الرتبية اإلخالمية لدى طلإة الصف 
 السابع األخاخي يف املدارس الليإية  اليزاي؟ 

 ويندرج يت هلا السؤال جمموعة م) األخئلة اليفرعية:

همب توجد فروق  ا  داللة إ صااية يف التحصيمب الدراخي لدى طلإة الصف السابع األخاخي يف  -1
املدارس الليإية  اليزاي بن اتموعة التجريإية واتموعة الضابةة ت عزى الخت دام اخرتاتيجية طرااه 

 امليفاهيص؟ 
ف السابع األخاخي يف همب توجد فروق  ا  داللة إ صااية يف التحصيمب الدراخي لدى طلإة الص -2

املدارس الليإية  اليزاي بن اتموعا  األربعة جمموعة  اللكور التجريإية( وجمموعة  إث  التجريإية( 
 وجمموعة  اللكور الضابةة( وجمموعة  إث  الضابةة( يف االطتإار الإعد ؟

ابع األخاخي يف همب توجد فروق  ا  داللة إ صااية يف التحصيمب الدراخي لدى طلإة الصف الس -3
 املدارس الليإية  اليزاي يف اتموعة التجريإية ت عزى ملتغري اجلنس؟ 

 
 فروض البحث 

توجد فروق  ا  داللة إ صااية بن متوخه درجا  تفراد اتموعة التجريإية ومتوخه درجا  تفراد  -
 اتموعة الضابةة يف االطتإار الإعد  لصاحل اتموعة التجريإية .

 ا  داللة إ صااية بن اتموعا  األربعة جمموعة  اللكور التجريإية( وجمموعة  إث   توجد فروق -
جمموعة  لصاحل التجريإية( وجمموعة  اللكور الضابةة( وجمموعة  إث  الضابةة( يف االطتإار الإعد 

  إث  التجريإية(.
ية يف االطتإار الإعد  لصاحل توجد فروق  ا  داللة إ صااية بن اللكور واإلث  يف اتموعة التجريإ -

 اإلث .
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   :البحث أهداف

 هداف الإحث تتم مب يف:تتساؤال  فإن البناء  على 

 ىفاعلية اخت دام طرااه امليفاهيص يف التحصيمب الدراخي  اد  الرتبية اإلخالمية لدى مدى التعرف عل -
 طلإة الصف السابع األخاخي.

الدراخي بن اتموعة التجريإية واتموعة الضابةة بعد االطتالف يف التحصيمب ى مد ىالتعرف عل -
 اخت دام إخرتاتيجية طرااه امليفاهيص.

االطتالف يف التحصيمب الدراخي بن اتموعا  األربعة جمموعة  اللكور التجريإية(  ىمد ىالتعرف عل -
اخت دام وجمموعة  إث  التجريإية( وجمموعة  اللكور الضابةة( وجمموعة  إث  الضابةة( بعد 

 إخرتاتيجية طرااه امليفاهيص.
االطتالف يف التحصيمب الدراخي بن اللكور واإلث  يف اتموعة التجريإية يف  ىمد ىالتعرف عل -

 االطتإار الإعد .
       

 أمهية البحث
 يت:احلاي يف اآلالإحث يفيد يميك) تن 

 األمهية النظرية:
على مدى فاعلية اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص يف التحصيمب يتناول جماال  حب يا  مهما  إبلقاء الضوء  -1

 الدراخي  اد  الرتبية اإلخالمية للصف السابع االخاخي.
 تيفيد هله الدراخة املعلمن يف اخت دام طرااه امليفاهيص لتحسن تدااهص يف التدريس. -2
 الإا  ة.ندر  وجود م مب هله الدراخة يف امليدان الرتبو  اللييب  س  علص  -3
 قد تساعد الإا  ن يف تطل طرب  تك ر ع) طرااه امليفاهيص. -4

 األمهية التةإيقية:

 يقدم الإحث احلاي منو جا  عمليا  الخت دام طرااه امليفاهيص يف تدريس ماد  الرتبية اإلخالمية. -1
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امليفاهيص عند  نتااج الإحث قد تساعد القاامن على تةوير املناهج على األطل يف االعتإار طرااه -2
 تةوير املناهج.

قد يكون هلا الإحث عوث  ملشريف ومعلمي ماد  الرتبية اإلخالمية يف تنظيص احملتوى وفقا  الخرتاتيجيس  -3
 طرااه امليفاهيص.

ميك) تن يعود هلا الإحث اليفااد  على توجيس الةلإة لتيفعيمب اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص  -4
لتساعدهص يف التحضري للدرس وبعد االنتهاء م) الدرس لتشكمب تغلية راجعة ملا قإمب الإدء يف الدرس 

 فهمس.
 

 حدود البحث :

 م(.2018/ 2017الدراخي  لعام اليفصمب األول م) اد احلدود الزمانية: مت تةإي  هله الإحث طالل 1

 احلدود الإشرية: تقتصر الدراخة على طلإة الصف السابع االخاخي.  -2

 انية: املدارس الليإية يف كواالالمإور  اليزاي.احلدود املك-3

احلدود املوضوعية: اقتصر  الدراخة على الكشف ع) فاعلية اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص يف -4
 و د  العإادا   اد  الرتبية اإلخالمية للصف السابع األخاخي على التحصيمب الدراخي.

 مصطلحات البحث 

 املفهوم:

وامليفهوم هو جمموع الصيفا   ,احمليه  ماد : فهص( ميفاهيص مجع تكسري لكلمة ميفهوم ورد يف القاموس
  (م2005 ,آاد   واخلصااص املوضحة ملعىن كلي.

عرفس  س)  أبنس جمموعة م) األشياء تو الرموز اخلاصة اليت جتمع معا  على تخاس طصااصها املشرتكة 
 (م2003 , س) وعا  األطرى. واليت على تخاخها ميك) التمييز بينها وبن اتم
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 التعريف اإلجرااي:

هي عدد م) الكلما  جتمعها طصااص مشرتكة يشار إليها يف كتاب الرتبية اإلخالمية للصف السابع 
 األخاخي.

 خرائط املفاهيم 

عرف اليفارخي طرااه امليفاهيص أبهنا عإار  ع) شكمب ختةيةي يربه امليفاهيص بإعضها الإعض ع) طري  
يكت  عليها كلما  تعرف بكلما  الربه تإن العالقة بن ميفهوم وتطر وعند إعداد  طةوط تو تخهص
   امليفاهيص األقمب فاألقمب. وضع امليفاهيص األك ر عمومية يف قمة الشكمب مث تتدرج إى ىهله اخلرااه يراع

 م(2003 ,اليفارخي

 التعريف اإلجرااي:

هي اخرتاتيجية يقوم املعلص الت ةيه هلا  شاركة الةلإة على تنيفيلها والعممب على اخت راج امليفاهيص  
للحصول على التعلص اليفعال وربه  ,تثناء الدرس وم) مث ترتيإها بشكمب متسلسمب م) العام إى اخلاص

 املعرفة اجلديد  املعرفة السابقة.

 التحصيل الدراسي 

ماد :  صمب( احلاصمب م) كمب شئ:  عىن ما بقى  ,وم: ورد يف لسان العربالتعريف اللغو  للميفه 
و صمب الشئ حيصمب  صوال. والتحصيمب  ,يكون م) احلساب واألعمال وحنوها ,وثإت و ه  ما خواه

 .(م2003 ,اب) منظور متييز ما حيصمب 

يصمب إليس يف ماد  تو  ,عرفس عالم هو درجة االكتساب اليت حيققها اليفرد تو مستوى النجاح الل  حيرزه
 .م(2002 ,عالم  دراخية تو جمال تعليمي تو تدريسي معن
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 التعريف اإلجرااي 

 هي الدرجا  اليت خيتحصمب عليها طلإة اتموعتن التجريإية والضابةة يف االطتإار.

 الرتبية االسالمية

يف ضوء النظام الرتبو  القااص يعرفها مقداد ايجل) أبهنا " إعداد املسلص إعدادا  كامال  م) مجيع النوا ي 
  .م(1494 , ايجل)  على القيص واملإادئ وطرق الرتبية اليت جاء هبا اإلخالم

 املدارس الليبية 

 التعريف اإلجرائي:

وتتإع السيفار  الليإية  اليزاي وهي طدمة  ,هي مدارس تدرس املنهج اللييب ملر لة التعليص األخاخي وال انو 
 للجالية الليإية.
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 الفصل الثاين
 ةاإلطار النظري والدراسات السابق
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 أواًل: اإلطار النظري
وتكوينس  ,فقد مت تناول امليفاهيص وما تتضم) م) تعرييفاتس ,يتضم) هلا اليفصمب األدب النظر  للإحث

ومصادر صعوا  تكوي) امليفاهيص وتنواع امليفاهيص واخلصااص والسما  املميز  للميفهوم واألمهية والعواممب 
املؤثر  يف تعلمها وطرق تعلمها. كما تناولت طرااه امليفاهيص وتعرييفها ونشأهتا ومكوثهتا وتمهيتها وجماال  

 ,ري  الةالب على بناء طرااه امليفاهيصوتد ,اخت دامها واألشكال اليت تتضمنها وطةوا  بنااها
وعواممب جناح وتوظيف اخرتاتيجية اخلرااه امليفاهيمية يف التدريس. كما يتضم) التحصيمب الدراخي وما 

 ,وتصنيف األخئلة وفقا  لتصنيف بلوم ,وتنواع االطتإارا  التحصيلية ,حيتويس م) تعرييفا  وطصااص
وطس وتدوا  قياس التحصيمب. كما يتضم) الرتبية اإلخالمية وشر  ,وتمهيتس والعواممب املؤثر  يف التحصيمب

 تعرييفها وتهدافها وتمهيتها. كما يتضم) املر لة املتوخةة وطصااصها.

ويتضم) كللك الدراخا  السابقة العربية واألجنإية والتعلي  على هله الدراخا   ا فيها م) تشابس 
 واطتالف فيما بينها.  

 

 املفهوم 

 يث تن اهلدف  ,احملور األخاخي الل  تتمركز  ولس العملية التعليمية م) النا ية النظريةيعد امليفهوم 
األخاخي م) العملية التعليمية الوصول املتعلص إى إدراك كافة امليفاهيص العلمية اليت م) شأهنا الرفع م) 

وضيح العالقا  املتإادلة واليت تسهص يف تنظيص املعلوما  وتصنييفها لت ,مستواه اليفكر  واملهين وال قايف
 وجعلها  ا  معىن.

وتيفيد يف  ,وتسهص يف بناء املنهج املدرخي ,وتساعد عملية تدريس امليفاهيص على التقليمب م) إعاد  التعلص
و لك العتإارها إ دى املكوث  املهمة للمحتوى اليت جي  على خمةةي  ,تسهيمب انتقال تثر التعلص

 ا يتناخ   ,مراعن مستوى التدرج يف عموميتها وجتريدها ,م) اإلهتماماملناهج تن يولوها القدر الوايف 
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 ,خعاد   وقدر  الةالب على تشكيمب واكتساب هله امليفاهيص ضم) املر لة العمرية املستهدفة
 .م(2001

 تعريفات املفهوم 

فامليفهوم  ,على ماهيتس و ا تن للميفهوم دورا  رايسيا  يف عملية التعلص والتعليص األمر الل  يدفعنا إى التعرف
 ,تنيس ".واليفهص هو  س) التصور وجود  اختعداد الله) لالنإساط ,لغة "مشت  م) اليفعمب  فهص(

تما يف االصةالح فقد ورد  تعرييفا  ك ري  تدور يف جمملها  ول التعريف األيت وهو  ,(م1970
اليت  ,والعمليا  اليت جتمع بناء على اخلصااص املشرتكة العامة ,واألش اص ,ألشياء واحلواد ا"جمموعة 

  .م(1991 ,نشوان   ميك) تن يشار إليها اخص تو رمز طاص
أبنس عملية عقلية يقوم هبا املتعلص الختنتاج العالقا  اليت ميك) تن توجد بن  م(1986 عرفس الدي  

  جمموعة م) امل ريا  ويتص بناؤه على تخاس التمييز بن تلك امل ريا .

اخت لصت م)  ,وكللك يعرف امليفهوم على تنس جمموعة م) الرموز وامل ريا  تشرتك خبصااص مشرتكة
عرفها عادل  م(2011 ,اجلنايب) د  واليت يعرب عنها اخص تو رمزمصادر متعدد  ومجعت يف فكر  وا

. م( أبهنا "طريقة هتتص بتحديد ميفاهيص املاد  وترتيإها حبيث تعةي تناخقا  وترابةا  يدل على املعىن1999 
 ,ادلع)نتقال م) امليفاهيص األك ر مشولية وتقمب نوعية إى امليفاهيص األقمب مشولية واألك ر نوعية"ويتص فيها اال

يؤد  إى تكوي) صور   هنية تو  ,م( أبنس "عإار  ع) نشاط عقلي2002ويعرفس تبو ملوح   (1999
ميك) تن يشار إليس برمز  ,هلا مسا  وطصااص حمكية فاصلة ,فكر  جمرد  تموعة م) العناصر تو اخلربا 

وميك) يديده إجراايا م) طالل التجريد والشمولية واإلصةالح تو  ,تو بليفظة وا د  تو جمموعة تليفاظ
 .م(2002 ,تبو ملوح   الرمزية

م( أبنس "النشاط العقلي اهلادف إى تكوي) صور  جمرد  وواضحة م) طالل  2004ويعرفس مةر  
فتكون لتلك الصور  طصااص ومميزا  ال تنيفصمب ع)  ,جمموعة م) العناصر واخلربا  والظواهر امل تليفة

              .م(2004 ,مةر ى ميفاهيص تطر 
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 املفاهيم  تكوين

 اخلرب  وجود مع منو طإيعي وهي تدرجييا   تتةور بمب فجأ  يد  ال ومنوها امليفاهيص تكوي) عملية ِإن  
 إى الصعوبة م) تتدرج مستمر  عملية اختعجاهلا فهي يستدعي ما هناك وليس العقلي والنضج السابقة
  م(.1994 ,زيتون  تطرى إى دراخية مر لة وم) السهولة
 مها: عقليتن عمليتن على امليفاهيص تكوي) يعتمد

 . اخلربا  بن التمييز -1
 . اخلربا  بن التكاممب -2

 هلله يكون وتعلمها تدريس امليفاهيص  الة ويف امليفاهيص تكوي) يف املهص األخاس العمليتان هااتن وتع د
 تتكاممب اليت والدرجة ,لديس املتوافر  وتنوعها اخلربا  احلسية مشول بقدر الةلإة عند وفهص معىن امليفاهيص
 م(.2000 ,نصر  والتعقيد الشمول  يث م) عالية مستواي   ا  على عالقا  وتكون اخلربا  فيها
 الرتبويون النيفس علماء فقد تهتص اإلنسان عند املعرفية الإنية تكوي) يف الرايس احملك هي امليفاهيص تعلص إن

 لعملية ميك) وال ,الةلإة  يا  يف امليفاهيص الل  تؤديس الدور بسإ  اإلهتمام هلا وأييت امليفاهيص بتعليص
 ,خرااي  والتعميما  امليفاهيص م) كإري  ثرو  لديهص الةلإة كان إ ا إال املنشود النجاح يق  تن التعلص
 .م(2007

امليفاهيص هي نتاج التلميل النابعة م) فكره واليت تتةل  منس القدر  على إدراك العالقا  بن إن تكوي) 
لللك يتةل  م) املعلمن  ,شياء واملعلوما  واليت تساعده على التقليمب م) تعقيد املواقف التعليميةاأل
مواقف تعليمية  ت دامها يفطرق وتخالي  مناخإة تساعد على خهولة تعلص تكوي) امليفاهيص واخ  إجيا

 جديد .

 مصادر صعوابت تكوين املفهوم 

يف معظمها ع) عواممب طارجية ليس للمتعلص خلةان  أدب الرتبو  تن صعوا  تعلص امليفاهيص تنشبن األ
 عليها وعواممب داطلية:
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 وم) العواممب اخلارجية: 

 املناهج الدراخية غري املناخإة. -1
 طراا  التدريس وتخاليإس. -2
 كاالجنليزية واليفرنسية.  , لغة التعليص طاصة عند تدريس الةالب بلغة ختتلف ع) اللغة األم  -3
 وارتإاطس  هنة التدريس. ,ومدى فهمس للميفاهيص ,عواممب ترجع للمعلص م مب املؤهمب العلمي -4

 ,يفاهيصاختعداد الةال  ودافعيتس حنو تعلص امل ,وم) العواممب الداطلية اليت تسهص يف صعوبة تعلص امليفاهيص
 .م(2002 ,تبو جرب والإيئة اليت يعيش فيها الةال 

 ن هناك صعوا  لتعلص امليفاهيص م) وجهة نظر الإا  ة وهي كما يلي:تكما 

 قدراتس. ىعل مما ينعكس خلإا   ةطربا  الةلإ ىعدم تناخ  ميفاهيص املنهج املقرر واليت تيفوق مستو  -
وعدم  ,ال تتناخ  مع قدرا  الةلإة وال مع اإلمكانيا  املادية ىإختا  مناهج دراخية م) دول تطر  -

كما تصإحت املناهج املدرخية وخيلة   ,املةلوب واطتالف ال قافا  بن الدول ىوجود كيفاءا  املستو 
 الدولة  ا يتناخ  مع توجهاهتا. ىلدعص توجها  اجلهة اليت تسيةر عل

تعلص امليفاهيص فهي تتم مب يف مدى إهتمام الةلإة وميوهلص تما العواممب الداطلية اليت تسهص يف صعوبة 
للماد  املتعلمة وثقافة الإيئة اليت يعيش فيها اعتإارها منشأ التلميل اليت قد ال تساعده على الإحث م) 

لللك يتوج  على املعلمن واملهتمن  جال الرتبية والتعليص األطل  ,تجمب تن يصمب إى توليد املعرفة لديس
ةلإة إى العممب على تعليمهص امليفاهيص و لك الإدء اخلربا  السابقة لديهص لتعلص طربا  جديد  بيد ال

 يستةيع الةال  م) طالهلا مواكإة املرا مب الدراخية اليت مير هبا لل روج بس م) داار  املتلقي للمعلومة إى
 داار  الةال  اليفعال اإلختنتاجي.

 أنواع املفاهيم 
 فمنهص م) صنيفها اى: ,دد  ترااهص يف يديد تنواع امليفاهيصاطتلف الإا  ون وتع
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امليفاهيص احملسوخة: وهي امليفاهيص اليت ميك) تنميتها ع) طري  احلواس واخلربا  املإاشر  وغري  -ت
   الةإاشري ... وغري  لك ,املدرس ,م مب الكتاب ,املإاشر  وميك) التحسس هبا ع) طري  التم يمب هلا

 .م(1991 ,االزيرجاو 
وإمنا ع) طري  اخلربا   ,امليفاهيص اترد : وهي امليفاهيص اليت ال ميك) مال ظتها وقياخها احلواس  -ب

 ,خعاد   واإلخت ناء وغري  لك ,واليفاعمب ,غري املإاشر  اليت تتةل  نشاطا  عقليا  م مب ميفاهيص اليفعمب
 م(.                            1988

 ى ما أييت:إوصنيفها آطرون 

 اإلجرااية: وهي امليفاهيص املتعلقة اإلجراءا  اليت يؤديها اليفرد م مب احلركة والنوم. امليفاهيص -ت
م مب  ,امليفاهيص التصنييفية: وهي امليفاهيص اليت تقع ضم) صنف معن تو ضم) جمموعة معينة  -ب

 اليفعمب املاضي يقع ضم) األفعال.
م مب الصيفة تتإع املوصوف  ,نامليفاهيص الربةية: وهي امليفاهيص اليت يتص فيها دمج فكرتن تو شيئ  - 

 يف اإلعراب والتلكري والتأنيث.
امليفاهيص العالاقية: ومت مب العالقة بن شيء وتطر تو بن ميفهومن تو تك ر م مب تدطمب تن   - 

 .م(1994 ,زيتون   وتطواهتا على املإتدت
 السمات املميزة للمفهوم 

م) جمموعة م) احلقاا  وامليفاهيص احلسية املادية  م(2012 تتألف املعرفة اإلنسانية م) وجهة نظر راين 
والرمزية الليفظية واملإادئ والقواعد والةراا  واإلجراءا  وتعترب احلقاا  وامليفاهيص تخاس هله املعرفة عند 

 .م(2012 ,راين   الةلإة وتتجمع احلقاا  لتشكمب امليفاهيص وتتجمع امليفاهيص على تخاس م) السما 

ةإ  امليفهوم على شئ تو موقف وا د بمب ينةإ  على جمموعة م) املواقف التعميص: هو تن ال ين -1
 ويعين التعميص تن يعمص الةال  ما تعلمس يف املواقف السابقة على املواقف الال قة.

الرمزية: امليفهوم وخيلة رمزية يستعن هبا اليفرد للتعإري ع) األفكار واملعاين امل تليفة هبدف توصيلها  -2
 .م(2006 ,طضرأل افراد األ إى
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 التمييز: يقصد بس قدر  املتعلص على متيز األم لة اإلجيابية للميفهوم ع) األم لة السلإية. -3
منل والد  اإلنسان وم) طالل مروره  را مب عمرية خمتليفة وتعاملس مع املدركا   م(.2012 ,ابو عا ر   

اخلربا  لديس مما دفعس إى عقد احلسية وهو حياول فهص العامل  ا حييه بس م) مواقف  ياتية ومع جتدد 
مقارث  بن األشياء واأل دا  اليت مير هبا ملعرفة توجس الشإس واالطتالف فيما بينها لتصنييفها إى تجزاء 
ومع ارتيفاع احملصلة ال قافية وتوخع مداركس وازدايد قدرتس على التيفكري بةريقة منةقية وثضجة تصإح 

 يتعاممب مع التعميما  واتردا .
 خصائص املفاهيم

تو جمرد عاد   ,م) املال ظ تن امليفهوم ليس جمرد جمموعة م) العالقا  االرتإاطية املتكونة بواخةة اللاكر 
ولك) ميك) يقيقس فقه  ,فهو مرك  وعممب ال ميك) تعلمس ع) طري  التدري  ,بمب يتعدى  لك ,عقلية

 ,اك بعض اخلصااص اليت يتصف هبا امليفهوماملةلوب. وهن ى ينما يصمب النمو العقلي للمتعلص إى املستو 
 وهي كما يلي: ,وهي تعةي داللة واضحة ع) طإيعة امليفهوم وطريقة منااس يف ت هان املتعلمن

 . ىطر ت وتتدرج الصعوبة كلما انتقمب م) مر لة إى ,تتكون امليفاهيص وتنمو اختمرار -1
 تن العلص ينمو بنمو امليفاهيص.  -2
 الرايسية.امليفاهيص هي تدوا  اليفكر  -3
 املدرخة تقوم بدور مهص يف تشكيمب امليفاهيص. -4
شياء تو الظواهر تو احلقاا  وهي تساعدث للتعاممب مع الك ري امليفاهيص تل يص لل رب  الناجتة م) األ  -5

 م) احلقاا .
 اخلرب . ىتطر و لك الطتالف مستو  ختتلف مدلوال  امليفاهيص الوا د  م) ش ص إى -6
 ربا  السابقة لليفرد.اخل ىتن امليفاهيص تعتمد عل  -7
 ,خالمة ولكنها مت مب رؤيتنا هللا الواقع ,ليست مدلوال  امليفاهيص صور  فوتوغرافية للواقع  -8

                                                                                .م(2004
 أمهية املفاهيم

 يث تنإع تمهية تعلص امليفاهيص  ,تمهية يف احليا  املعرفيةيعد تعلص الةلإة للميفاهيص م) تك ر جوان  التعلص  
عإد    مما يكون لس األثر األكرب يف زايد  الدافعية للتعلص ,م) تمهية املاد  املتعلمة اليت مت لها هله امليفاهيص
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 يث يلكر السكران تن تشكيمب امليفاهيص قاعد  للتعلص والتعليص فهى لإنة املعرفة وم)  .م(2004 ,اجلواد
تعد و  ,م(2002 ,السكران   امليفاهيص تتشكمب التعميما  والنظراي  اخلاصة الدراخا  االجتماعية

امليفاهيص وخيلة فعالة لتحقي  العلص واملعرفة واحمليفز  لعملية النمو اللهين ودفعس لألمام والل  تعممب فيس 
ا تساعده على التقليمب م) كم  ,على مساعد  الةالب كييفية التعاممب مع الإيئة واملشاكمب اليت قد تواجهس

إعاد  التعلص للمعرفة  جرد تعلص الةال  للميفاهيص جنده يستةيع تةإيقها بكمب خهولة ويسر يف املواقف 
التعليمية اجلديد . كما تؤد  دراخة امليفاهيص وتعلمها إي زايد  دافعية الةالب لتعلص املاد  اليت هو بصدد 

اهيص الكتشاف تشياء جديد  تزيد م) طربتس. ويل ص برونر دراختها والتعم  فيها بربه عدد م) امليف
 -تمهية تعلص امليفاهيص يف عد  نقاط تمهها:

 ,واطتيار احملتوى وتنظيص الوخاامب التعليمية ,يديد األهداف التعليمية مت مب امليفاهيص دورا  مهما يف -1
 ووخاامب التقومي.

 تسمح التنظيص والربه بن جمموعا  األشياء واأل دا . -2
 هص يف انتقال تثر التعلص للمواقف التعليمية اجلديد . تس -3
 تعلص امليفاهيص يساعد املتعلص على التيفسري والتةإي . -4
 م(.2002 ,تبو جرب تقلمب م) احلاجة إى التعلص عند مواجهة مواقف جديد  -5

 ويضيف شعوان عددا  م) األمهية منها:
 تسهيمب عملية االتصال. -1
 املعقد  و مب املشكال .تساعد على إدراك األمور  -2
 .ه(1417 ,الشعوان   تساعد على زايد  إهتمام التالميل التعلص وفهص الإيئة -3
ومما مت عرضس م) تمهية للميفاهيص فإن الإا  ة ترى إن للميفاهيص دور مهص يف تزويد املتعلص التغلية   

والقضاء على احليفظ الصص  الراجعة تثناء عملية التيفكري والقدر  على فهص واختيعاب اخلربا  اجلديد 
كما تهنا مت مب قاعد  تخاخية اجتاه علص واضح ودقي    ,لتحقي  اهلدف الوظييفي ملاد  الرتبية اإلخالمية

لتكوي) بنية معرفية للمتعلص وبشكمب طاص النسإة للميفاهيص الدينية فإن تمهيتها تربز م)  يث كوهنا 
تلميل وهلا ما يعممب على املساعد  يف فهص طإيعة الرتبية والقاامة تخاخأ يف تكوي) ش صية ال ,تك ر ثإاات  

 المية والوصول إى ما هتدف إليس.اإلخ
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 العوامل املؤثرة يف تعلم املفاهيم  
 -هناك عواممب طاصة تؤثر على تعلص امليفاهيص العلمية وهي كالتاي:

فيها املتعلص مستعدا  االختعداد: ويقصد االختعداد الل  حيدده "جانييس" هي احلالة اليت يكون  -1
 اختعدادا  عضواي  للنجاح يف أتدية املهما  اليت يتوقع مصادفتها يف املدرخة.

وقد  دد "ويتيج" الدافعية أبهنا تية  الة  ,الدافعية: للدافعية تمهية يف إاثر  التعلص لدى املتعلص -2
الكاا) احلي يف تداء السلوك  إ  تنس دون الدافعية ييفشمب ,تساعد يف يريك واختمرارية خلوك الكاا) احلي

 وللدافعية وظااف هامة يف عملية التعلص وهي:  ,الل  خإ  تعلمس
 يريك وتنشيه السلوك م) تجمب يقي  التعلص. -أ
 توجيس التعلص إى الوجهة احملدد . -ب
 صيانة اختمرارية السلوك.  -ت
معها وحيد  تغري لديس  اخلرب : ويقصد اخلرب  املوقف الل  يواجس املتعلص يف م ريا  بيئية يتيفاعمب -3

 بيفعمب هلا التيفاعمب.
فال ميك) تن يتعلص الةيفمب مهار   ,وليس كافيا  حلدو  التعلص ,النضج: يعد النضج شرطا  ضروراي   -4

 م(.2005 ,عدس  درجة م) النضج اليت متكنس م) التعلص  ركية تو عقلية إ امل يصمب إى
وم) هله  ,تن تؤثر يف تعلص واكتساب امليفاهيص كما اهتمت ك ري م) الدراخا  العواممب اليت م) املمك)

 العواممب ما يلي:
 نوع األم لة املست دمة يف تعلص امليفهوم: -1

 يث  , لك تن عرض األم لة خواء كانت موجإة تو خالإة مما يزيد امليفهوم املراد تعلمس وضو ا  ويديدا  
 البد م) التساو  يف عرض األم لة املوجإة والسالإة.

م مب جمموعة صور لةيور يغةي  ,األشياء اليت تعد تم لة على ميفهوم معن هي: positiveإة فاألم لة املوج
 جسمها ريش كم ال مليفهوم الةيور(.
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هي مجيع األشياء األطرى اليت ليست تم لة مليفهوم موضوع اإلهتمام  م ال  Negativeواألم لة السالإة 
 تعلص تفضمب للميفاهيص واجلمع بن النوعن  املوجإة والسالإة( يؤد  إى ,جمموعة صور حليواث  (

 .   م( 2004 ,بةرس 
وم) العواممب اليت تساعد على تعلص امليفاهيص التغلية الراجعة اليت هتدف اي إطإار املتعلص بنتااج ردوده    

وتعد التغلية  ,والرفع م) مستوى تعلص املتعلص ,والعممب على تصحيح تطةااس وزايد  الكيفاء  العلمية
دطال التعديال  الألزمة على اختجااتس اليت إالراجعة م) العواممب املؤثر  يف التعلص ألهنا متك) املتعلص م) 

 ها وتوضيح امليفاهيص غري الدقيقة.يصدر 
 طرق تعلم املفاهيم 

بةريقة تشاركية بن املعلص والتلميل يف العملية  تعد طرق التدريس اليفعالة اليت يتإعها املعلص واليت يقدمها
فع) طريقها ميك) معرفة  ,التعليمية م) األمور الرايسية يف التعلص والقدر  على اكتساب امليفاهيص العلمية

و لك م) طالل  ,على تنميتها واكتساب بعض املهارا  واملعلوما  وامليول اخلاصة التالميل والعممب
وكللك الوخاامب واألنشةة التعليمية  ,ية اليت تتناخ  مع املر لة العمرية للتالميلتنظيص املواقف التعليم

 فهناك عد  طرق لتعلص امليفهوم: املرتإةة  اد  الرتبية اإلخالمية.

مث  ,املنحي االختقرااي  يت يإدت مع املتدربن اجلان  احلسي للميفهوم تو اجلان  الظاهر -توال  
 مث فهص العالقا  بن هله العناصر واملكوث . , كوث  وعناصر امليفهوم األخاخية

ويتإع  لك بةل  تم لة م)  ,و لك إبعةاء تعريف للميفهوم والعممب على عرض تم لة تتعل  امليفهوم
 الكمب.   يث تنقمب املتعلص م) اجلزء إى, التالميل

مث  ,مليفهوم توال  مث العملية العكسية: العناصر واملكوث املنحي االختنإاطي تو االختنتاجي فا -اثنيا  
 مث اجلان  احلسي واليت تإدت م) الكمب إى اجلزء. ,العالقا 

خت راج امليفهوم اواليت تتم مب يف إعةاء تو عرض املعلص لألم لة على التالميل ويةل  منهص  العممب على 
 تمهها: ,لص امليفاهيصوهناك عدد م) اآلليا  اليت تساعد يف تع املةلوب منها.
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 ضرب األم لة الك ري    اإلخلوب القراين (. -1
اخت دام امليفهوم بعد التدري  عليس ع) طري  إجراء  دراخا  جديد   ,تمهية طةو  االخت دام -2

 والنظر إى الظواهر وفقا لس. ,اخت دامس
 ضرور  ممارخة املقارنة والتصنيف والتجريد بن امليفاهيص امل تليفة. -3
 .م(1998 ,غامن  والتعميصاخت دام امليفهوم تو امليفاهيص يف التصنيف والتمييز  -4
 

 خرائط املفاهيم

 ول التعلص  و  Ausubelت د التةإيقا  املهمة لنظرية توزبمب  Consept Mapsتعترب طرااه امليفاهيص 
توضح العالقا  املتسلسلة بن ميفاهيص  , يث مت مب طرااه امليفاهيص رخوما  ختةيةية ثنااية الإعد ,املعىن

واملستمد  م) الإناء اهلرمي هللا اليفرع. ويتص تنظيص هله امليفاهيص بةريقة متسلسلة  ,فرع م) فروع املعرفة
حبيث يوضع امليفهوم الرايسي  األك ر عمومية ومشولية( يف تعلى اخلريةة مث تندرج يتس امليفاهيص  ,هرمية
  م(.2004 ,عزيز  املستواي  التالية مع وجود روابه توضح العالقا  بينها  األقمب عمومية( يف اليفرعية

تعد طرااه امليفاهيص م) االجتاها  احلدي ة اليت ميك) اخت دامها بصور  مإاشر  يف العديد م)     
 , يث تهنا تقوم على النظرية الإنااية واليت تركز على تخاخن مهمن ومها: اكتساب املعرفة ,اتاال 

إ  تعكس طرااه امليفاهيص التعريف الإنااي  ,حبيث تكون اك ر عمقا  وتةورا  لدى اليفرد ,وظييفهاوت
 يث ارتإةت فكر  اخلرااه امليفاهيمية  ,وتعةي فهما  تعم  للميفاهيص املهمة و املركزية ,لل ربا  املتعلمة

 ,لتيسري عملية التعلص ,إ  تدطمب توزبمب ميفهوم اخلريةة امليفاهيمية يف العملية التعليمية ,بنظرية توزبمب الإنااية
  ,عيفانة  والتاي تسهيمب إدراكها ومنوها ,حبيث يتص تنسي  امليفاهيص وتنظيمها يف الإنية العقلية للمتعلص

  .م(2001

 ,ت  التيفكري يف جمراي  التيفكري ,وتعممب اخلرااه امليفاهيمية على تنمية مهارا  التيفكري فوق املعريف     
ألن تعإري اليفرد ع) الإنية امليفاهيمية اليت ميتلكها ومت يلها بيانيا  خبريةة ميفاهيمية ترتإه التصورا  العقلية 
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 , عىن تهنا تإصر اليفرد   زونس املعريف ,الداطلية للميفاهيص وكييفية انتظامها والعالقا  اليت تربه بينها
 .م( 1992 ,الزعيب  والتنظيص ,والضإه ,مب ثالثة تنواع م) النشاط هي الوعيوهله املهار  تشم

 يث تؤد  اخرتاتيجية طريةة امليفاهيص جمموعة م) الوظااف التعليمية والتعلمية: فهي توجس منا ي تعلص 
وقد  ,ومييز هبا اليفرد بن امليفاهيص امليفتا ية واملإادئ والتعميما  الرابةة ,اليفرد إى تدريإا  تك ر معنوية

وتسهمب  ,تزيد مهارا  اليفرد يف اخت دام تدوا  فوق معرفية متوخةة للمتعلص فتزيد ثقة اليفرد يف نيفسس
 ول  وتإقي اليفرد يف اختمرار حب ي ,تعلص بنية املعرفة وعمليا  تكوينها وتكوي) العمليا  فوق املعرفية

ومتك) اليفرد م) بناء عالقا  بن ميفاهيص معروضة عليس وميفاهيص  ,ليجد امليفهوم املناخ  ,بنية املعرفة
ويسهمب  ,واخلرااه امليفاهيمية جتعمب املعاين والعالقة بينها تك ر  سية .م(2000 ,اخلةايإة  متوافر  عنده

 ةكما تساعد الةلإة على تنظيص املعرف  وتنمي عند الةلإة مهار  التحليمب والرتميز. ,إدراكها م) املتعلص
 Ausubelوهي ترمجة ألفكار توزبمب  ,وتعترب طرااه امليفاهيص اخرتاتيجية تعليمية. م( 2001 ,عةا هللا 

فهو يرى تن اخلرااه امليفاهيمية تساعد يف مت يمب  ,واخت دمها يف اكتساب امليفاهيص ,Novakطورها نوفاك 
وتن املعرفة مؤليفة م) ميفاهيص تكون العالقة بينها مإنية على مإادئ وافرتاضا   ,الإناء املعريف لدى املتعلص

 (.م2011 ,اخلرماين   متسلسلةمنظمة بةريقة 

إن إخرتاتيجية اخلرااه امليفاهيمية إ دى الةرق اليت نشأ  ضم) املدرخة ( إى  2014ويشري العدواين  
الإناء امليفاهيمي الل  ميتلكس يف ت  موضوع على شكمب الةال  تن مي مب  الإنااية, وم) طالهلا يستةيع

تظهر درجة  تتضم) ميفاهيص املوضوع املعريف مرتإة يف مستواي  خمةةا  تو شإكا  ميفاهيمية هرمية
على طرااه التيفكري على شكمب عقد تو دواار تو تشكال  الشمول واال تواء والتجريد, ومت مب امليفاهيص

كما تن طريةة امليفاهيص اليت ميتلكها املتعلص م) العواممب األخاخية  .بيضاوية تو تشكال هندخية تطرى
طريةة التيفكري متماخكة غري ميفككة ميكنس م) التصرف  اليت تؤثر يف فاعلية التعلص, فامتالك الةال 

عالقا  جديد  بن عناصرها مما يزيد م) قدرتس  املعرفة ويويرها وتوليد معرفة جديد  منها, واختإصار
 لس دافعية  اتية للتعلص.  تيفاظ املعرفة واخت دامها يف  ياتس اليومية, كما يوفرعلى اال
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 تعريف خرائط املفاهيم  

تهنا "رخص ختةيةي يتكون م) عقد مت مب امليفاهيص  Primo and Shovlson م(1996 عرفها برميو وشوفلسون 
 .م( 1999 ,اجلند    "خبةوط رابةة تشري إى العالقة بن كمب ميفهومن

م( على تهنا "عإار  ع) تشكال ختةيةية تربه امليفاهيص بإعضها بعضا  خبةوط 2000وعرفها الةناو   
 ,الةناو   تو تخهص يكت  عليها كلما  تسمي كلما  الربه لتوضيح العالقة بن ميفهوم وتطر"

تنظيص هله عرفها علي أبهنا  عإار  ع) رخوم ختةيةية تدل على العالقا  بن امليفاهيص ويتص و. (م2000
( يف تعلى اخلريةة مث ومشوليةامليفاهيص بةريقة خلسة هرمية حبيث يوضع امليفهوم الرايس  األك ر عمومية 

( يف املستواي  التالية مع وجود روابه توضح العالقا  بينها قمب عموميةتندرج يتس امليفاهيص اليفرعية  األ
يف املواقف التعليمية امل تليفة هبدف تعلص الةال  تعلما   ا معىن وضمان بقاء هله امليفاهيص يف بنيتس 

 .م( 2000 ,علي املعرفية 

امليفاهيص األك ر  كما عرفها الروخان أبهنا: رخوم ختةيةية تدل على العالقة بن امليفاهيص حبيث تتدرج م)
وهي ياول تن تعكس التنظيص امليفاهيمي ليفرع م) فروع املعرفة وهله  ,مشولية إى امليفاهيص األقمب مشولية

ويتص التعإري عنها كمنظما  هرمية متسلسلة ألمساء امليفاهيص  ,الرخوم ميك) تن تكون  ا  بعد تو تك ر
 م(.2004 ,الروخان  والكلما  اليت تربه بينها

تست دم يف عرض امليفاهيص بصور   ,م( تن طرااه امليفاهيص هي اخرتاتيجية تدريسية2007اجلهين  ويؤكد 
عرب مستواي  اخلريةة  ,هرمية متدرجة م) امليفهوم العام يف قمة اخلريةة إى امليفهوم األقمب عمومية تنازليا  

 .م(2007 ,اجلهين  وصوال  إى امليفاهيص الإسيةة واخلاصة ,امل تليفة

أبهنا: خمةه ثنااي الإعد تنظص فيس امليفاهيص يف مستواي  هرمية متعاقإة بدءا  امليفاهيص  ىالروي ي فرت تما 
حبيث تتضح فيس العالقا  الرتخية بن امليفاهيص العامة  ,العامة الشاملة وانتهاء امليفاهيص واألم لة النوعية

 .م(2009 ,الروي ي   م) املستواي  اهلرمية ىوالعالقا  األفقية بن امليفاهيص يف كمب مستو  ,واليفرعية
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 حبيث العالقا  م) شإكة ضم) امليفاهيص م) جمموعة لعرض ختةيةية : تدا وتعّرف طرااه امليفاهيص أبهنا
 امليفاهيص بن الربه ويتص عمومية, األقمب إى ومشولية عمومية األك ر م) هرمي بشكمب امليفاهيص يتص ترتي 

 (2014 العدواين,  الرابةة(. تسمى  الكلما  علمي معىن  ا  كلمة تو مجلة عليها خبةوط يكت 

 خرائط املفاهيم نشأة

بوصيفها  ,م1972نيويورك عام  -ظهر  هله الةريقة على يد الرتبو  جوزيف نوفاك م) جامعة كورنيمب
ومنل  لك احلن تإىن هله الةريقة اآلف م) املربن اللي)  ,ابتكارا  مقصودا  الكتشاف التعلص    املعىن

وتةوير  ,واالطتإارا  وتصميص التدريس ,واللي) يشتغلون يف التش يص ,يدرخون املرا مب امل تليفة
تةوير اخت دام اخلرااه امليفاهيمية  وتد  اجلهود املإلولة إى ,املناهج ليساعدوا الةلإة كيف يتعلمون

 .م(1995 ,نوفاك ) إل دا  تعلص    معىن

تهنا عإار  ع) تشكال على   يث عرفت طرااه امليفاهيص بتعرييفا  متعدد  ومنها تعريف الةناو 
ختةيةية ترتإه بإعضها خبةوط تو تخهص يكت  عليها كلما  تسمى كلما  الربه لتوضيح العالقة بن 

 م(.2000 ,الةناو   طرآميفهوم و 

 ,جلورها إى نظريتن معرفيتن مها: نظرية بياجيس يف النمو املعريفوتعود اخرتاتيجية طريةة امليفاهيص يف 
ويال ظ تنس الرغص م) تن بياجيس و اوزوبمب مي الن نيفس  ,ونظرية توزوبمب يف التعلص الليفظي    املعىن

تكون وتن الإنية املعرفية تنمو وت ,فهما يتيفقان  ول فكر  النمو املعريف على تهنا ديناميكية ,اإلجتاه املعريف
 .م(1996 ,اخلليلي طالل اخلرب  والإناء والتنظيص 

, هناك الك ري م) األحبا  والنظراي  اليت تيفتقت عنها ت هان الرتبوين والإا  ن يف شىت العلوم الرتبوية
 ,اليت هتتص بتنظيص املاد  الدراخية ( bruner  وم) هله النظراي  اليت بنيت على تخاس ميداين نظرية برونر 

وهناك نظرية تطل   ,وأتثريه على التعلص الال   ,اليت هتتص بيفرت  التعلص الساب (  cagne  ,ونظرية جانييس
واليت تركز على تنظيص املاد   ( Ausubel  وهي نظرية التعلص    املعىن ألوزوبمب  ,م) تبعاد النظريتن

وجانييس الرتكيز على الإنية املعرفية فقد دمج توزوبمب بن فكريت برونر  ,وعلى التعلص الساب  ,الدراخية
 يث يتص التعلص  و املعىن  ,طر اكتشايفآإ  قسص توزوبمب التعلص إى تعلص اختقإاي و  ,السابقة لدى املتعلص



23 
 

روابه   و لك إبات ة اليفرصة تمام املتعلص إلجيا ,إ ا ما مت ربه املاد  التعليمية اخلربا  السابقة للمتعلص
 ,قةامي ة بن امليفاهيص اجلديد  وتلك اليت مت تكوينها مسإقا  يف الإناء املعريف  قيقية وليس عشوااي

  .م(2005
 Ausubel  نظرية أوزوبل

  يث صنف توزوبمب التعلص أبربعة تمناط على تخاس بعدي):
 الإعد األول: طريقة تقدمي املعلوما  االختقإال تو االكتشاف. -ت

 املعرفة اجلديد بإنيتس املعرفية.الإعد ال اين: طريقة املتعلص يف ربه  -ب
وفيها يتص تقدمي املعرفة كاملة : ( Meaningful Perception Learning  تعلص االختقإال قااص على املعىن -

 للمتعلص فيحيفظها ويقوم بربةها بإنيتس املعرفية بةريقة منظمة .
ة للمتعلص يتص تقدمي املعرفة كامل وفيها: (Rote Perceptional Learning  على احليفظ  تقإال قااصلص االختع -

 فيحيفظها دون تن يقوم بربةها بإنيتس املعرفية.

حيد  هلا النوع م) التعلص    (Meaningful Discovery Learning  تعلص االكتشاف القااص على املعىن -
 م(.2006 ابوخعيد  وآطرون, عندما يصمب املتعلص بنيفسس ويقوم بربةها مع نيتس املعرفية بةريقة منظمة.

  هلا النوع م) التعلص عندما : حيد (Rote Discovery Learning   تعلص االكتشاف قااص على احليفظ -
 يصمب املتعلص إى املعرفة بنيفسس, ولك) اليقوم بربةها بإنيتس وإمنا حييفظها فقه.

 Ausubelتنظيم املعرفة لدى أوزوبل 

 اليفرد مير ب ال  مرا مب هي: توزوبمب تن تنظيص املعارف يف الإنية املعرفية لدىيرى 
 توال : التنظيص اهلرمي للإنية املعرفية:

يرى توزوبمب تن املعلوما  واملعارف يف عقمب الةال  جي  تن ترت  م) األك ر عمومية واألقمب عمومية  
واألقمب مشولية, ت  تن ترت  بشكمب هرمي, أتطل فيس املعلوما  واملعارف األك ر عمومية ومشولية يف قمة 

واملعلوما  واملعارف اجلديد  تكون قابلة  تليها املعلوما  واملعارف األقمب عمومية ومشولية. فامليفاهيص اهلرم
لالرتإاط واالندماج يف الإنية اهلرمية املعرفية لدى الةال  ولللك تقوم بصور  شاملة واخعة تندرج يتها 

 امليفاهيص تق عمومية. 
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 التقدمي(:اثنيا : التمييز املتعاق   التمايز 
يرى توزوبمب تن امليفاهيص اليت يتعلمها الةال  يتص تعديلها وتعلمها بصور  متعاقإة حبيث تصإح تك ر 
مشولية بعد كمب متييز متعاق  فامليفاهيص اليت تعلمها الةال  يف الساب  وكانت تقمب مشولية تكتس  معاين 

لإنية املعرفية لدى الةال  ختضع بصيفة تعص وتمشمب كلما تعلص الةال  ميفاهيص جديد  تندرج يتها ت  تن ا
مستمر  للتعديمب والتغيري, وبللك تصإح املعارف واملعلوما  اليت اكتسإها الةال  مرتابةة ترابةا  يساعد 

 على فهمس للكون م)  ولس.
 اثل ا : التوفي  التكاملي:

جمموعة م) امليفاهيص  حيد  التوفي  التكاملي عندما يدرك الةال  تن هناك عالقا  تشابس تو تناقض بن
املرتابةة واتموعا  األطرى, وهلا يساعد الةال  على دمج معارفس اجلديد  املعارف السابقة, حبيث 

 م(  1996تإقى مرتابةة داطمب عقمب الةال  تؤد  بس عمب  مب التناقضا  امل تليفة. اخلليلي, 

 توزوبمب تن خرعة التعلص وفاعليتس تعتمد على ما يلي:يرى و 

اط املعلوما  اجلديد  اليت حيصمب عليها الةال  املعلوما  السابقة داطمب الإناء املعريف مدى ترتإ -1
تن التيفاعمب بن املعلوما  واخلربا  السابقة واملعلوما  اجلديد  يؤثر   Ausubelلديس:  يث يرى توزوبمب 

ارتإاط وثيقا  بن على تعلص املعلوما  اجلديد , وخيتلف التعلص اطتالف قدر  الةال  على إ دا  
املعلوما  السابقة املعلومت اجلديد ,  يث إ ا كان هلا االرتإاط وثيقا  وقواي  فإن التعلص يكون تك ر 
فاعلية والتاي فإن أتثري التعلص الساب  على التعلص الال   يكون إجيابيا , تما إ ا كان االرتإاط بينهما 

قابلية للنسيان,  يث يتص فصمب املعلوما  اجلديد  ع) ضعييفا  فإن التعلص يكون تقمب فاعلية وتك ر 
 املعلوما  السابقة.

مدى تنظيص املعلوما  اليت اكتسإها الةال  وترابةها داطمب الإناء املعريف: وهلا التنظيص  -2
للمعلوما  وترابةها يؤد  إى محايتها م) النسيان السريع ألهنا تكو عالقا  ارتإاطية مع األكار 

  م(.1996فكار األطرى تكون عرضة لليفقد والنسيان السريع قةامي, األطرى, تما األ
 العوامل اليت تؤثر يف التعلم ذي املعىن

 م) تهص العواممب اليت تؤثر يف التعلص    املعىن ما يلي:تن 
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الإنية املعرفية للمتعلص: يعترب توزوبمب تن التعلص الساب  تو ما يعرفس املتعلص م) قإمب م) تهص العواممب  -1
 تؤثر يف عملية التعلص, واال تيفاظ املاد  املتعلمة.اليت 

ثإا  امليفاهيص يف الإنية املعرفية للمتعلص ووضو ها: عندما تكون امليفاهيص املوجود  يف الإنية املعرفية  -2
للمتعلص واضحة واثبتة ومنظمة ومتصلة املاد  اجلديد , فإن عملية ا تواء الإنية املعرفية للميفاهيص اجلديد  

 اعلية تك ر, وبللك يكون التعلص  ا معىن.تتص بيف
 إمكانية املعىن للماد  اجلديد : ويقصد بللك إمكانية ارتإاط املاد  اجلديد  الإنية املعرفية ارتإاطا   -3

 م(.2004 قيقيا  غري عشوااي. مةر, 
اخلربا   يث ترى الإا  ة تنس إل دا  التعلص    املعىن البد م) تيفاعمب املتعلص والعممب على ربه 

السابقة مع املعلوما  اجلديد  اليت يتحصمب عليها, فكلما كانت عملية الربه متسلسلة وقوية فإن بللك 
 يكون التعلص تك ر اجيابية وخيزن يف اللاكر  بعيد  املدى.

 مكوانت خرائط املفاهيم

 امليفهوم العام  الرايس(. -1
 امليفاهيص األقمب مشوال  األك ر ختصصا . -2
 دواار تو مربعا   ول امليفاهيص. -3
 قد تكون طةوط تو تخهص. ,وصال  عرضية بن امليفاهيص -4
 كلما  ربه بن امليفاهيص. -5
 .م(1995 ,دروز    األشياءت ياث  تضص اخلريةة تم لة كإعض األ دا  تو  -6
 

 بعض مكوث  طرااه امليفاهيص وهي:( 2014العدواين  ويقرتح 

 اهنعقلي ينتج م) الصيفا  املشرتكة للظاهر  تو تصورا   هنية يكو مليفاهيص الرايسة: وهي بناء ا -

 .اليفرد لألشياء

 مليفاهيص اليفرعية:  ميفاهيص ربه, ميفاهيص فصمب, ميفاهيص عالقة, ميفاهيص تصنييفية, ميفاهيص عملية,ا -
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 (.ميفاهيص وجدانية

 تنقسص,كلما  ربه: هي عإار  ع) كلما  تست دم للربه بن ميفهومن تو تك ر م مب: ينقسص,  -
 .تصنف إى, يرتك  م) , ...اخل

طه  وصال  عرضية: وهي عإار  ع) وصلة بن ميفهومن تو تك ر م) التسلسمب اهلرمي ومت مب يف صور  -
 عرضي.

 أمهية خرائط املفاهيم

م) اخرتاتيجيا  التعلص لتسهيمب التعلص لدى  ,تظهر تمهية اخت دام اخلرااه امليفاهيمية كاخرتاتيجيس
كما تساعدهص على التمييز بن امليفاهيص   ,املتعلمن ومساعدهتص على فهص اهليكمب الإنااي للمعرفة وعالقاتس

األخاخية اليت يتكون منها الإناء املعريف والعالقا  بن ميفاهيمس. وتساهص يف زايد  االنتإاه إى املهمة 
إ   ,على تنظيص امليفاهيص بشكمب هرمي متسلسمب مما يؤد  إى تغيري دور املتعلص السليب املعنية ألهنا تعممب

 وقد  دد نوفاك تمهية طرااه امليفاهيص يف التاي: توضح األفكار الرايسة اليت مت مب هدف الدرس.

 إهنا يو  عنصر  اإلاثر  والتشوي . -1
 ة مراية مضافة إى التصور اللهين للميفهوم.توفر وخيلة إيضاح حمسوخة بصراي  تسهص يف إجياد قرين -2
 تزود املعلص واملتعلص التغلية الراجعة. -3
 ختدعاء املعلوما  السابقة وتوظييفها يف املوضوع اجلديد.اتساعد على  -4
  .م(1995 ,نوفاك هبا تنشه اللاكر  وتساعد على اختإقاء امليفاهيص واإل تيفاظ  -5
 تساهص طرااه امليفاهيص يف تل يص احملتوى املعريف. -6
ومتييزها ع) امليفاهيص املشاهبة وإدراك توجس الشإس واإلطتالف فيما  ,تعممب على ربه امليفاهيص اجلديد  -7

 بينها.
تعترب طريقة فعالة يف الت يفيف م) القل  عند الةالب وتغيري اجتاهاهتص حنو امليفاهيص اليت تدركوا تهنا  -8

 .(م2000 ,زيتون  صعإةص ميفاهي
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كما اتيفقت العديد م) الدراخا  اليت تناولت طرااه امليفاهيص على تمهية اخت دامها يف التدريس  يت 
اخيفر  نتااج هله الدراخا  إى فاعلية اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص يف عملية التعلص: وقد تشار  

 إي تمهية طرااه امليفاهيص لكمب م) الةال  واملعلص. ,م(2007واجلهيين   ,م( 2012كمب م) تبوعا ر   
 توال : تمهيتها النسإة للةال :

  يث تساعد اخلرااه امليفاهيمية الةال  على:
وفهص العالقا  بن تلك  ,ربه امليفاهيص اجلديد  اليت تقدم للةال  امليفاهيص اليت درخها خابقا   -1

  الإيئة املعرفية لس.مما يؤد  إى ترخيخ تلك امليفاهيص يف ,امليفاهيص
 وامليفاهيص األقمب تمهية. ,التمييز بن امليفاهيص املهمة -2
 تزويد الةال   ل ص ختةيةي ملا تعلمس. -3
 التمييز بن توجس الشإس واإلطتالف بن امليفاهيص. -4
م) طالل تنظيص امليفاهيص وتصنييفها يف اخلريةة  ,تدري  الةال  وتنمية التيفكري التأملي لديس -5
 مليفاهيمية.ا
 واال تيفاظ التعلص. ,زايد  التحصيمب الدراخي -6
 تنمية اجتاها  املتعلمن حنو املاد  الدراخية. -7

 اثنيا: تمهية اخلرااه امليفاهيمية للمعلص: تساعد اخلرااه امليفاهيمية املعلص على: 
 الت ةيه للتدريس خواء لدرس تو و د  دراخية تو فصمب دراخي تو خنة دراخية. -1
 تو يف هناية الدرس. ,الدرس تو تثناء شرح ,فقد تست دم قإمب الدرس  كمنظص متقدم( ,التدريس -2
 يث تن رخص طريةة امليفاهيص يتةل  م) الةال  القيام بتلكر  ,فهي تست دم تدا  للتقومي ,التقومي -3

فاخلرااه امليفاهيمية ميك) اخت دامها لقياس  ,وتقوميها ,وتركيإها ,ويليلها ,وتةإيقها ,وفهمها ,املعارف
 املستواي  املعرفية الستة.

 معرفة مدى العم  واإلتساع الل  يتةلإس الدرس. -4
 الكشف ع) الإنية املعرفية لدى الةالب. -5
 م(.2009 ,الناشف   تصحيحهاوالعممب على  ,كشف التصورا  اخلةأ لدى الةالب  -6
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رااه امليفاهيمية ميك) تن نست لص تمهيتها يف تنمية ميفاهيص الرتبية م) طالل ما مت  كره م) تمهية اخل
 اإلخالمية  س  را  الإا  ة فيما يلي:

وجيعمب الةال   ,اخت دام اخلرااه امليفاهيمية يقلص م) اخت دام الةريقة التقليدية م) قإمب املعلص -1
ا  حبيا  اليفرد وواقعس وبناء ش صيتس تك ر فاعلية يف عملية التعلص اعتإار امليفاهيص اإلخالمية تك ر تعلق

 بشكمب مإاشر.

بربه امليفاهيص اجلديد  امليفاهيص  ,بناء طرااه امليفاهيص تساعد الةالب يف تنمية تيفكريهص اإلبداعي-2
 القدمية ومعرفة العالقة بينهص.

عليها طالل  خالمية الرايسة اليت جي  الرتكيزطريةة امليفاهيص للمعلص والةال  ميفاهيص الرتبية اإل  دد-3
ملا هلا م) تمهية يف تكوي) ش صيتس السوية  ,التعليص والتعلص وترتي  املعلوما  يف ت هان الةالب

 وإ دا  تغيري يف خلوكس.
 ئص خرائط املفاهيماخص

 تتميز طرااه امليفاهيص خبصاص متيزها ع) طرق التدريس األطرى؛ وهي كما يلي:

األك ر مشولية,  ىت يتص التعلص  و املعىن بكمب يسر التنظيص والتناخ :  يث تندرج امليفاهيص  -1
 وخهولة, وهلا بدوره ينظص الإىن املعرفية لدى الةالب.

الرتابه والتتابع: إن الربه بن امليفاهيص ال يكون الضرور  م) األعلى إى األخيفمب وبشكمب اثبت  -2
فة موقع امليفهوم الشاممب وحمدد, ولك) قد تعدد طرق ربه امليفاهيص بإعضها؛ ألن اهلدف م)  لك هو معر 

 تلكس الةال  النسإة هلله امليفاهيص.النسإة للميفاهيص األقمب مشولية, وهلا يعكس التعلص  ا املعىن الل  مي
 التكاممب: ميك) للةال  الربه بن امليفهوم الوا د بعد  مواد يدرخها يف نيفس املر لة الدراخية. -3
زاد  املر لة الدراخية للةال   خليمان,  العم :  يث تزيد درجة تعقد طرااه امليفاهيص كلما -4

  م(.2013
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 أشكال خرائط املفاهيم
والصيفة الغالإة  ,وأتطل تشكاال  وصورا  متعدد  ,تتعدد تشكال طرااه امليفاهيص  س  املاد  التعليمية

م( إن 1995 يث  كر نوفاك وجوي)   ,وتعترب الصيفة امليفضلة ,على تنواع اخلرااه هي الصيفة اهلرمية
التعلص  ا املعىن يسري بسهولة تك ر عندما توضع امليفاهيص اجلديد  تو معاين امليفهوم يت ميفاهيص توخع 

 .م(1995 ,نوفاك   الشكمبفإن طرااه امليفهوم ينإغي تن تكون هرمية , وتمشمب
 طريةة امليفاهيص اهلرمية: -

 ,وتندددرج يتهددا امليفدداهيص األك ددر طصوصددية واألقددمب مشوليددة ,اخلريةددةتكددون امليفدداهيص األعددص واألمشددمب يف قمددة 
 ,يف شدكمب تفكدار ترتيد  تخاخدية ,والتصنيف ,م( تن اخت دام تخلويب التدرج اهلرمي2006ويرى بوزان  

 م(2006 ,بوزان هاامب خوف يزيد قدر  العقمب على حنو 

 

 يتكون م)                                                                          

 

 تو                                                                تعرب عما          

 

 معين                                                                   عماو     

  يسمي                                                                     

                                                                      

 اهلرمية( : طريةة امليفاهيص 1شكمب رقص 

 

 وسيلة

 الكالم

 كلمتين
 أكثر

 يفيد

 في انفسنا

 تام نراه

 جملة
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 طريةة امليفاهيص العنكإوتية: -

وتتيفدرع مندس امليفداهيص واألفكدار  ,خاخية يف الوخده وكمركدز لل ريةدةو لك بوضع حمور امليفهوم تو اليفكر  األ
مددع مال ظددة تن يكددون تنظدديص كددمب فددرع مدد) فدددروع  ,وتنتشددر بشددكمب شددعاعي ,األطددرى مدد) مجيددع اجلهددا 

اخلريةددة بشددكمب هرمددي. فشددكمب اخلريةددة العددام يكددون عنكإوتيددا  ولكدد) تنظدديص كددمب طريةددة صددغري  أل  مدد) 
 اليفروع يكون بشكمب هرمي. 

 
 
 

                       
 (: طريةة امليفاهيص العنكإوتية2شكمب رقص 

 طريةة امليفاهيص املتسلسلة:  -

ويف الغالدد  نسددت دم هددلا النددوع مدد) اخلددرااه عندددما نددتكلص عدد)  ,هنددا يددتص وضددع امليفدداهيص بشددكمب متسلسددمب
 ودور  املاء وصيفة الوضوء.  ,األشياء اليت هبا عمليا  متسلسلة م مب: دور   يا  كاا) ما

 
 
 
 
 
 
 
 

الذي     

اللذان    

الذين     

التي       

اللتان      

الالتي      

 

االسماء 

 الموصولة

 البسملة

 غسل اليدين

غسل الرجلين 

 إلي  الكعبين

المضمضة 

 واالستنشاق

 غسل الوجه

مسح الراس 

 واألذنين
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 ( : طريةة امليفاهيص املتسلسلة3شكمب رقص 
 طريةة امليفاهيص احللقية  الداارية(:  -

 ميك) اخت دام هلا امل ةه يف  الة تنيفيل عمليا  دورية تسري يف شكمب داار . 
 
 
  
 
 
 
 

 ( : طريةة امليفاهيص الداارية4شكمب رقص  
السما  وتست دم يف املواقف اليت تتضم) عمليا  مقارنة يف اخلصااص تو  طريةة امليفاهيص املزدوجة: -

 م(.2005 ,الروخان , القةامي ة وامل تليفةاملتشاهب
 
 

                                                                         
 يدل علي             يدل علي                                                           
 
 

 أو يشري إليه                                                 أو يشري إيل             
 من                                   

 
 ( طريةة امليفاهيص املزدوجة5شكمب رقص  

 الظهر

 المغرب العصر

 العشاء

 الفجر

مذكر     
مؤنت    

 ذكر اسم انثي

 بهذه بهذا إنسان
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 مبادئ استخدام خرائط املفاهيم

 يرتت  عليس تن أيطل املعلمن بعن االعتإار  والل  فعالنشه و  اخت دام اخلرااه امليفاهيمية بشكمب إن
 م( إى اآليت:2005العديد م) األمور ويشري  شرب وآطرون, 

تدري  الةالب على إنتاج اخلرااه وإعةاؤهص فرت  زمنية مناخإة للتدري  قإمب اخت دام اخلريةة  -1
 املعىن, و لك  س  العمر والقدرا .يف تقييص التعلص    

جي  تن يإدت املعلمون  واضيع بسيةة, وليس الضرور  تن يكون املوضوع متصال  املاد ,  يث  -2
 ميك) اخت دام عدد بسيه م) امليفاهيص لإدء الوصف والشرح.

تو مع جمموعا  صغري , كما تن العممب م) طالل األم لة والنما ج مع كمب تالميل الصف,  -3
 ف اخلريةة ضرور .التعري

 تمهية التيفكري يف مجيع الروابه املمكنة, مع األطل بعن االعتإار طإيعة هله الروابه. -4
 , وتن هناك تك ر م) كلمة ربه مناخإة.جي  تن يعرف الةالب تنس اليوجد جواب وا د -5
توى م) املهص تلكر تن لالطتيار األوى للكلما  أتثري يف تداء املتعلص, وميك) تن حيد م) مس -6

 التحصيمب, و لك عند بناء اخلرااه القإلية املتعدد .
 اخت دام األخهص احملدد  االجتاه مهص يف وصف القضية تو املوضوع وبناء امليفهوم.  -7

 جماالت استخدام خرائط املفاهيم
تن طرااه امليفاهيص كاخرتاتيجية تدريسية تعليمية تقف على تخس خيكولوجية   Novakولقد بن نوفاك 

مما ينمي لديس  ,بمب تعلمس تن يتعلص كيف يتعلص ,فهي ال تساعد املتعلص على تن يتعلص فحس  ,متينة
كما تن طرااه امليفاهيص تتماشى مع ك ري م)   ,ويةور قدرا  التيفكري لديس ,العمليا  واملهارا  العلمية

 .م(2007 ,زيتون مرتإة وم) بينها املإدت الل  يرى ان املعرفة ختزن  ,مإادئ التعلص
وخاعدتس تنواع  ,لقد اخت دمت اخلرااه امليفاهيمية م) قإمب املعلص ملساعد  الةلإة على اختيعاب احملتوى

م مب األشكال الإيانية يف عمليا  مراجعة املعلوما  لدى الةلإة  ,تطرى م) منظما  الرخوم التوضيحية
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س يساعد طلإتس يف يف مستواي  متعدد . واخت دام املعلص منظما  الرخوم التوضيحية يف التدري
 .م(2007 ,ابو رايش املنظما  الوصول إى درجة م) اليفهص ل) يصلوها بدون هله 

 م(  ثال  اخت داما  رايسية خلرااه امليفاهيص وهي: 2002وقد عدد  الةناو    
 اخت دام طرااه امليفاهيص يف جمال ختةيه املناهج:  -أ

تو ملقرر تو لربثمج تربو  كاممب وطريةة امليفاهيص اليت تشتممب  ,ميك) اشتقاق طرااه امليفاهيص لدرس ميفرد
على جمموعة كإري  م) امليفاهيص  ا  العالقا  تصإح املكون املعريف للمنهج ويصإح املنهج عإار  ع) 

وهله النواتج ميك) تن تكون  ا  طإيعة وجدانية تو معرفية  ,خالخمب مرتتإة على نواتج التعلص املقصود 
كما تن طرااه امليفاهيص تعد ميفيد  يف تركيز انتإاه مصمص املنهج على تدريس امليفاهيص   ,تو نيفسحركية

 وعلى ختةيه األنشةة املنهجية اليت تعممب كأدا  لتعلص امليفهوم.
 اخت دام طرااه امليفاهيص كأدوا  تعليمية: -ب

تو يف و د  دراخية ميك) اخت دامها لتوضيح العالقا  اهلرمية بن امليفاهيص املتضمنة يف موضوع وا د 
وهو األمر الل  يزيد م) ا تمالية  ,تو مقرر  فهي مت مب مت يمب خمتصر  ألبنية امليفاهيص اليت يدرخها التالميل

 إخهامها يف تسهيمب تعلص هادف لتلك األبنية.
 م( إى تنس يستيفاد م) طرااه امليفاهيص كأدا  تدريسية على لنحو التاي:2000وتشري ماجد  ميقا  

 لإنية املعرفية اهلرمية لدى الةال بشكمب متسلسمب م) امليفاهيص العامة إى امليفاهيص اخلاصة.تكوي) ا -
 إدراك العالقا  اخلاطئة بن امليفاهيص اليت لدى الةالب والعممب على إجياد الإداامب الصحيحة.   -
 اخت دام طرااه امليفاهيص كأخلوب للتقومي:  -ج

م م) قإمب نوفاك وزمالءه 1977 -م1974للتقومي م) عام بدت اخت دام طرااه امليفاهيص كأ د تدوا  
  يث قاموا بوضع تخاس مإداي لوضع درجا  طرااه امليفاهيص وهي عإار  ع) ثالثة تفكار:

همب الإنية املعرفية اليت لدى الةال  منظمة تنظيما  هرميا  ت  تن امليفاهيص األك ر عمومية تكون يف  -1
 تخيفمب منها؟ القمة وامليفاهيص األقمب عمومية تكون يف

 همب امليفاهيص يف بنية الةال  املعرفية تكتس  متيزا  ودقة بشكمب متزايد؟ -2



34 
 

همب يكون الةال  توفي  تكاملي إ ا تدرك الصلة بن امليفاهيص ودجمها يف معاين جديد  للقضااي  -3
  (.1995,للميفاهيص؟ نوفاك وجوي)والتوصمب للتعارض بن املعاين املتناقضة 

اهيص كأدا  تش يصية لتقومي تعلص التالميل للموضوع بدال  م) االطتإارا  ميك) اخت دام طرااه امليف
 م(.2000 ,الةناو  املكتوبة التقليدية 
 ,( أبن طرااه امليفاهيص تست دم تدا  تقومي للحكص على تعلص امليفهومه1426إبتسام احلإي    و كر 

ولك) بلغة قدر  التلميل علي متييز وربه امليفاهيص الرايسة للماد  الدراخية بةريقة  ,ليس بلغة التحصيمب
ع) طري  تكلييفهص بإناء طرااه للميفاهيص ومقارنتها اخلرااه اليت وضعها خمةه املنهج  ,متسلسلة

 (.ه1426 ,احلإي  
 ه(1422اين  وهي كما  كر القحة ,كما تن هناك عدد م) االخت داما  األطرى خلريةة امليفاهيص

 وهي كما أييت:
 تدا  تشجيع وييفيز لدراخة موضوع ما. -1
 تدا  إل دا  املناقشا  على موضوع ما. -2
 تدا  اتصال. -3
 (.ه 1422 ,القحةاين نرتنت اإلم مب شإكة  ,تدا  لتصميص املوضوعا  العريضة والواخعة -4

 خطوات بناء خرائط املفاهيم
م( تن بناء طرااه امليفاهيص يتص وفقا  خلةوا  م) Alut    1995آلت كر العديد م) الرتبوين ومنهص 

 وم) هله اخلةوا  ما يلي: ,شأهنا تن تساعد يف التعليص بصور  مناخإة
 تو حماضر . ,تو فقر  ,فقد يكون نصا   ,اطتيار العنصر تو املوضوع املراد عممب طريةة ميفاهيص لس  -1
 ها مث ترقيمها.اطتيار الكلما  امليفتا ية ووضع طه يت -2
حبيث تكون امليفاهيص العامة واألك ر  ,وم) مث ترتيإها تإعا  لعموميتها وجتريدها ,إعداد قاامة امليفاهيص -3

 تما امليفاهيص اليفرعية فتوضع يف تخيفمب القاامة. ,جتريدا  يف تعلي القاامة
 قمب عمومية.مث توضع يتها امليفاهيص األ ,وضع امليفاهيص األك ر عمومية يف قمة اخلريةة -4
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مث تسمية كمب طه وفقا  للعالقا  اليت ترتإه هبا هله  ,ربه امليفاهيص اليت تنتمي لإعضها خبةوط -5
 ,لتشكيمب روابه متسلسلة توضح تدرج امليفهوم. وم) يتابع طةوا  بناء اخلريةة امليفاهيمية ,امليفاهيص

  ,كما تنس يتعلص كييفية تنظيمها واخت الص العالقا  بينها  ,يال ظ تن املتعلص يتعلص بةريقة  ا  معىن
 م(.2009 ,لس  املةر كما تنس يإحث ع) ما هو تبعد م) املعلوما  املقدمة 

 م( إى تن طةوا  بناء طريةة امليفاهيص متر عرب النقاط التالية:2002كما تشار كمب م) مرعي واحليلة  
 يديد املوضوع املراد تدريسس. -1
 ع إى مكوث  تخاخية.يليمب املوضو  -2
 يديد امليفاهيص األخاخية العامة وامليفاهيص األك ر طصوصية. -3
 ترتي  امليفاهيص بشكمب هرمي م) العام إى اخلاص. -4
 رخص دواار تو مربعا   ول امليفهوم. -5
 رخص طةوط بن امليفاهيص. -6
 كتابة كلما  على األخهص تو اخلةوط تدل على العالقة بن امليفاهيص. -7
 .م(2002 ,مرعي طصوصية امليفاهيص األك ر  امليفهوم األخاس ويتدرج نزوال  إىيإدت العرض  -8

 تدريب الطالب على بناء خرائط املفاهيم
وم) الةرق اليت تساعد التالميل على التدري  على بناء طرااه امليفاهيص وهي كما شر ها نوفاك وجوي) 

 على النحو التاي:
 هيص:توال: تنشةة اإلعداد لإناء طريةة امليفا

 Objectsيكت  املعلص على السإور  تو على جهاز العرض قاامتن م) الكلما  إ دامها مت مب تشياء  -1
تشرق( مث يةل  م) الةالب  ,م مب:  يشغمب Eventsواألطرى مت مب ت دااث   ,خيار ( ,م مب:  الكتاب

والقاامة  ,مث حياول مساعدهتص على إدراك تن القاامة األوى عإار  ع) تشياء ,يديد اليفرق بن القاامتن
وكلمة  ,ت  يكت  كلمة تشياء على رتس قاامة األشياء ,مث يعنون القاامتن ,ال انية عإار  ع) ت دا 

 ت دا  على رتس قاامة األ دا .
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مث خاعد الةالب يف معرفة  كتاب(  ,خأهلص ما الل  ييفكرون فيس عندما يسمعون كلمة  خيار (إ -2
فإن كال  منا قد ييفكر يف شئ خمتلف نوعا ما. وهله الصور  ,تننا الرغص م) اختعمالنا للكلما  نيفسها

 .(Concept  اليت ختةر أل هاننا هي تصورا  نرمسها للميفاهيص اليت نستوعإها وهكلا تقدم كلمة ميفهوم 
اليفروق  ومشريا  إى ,كلما  لأل دا   نية مست دما  يكرر املعلص األنشةة املتضمنة يف اخلةو  ال ا -3

وميك) يف هله املر لة تن يلكر  ,ت  امليفاهيص اليت مت مب ت دااث   ,بن الصور اللهنية اليت نكوهنا لأل دا 
 نااملعلص لةالبس تن مايعوق فهص كمب منا لآلطر ت ياث  هو تننا نست دم نيفس الكلما  غري تن ميفاهيم

  يث إن كمب وا د منا يكتس  معناه اخلاص بس هلله الكلما . ,ليست متةابقة دااما  
مع( وما  -عنداد -يكون -ال -تي) -اطل  م) الةالب تن يعةوا معاين للكلما  م مب:  يكونون -4

يساعد املعلص طلإتس على إدراك تن هله الكلما  ليست كلما   ,هي الصور اللهنية اليت يشكلوهنا هلا
 وإمنا هي كلما  ربه تست دم بن ميفهومن لإناء مجلة  ا  معىن. ,مميفهو 
ولكنها تمساء ألش اص  ,يساعد املعلص الةالب ويوضح هلص تن تمساء األعالم ليست  يفاهيص -5

ويضرب هلص تم لة تساعدهص على إدراك اليفرق بن امليفاهيص وتمساء األعالم اليت توضح تشياء تو  ,حمددي)
 ت دااث حمدد .

لتصإح اجلملة  ا   ,ويةل  م) التالميل ربةهما برابةة ,يقوم املعلص بوضع ميفهومن على السإور  -6
و لك لتوضيح كييفية اخت دام اإلنسان ألمساء امليفاهيص مع كلما   ,م مب: توجد زالزل وبراكن ,معىن

 الربه لنقمب املعاين.
و كر ما إ ا كانت تدل على تشياء  ,يةل  املعلص م) الةالب تكوي) مجمب قصري  ويديد امليفاهيص -7

 اإلضافة إى يديد كلما  الربه. ,تو ت دا 
إ ا كان هناك طال  يف اليفصمب جييد التحد  بلغة تطر  يةل  م) املعلص  كر بعض الكلما   -8

مث يساعد الةالب على إدراك تن اللغة ال تصنع  ,األجنإية اليت تدل على األ دا  واألشياء نيفسها
 لكنها تست دم فقه للداللة عليس.امليفهوم و 
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وهي مت مب ميفاهيص يعرفها  ,جمرى( ,يقدم املعلص بعض الكلما  القصري  إال تهنا غري مألوفة م مب: تعرية -9
وعلى املعلص تن يساعد طالبس على إدراك تن معىن امليفاهيص  ,الةالب ولك) هلا معىن طاص إى  د ما

 كلما تعلمنا تك ر.بمب إنس ميك) تن تنمو وتتغري   ليس اثبتا  
 ,ويعد منها نس ا  بعدد الةالب ,م) الكتاب املدرخي يكيفي صيفحة وا د ( خيتار املعلص جزءا   -10

ويديد امليفاهيص األخاخية عاد  ما توجد بن عشر  إى عشري) م) امليفاهيص املرتابةة  ,ويةل  منهص قراءهتا
وكللك يديد كلما  الربه وتمساء امليفاهيص اليت تكون تقمب  ,يف الصيفحة الوا د  م) الكتاب املدرخي(

 تمهية النسإة للنص تو القصة.
 اثنيا: تنشةة بناء طريةة امليفاهيص:

خيتار املعلص فقر  تو فقرتن يممب معىن متكامال م) الكتاب املدرخي مث يةل  م) الةالب قراءهتا  -1
مث يكت  هله امليفاهيص على السإور   ,ليفهص معىن النص( ويديد امليفاهيص األخاخية ت  امليفاهيص الضرورية

 وبعدها يناقش معهص ت  فكر  يف النص تك ر تمهية وتك ر عمومية. ,تو على جهاز العرض فوق الرتخي
يكت  املعلص امليفهوم األك ر مشولية يف رتس قاامة جديد  ترت  فيها امليفاهيص  س  مشوليتها مث  -2

ويال ظ املعلص عدم اتيفاق  ,وهكلا  ىت تكتممب القاامة , الشمولية والعموميةيكت  امليفاهيص اليت تليس يف
ألنس يعين  ,وهلا يعد تمرا  مقإوال   ,وختنشأ فروق جوهرية قليلة يف ترتيإها ,الةالب على ترتي  امليفاهيص

 وجود تك ر م) طريقة إلدراك معىن النص.
ويةل  م)  ,القاامة اليت رتإت فيها امليفاهيصواألن يإدت املعلص برخص طريةة امليفاهيص مستعينا   -3

وم)  ,الةالب اطتيار كلما  الربه املناخإة لتكوي) القضااي اليت توضحها اخلةوط املوجود  على اخلريةة
الةرق اجليد  لتدري  الةالب على رخص اخلريةة هو تن يةل  املعلص منهص كتابة تمساء امليفاهيص وكلما  

وإعاد  ترتي  هله املستةيال  كلما توصلوا إى فكر  جديد   ,ورقالربه على مستةيال  م) ال
 خبصوص تنظيص اخلريةة.

يناقش املعلص الروابه املتقاطعة يف مقةع م) امل ةه امليفاهيمي وبن امليفاهيص يف جزء م) تجزاء  -4
مث يةل  م) الةالب املساعد  يف اطتيار كلما  الربه املناخإة للروابه والعالقا   ,شجر  امليفهوم

 املتقاطعة.
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فقد تتجمع امليفاهيص يف ت د  ,معظص اخلرااه اليت تنتج ع) احملاولة األوي عاد  ما تكون غري متناخقة -5
وعلى املعلص تن  ,للا يكون م) امليفيد إعاد  بناء اخلريةة ,تركان اخلريةة ويد  فراغا  يف رك) آطر

و لك للتوصمب إى مت يمب جيد ملعاين  ,يوضح للةالب تمهية إعاد  بناء اخلريةة مرتن تو ثال  مرا 
 القضااي كما ييفهموهنا.

 ,مث يضع درجة لل ريةة اليت مت بناؤها ,يناقش املعلص الةالب يف معايري وضع درجا  لل رااه -6
واليت قد تؤد  إى توضيح املعىن ويسن الدرجة  ,يوضح للةالب التغيريا  احملتملة يف اخلريةةو 

 املستحقة.
وإعاد  تةإي  اخلةوا  م) اخلةو   ,يةل  املعلص م) الةالب اطتيار نص م) الكتاب املدرخي -7

 األوي إي السادخة مستقلن تو يف جمموعا  صغري  مكونة م) طالإن تو ثالثة.
فقراء  اخلريةة توضح  ,على السإور  تو على جهاز العرض ,ميك) عرض اخلرااه اليت بناها الةالب -8

 للةالب يف الصف اليفكر  اليت يدور  وهلا النص كما فسرها الةال  الل  بىن اخلريةة.
ت  يةل  املعلص م) الةالب بناء طريةة ميفاهيص لألفكار املهمة املتضمنة يف هواية تو رايضة تو  -9

 ويشجع النقاش  وهلا. ,هله اخلرااه قد تعل   ول الصف تو على جدرانس ,إهتمام طاص لديهص
 ,على املعلص  تن جيعمب اطتإاراتس القادمة يتو  على خؤال تو خؤالن ع) بناء طريةة امليفاهيص -10

 عميقا    يث تن  لك يوضح للةالب دور بناء اخلريةة كةريقة خليمة وصادقة للتقومي تتةل  تيفكريا  
 .م ( 2001 ,يقةام الدراخية كما توضح فهص الةالب للماد  

 عوامل جناح توظيف اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التدريس
 خت دام اخلرااه امليفاهيمية ما يلي:امور املهمة اليت جي  مراعاهتا عند م) األ

 تدري  املعلمن والةالب على اخت دام اخلرااه امليفاهيمية. -1
 السماح للةالب بإناء اخلرااه امليفاهيمية أبنيفسهص  ىت ال نقع يف اإلطار االختظهار  مر  تطرى.-2
 ال يةل  م) الةالب  يفظ اخلريةة امليفاهيمية اليت تعد  يف اليفصمب. -3
اخلريةة امليفاهيمية التعرب ع) كمب امليفاهيص اليت توجد يف ت هان الةالب ولك) تعرب ع) بعضها وهي -4

 م) املعلص واملتعلص لإلنةالق إى األمام يف التعلص والتعليص. مهمة لدى كمب
   .م(2014 ,العدواين   ماالتوجد طريقة وا د  حمدد  لإناء اخلريةة امليفاهيمية ملوضوع  -5
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 التحصيل الدراسي 

يعد التحصيمب الدراخي م) املعايري اليت ي عتمد عليها يف تقييص املستوى الدراخي إل  فرد, وهو احملصلة 
اليت ميلكها اليفرد م) املعلوما  اليت اكتسإها طالل مسريتس الدراخية,  يث تن اليفرد طالل مروره 

وتعد املرا مب اليت مر هبا, املرا مب الدراخية امل تليفة فهو يتدرج يف يصيلس الدراخي تإاعا  للمر لة 
الدراخية املتقدمة مكملة للمرا مب السابقة مع زايد  يف املعلوما  م)  يث الكص والنوع وكييفية اعةاؤها.  
كللك ميك) النظر إى التحصيمب الدراخي اعتإاره ا د امليفاهيص الرتبوية اليت عممب الإّحا  واملشتغلن يف 

يتس, و لك لكونس مصةلح فضيفاض,  يث تنس يشري يف طياتس إى جمال الرتبية والتعليص على يديد ماه
بتداء  املاد  الدراخة, مرورا  املعلص وطرقس وتخاليإس يف  جمموعة م) العمليا  التسلسلية لعملية التعلص,

التدريس, وانتهاء  املتعلص الل  لس طصااصس العقلية والنيفسية, الل  م) طاللس يتإن ما إ ا تد  
جمرد تدا  لقياس الكص التسلسلية السابقة ميفعوهلا تم ال, ويرى تطرون تن التحصيمب الدراخي العمليا  

مي مب ميفهوم التحصيمب  الل  يص عليس املتعلص يف وقت حمدد وماد  دراخية معينة ويف مر لة دراخية ما.
ث  التحريرية الدراخي قياس قدر  التالميل على اختيعاب املواد الدراخية ويتص  لك ع) طري  االمتحا

 يث تكون مؤشرا  هاما  يوضح لنا الصور  السلإية واإلجيابية ع) طإيعة الإيئة احمليةة التلميل  ,والشيفوية
يعترب التحصيمب الدراخي كللك   ابة احملصلة لعدد م) و  واملؤثر  يف يصيلس الدراخي بشكمب مإاشر.

والإعض اآلطر مرتإه القدرا  العقلية واملعرفية  ,والظروف الإيئية ,العواممب املرتإةة اجلوان  الدافعية
 ,بعضها يتعل  املتعلص وقدراتس واختعداداتس ,والتحصيمب الدراخي عملية معقد  تؤثر يف عواممب ك ري 

وبعضها يتعل  اخلرب  التعليمية وطريقة تعلمها وما حييه  ,وتمنس النيفسي ,وصيفاتس املزاجية والصحية
 م(.1999 ,عكاشة ) ا وإمكانياملتعلص م) ظروف 

 تعريف التحصيل الدراسي 
 ,الداهر  يعرف جود التحصيمب الدراخي أبنس براعة يف األداء يف مهار  ما تو جمموعة م) املهارا  

 .م( 2000
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مقدرا   ,تعريف تمحد واملراغي: التحصيمب الدراخي للةال  يف ماد  دراخية تو جمموعة املواد الدراخية
 ,تمحد تو هناية اليفصمب الدراخي ,الدرجا  طإقا  لالمتحاث  احمللية اليت جتريها املدرخة آطر العام

 .م(2000
تو  ,ويعرفس جابل) أبنس مستوى حمدد م) اإلجناز تو براعة يف العممب املدرخي يقاس م) قإمب املعلمن

 .م( 2006 ,العيسو    املقرر االطتإارا  
م( أبنس جمموعة م) املعارف واملعلوما  والقدرا  واملهارا  اليت يكتسإها 2005تعريف املسعود 
 .م(2005 ,املسعود املدرخة الةال  داطمب 

كما يعرفس عمر طةاب أبنس هو النتيجة اليت يتحصمب عليها الةال  م) طالل دراختس يف السنوا  
 م(2006 ,اخلةاب   الةال ت  جمموع اخلربا  واملعلوما  اليت  صمب عليها  ,السابقة

 خصائص التحصيل الدراسي
نظر  وعلمي يتمحور  ول املعارف وامليزا  اليت جتسدها املواد  ,يكون التحصيمب الدراخي غالإا تكادميي

الدراخية امل تليفة طاصة والرتبية املدرخية عامة كالعلوم والرايضيا  واجلغرافيا والتاريخ ويتصف التحصيمب 
 -الدراخي خبصااص منها:

ميتاز التحصيمب الدراخي أبنس حمتوى منهاج ماد  معينة تو جمموعة مواد لكمب وا د  معارف   -1
 طاصة هبا.

يظهر التحصيمب الدراخي عاد  عرب اإلجاا  ع) االمتحاث  اليفصلية الدراخية الكتابية   -2
 والشيفهية واألدااية. 

وال  ,دين داطمب الصفالتحصيمب الدراخي يعتين التحصيمب السااد لدى تغلإية التالميل العا  -3
 يهتص امليزا  اخلاصة.

التحصيمب الدراخي تخلوب مجاعي يقوم على توظيف امتحاث  وتخالي  ومعايري مجاعية   -4
 .م(2009 ,مزيود   التقومييةمو د  يف إصدار األ كام 

 
 



41 
 

 أنواع التحصيل الدراسي 
 ميك) تقسيص التحصيمب الدراخي إى ثالثة تنواع:

 ,التحصيمب اجليد: يكون فيس تداء التلميل مرتيفع ع) معدل زمالءه يف نيفس املستوى ويف نيفس القسص -1
ويتص اخت دام مجيع القدرا  واإلمكانيا  اليت تكيفمب للتلميل احلصول على مستوى تعلى لألداء 

ا مينحس التيفوق مم ,التحصيلي املرتق  منس. حبيث يكون يف قمة االحنراف املعيار  م) النا ية اإلجيابية
 على بقية زمالءه.

التحصيمب املتوخه: يف هلا النوع م) التحصيمب تكون الدرجة اليت يتحصمب عليها التلميل مت مب نصف  -2
 ويكون تداءه متوخه ودرجة ا تيفاظس واختيفادتس م) املعلوما  متوخةة. ,مكانيا  اليت ميتلكهااإل
 يث  ,األداء التحصيمب الدراخي الضعيفالتحصيمب الدراخي املن يفض: يعرف هلا النوع م)  -3

يكون فيس تداء التلميل تقمب م) املستوى العاد  املقارنة مع بقية زمالءه فنسإة اختغاللس واختيفادتس مما 
 ى درجة اإلنعدام.إتقدم م) املقرر الدراخي ضعييفة 

على الرغص م) تواجد  يفا  ويف هلا النوع م) التحصيمب يكون اختغالل املتعلص لقدراتس العقلية واليفكرية ضعي
وميك) تن يكون هلا التأطر يف مجيع املواد وهو ما يةل  عليس اليفشمب  ,نسإة ال أبس هبا م) القدرا 

الن التلميل جيد نيفسس عاجزا  ع) فهص ومتابعة الربثمج الدراخي رغص حماولتس التيفوق على  ,الدراخي العام
وهلا على  س  قدرا  التلميل  ,فيكون نوعي هلا العجز تو قد يكون يف ماد  وا د  تو إثنن

 .م( 2008 ,ب) يوخف   وإمكانياتس
 وميك) ان نربه ميفهوم التحصيمب الدراخي الضعيف ب ال  ميفاهيص تخاخية وهي:

التأطر الدراخي: إن اليفرد الل  يعاين م) أتطر دراخي يف غال  األ يان ال يتمك) م) رفع مستواه  -ت
 فيضةر إى ترك مقاعد الدراخة. ,ومواصلة دراختس

فقد يكرر التلميل  ,الت لف الدراخي: ويعين عدم قدر  التلميل على اختيعاب الربامج الدراخية  -ب
 املت لف عد  خنوا  يف صف وا د ويف الك ري م) األ يان يةرد م) املدرخة.

اليفشمب الدراخي: وقد ينتج اليفشمب الدراخي م) التأطر الدراخي ويف معظص األ يان ينتج اليفشمب  -ج
 ب  (. ,عإد العزيز ميفاجئ الدراخي م) صدمة نيفسية تو عجز تثناء االمتحان تو مرض 
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 أمهية التحصيل الدراسي 
يقي  معرفة مدى   يث يعد التحصيمب الدراخي م) املؤشرا  اليت تعتمد عليها املؤخسا  التعليمية يف

    :ما يليواليت نلكر منها تهدافها 
 تقرير نتيجة املتعلص النتقالس اى مر لة تعليمية تطرى تليها.-1
وهلا يكون اإلعتماد على املعدل  ,يديد نوع الدراخة والت صص الل  خينتقمب إليس املتعلص ال قا  -2

 والتحصيمب والنتااج اليت يصمب عليها.
 معرفة القدرا  اليفردية واخلاصة للمتعلص وإمكانياتس. -3
 نتقال م) مدرخة إى تطرى. اإلختيفاد  م) نتااج التحصيمب لال -4
 يعممب التحصيمب الدراخي على ييفيز املتعلمن على االختلكار وبلل اجلهد تك ر. -5
تحصيمب الدراخي يعد التحصيمب الدراخي وخيلة فعالة يتعرف املتعلمون على مدى تقدمهص يف ال -6

 فإن  لك حييفزهص على طل  املزيد م) التقدم. ,وعند وقوف املتعلمن على درجة تقدمهص
والتاي مدى  ,يقوم التحصيمب الدراخي  ساعد  املعلص على معرفة مدى إختجابة املتعلمن لعملية التعلص

ص الكفء إى مراجعتس يف اختيفادهتص م) طريقة التدريس ولللك يعترب التقومي وخيلة جيد  توجس املعل
 التدريس والوقوف عند نوا ي الضعف اليت يعاين منها متعلموه.

 إن االطتإارا  التحصيلية تساعد على معرفة مقدار ما  صلس املتعلمون م) املاد  الدراخية. -7
املةلوب يف  ىيساعد تقومي التحصيمب على معرفة ما إ ا كان املتعلمون قد وصلوا إى املستو  -9

 .م( 2008 ,ب) يوخف   الدراخيالتحصيمب 
 أهداف التحصيل الدراسي
يف املقام األول على احلصول على املعارف واملعلوما  واالجتاها  واملهارا   يهدف التحصيمب الدراخي

م) تجمب احلصول على  و لك ,اليت تإن مدى اختعاب التالميل ملا مت تعلمس يف املواد الدراخية املقرر 
 ترتي  مستوايهتص وطصااصص الوجدانية م) تجمب ضإه العملية الرتبوية وم) بن األهداف نلكر ما يلي:

 لدى التالميل. الوقوف على املكتسإا  القإلية م) تجمب تش يص ومعرفة نقاط القو  والضعف -1
 ملستوايهتص. الكشف ع) املستواي  التعليمية امل تليفة م) تجمب تصنيف التالميل تإعا   -2
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ايتها  ىت يتمك) كمب وا د منهص غ التالميل اخلاصة م) تجمب العممب علىالكشف ع) قدرا   -3
 م) توظييفها يف طدمة نيفسس وجمتمعس معا .

 ية تداء كمب تلميل النسإة إى ما هو مرغوب فيس.عيديد وض -4
 الوخاامب العالجية.و  اختا  التدابري مما ميك) م) ,توفري التغلية الراجعة بعد اكتشاف صعوا  ما -5
قياس ما تعلمس التالميل م) تجمب اختا  اكرب قدر ممك) م) القدرا  املناخإة اليت تعود اليفااد   -6

 عليهص.
متكن املدرخن م) معرفة النوا ي اليت جي  االهتمام هبا والتأكيد عليها يف تدريس خمتلف املواد  -7

 الدراخية املقرر .
املقرر   س  املعةيا  اتتمعة م) تجمب اختغالل القدرا  تكييف األنشةة واخلربا  التعليمية  -8

 امل تليفة للتالميل.
  م(.2010 , برو يسن وتةوير العملية التعليمية -9

  العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي 

إن التحصيمب عملية عقلية وفكرية تتحكص وتدطمب يف يقيقها العديد م) العواممب منها ما هي  اتية 
 ومنها ما هي طارجة عنس واملتم لة يف: طاصة املتعلص

اللكاء:  يث يعترب اللكاء م) تهص العواممب اليت تؤثر على التحصيمب الدراخي وم) تك ر القدرا   -ت
بري  يف  د  خمتلف الدراخا  وجود هلا االرتإاط إ  وجدفقد وج ,التحصيمب الدراخي العقلية ارتإاطا  

تن معاممب  لتلميل وتلميل  متأطر  التحصيمب وج 700دراخة تجراها على عينة م) التالميل مكونة م) 
كما توضحت نيفس الدراخة   , 50.74االرتإاط بن نسإة اللكاء ونسإة التحصيمب الدراخي قدر  ب 

تن   Vernonتنس يوجد اطتالف يف معاممب االرتإاط بن اللكاء واملواد الدراخية امل تليفة. وقد  دد فرينون 
 ,بو دطيلي اللكاء درجة التحصيمب الدراخي ترتإه الدرجة اليت يتحصمب عليها التلميل يف اطتإارا  

 .م(2004

 مب املهمة اليت يتحدد م) طالهلا نسإة تداء التلميلالدافعية: تعد الدافعية كللك م) العوام -ب
وتتدطمب يف يديد مستوى املتعلص واختعداده,  يث يرى اب) طلدون يف هلا الصدد تن اإلختعداد للتعلص 
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تمر ضرور  ومساهص يف يديد مدى اإلقإال على الدراخة تو النيفور منها, وتن للدافعية دور يف إعةاء 
على بلل اجلهد والسعي حنو املزيد منس, تما إ ا كانت من يفضة فإهنا جعمب الةاقة الداطلية الإاع ة 

التلميل ينيفر م) الدراخة واإلقإال عليها, ألن املعلص إ ا كان متعلموه ال يوجد لديهص اختعداد ودافعية 
 ,شقوشوال ميكنس تلقينهص املعلوما  اليت يريد إيصاهلا إليهص  قللتعلص ال ميكنس تن ييفعمب هلص شيئا 

       م(.1991

توجها  الوالدي): إن اجتاها  الوالدي) هلا أتثري كإري على تيفوق وجناح تبنااهص م) طالل فرض  - 
 .اجتاه معن حنو يصيمب ما

املستوى االقتصاد  واالجتماعي لألخر : إن املستوى االقتصاد  لألخر  يؤثر ويشجع األب)  - 
فيما  وكلا الشأن ,شغمب تيفكريه يف اجلان  املاد على الدراخة م) طالل توفري وخاامب التعلص كما ال ت

تن هناك عالقة بن املستوى االجتماعي  يرى الإا  ن  يث ,خيص احلالة االجتماعية لالخر 
والتحصيمب الدراخي ت  تن  و  الةإقا  العليا يتقدمون على غريهص يف األداء املدرخي وليس هلا 

لعليا واحلصول على مراكز وظييفية تك ر م) فحس  بمب يتمكنون كللك م) مواصلة دراخاهتص ا
 م(.1996حممد ب) معج   , احلامدغريهص
أتثري الرفاق: تثإتت بعض الدراخا  تن الرفاق ميارخون أتثري ييفوق أتثري الوالدي) يف جمال   - 

وتنس ليس الضرور  تن  ,السلوكيا  املدرخية اليومية م مب الواجإا  املدرخية واجلهد املإلول يف الصف
 ,يكون أتثري الرفاق خلإيا  اختمرار. فالتحصيمب الدراخي يعتمد على التوجيس األكادميي جلماعة الرفاق

فالتلميل الل  حيصمب تصدقاءه على عالما  عالية ويةمحون اى مستوى تعلى يف التعليص م) الواضح 
 .م(2009 ,شرمي لديس تهنص يعززون اإلجناز 

سمية: وهي متعلقة اجلان  اليفيزيولوجي للمتعلص واملتم لة يف النمو احلسي واحلركي تو العواممب اجل -ج
ت  خالمة اجلسص م) إضةراب النمو اجلسمي الراجع لسوء التغلية  ,بصور  تمشمب الصحة بصيفة عامة

 ,والل  يؤثر بدوره على منو الدماغ والعمليا  العقلية اليت هلا صلة مإاشر  القدرا  املعرفية للمتعلص
عواممب تطرى تعرقمب اإلجناز والتحصيمب كضعف الإصر والسمع وعيوب النة  وبعض العاها   إضافة إى

 .م(1971 ,الدخوقي ستدمية واإلعاقا  امل
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العواممب املدرخية: هنالك جمموعة م) العواممب املدرخية اليت تتداطمب وجتتمع لتؤثر بصور  مإاشر  على  -ح
 وم) بن هله العواممب جند: ,املتعلص وم) مثة على إجنازه األكادميي وجنا س

مجيع املواد املقرر  و ضور   مواظإة املتعلص على احلضور: إن  ضور املتعلص يف املدرخة واإلطالع على -
وعلى املربن  ,كمب احلصص التدريسية تمرا  ضروراي  وهاما  للوصول إى النجاح والتحصيمب املرغوب فيس

 واملعلمن توفري اجلو املناخ  لتحإي  املتعلص يف املدرخة واملواد املقرر .
العواممب األخاخية اليت تؤثر على اجلو االجتماعي املدرخي: يعترب اجلو االجتماعي املدرخي م)  -

وإات ة اليفرصة للمتعلص  ,فالتيفاعمب اإلجيايب والتعاون النشيه بن تفراد اتتمع املدرخي ,التحصيمب الدراخي
تما  ,يزيده رغإة يف التحصيمب وارتيفاع مستواه اإلجناز  ,إلشإاع  اجاتس الإيداغوجية والنيفسية واالجتماعية

موعة م) التالميل ضد التلميل اجلديد تو الإدي) تو النحيف والألمساوا  مب جم يث يتكا ا كان العكس حب
إمهال واجإاتس والتغي  ع) املدرخة وم) مث النيفور م)  يف التعاممب م) طرف املريب يؤد  املتعلص إى

 .م(1987 ,الرفاعي املدرخة كلها 
يمية لدى جي  تن تتوفر فيس ية التعلالعمل م) تخاخيا  ملعلص وش صيتس: يعد املعلص جزءا  صيفا  ا -

لس الدور األكرب يف ظهور جيمب واعي ومتعلص صيفا  معينة ليتمك) م) تداء دوره على تكممب وجس, فهو 
( بدراخة  ول تثر 1970, وقد قامت الإا  ة رمزية الغري   حنو األفضمبوتدا  صنع مستقإمب الةالب 

العديد م) الصيفا  اليت تتم مب يف املشاركة ش صية املعلص على يصيمب التالميل, وقد اخت لصت وجود 
الوجدانية والعةف على املتعلمن, والإشاشة, واملرح وصيفا  طلقية واليت تظهر يف املعاملة الةيإة, وقد 
تكد  تن هله الصيفا  االجيابية اليت تصف هبا املعلص هي صيفا  حمإإة لدى التالميل يف معلميهص 

عمب, وعليس فنيفسية التلميل تتأثر بش صية املعلص بكمب ما حيملس م) وتعممب على ربه ودعص العالقة والتيفا
 صيفا  وطصااص جسمية وطلقية ومزاجية ومهنية,وهلا ينعكس اجياا تو خلإا على يصيمب تالميله

إ  كلما كانت  وقدرا  التلميل املناهج الدراخية: إن املناهج الدراخية ومدى مالامتها مع مستوى -
عية لقدرا  التلميل وعمره العقلي والزمين وطصااص املر لة العمرية اليت هو فيها  املناهج الدراخية مرا

كلما خامهت يف جناح املتعلص, فم ال ف مر لة الةيفولة وج  تن يعتمد املقرر الدراخي على األشياء 
اليت تعتمد على احملسوس واليت يسهمب إدراكس يف م مب هلا العمر والتدرج معس والتسلسمب يف صعوبة 

علوما  وتعقدها على  س  مرا مب النمو العقلي لس, تما يف مر لة املراهقة فوج  تن يساير الربثمج امل
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اهتماما  وطصوصيا  هله املر لة وميول املراه  فيها, وكلا على املناهج الدراخية تن ختل  نوعا م) 
تن تتالاص مع الإيئة  روف الإيئية وعليس فوج املالامة مع تغريا  ومتةلإا  احليا  اإلجتماعية والظ

وتعمار التالميل وتن تكون تك ر علمية وعملية لتستةيع اختواء املواضيع اليت ت ري اهتمام ودافعية 
   م(.2007املتعلمن  ثصر الدي), 

تتغل  املؤخسا  وترى الإا  ة م) طالل ما ورد يف العواممب املؤثر  يف التحصيمب الدراخي, تنس لكي 
عواممب تو حماولة التقليمب واحلد منها بقدر اإلمكان, العممب على إعداد املعلص الكيفؤ التعليمية على هله ال

يستةيع دفع والل  يعترب  لقة الوصمب بن املتعلص والتحصيمب الدراخي اجليد, واملعلص الكيفؤ هو م) 
لسابقة مع ييفية التعلص للوصول بس إى يصيمب جيد, و لك بربه بنيتس املعرفية ااملتعلص إى التعلص وإى ك

فعالة ت ري نشاط الةالب وتقلمب م) تدريسية  اخرتاتيجيةع) طري  املعارف اجلديد  اليت يتحصمب عليها 
   احلشو للمعلوما  وهلا ما متيز  بس اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص.  

 دور املعلم يف التحصيل الدراسي:
وصوال  هبص  ونال ظس واضحا  على تداء طالبسن م) دالامب متيز املعلص داطمب املؤخسة التعليمية هو ما نراه إ

وال يتأتى  لك إال م) طالل العالقة املرنة واليت تتسص النشاط , تو إى يصيمب دراخي جيد إى التيفوق
وإطراجس م) دور املتلقي يف بيئة التعلص واليت تدفع الةالب إل دا  اإلجناز يف التحصيمب الدراخي,

, وجعلس ييفكر ويستنتج يف حمور العملة التعليمية يكون فيس الةالب والل للمعلومة إى الدور املركز  
تعلمس وصوال  بس إى كيف يعلص, واملعلص املتمك) يف دوره داطمب الصف م) يعممب على رفع دافعية 

والتعلص داطمب املؤخسا  التعليمية  م) تكرب املشاكمب اليت تواجس عملية التعليصالةالب للتعلص واليت تعترب 
إى  رارها هبلا الشكمب السليبتختموالل  يؤد   ,الرغإة والدافعية حنو التعلصعدم ب يشعر فيها يتوال

ن أب الناجح املعلص تن يظهر فيس, يف الوقت الل  جي  التسرب الدراخي تو ضعف التحصيمب الدراخي
عواممب خواء كانت التهص للتعلص ومعرفة وييفيز دافعي على فهص دوافع الةالب وإختةهارهايربز فيس قدرتس 

  اتية تو طارجية واليت كان هلا الدور الرايسي يف اخنيفاض مستوى دافعيتهص والعممب على عالجها,
وخيتلف املعلمون داطمب املؤخسا  التعليمية كال  على  س  تختعداده وميولس لتحقي  التحصيمب 

    الدراخي اجليد.
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 لك االخرتاتيجيا  جلعمب الةلإة مسؤولن ع) تعلمهص و يستةيع املعلمون اخت دام العديد م)  يث 
خلوب األفضمب يف التعلص ويإينون هلص اتاال  اليت  ققوا فيها إجنازا  م) طالل توجيس الةلإة إى اإل

 الدعص واإلهتمام لةلإتهص.  كما جي  على املعلمن إظهار  ,وتلك اليت مازالت حباجة إى التحس)
" والل   Heathلك) يوجد العديد م) املعلمن اللي) ميارخون وظييفة ليست مهنة على  د تعإري "هت 

 يشري إى العديد م) السما  اليت تيفرز هله اليفئة م) املعلمن وهي:
األعمال  ويقاوم ,ميارس املعلص علمس احلد األدىن:  يث يصمب إى املدرخة ويغادرها يف الوقت احملدد -

 اإلضافية مامل تك) مدفوعة األجر ويك ر التغي  ع) املدرخة حبجة املرض. واملسؤوليا 
 آااهص واهليئة التدريسية. ,الةالب ,توضاع العممب ,دااص الشكوى: فهو يتدمر م) راتإس -
يإدل تقمب جهد ممك): حياضر ويقرت م) الكتاب ويعةي واجإا  منزلية بسيةة ويعتمد على  -

 االمتحاث  املوضوعية.
 األفكار اليت تتةل  وقتا  إضافيا  وطاقة.يقاوم  -
 لديس خلإية وشك حنو اآلطري) وك ري النقد. -

" فهو املعلص الل  يتصف اخلصااص Heathتما املعلص الل  يقود طلإتس حنو النضج كما يعتقد "هث 
 التالية:

 لديس كيفااي  يف عد  جماال  وليس األكادميية فقه. -
 ويكون متحمسا  لعملس كمعلص ومإتهجا  املشاريع اجلديد . ,مقابمبيستةيع تن يعةي م) طاقتس دون  -
 م(.2009 ,الدعابة شرمييتقإمب  اتس وي   هبا واآلطري) ويتحلى بروح  -

 يشروط التحصيل الدراس
شرط التكرار: م) املعروف تن اإلنسان حيتاج إى التكرار لتعلص طرب  معينة والتكرار الل  نقصده  -1

فلكي يستةيع الةال  م ال  تن  ,املوجس املؤد  إى الكمال وليس التكرار اآلي األعمىهنا هو التكرار 
حبيث  ,ويؤد  التكرار إى منو اخلرب  وارتقاؤها حييفظ قصيد  م) الشعر فإنس البد تن يكررها عد  مرا .

   يقةودقيستةيع اإلنسان تن يقوم األداء املةلوب بةريقة آلية ويف نيفس الوقت بةريقة خريعة 
تما التكرار الغري موجس هو تكرار آي يهدف إى ت إيت املعلوما  ورغص  لك فإهنا  .م(2004 ,العيسو 



48 
 

 , الدخوقي إ  يؤد  إى مجود اليفكر ت ياث   ,ال ت إت ألنس غري موجس ت  طال م) معاين التيفكري والرتكيز
تما  ,ضياع الوقت واجلهد  يث تؤد  عملية التكرار اآلي واألصص إى تعلص ردئ و إى (.1970

يؤد  إى احلصول على املعرفة املال ظة الدقيقة فهو تعلص ميفيد التكرار املإين على تخاس اليفهص واالنتإاه و 
 .دقةبصور  تك ر 

 ,الةريقة الكلية والةريقة اجلزاية: لقد تثإتت التجارب تن الةريقة الكلية تفضمب م) الةريقة اجلزاية -2
فكلما كان املوضوع املراد تعلمس متسلسال  تسلسال  منةقيا    , ن تكون املاد  املراد تعلمها خهلة وقصري 

فاملوضوع الل  يكون و د  طإيعية يكون تخهمب يف تعلمس الةريقة  ,كلما خهمب تعلمس الةريقة الكلية
 .م(2004 , اخص بينها الكلية ع) املوضوعا  املكونة م) تجزاء ال رابةة 

و ا تن التيفكري يؤخس على املنة  السليص فالتعلص يف هله احلالة عاد  ما خيرج ميفكري) على مستوى م) 
طاصة تن م) تهداف تدريس الرتبية اإلخالمية تنمية تيفكري املتعلص  ا تتضمنس على  ,التميز املنةقي

ه تلك امليفاهيص بإعضها العديد م) امليفاهيص اترد  كما تتضم) على العديد م) العالقا  اليت ترب
فإن الإا  ة  ,والل  يكاد يكون معدوما  احلدي ة ونظرا  لقلة اخت دام املعلمن للوخاامب التعليمية  ,الإعض

ترى تن اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص م) الةرق اليت تنمي التيفكري واليت تعرف أبهنا وخيلة بصرية 
واليت تقدم بشكمب  ,العمي  والقدر  على التحليمب لدى املتعلصوترخيخ اليفهص  ,تشجع على التعلص املستمر

ختةيةي منظص ويربز العالقة بن امليفاهيص بإعضها الإعض ويساعد يف اخرتجاع املعلوما  تو امليفاهيص 
 السابقة وربةها امليفاهيص اجلديد  بشكمب تسلسمب منةقي ومرت . 

شرط االهتمام: تتوقف القدر  على  صر االنتإاه وكللك النشاط اللايت الل  يإدلس املتعلص على  -3
إن  صر االنتإاه يستلزم بلل اجلهد اإلراد  وتوفر اإلهتمام لدى املتعلص  ىت   ,مدى إهتمامس  ا يدرس

ننساه هو غالإا  ماال  فما ,يستةيع اال تيفاظ املعلوما  اليت يتعلمها وتستقر عناصرها يف تنظيص معن
 هنتص بس والشيء الل  ال ظناه ادئ األمر طةأ خوف نتلكره طةأ.

تن املعلوما  اليت يتحصمب عليها التلميل  جهوده اللايت يكون هلا تثر واضح وتك ر  دوم)  لك جن
الردئ وال تما التعلص الل  يعتمد على اإللقاء واحليفظ فإنس م) النوع  ,رخوطا  يف اللاكر  بعيد  املدى

 يساعد التلميل للوصول إى يصيمب دراخي جيد. 
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فرتا  الرا ة وتنوع املواد: يف  الة دراخة مادتن تو تك ر يف يوم وا د بينت نتااج التجارب  -5
تمهية فرت  الرا ة عق  دراخة كمب ماد  م) تجمب ت إيتها واال تيفاظ هبا فالةال  جي  تن يراعي اطتيار 

فكلما زاد التشابس بن املادتن املدروختن بةريقة متعاقإة   ,والشكمب ىاملعىن واحملتو مادتن خمتليفتن يف 
وكلما اطتليفت املاداتن قلت درجة التداطمب  ,ت  طمس إ دامها لألطرى ,كلما زاد  درجة تداطلها

 .م(2004 ,امليلجي   للنسيانبينها والتاي تصإحت تقمب عرضة 
النيفس وتعين الدوافع أبهنا تلك القو  تو الرغإة اخليفية اليت الدافع: موضوع الدافع مهص يف علص  -6

 ,قواي   معروف تؤد  إى يقي  هدف تو قضاء  اجة وكلما كان الدافع قواي  كان النشاط املؤد 
 م(.2003

كما لإلرشاد والتوجيس دور يف إ تواء التلميل بةريقة إجيابية بعيد  ع) السلإية وهتميش ش صيتس والعممب 
 يعس على الإحث ع) املعلومة وربةها بإعضها بةريقة علمية تك ر دقة وتقمب جمهود. على تشج

فهو  ,وم) طالل ما خإ  يتإن تن للتحصيمب الدراخي تمهية كإري  النسإة لليفرد بكمب ما يتعل  حبياتس 
 يف  ياتس م) يديد ىى جوان  تطر إليس مقتصرا  على جتاوز املرا مب الدراخية فقه بمب يتعدى  لك 

 يث تن ديننا يزيد  ,للدور االجتماعي الل  خيقوم بس واملكانة االجتماعية اليت يستح  تن يناهلا
 للتعلص وحييفز للدراخة بشكمب دااص.ويشجع م) الدافعية 

 أدوات قياس التحصيل الدراسي 
تلجا املدرخة إى قياس مدى  دو  التغريا  يف جوان  التحصيمب الدراخي م) طالل االطتإارا   

التحصيلية اليت ترمي تخاخا  إى قياس نتااج التعليص كلها كالقدر  على اليفهص واالختيعاب واالنتيفاع 
طريقتس يف معاجلة املعلوما  يف  مب املشكال  وتةإع آاثر التعلص يف إخلوب تيفكري التلميل واجتاهاتس و 
 ,طلييفة   ميفيد األمور وقدرتس على النقد الإناء والتمحيص وإنيفاق ما اكتسإس م) مهارا  وطربا  

تعترب تدوا  القياس هي الوخاامب املساعد  على يديد مقدار التحصيمب الدراخي لدى و  .م(1995
 العملية التعليمية خواء كان  يث تعترب عملية القياس تخاخية يف ,التالميل يف حمتوى املاد  الدراخية

ولكي تعةي عملية القياس النتااج املرجو  جي  تن تكون هناك  ,تو وجداين ,اهلدف معريف تو مهار 
ويعترب اخت دام االطتإارا  التحصيلية تفضمب وخيلة لقياخس وم) تهص  ,تدوا  لقياس التحصيمب الدراخي

 مستوى األداء لد  التالميل.املقاييس اليت يعتمدها املعلمون يف العملية التعليمية ملعرفة 
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 أنواع االختبارات التحصيلية
واليت م)  ,املواد تعترب االطتإارا  التحصيلية األدا  اليت تست دم يف قياس املعارف ملاد  تو جمموعة م)

 القرارا  املتعلقة العملية التعليمية داطمب املؤخسا  الرتبوية.   تهص الوخاامب املساعد  يف تختا
 يث يهتص رجال الرتبية وغريهص م) املعنين التعليص والتحصيمب الدراخي اهتماما  كإريا نظرا  ألمهيتس يف 

 .م( 2004 ,عإداهلاد     امسةوية ملا يرتت  على نتااجس م) قرارا  ترب , يا  اليفرد
 االطتإار: أبنس طريقة منظمة ملقارنة خلوك ش صية بسلوك ش صية تطرى  Cronbachيعرف "كرونإاخ" 

 .م(1993 ,الناشف  
 م( إى األنواع التالية: 2009تقسص االطتإارا  التحصيلية كما يراها فرج  

 تتص إجابتها مشافهة م) الةال .االطتإارا  الشيفهية: وهي تلك االطتإارا  اليت  -1
وهي على نوعن: االطتإارا   ,الكتابية: وهي تلك االطتإارا  اليت تتص إجابتها كتابة االطتإارا  -2

 واالطتإارا  املوضوعية. ,املقالية
 .م( 2009 ,فرج   االطتإارا  العملية: وهي تلك االطتإارا  اليت تتص إجابتها األداء العممب -3
ا  املقالية: ويتةل  هلا النوع م) االطتإارا  تن جيي  الةال  ع) تخئلتس بكتابة مقال االطتإار  -4

ويعةي م مب هلا النوع م)  ,طويمب  عىن تن اإلجابة تتجاوز اليفقر  الوا د  لتشممب العديد م) اليفقرا 
 نوبشكمب نسيب  رية عرض تفكاره وتنظيمها وربةها وتسلسلها  ول موضوع مع ,االطتإارا  للةال 

  .م(2004 ,عود   
م) قإمب املعلمن  يث يةل  م) الةال   عاد  وهي تعترب م) تك ر االطتإارا  التقليدية املست دمة

اإلجابة ع) األخئلة بشكمب متوخع يتعدى الصيفحة تو نصف الصيفحة واليت تعتمد على قدر  الةال  
 ول ما حيتويس السؤال وهي طريقة يتاج إى وقت  رعلى ربه األفكااإلبداعية اخلاصة يف الكتابة وقدرتس 

و ت ياث  تعتمد على الصدفة واليت تكون يف صاحل التلميل ا ا قرت جزء معن م) املاد   ,طويمب يف اإلجابة
تن هلا السؤال  دوقد يكون العكس عند إمهال جزء معن م) املاد  فنج ,وأييت خؤال  ول هلا اجلزء

 أييت يف االطتإار. 
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وقد مسيت االطتإارا  املوضوعية  ,الطتإارا  املوضوعية: املوضوعية تعين اإلتقان التام يف األ كاما -5
ألننا لو تعةينا توراق اإلجابة عددا  م) املصححن فإن االتيفاق على الدرجة املعةا  لكمب ورقة منها 

 وهلله االطتإارا  تنواع عديد  تمهها:  ,خيكون اتيفاقا ال اطتالف فيس
  ئلة االطتيار م) متعدد : تخ -ت

وجمموعة  ,تتكون م) مجلة تصاغ يف صور  خؤال مإاشر تو عإار  ثقصة تسمى اجلدر تو تصمب السؤال
م) احللول املقرت ة هلا قد تشتممب على كلما  تو تعداد تو رموز تو عإارا  تسمى الإداامب االطتيارية 
غالإا ما يكون ت دها صحيح واقي اإلجاا  تتضم) جزءا  م) اإلجابة تو إجابة ثقصة تو طاطئة 

 وتسمى املموها .
ةل  م) املمتح) إكمال ما هو وي ,وقد تبعد تو  لف منها جزء مكممب ,اجلممب الصحيحة -ب

ثقص تو حملوف بكلمة تو عإار  مناخإة. وهله األخئلة مالامة لقياس مستوى املعرفة م) طالل بعض 
 ,كاظص    كما ميك) تن تكون مساعد  يف قياس مستواي  األهداف املعرفية كافة  ,املعلوما  اجلزاية

   .م(2002
تشممب األوي على العإارا  الدالة  ,اطتإار املةابقة: يتألف هلا االطتإار م) قاامتن م) العإارا  - 

ويرتت  على الةال  مةابقة تو  ,على األخئلة يف  ن تشممب ال انية على العإارا  الدالة على اإلجاا 
 اا .مزاوجة بن كمب عإار  مع قاامة األخئلة وما يقابلها م) عإارا  قاامة اإلج

يت لمب كمب منها نقص ظاهر يتجلى يف فراغ حمدد  ,اطتإار ممبء اليفراغ: يتألف م) جمموعة عإارا  - 
ويرتت  على الةال  ممبء هلا اليفراغ بكلمة تو فقر  تو مجلة جتعمب العإار  األصلية   ,يف العإار  املكتوبة
   .م(2002 ,النشوايت   حمددكاملة و ا  معىن 

هي ت د وخاامب التقومي املست دمة على نةاق واخع يف املؤخسا  التعليمية  االطتإارا  الشيفوية: -ج
وهي تتم مب يف قيام املعلص بتوجيس تخئلة معينة إى التالميل طالل احلصة الدراخية تتعل   ,م) قإمب املعلمن

هتدف و  , وضوعا  املاد  اليت مت دراختها خابقا تو يف نيفس موضوع احلصة جيي  عليها التلميل شيفواي  
 على إجابتس. إى ما مت يصيلس م) معلوما  تو معارف ويتص إعةاء درجة للتلميل بناءا  
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اطتإارا  األداء: هي االطتإارا  اليت يقوم فيها التلميل أبداء جمموعة عمليا  آلية تو جسمية ميك) -ح
ألن  ,والرايضية ويست دم هلا النوع عاد  يف املواد التةإيقية واليفنية ,للمعلص تقوميس على تخاخها

التحصيمب الدراخي للتلميل يف هله املواد ال يتوقف عند  دود تلكر املعلوما  واحلقاا  تو تكون 
و لك للتأكد م)  ,اجتاها  معينة بمب ميتد كللك إي اجلوان  األطرى كاجلوان  اجلسمية تو احلركية

  .م(2008 ,مشعان   التةإي وقدرتس على نقلس إي  يز  اختيعاب التلميل ملا درخس نظراي  

يقوم  ,األطتإارا  املقننة تو املعري : ونعين هبا تلك األطتإارا  اليت يتص بناءها بةرق معيارية ومإلور  -خ
م) تجمب توزيعها وتةإيقها على نةاق واخع  ,بإناءها خمتصون يف االطتإارا  ومواد الت صص امل تليفة

 ك عد  تنواع هلله االطتإارا  منها:وهنا ,يف املدارس ملناط  تعليمية خمتليفة

 اطتإارا  التحصيمب الش صية: م مب اطتإارا  اليفهص واالختيعاب يف القراء . -
  م(.2000 , ملحص واجلامعة ,ال انوية ,اطتإارا  التحصيمب على مستوى الدراخة يف املر لة األخاخية -

 لتصنيف بلوم تصنيف األسئلة وفقاً 

هداف الرتبوية العامة والسلوكية اخلاصة ما وضعس املريب ابتكر  يف جمال األم) التصنييفا  املعروفة اليت 
 يث صنف العمليا  العقلية تصنييفا  هرميا  إى خت فئا  ترتاوح بن  ,م(1956مريكي بلوم  اال

واملستوى الصع  الل  يتةل   ,املستوى السهمب الل  يتةل  توظيف عمليا  عقلية دنيا كالتلكر
 .م(2002 ,اهلويد    كالتقييصلية عليا  توظيف عمليا  عق

 م ( إى األنواع التالية:2005وتإعا لللك فقد صنيفتها تفنان دروز   
 : Knowledge Questionsتخئلة احليفظ تو املعرفة تو التلكر  -

تو  ,تو احلقاا  ,تو املعارف ,واملةلوب فيها هو جمرد تلكر املعلوما  ,مت مب تدىن مستواي  األخئلة
 تو القوانن اليت مت تعلمها خابقا. ,تو املإادئ ,تو النظراي  ,تو التعميما  ,امليفاهيص

 : Comprehension Questionsتخئلة اليفهص تو االختيعاب   -
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 يث يةل  م) طالهلا القدر  على إدراك املعاين  ,وتعترب هله األخئلة م) املستواي  الدنيا لألخئلة
ة اليت يعممب الةال  على قراءهتا تو مساع تو مشاهد  مضموهنا وفهص معناها اخلاصة املواد التعليمي

 احلقيقي والتعإري عنها بلغتس اخلاصة وحماولة توضييفها تو اخت دامها داطمب احلجر  الدراخية.
 :Application Questionsتخئلة التةإي    -

 يث يتةل  األمر م) املتعلص فيها العممب على تةإي   ,تعترب تخئلة التةإي  م) املستواي  ال الثة الدنيا
والقوانن والةرق واألخالي  واألفكار واآلراء واملعلوما  اليت  ,احلقاا  وامليفاهيص والتعميما  والنظراي 
 درخها وفهمها يف مواقف تعليمية جديد .

 : Synthesis Questionsتخئلة التحليمب   -
  يث يةل  م) املتعلص فيها تن يقوم بتجزاة املاد  التعليمية إى ,ياتعترب م) املستواي  ال الثة العل

عممب على مما يساعد على فهص بنيتها وال ,عناصر اثنوية تو فرعية وإدراك ما بينها م) عالقا  تو روابه
 تنظيمها يف مر لة ال قة.

 : Synthesis Questionsتخئلة الرتكي  -
 يث املةلوب م) املتعلص فيها وضع تجزاء  ,القمة بعد تخئلة التقوميمت مب تقرب تخئلة اتال املعريف إى 

وهي عكس تخئلة  ,املاد  التعليمية مع بعضها يف قال  وا د تو مضمون جديد م) بنا  تفكاره
فأخئلة الرتكي  تعممب  ,التحليمب واليت تقوم بتجزاة املاد  التعليمية إى تجزااها وإدراك ما بينها م) عالقا 

 هنا على السلوك اإلبداعي املعريف للمتعلص. وتركز ,عها يف قال  جديدعلى جتمي
 : Evaluation Questionsتخئلة التقومي   -

 يث يةل  م) املتعلص فيها احلكص على قيمة املواد التعليمية  ,لتصنيف بلوم مت مب قمة األخئلة املعرفية تإعا  
و لك يف ضوء معايري داطلية طاصة التنظيص  ,نوعلى األشياء واحلواد  واألش اص والتعليما  والقوان

 .م(2005 ,دروز    التقوميومعايري طارجية تتعل  اهلدف م) 
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  الرتبية اإلسالمية

الدي) اإلخالمي يف  قيقتس جاء لينقمب اإلنسان  تن إ  ,خالمية ضرور  اجتماعية ونيفسيةتعد الرتبية اإل
وهله العإاد  احلقس يرر عقلس وتنور قلإس وتقوم  ,م) عإاد  األصنام إى عإاد  هللا و ده ال شريك لس

 يث تتميز الرتبية  .م(1999 ,احليلة واالجتماعية ويق  مصلحتس اليفردية  ,خلوكس وتنقده م) اخلرافة
فهي جتمع بن  ,ألن مصدرها اثبت غري طاضع للتحريف والتغيري والتإديمب ,ةاإلخالمية أبن تخسها اثبت

وليس معىن  لك تهنا  ,فال إا  يكون يف العقيد  والعإاد  والتشريع واألطالق والنظص ,ال إا  والتغيري
  .م(2002 ,تبو دف  واألخالي تتصف اجلمود بمب هناك مرونة يف الوخاامب 

تن تندثر تو متو  فهي  ية اقية ما دام الليمب والنهار ألهنا م) عند هللا فالرتبية اإلخالمية ال ميك) 
متجدد  اقية ديناميكية ولك) يتاج إي جهود اتتمع لإناء فلسيفة إخالمية تربوية تةاب  الواقع والتقدم 

التأصيمب الرتبو  دون إطالل القاعد  العامة وضرور  اإلهتمام الرتبية والتعليص و  ,العلمي الل  حنياه مجيعا  
يف بالدث والعممب اجلاد لتو يد تخس املناهج يف بالدث العربية  ا يتواف  مع الشرع الراين والعممب على 
إعداد الناس لليفضيلة يف اتتمع لت ريج اجليمب املؤم) الواعي وعدم اإلنإهار املقاييس املادية للحضار  

نرتنت وحمو األمية هناايا م) كإة علص الشإكة العنكإوتية اإلالغربية املادية ومواصلة السعي املتواصمب ملوا 
مر  الرتبية االخالمية كمقرر دراخي معتمد م)  وقد .م(2009 , لس   واإلخالميعاملنا العريب 

ضم) املقررا  الدراخية املعتمد  يف املناهج التعليمية يف خمتلف املرا مب التعليمية, وخباصة يف مر لة 
فرتا  ميفصلية كان م) شأهنا الرفع م) مستوى املواد املةرو ة فيس وتنقيتها الشكمب األوى منس, بعد  

الل  يتناخ  واملرا مب التعليمية املستهدفة وما هلا م) طصااص عقلية, ووجدانية, وغريها م) اخلصااص 
مي كان منل اليفتح االخالمي نشاط تعلي... اليت تتواف  مع تلك املرا مب العمرية. فقد و جد يف ليإيا 

تصيال  وإن كان تقليداي  ألنس ترتإه العلوم التقليدية طصوصا  علوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكرمي 
كما كان للم ةوطا  والكت  ... والسنة الشرييفة ... وكان هلا النشاط التعليمي قااما  جبهود ش صية

املوجود  بدور الكت  واملكتإا  امللحقة املساجد والزوااي م) وخاامب نشر ال قافة العربية االخالمية يف 
ليإيا, ... وقد كان هدفها تعليص الصإيان مإادئ  القراء  والكتابة, ومإادئ العربية, وييفيظهص القرآن 
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مإادئ لشريعة االخالمية. كان التعليص منل اليفتح العريب  واحلديث, وتعليمهص ما ال يسعهص جهلس م)
 (1972 الشيخ, تعليما  دينيا  صرفا  

وإعداد املواط) الصاحل زايد  على تكوي)  ,م) هنا كان للرتبية اإلخالمية تثر كإري يف تربية الناشئة
وهي إى جان   لك  ,يفسسون ,واآلطري) احمليةن بس ,وتعلمس واجإاتس حنو ربس ,املعتقدا  اإلميانية عنده

وامل مب العليا يف نيفسس  ,وغرس القيص األطالقية النإيلة ,األخاس يف تكوي) معايري خلوك اليفرد املناخإة
 .م(1986 ,الدخوقي   نيفسسوجداث  راقيا  وإراد  قوية متجهة حنو اخلري تساعد على هتدي  

الإا  ة تنس م) الضرور  األختعانة بكت  الرتبية اإلخالمية  اليت تعترب تخاس إعداد اإلنسان  وترى
والعممب على تيفعيمب  ,واتتمع ككمب ,واألخر  ,والكت  الرتبوية القاامة على الدي) اليت تنظص  يا  اليفرد

ية السليمة وتنمية دورها يف  ياهتص لتحقي  جمتمع إخالمي مإين على اإلميان و على القيص األطالق
  .اإلجتاها  السلوكية الإناء 

 تعريف الرتبية االسالمية

تعرف الرتبية اإلخالمية أبهنا "العملية املقصود  اليت تستهدف احملافظة على فةر  اإلنسان وإعداد 
 .م( 2000 ,اهلند  "ش صيتس جبميع تبعادها منل والدتس  ىت وفاتس وفقا  أل كام اإلخالم وتوجيهاتس

هتدف إى  ,م( أبهنا "عملية مقصود  تستضيء بنور الشريعة2007الرتبية اإلخالمية كما عرفها اجلالد  
ويقوم هبا تفراد  وو كيفاء   ,لتحقي  العإودية هلل خإحانس وتعاي تنشئة جوان  الش صية اإلنسانية مجيعها  

   مي حمدد وطرق تقومي مالامة"عالية بتوجيس تعلص تفراد آطري) وف  طرق مالامة مست دمن حمتوى تعلي
 .م( 2007 ,اجلالد

 أهداف الرتبية االسالمية

فهي اليت توجس الإشر وتدفعهص  ,إن يديد األهداف البد منس لكمب عممب واع يقوم بس اإلنسان يف  ياتس
 م(.1981 ,خلةان   بلوغسإى العممب اجتاه يقي  ما يريدون 
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الرتبية اإلخالمية فكمب ينظر هلا م) جانإس ولكنهص مجيعا   يث ختتلف وجها  النظر  ول تهداف 
يتيفقون على تن اهلدف األخاخي هو إعداد اإلنسان الل  يعإد هللا وخيشاه. وانةالقا  م) هلا اهلدف 

 فإن هناك عد  تهداف منها ما يقسص الشافعي تهداف الرتبية اإلخالمية على ثالثة جماال  هي:

لةلإة األخاس املعريف للعقيد  السليمة ليتحول إمياهنص م) عقيد  العوام اهلدف املعريف: هي صقمب ا -1
حبيث  ,وإشإاع  اجاهتص إى املعرفة الدينية  ا يدور يف طياهلص وتفكارهص جتاه دينهص ,إى عقيد  اليفامهن

الصحيحة وتصحيح امليفاهيص الدينية اخلاطئة لديهص وإمدادهص امليفاهيص  ,ال تؤثر عليس األفكار اهلدامة
 لتمكنهص م) مواجهة الغزو اليفكر  اهلدام للدي) اإلخالمي.

كعاطيفة التدي) والوالء   ,اهلدف الوجداين: هو إشإاع العواطف اإلنسانية النإيلة لدى الةال  -2
قد ال تكون هلا وجود لديهص كاإلي ار  ,واالنتماء وتنمية قيص وعواطف إنسانية جديد  يقرها الدي)

وحماربة القيص والعواطف غري املرغوبة واليت ال يقرها  ,يهدف إلفاد  اليفرد واجلماعةواإل سان وكمب ما 
 وإشإاع  اجاهتص اليفكرية  ا يصقمب فةرهتص اإلنسانية. ,الدي)
وتنشأهتص  ,وتةإيقها خلوكيا  يف  ياهتص ,تما اهلدف السلوكي: فإتعويدهص على العادا  احلسنة املرغوبة -

وتنمية الوازع الديين ليمكنهص تكوي)  ,على  يفظ وفهص تجزاء م) القران الكرمي والسنة النإوية املةهر 
 .م(1995 ,صإحي كلها ويكيمس أبمور  ياهتص   ,والتمسك بس ,اجتاهاهتص حنو الدي)

ما على تخاس احليفاظ على اليفةر  وتنميتها م) طالل تعريف اإلنسان خبالقس وبناء العالقة بينه -4
 .56( خور  الداراي  تية    وما طلقت اجل) واإلنس إال ليعإدون -آلوهية اخلال  وعإودية امل لوق قال تعاى:

 قد تفلح تةوير خلوك اليفرد وبنااس حبيث يتسع ويتةاب  مع السلوك واالجتاها  اإلخالمية قال تعاى  -5

 .15-14األعلى آية  م) تزكي *و كر اخص ربس فعلى ( خور 
  فأمشوا يف مناكإها وكلوا م) رزقس وإليس النشور  قال تعاى ,إعداد اليفرد ملواجهة متةلإا   ياتس يف هله الدنيا -6

 .15خور  امللك : آية  (
بناء اتتمع اإلخالمي الصاحل الل  تقوم نظمس على تخاس شريعة اإلخالم اختنادا  إى الكتاب  -7

خور  آل عمران  طري تمة تطرجت للناس أتمرون املعروف وتنهون ع) املنكر وتؤمنون اهلل (  كنتص قول هللا تعاى بوالسنة 
 .110:آية 
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غرس القيص اإلميانية اإلخالمية يف نيفوس النشء م مب و د  اإلنسانية واملساوا  بن الإشر واإلطالص  -8
 .(م1986 ,السمالوطي  اخلريا واإلختقامة واملإادر  إى  ,والتوكمب على هللا

فهدف الرتبية اإلخالمية ليس نظرية م الية بمب  ,يقي  التوازن بن اجلان  النظر  واجلان  التةإيقي -9
 هو واقع عملي يصلح منهاجا  للحيا  بشىت جوانإها. 

وتنةل  يف يقي  هلا اهلدف م) طالل النظر إى النيفس الإشرية كما  ,يقي  اإلنسجام النيفساين -10
 ,اخلوالد   بينها القران الكرمي ثالثة مستواي  وهي النيفس املةمئنة والنيفس اللوامة والنيفس األمار  السوء

 .م(2001
 
 

 يةاألهداف العامة للرتبية اإلسالمية كما جاءت يف اخلطوط العريضة ملنهاج الرتبية اإلسالم
بناء ش صية الةال  اإلخالمية بصور  شاملة ومتوازنة يف مجيع تبعادها العقلية والرو ية واجلسمية  -

 واإلجتماعية والنيفسية واألطالقية.
غرس العقيد  اإلخالمية وتنميتها ورعايتها يف نيفس الةال  يف مرا مب التعليص املتتالية حبيث تستقر يف  -

فؤاده وتقيس بعيدا  ع) اخلرافا  والإدع وتكون قو  واقعة لس وموجهة لسلوكس ليفصمب اخلربا  واإلبتعاد ع) 
 الشرور واملوبقا .

ت قيف الةال  ال قافة اإلخالمية الشاملة جلميع جوان  احليا  اإلقتصادية والسياخية واالجتماعية  -
 والرو ية بصور  متكنس تنظيص عالقاتس اليفردية واإلجتماعية.

 متكن الةال  م) تداء العإادا  اإلخالمية بصور  مجاعية وهتيئة املناخ املدرخي لللك. -
قيمي لإلخالم بصور  عملية يف  ياتس  ىت يكون إجيابيا  ومتوازث  يف يقي  إكساب الةال  اإلطار ال -

 القيص الرو ية واألطالقية واملادية واإلنسانية يف  ياتس.
تنمية الوالء هلل تعاى ولدينس يف نيفس الةال  وتعزيز روح اجلهاد يف نيفسس ليعممب جاهدا  على محاية  -

 ة ومحاية مقدخاهتا.تمتس اإلخالمية ونشر الدعو  اإلخالمي
توعية الةال  لدور األمة اإلخالمية يف نشر احلضار  اإلخالمية اليت أتطل بيد اإلنسان يف احليا   -

 لريتقي فيها مدارج الكمال اإلنساين دون النظر إى لونس تو جنسس تو لغتس تو موطنس.
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تماماتس وف  منهج هللا تعاى متكن الةال  م) يقي   اتس يف إطار اجتماعي حبيث تراعي ميولس واه -
 فرصة لإلجناز وف  قدراتس على تقصى  د مستةاع النسإة إليس. ىويعة
إكساب الةال  األطالق اإلخالمية حبيث مت مب يف خلوكس اليومي ويف عالقتس االجتماعية ويف  ركتس  -

 ,الشمر   وطري جمتمعسمع موجودا  الإيئة م)  يوان ونإا  ومجاد فريعاها ويس رها ملنيفعة 
 .م(2005

 أمهية الرتبية اإلسالمية:
 تمهية الرتبية اإلخالمية وقيمتها فيما يلي: ىتتجل

تهنا تنظص  يا  اإلنسان مع ربس خإحانس وتعاى فاهلل عز وجمب هو اخلال  الرازق املستح  للعإاد    -1
 واإلنسان خملوق وظييفتس عإاد  ربس والتوجس إليس دااما.

لإلنسان يف احليا  الدنيا واآلطر  فاملسلص يعرف قيمة الدنيا فعاملس توخع م) عامل تهنا يق  السعاد   -2
احليا  املادية األرضية وجدها فالرتبية اإلخالمية تقوم على تخاس الواقع املاد  والرو ي لإلنسان دون 

الدنيا خوف  اإلقتصار على جان  وا د منها فقه واملسلص يعلص تن الدنيا مزرعة اآلطر  وتن ما عملس يف
 جيده وحياخ  عليس يف اآلطر .

وتعممب على تقوية الروابه بن  ,الرتبية اإلخالمية تنظص  يا  املسلص مع جمتمعس الل  يعيش فيس -3
 .هد(1421 ,مرخي  املسلمن ودعص قضاايهص والتضام) معهص

 وترى الإا  ة فيما خيص تمهية الرتبية اإلخالمية ما يلي:
 لل ري و رافض للشر وتهلس وغرس املود  واألليفة بن الناس.إنشاء جيمب مسلص حم   -1
إن الرتبية اإلخالمية تعممب على توطيد العالقة بن العإد وربس العممب على عإادتس وتتإاع توامره  -2

 والنهي ع) ما هنى عنس.
ما هو تهنا منهج  يا  لتنشئة اليفرد واتتمع على القيص النإيلة واألطالق الرتبوية للقضاء على كمب  -3

 خليب والعممب على أتكيد ما هو اجيايب يتواف  مع الدي) األخالمي.
الرتبية اإلخالمية تزيد م) ارتإاط الناس بإعضها الإعض و إقامة عالقا  قاامة على التسامح و على  -4

 زايد  رابه صلة الر ص فيما بينهص.  



59 
 

 خصائص الرتبية اإلسالمية
 م) اخلصااص هي:متتاز الرتبية اإلخالمية ع) غريها جبملة 

القران والسنة النإوية إى طامت الرخمب  رانية املصدر واملنإع: ت  تن مصدرها م) عند هللا و يا   -ت
واألنإياء نإينا حممد صلى هللا عليس وخلص وكوهنا رانية املصدر طلوها م) النقص الل  يعرت  الرتبيا  

هنا رانية املصدر وكو  ,م) التحيز واهلوى والتناقض والرباء  ,وتهنا معصومة م) م) التعارض ,األطرى
 يظى بقدر كإري جدا  م) اهليإة واإل رتام م) قإمب املؤمنن اإلخالم.

 ,واحللف والتكميمب ,ثإ ة األخس: فالرتبية اإلخالمية تقوم على تخس اثبتة ال ختضع للتإديمب والتغيري -ب
تإقى اثبتة على مر األجيال واألزمان إى وال تغيري وخ ,املصدر الل  يستقي منس حمتواها اثبت ال يريف

 تبو يكون ال إا  يف األهداف واألخس والقيص واملرونة يف الوخاامب واألخالي   ,تن ير  هللا األرض
 ه(.1428 ,دف
والعممب  اهنا تربية خلوكية: وهي يرص على تغيري السلوك وتنميتس حنو األفضلع) طري  العلص واملعرفة   - 

  ا نتعلص  ىت نصمب إى طشية هللا خإحانس وتعاى العممب والسلوك. 
اخلربا  إ  يعتمد على مةل  واكتساب  ,تهنا تربية متكاملة: متتاز بتكاملها يف احلصول على املعرفة - 

وم) مث يكتس  م) الرتبية والتعليص  ا هو مزود بس م)  ,وفرضية تن كمب إنسان يولد على اليفةر  ,تخاخي
 م(.1992 , طس وآطرون وهكلا يف كمب طور م) تطوار  ياتس ,و واس ,وقدرا  ,طاقا 

 
 التعليم األساسي

صص امليزانيا  يعد التعليص م) اتاال  اليت تصإحت حمه تهتمام يف كافة دول العامل, واليت ألجلس خت  
ويسن  ا يواك  التقدم تةوير م) الض مة لتوفريه ألكرب قاعد  شعإية, وكللك االهتمام بس و ا يتةلإس 

احلضار  الل  هو األطري معتمد يف األخاس على التعليص, وم) تبرز الدالامب على االهتمام العاملي تال 
منظمة اليونيسكو  امل تليفة ويف كافة جماالتس, وهي. التعليص أتخيس منظمة دولية ت عىن التعليص وقضاايه

(UNESCO) United Nations Educational Scientific Cultural Organization خنة  تاليت أتخس
دعمها ملشاريع حمو األمية والتدري  التقين وبرامج أتهيلوتدري  واليت م) تبرز ختصصاهتا  (1945 

املعلمن, م) تهص براجمها الرتبية والتعليص. وهلا األهتمام املتزايد للتعليص دفع الك ري م) الدول وطاصة 
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 يةالعربية إى وضع األخرتاتيجيا  واخلةه اليت م) شأهنا الرفع م) مستوى التعليص ومكافحة األم الدول

(ar.wikipedia.org/wiki).  وطاصة تننا م) تمة القرآن الكرمي, الل   ث فيس هللا عز وجمب إى التعلص, يف
" تقرت بسص ربك  تعاىقولس خور  العل  يف  م)يف اآلية األوى  ملسو هيلع هللا ىلصتول آية تنّزل على خيدث حممد 

اتإاع النظص التعليمية املتإعة الدول املتقدمة يف هلا اتال عملت الإلدان العربية على  ةالل  طل ", وملواكإ
املرا مب على تقسيص  التعليص يف ليإيا,  يث اعتمد هلايف تلك الدول ومواءمتها مع ال قافة العربية واحمللية 

ا بن السنة األوى و ىت السنة مرا مب, املر لة اإلبتدااية, واليت متتد مالتعليمية األخاخية إى ثال  
السادخة م) التعليص االبتدااي, واليت يةل  عليها اآلن الش  األول م) التعليص األخاخي, تليها املر لة 

اين اإلعدادية, واليت تضص السنوا  ال ال  بعد املر لة االبتدااية, وهي السنة األوى اعداد  و ال 
, واليت يةل  عليها الش  ال اين م) التعليص األخاخي, وتليها مر لة ال انوية اليت اعدا , وال الث اعداد 

خاخي متتد ل ال  خنوا . و ا تن املر لة املستهدفة يف هلا الإحث هي الش  ال اين م) التعليص األ
هدافها  وج  القوانن والتشريعا  , فإن الإا  ة ختشري إى هله املر لة وتواملتم لة يف الصف السابع

  النافل .
( 95وفقا  لقانون التعليص رقص  تعترب مر لة التعليص األخاخي مر لة إلزامية جلميع تبناء ليإيا  كورا  وإثاث , 

بشأن التعليص اإللزامي لكمب م) تمتوا الس) السادخة م) تعمارهص وقت التسجيمب  س  ما  1975لسنة
بشأن الاحة تنظيص التعليص األخاخي وال انو , ومتتد هله املر لة  2011لسنة  (210نص عليس القرار  

 التعليص األخاخي لتسع خنوا  تعليمية مرتابةة وتكممب بعضها الإعض  -التعليص األخاخي  -
moe.gov.ly.)  خنة, وي عىن بتزويد التالميل  15 – 6 يث يستهدف التعليص االخاخي األطيفال ما بن

القدر الضرور  م) القيص, واملعارف, واخلربا , واملهارا  العلمية, وتخالي  التيفكري, وتقدم تخاخيا  
املعرفة, ويعممب على إرخاء القاعد  ال قافية, والعلمية, والتقنية ليت ينهض هبا اتتمع, وتتةور م) طاللس 

مة, غايتس طل  النسان النمو جي اجلديد. وتد ّإىن مر لة التعليص األخاخي لِإنا  الوعي ال قايف لتقدم األ
 على فلسيفة ... واليت تتمحور  ول:

 الدي) االخالمي هو املصدر الو يد للتشريع  عقيد , وتخلوب للحيا (. .1
 اإلر  ال قايف واحلضارحيافز للتقومي والتةور اليفكر  واحلضار . .2
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 , وتنمية املواه , وامليول لرفع مستوى املعيشة والوعي التقين.الش صيةالتعليص هو طري تدا  لتكوي)  .3

 تهداف التعليص األخاخي

التعليص األخاخي هو قاعد  اهلرم التعليمي, وهو مر لة بنااية تخاخية إلزامية تتميز خبصااص نيفسية, 
ومرتإةة بواقع  وفكرية, وجسمية, وهي يف  ا  الوقت ميفتو ة القنوا  على مرا مب التعليص التالية,

 التلميل وبيئتس, وهتدف هله املر لة إى:

 تعمي  اإل ساس االنتماء القومي لليفرد, وجعلس تخاخا  للتقدم. .1
 إبراز الرتا  احلضار  وال قايف لألمة واحليفاظ عليس. .2
 بلور  االجتاها , والقيص املرغوب فيها إى عادا  وخلوك. .3
 التلميل.إ دا  توازن  سي, وعقلي, وجسمي يف ش صية  .4
 الإيئة احمليةة(.يف احليا  العامة  ربه املدرخة  هتيئة املناخ املالاص للتلميل لالندماج .5
 .(tamimi.own0.com/t6253-topic يز  ورعايتها والعممب على تنميتهااكتشاف املواه  املتم .6

 
 راهقةمرحلة امل

ما بن خ) ال انية عشر واخلامسة  وهي, مر لة فاصلة و ا  تمهية الغة يف  يا  التلميل راهقةامل تعترب
ويواجس التلميل يف هله املر لة  , يث تعترب الإداية االنتقالية م) مر لة الةيفولة إى مر لة الرشد ,عشر 

ويةل  عليها علماء النيفس  ,ويصادفهص الك ري م) املشكال  اليت تتةل   لوال  هلا ,طربا  جديد 
يعين التدرج حنو النضج اجلنسي واجلسمي والعقلي واالجتماعي والل   (Adolescero مصةلح املراهقة 

والسلوكي.  يث يلتح  الةال  املر لة املتوخةة يف خ) ال انية عشر  و ىت هناية اخلامسة عشر  م) 
و يث تعترب مر لة املراهقة م) تهص املرا مب العمرية يف  يا   ,عمره والل  مي مب مر لة املراهقة املإكر 

ا "متتاز هله املر لة حبدو  تغريا  فسيولوجية وجسمية وعقلية تنقمب الةيفمب إى عامل الكإار  اإلنسان ألهن
كما متتاز هله املر لة أبهنا فرت  اإلنتقال م) بيئة معروفة وهي بيئة األطيفال إي بيئة جديد  مل يعهدها 
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 ,عقمب اجلديد  ة الةيفمب م) قإمب مما يسهص بشكمب تو أبطر يف ظهور عدد م) مشكال  التكيف مع الإيئ
 .م (1996

وفرت   ,هد( تن مر لة املراهقة هي فرت  اختيقاظ االنيفعاال  واحلاجا  امل تليفة1411 ,ويرى  اليفقي
 ,ظهور تو وضوح القدرا  واإلمكانيا  اجلسمية والعقلية وتتسص هله اليفرت  يف ك ري م) األ وال القل 

فهي حميفوفة األمل واألممب وم) الضرور  تن جيتازها كمب فرد بنجاح يف طريقس  ,وال ور  والشك ,والضي 
 .هد(1411 ,ليفقي ا املستقإمبحنو 

تتسص  وهي ,متتد هله اليفرت  منل الإلوغ إى ما بعد وضوح السما  اليفيزيولوجية اجلديد  بعام تقريإا  
صيفة عامة مر لة املراهقة املإكر  تتميز والصراع ت  املشاعر املتضاربة وب ,التوتر ,إبضةراا  م مب: القل 

أبهنا فرت  تقلإا  عنييفة و اد  مصحوبة بتغريا  يف مظاهر اجلسص ووظاايفس مما يؤد  إى الشعور بعدم 
التوازن وظهور الصيفا  اجلنسية ال انوية وضغوط الدوافع اجلنسية اليت ال يعرف املراه  كييفية كإحها تو 

إلضةراا  اإلنيفعالية على شكمب ثورا  مزاجية  اد  ميفاجئة وتقإمب السيةر  عليها وعاد  ما تظهر ا
 م(. 2000 , القدايف لسدور  ما بن احلزن واليفرح وشعور الضياع وعدم معرفة ما خيحد  

 تميز هبا هذه املرحلة تاخلصائص اليت 
دتب العلماء يف جمال علص النيفس النمو إى وضع طصااص لكمب مر لة م) املرا مب العمرية اليت مير هبا 
اإلنسان, و لك للقدر  على التمييز بن تلك املرا مب, اإلضافة إى تن هله احلصااص م) شأهنا تن 

) آاء وتمها , تو تساعد العاملن على بناء الش صية السوية لإلنسان, خواء كانوا تولياء األمور م
وموجهين, يف جمال الرتبية والتعليص. القاامن على العملية التعليمية, م) تطصااين, وتربوين, ومعلمين, 

يف القدر  على التعاممب مع تلك اليفئا  العمرية حبس  طصااصها, كللك وضع املناهج واألخس 
ألضافة إى تيفّهص كمب ما ميك) تن متر بس الرتبوية اليت تتناخ  وتلك املرا مب و لك حبس  طصااصها, ا

مر لة م) املر مب العمرية م) تغريا  يف خلوكياهتا وتنيفعاالهتا وا تياجاهتا النيفسية والعقلية واالجتماعية. 
وم) هله املرا مب اليت توى علماء النيفس اهتماما  كإريا  هبا هي مر لة املراهقة, اليت تعد املر لة اليفاصلة 

لة اليت يعتمد فيها الةيفمب على م)  ولس بشكمب كإري, وبن مر لة الرشد اليت يكون فيها بن مر لة الةيفو 
تك ر دقة, قام العلماء بتقسيص اليفرد مسؤوال  ع) نيفسس بقدر كإري. ولتسهمب دراخة هله املر ة بشكمب 
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مسة عشر, هله املر لة إى ثال  فرتا , تإدت املر لة األوى منها بس) ال انية عشر, وتنتهي بس) اخلا
واليت يةل  عليها مر لة املراهقة املإكر , تليها مر ة املراهقة املتوخةة اليت تنحسر كا بن خ) السادخة 
عشر, وخ) التاخعة عشر, ويليها مر لة املراهقة املتأطر  وهي ما بن خ) العشري) وخ) الوا د 

خلصااص العامة ملر لة والعشرون. قد تعةي لكمب مر لة م) هله املرا مب طصااص تك ر دقة م) ا
املرهقة اليت تشرتك فيها املرا مب ال ال  للمراهقة. ويف هلا الإحث فإن الرتكيز ينص  على املر لة األوى 
للمراهقة واليت تتناخ  مع املر لة الدراخية اليت يستهدفها الإحث احلاي وهمب الش  ال اين م) التعليص 

متيزها ع) األخاخي.  يث تن هلله املر لة طصااص  األخاخي واملتم لة يف الصف السابع التعليص
 املر لتن التاليتن للمرا قة وهي على النحو التاي:

 واًل: خصائص النمو اجلسمي والفسيولوجي:أ
يقصد النمو اجلسمي التغريا  اليت تةرت على األبعاد اخلارجية للجسص كالةول والعرض والوزن وغريها. 

مب تغيريا  يتما النمو اليفسيولوجي فهي التغريا  اليت تةرت على األعضاء الداطلية للجسص فيفي املراهقة 
 ,املة يف وزنس و جمس وشكلسيف مجيع تحناء جسد املراه  داطليا  وطارجيا  فهو "يواجس عملية يول ك

ويعد هلا التحول اجلسد  ميز  ملر لة املراهقة وم)  ,ويف اهليكمب واألعضاء اخلارجية ,واألجهز  الداطلية
 .هد(1414 ,النغيمشي  "تبرز معاملها 
 م( تن النمو اجلسمي يكون يف األبعاد اخلارجية لإلنسان كالةول والوزن واحلجص2006  ,ويوضح نور
فإن النمو اجلسمي هو كمب ما  والتاي (.م2006 ,نور امل تليفة لوجس واالختدارا  اخلارجية وتغريا  ا

والل  جي  على املراه  تن يتكيف معس اال  مإاشر يف جسص اإلنسانبشكمب ميك) قياخس ومال ظتس 
وهي التغريا  اليت تظهر على جسمس م) ض امة لألنف والوجس الغري متناخ  مع اجلسص و اليت  ال 
تتواف  مع نيفسية املراه  و الل  ييفقده ال قة بنيفسس وم)  لك إى الشعور املستمر القل  حبيث ينعكس 

ه التغريا  وغريها م) الغريا  األطرى  فهي تعترب مؤشر وم) هل ,بشكمب خليب على  التس النيفسية
لإداية انتقالس م) مر لة الةيفولة إى مر لة النضج و اليت يرى فيها نيفسس هبيئة الراشد الل  على تخاخس 

دون تن يكون على درايس  ا إ ا كان م) املمك) تن يكون قادر على تداء دوره الصحيح يف  ,تن يتصرف
 ضافة إى التغريا  الداطلية م) نضج يف األعضاء اجلنسية والنمو السريع للغدد. إ ,اتتمع تم ال
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 دور الرتبية اإلسالمية يف النمو اجلسمي:
للرتبية اإلخالمية األثر اليفعال يف توجيس هله املر لة  املرهقة( ملا يتاجس م) عناية تربوية وط لقية وف  

كما تن قدر  املراه  اجلسدية   ,بكمب يسر ودون مشاكمب برامج منظمة  ىت يستةيع اجتياز هله املر لة
صيام وغريها  ,زكا  ,دااما  حباجة إى توجيس حنو الةري  الصحيح لي دم اخلري تينما وجل خواء كان صال 

توعيتس املستجا  تو التغريا  اليت يد  يف مجيع  كما جي  ,م) األعمال اليت تعتمد على اجلسد
 . اليفسيولوجية(التغريا  الداطلية طاصة ,فسيولوجية جسده خواء كانت جسمية تو

واإلخالم وضع الضوابه هلله الغريز  لتصون اليفرد  ,وإن م) تهص األمور اليت مير هبا املراه  الغريز  اجلنسية
فقد  در  ,وحيرر نيفسس م) الشهوا  ,وخيشى هللا تعاى و ده ,واتتمع فريتإه املسلص بقيص الدي)

كما  لر م) النظر إى  ,املوخيقى ولكلما  الغنااية اهلابةة اليت ت ري الشهو  اإلخالم الشاب م)
االطتالط بن الرجال والنساء و رم الدطول على الساء بغري ومنع  ,وخ) اإللتزام احلجاب ,األجنإيا 

 ه(.1424 ,العيفة  القرينفاإلخالم يدعو إى  ,كما هنى اإلخالم ع) مصافحة املرت  األجنإية  ,احملارم
 اثنياً: خصائص النمو اإلنفعايل:

يقصد النمو اإلنيفعاي هو ما يةرت م) تغريا  على انيفعاالتس واختجااتس الوجدانية كما  وكييفا . وم) 
ويتم مب عجز املراه  ع) مواجهة موقف معقد ال يتمك) م)  ,مسا  النمو اإلنيفعاي للمراه  "اإلرتإاك

 .م(1996 ,عقمب "واحلساخية الشديد  لنقد الكإار وتةور م ريا  اخلوف واختجااتس  ,التصرف  يالس
 م( جمموعة م) طصااص النمو اإلنيفعاي يف هله املر لة واملتم لة يف األيت: 2000ويلكر آبو جادو  

 تتصف إنيفعاال  تلميل املر لة املتوخةة العنف واإلنةالق والتهور.  -ت
 املر لة عاد  ما يكون متقل  بن خلوك األطيفال وتصرفا  الكإار.خلوك التلميل يف هله  -ب
 يف هله املر لة يظهر التناقض يف مشاعر واجتاها  التلميل حنو احل  اتر  والكره اتر . - 
يسعى تلميل هله املر لة حنو االختقالل ع) الوالدي) وتفراد األخر  وحياول تكوي) ش صيتس  - 

 املستقلة. 
تلميل يف هله املر لة اخلجمب واإلنةوااية والتمركز  ول اللا  بسإ  التغريا  يال ظ على ال -ج

 اجلسمية امليفاجئة.
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 يتسص التلميل الرتدد واإلرتإاك نتيجة نقص ال قة يف بداية هله املر لة. -ح

 .م(2000 ,تبو جادو يكون اخليال طصإا  ويستغرق التلميل يف هله املر لة أب الم اليقظة  -ح

 اإلسالمية يف النمو اإلتفعايل:دور الرتبية 
إ ا كانت موجة االنيفعاال  اليت مير هبا املراه  ضرور  كأثر م) آاثر املر لة العمرية اليت مير هبا فإن مهمة 

فال يإقى يف  ري  م) تمره يت إه بمب ميك) تن توجس   ,املريب تتم مب يف تنظيص وهتدي  تلك االنيفعاال 
لت رج الشاب القو   ,وتن تضإه ع) طري  حميه تربو  شاممب متزن ,انيفعاالتس وجهة صحيحة خليمة

وميك) تن تست مر تربية  ,والنما ج الرااعة يف اتريخ تمتس و اضرها ,الةموح املنضإه املتعل  امل مب العليا
انيفعاالتس ووضعها يف االجتاه الصحيح ليعرف املراه  كيف ير ص؟ ومىت ير ص؟ وملا ا؟ وكيف حي ؟ ومىت 

متجهة  ,وهله الغزار  ميك) تن متهد لإناء شاب    عواطف فياضة متيفاعلة مع احليا  ,هكلاحي ؟ و 
    ه(.1414 ,مستوايهتا النغيمشيمؤثر  يف عالقتس أبمتس يف شىت  ,لل ري واإلصالح

 اثلثاً :خصائص النمو العقلي: 

فيتسص النمو  ,العقلي يف الكص والكيفإن النمو العقلي يف املراهقة يعين التغيريا  اليت تةرت على األداء 
العقلي يف مر لة املراهقة كما يقول  امد زهران :"إن يف هله املر لة يزداد منو القدرا  العقلية وطاصة 
القدرا  الليفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية لتإاعد مستواي  وتنوع  يا  املراه  العقلية ولتإاي) 

املدارك وتنمو املعارف ويستةيع املراه  وضع احلقاا  مع بعضها  وتتسع ,واطتالف مظاهر نشاطها
 .م(1986 ,زهران " الإعض حبيث يصمب إى فهص تك ر م) جمرد احلقاا  نيفسها بمب يصمب إى ما ورااها

 وميك) تن نإن بعض مظاهر النمو العقلي للمراه  يف ما يلي:

اليفةرية العامة منوا مةردا  ىت ال انية عشر مث اللكاء: ينمو اللكاء وهو القدر  العقلية املعرفية  -1
يتغري قليال يف تواامب فرت  املراهقة نظرا حلالة اإلضةراب النيفسي يف هله املر لة كما تظهر فروق فردية يف 

 مستوى اللكاء م) فرد إى آطر.
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ع تن فهو يستةي ,االنتإاه: تزداد مقدر  املراه  على االنتإاه خواء يف مد  االنتإاه تو مداه -2
 يستوع  مشاكمب طويلة معقد  يف يسر وخهولة.

 اللاكر : وهو يصا   منو قدر  املراه  على االنتإاه منوا مقابال يف القدر  على التعلص والتلكر. -3
الت يمب: يتجس طيال املراه  حنو اخليال اترد املإين على األليفاظ ت  الصور الليفظية ولعمب  لك  -4

تكاد تدطمب يف طورها النهااي م)  يث تهنا القال  الل  تص  فيس  يعود إى تن عملية اكتسابس اللغة
  م(.1975 , زيدان اترد املعاين 
واليت يكون املتعلمن فيها ميتلكون م)  ,ونظرا  ألمهية املر لة املتوخةة اعتإارها مر لة الإناء العقلي    

يتوج  على  ,واإلرتإاطا  فيما بينها ,وقادري) على متييز العالقا  بن امليفاهيص ,اخلرب  املتنوعة والواخعة
املعلمن وضع املتعلمن ىف مواقف تعليمية تتةل  منهص القيام أبنشةة تنمي التيفكري وتزيد م) قدرهتص 

ا تتضمنس طاصة وإن م) تهداف تدريس ماد  الرتبية اإلخالمية تنمية التيفكري لدى املتعلمن   ,العقلية
وال يتأتى  لك إال اخت دام اخرتاتيجيا   ,والعالقا  اليت تربه تلك امليفاهيص ,م) امليفاهيص اترد 

بصرية هتدف  تدريس هتتص بتنمية مهارا  التيفكري لديهص ومنها طرااه امليفاهيص اليت تعرف على تهنا وخيلة
ومساعدهتص لتنمية مهارا   ,حيحإى إكساب املتعلمن للمعرفة والعممب على توظييفها الشكمب الص

 لك ألن املتعلص  ا ميتلكس م) ميفاهيص وقدرتس على مت يلها خبرااه ميفاهيمية كلس يرجع إى  ,التيفكري
ولللك يعد اخت دام طرااه  ,التصورا  العقلية لديس واليت تإصره   زونس املعريف املرتإه هبله امليفاهيص

 مع هله املر لة. امليفاهيص تمرا  ضروراي  ملدى تناخإها 
 دور الرتبية اإلسالمية يف النمو العقلي:

وإن كانت القدرا  العقلية عند املراه  يف هله املر لة م) العمر تنمو هبله السرعة فإن اختغالل املريب 
  ,قادر  على  مب معضال  القضااي ,هلا م) تعظص العواممب اليت تساعده على أتخيس قاعد  عقلية قوية

والقياس املنةقي اجليد إى  ,ع) طري  تدري  الشإاب على التيفكري السليص ,ر الغامضةومناقشة األمو 
كما تن املريب احلا ق هو الل  يستةيع  ,جان  احليفظ والتلقن الل  نشأ عليس يف مر لة الةيفولة

اختغالل هلا النمو للمراه  لتوجيس خلوكس ع) طري  احلوار واملناقشة بعيدا  ع) التلقن والتإعية اليت ما 
  ه(.1418 , احلدر  العواطفتلإث تن ختإوا  ينما يغةي العقمب هيجان 
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 رابعاً خصائص النمو االجتماعي لتالميذ املرحلة املتوسطة:
 يث حياول املراهقون اكتساب الصيفا   ,د النمو االجتماعي يف مر لة املراهقة تغريا  ك ري يشه

ويتأثر النمو االجتماعي يف هله املر لة إى  د كإري على التنشئة  ,املرغوبة وجتن  الصيفا  غري املرغوبة
والتعلص والتقإمب للقيص واملعايري  , يث تستمر عملية التنشئة االجتماعية والتةإيع االجتماعي ,االجتماعية

كما يؤد  االنتقال م) املر لة اإلبتدااية إى املر لة املتوخةة إى   ,االجتماعية م) الوالدي) واملدرخن
 ,زهران  االجتماعيوالنشاط  ,وتوخيع العالقا  االجتماعية ,والشعور األمهية ,زايد  ال قة يف النيفس

 .م(1994
 مر لة املراهقة  ظاهر رايسية وطصااص تخاخية متيزه إي  د ما ع) يتصف النمو االجتماعي يف

مر ليت الةيفولة والرشد وتإدو هله املظاهر يف أتلف اليفرد مع األفراد اآلطري) تو يف نيفوره منهص وعزوفس 
 (.1986 ,يوضحها  عإد الر يصعنهص وهي كما 

خمتليفة للتألف تإدو يف ميلس إى اجلنس التألف: يسيفر املراه  طالل تةوره االجتماعي ع) مظاهر   -1
األطر ويف ثقتس بنيفسس وأتكيده للاتس ويف طضوعس جلماعة النظاار وعم  بصريتس االجتماعية واتساع 

 ميدان تيفاعلس االجتماعي ويدرك  قوقس وواجإاتس يف اتتمع.
 النيفور: وتتل ص تهص مظاهر النيفور يف:  -2
األخر  ليشعرها  يفرديتس ونضجس واختقاللس وقد يغاي يف هلا التحرر  التمرد: يتحرر املراه  م) خيةر  -ت

 فيعصي ويتمرد ويتحدى السلةة القاامة يف تخرتس.
الس رية: يتةور إميان املراه  امل مب العليا الإعيد  تةورا  ينحو بس ت ياث  حنو الس رية م) احليا   -ب

هبا ويدعو إليها ولكنس يقرتب شيئا  فشيئا  م) الواقع كلما الواقعية احمليةة لإعدها ع) هله امل مب اليت يؤم) 
 تقرتب م) الرشد وإكتمال النضج.

املنافسة: يؤكد املراه  مكانتس  نافستس ت ياث  لزمالاس يف تلعابس ويصيلهص ونشاطهص واملغاال  يف  -ج
 .م( 1986 ,عإد الر يص    املنافسة اليفردية قد تعيقس م) الوصول إى املعايري الصحيحة للنضج السو 

 ( جمموعة م) اخلصااص املتعلقة النمو االجتماعي لتلميل املر لة املتوخةة هي:م2001يضيف زهران  
التلميل يف هله املر لة املتوخةة يظهر اإلهتمام املظهر الش صي م) طالل اطتيار املالبس  -ت

 .واإلهتمام األلوان الزاهية الالفتة للنظر ومتابعة كمب جديد
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يال ظ نزعة تلميل هله املر لة إى االختقالل االجتماعي ويتةلع إى يممب بعض املسؤوليا   -ب
 االجتماعية وينتقمب م) اعتماده على اآلطري) إى اعتماده على  اتس.

مييمب بعض تالميل املر لة املتوخةة التو د مع ش صيا  طارج نةاق الإيئة م مب بعض  - 
 الش صيا  املرموقة.

 د وعي وإهتمام التلميل املكانة والةإقة االجتماعية اليت ينتمي إليها.يزدا - 
يال ظ على تلميل هله املر لة االنتماء إى مجاعا  األصدقاء واخلضوع هلا واتساع داار  التيفاعمب  -ج

 االجتماعي مع هله اجلماعا .
 نصيحة.  ضعف قدر  التلميل على فهص وجهة نظر الكإار ويضي  صدره عندما توجس لس -ح
ويتصف التلميل املنافسة والغري  تثناء تيفاعلس وتعاملس مع مجاعا  األصدقاء تو م) هص يف مر لتس  -خ

 العمرية.
تتميز هله املر لة أبهنا فرت  املساير  واتارا  واملوافقة واالنسجام مع احمليه االجتماعي وقإول العادا   -د

 .م( 2001 ,زهران  جمتمعسيف والتقاليد واملعايري االجتماعية السااد  
 دور الرتبية اإلسالمية يف النمو االجتماعي:

وهنا وأييت دور األخر   ,وتنمو عالقاتس مع اآلطري) ,يإدت الشاب يف هله املر لة التيفاعمب مع اتتمع
فإن كان اجلو املنزي يسوده احل   ,لتساهص يف رخص الش صية االجتماعية وتنمي ما يتلقاه م) اتتمع

وإن كان اجلو املنزي مشحوث  املنازعا  واضةراب العالقا  بن تفرادها  ,والعةف واهلدوء وال إا 
فيإدو االضةراب وعدم ال إا  يف خلوكس ويسوء مع نيفسس ومع تفراد  ,انعكس  لك على خلوك املراه 

س ما يعيقس ع) اخلري ويصده ع) الصراط املستقيص يف وقد ينحرف املراه  إ ا وجد م) تخرت ,اتتمع
  ه(.1414 ,األطيار الزعإالو تكوي) عالقاتس االجتماعية 

 ةحاجات املراهق
 نل ص تهص  اجا  املراه  فيما يلي:

 اجة املراه  لألهتمام و مساعد  الوالدي): الرغص م) جود طصوصيا  املراه  و تغريا  يف  -1
خلوكياتس و تيفكريه إال تنس يف  اجة ماخة للرعاية اجليد  اليت يقدمها الوالدي) لس و اليت ترتإه و  مزاجس
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والنجاح األكادميي   ,بتقدير اللا  املرتيفعالعالقا  الوثيقة مع الوالدي) ومع اإلطو  و ارتإاطا اجيابيا 
 تةور النمو األطالقي.و 
نيفعالية حنوه: ت  تنس م) واج  الوالدي) التعرف  اجة املراه  ألن يتمتع والديس احلساخية اال -2
طاصة عندما يكون املراهقون قلقون تو  ,مزاجهصلى تفكار مراهقيهص و اجتاهاهتص ومشاعرهص و ع

فانعدام احلساخية لدى الوالدي) ينمي هله اخلاصية عند األبناء فعندما ال تؤطل مشاعر  متضايقون
 ه ملشاعر اآلطري) و تطلها بعن االعتإار.الةيفمب احلسإان فل) يتعلص كييفية االنتإا

اليت فعال مت مب خإإا جيابية: م) تهص  اجيا  املراه  و العاطيفة اإل اجة املراهقون إى احل  و  -3
ين املراه  م) ع) املشاعر االجيابية بدال م) تن يعاتعإري ع) العواطف و الضةراب املراه  هي احل  و ال

ة إى الدعص الداطلي و التشجيع والتقدير وال قة   والعزلة. فهو حباجالعاطيفة تو الربوداحلرمان م) احل  و 
 التقإيمب و املالمسا ...اخل(.واحل  وإى الدعص اخلارجي العناق و 

 اجة املراه  إى تن يكون مقإوال: م)  اجيا  املراه  تن يعرف تنس موضع تقدير وا رتام و  -4
و ليس العيش يف  ,بكمب شيء فيسكما هو بعيونس و  زاجس اخلاص و   تنس مقإول و حمإوب م) قإمب والديس

 وخه تخر  يسوده النقد املستمر و عدم السرور.
لك)  لك كز ثقة النسإة لوالديس و  اجة املراه  إى ثقة والديس لس: املراه  حيتاج إى تن يكون مر  -5

التاي اإلملام  عرفة  ول ا  اليومية و رب والديس ع) النشاطخيتحق  إال إ ا كان املراه  م) النوع الل  خي
مية لةيفلهص ميكنهص م) وضع ثقة. وليس طوفهص املراه  م) طرف والديس فمعرفتهص النشاطا  اليو 

, وقراء  ملكراهتص واإلطالع على تبنااهص املراهقن م) طالل مراقإة مكاملاهتص اهلاتيفية شعورهص اللن و 
 أببنااهص املراهقون. فهله التصرفا  هتز م) ثقة املراه  يف نيفسس. تيفتيشهص لألدوا  اخلاصةعلى بريدهص و 

 اجة املراه  إى م) يقوم بتوجيهس و إرشاده: حيتاج املراه  إى مراقإة م) طرف تولياءه م)  -6
مع م) يقضي توقاتس كما تنس م) األقمب ا تماال عرفة إى تي) يله  هلا املراه  و تجمب تنظيص خلوكياتس وم

فمراقإة اآلاء للمراهقن   ,راهقون املشاكمب إ ا اعتقدوا تن آااهص خوف يكتشيفون  لكتن يتورط امل
 السلوكيا  األطرى السيئة.م) ا تماال  اإلحنراف واإلدمان و يقلمب 

احلاجة إى مجاعة الرفاق و الصداقة: اجلميع يتيف  تنس م) تمسى ما مييز مر لة املراهقة هي احلاجة  -7
يعتمد بشد  املراه  على اإلتصال هبله اجلماعة للحصول على اإل ساس إى مجاعة الرفاق  يث 



70 
 

غالإا خلرب  املشرتكة لدى املراهقن( و األم) و املساعد  و طاصة مع آطري) يعيشون نيفس اخلرب  التغيري  ا
االقتصادية واخلليفية األخرية و م) نيفس اخلرب  و الصف  ,حنو األصدقاء م) نيفس اخلليفية االجتماعية

  م(.2009 ,العمر  شرميراخي و م) نيفس الد
 يث ترى الإا  ة تن هله املر لة م) تك ر املرا مب اليت جي  األهتمام هبا م) قإمب الوالدي) و لك       

لتوخع داار  اطتالطس مع اآلطري) ت  بداية طروجس م) داار  األخر  إى داار  توخع اال وهو اتتمع وما 
فئة األصدقاء و فئة زمالء املدرخة وكمب م)  لك لس تخلوب فئة الشارع و ) فئا  خمتليفة خواء يتضمنس م

تن املراه  خريع األجنلاب ألمناط السلوكيا  اليت يتصف هبا ترىب عليس خيتلف ع) غريه طاصة و   يا 
حماوال األبتعاد ع) خيةر  األخر  ألتإا  ش صيتس  ,األصدقاء مم) هص يف نيفس العمر واألنصياع إليها

 األجتماعية.      ومكانتس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراخا  السابقة:اثنيا  



71 
 

ت  اخلاصة خبرااه  ,اطلعت الإا  ة على العديد م) الدراخا  السابقة اليت هلا عالقة  وضوع الدراخة
وم)  لك قامت برتتي  تلك الدراخا  إى  ,امليفاهيص وتثرها على التحصيمب الدراخي لدى الةالب

 جمموعا  على النحو اآليت:
 الدراخا  اليت تناولت تثر طرااه امليفاهيص يف مإحث الرتبية اإلخالمية. -1
 جمموعة دراخا  اختهدفت تثر اخلرااه امليفاهيمية يف مواد غري مإحث الرتبية اإلخالمية. -2
 جمموعة دراخا  اخت دمت اخالي  تدريسية مصا إة الخرتاتيجية طرااه امليفاهيص. -3
 

 خرائط املفاهيم يف مبحث الرتبية اإلسالميةأواًل: الدراسات اليت تناولت أثر 

( بعنوان "تثر اخت دام اخلرااه امليفاهيمية يف يصيمب طلإة الصف العاشر يف م2004دراخة  جوج   
 يث قام  ,( طالإا  وطالإة137تكونت عينة الدراخة م)   ,ماد  الرتبية اإلخالمية يف لواء األغور اجلنوبية

 جوج بتقسيمهص عشواايا  إي تربع شع : شعإتن ضابةتن. وشعإتن جتريإيتن وطإ  اطتإارا  يصيليا  
 ,وبعد االنتهاء م) التدريس للمجموعا  الضابةة الةريقة العادية ,قإليا  وبعداي  على جمموعا  الدراخة

طتإار التحصيلي الإعد  على جمموعا  وتةإي  اال ,واتموعا  التجريإية اخت دام طرااه امليفاهيص
 يث تخيفر  ع) فروق دالة ا صاايا  يف التحصيمب  ,واخت دم الإا ث املنهج شإس التجرييب ,الدراخة

 .م(2004 , جوج  التجريإيةإى طريقة التدريس ولصاحل اتموعة  ىتعز 
مقرر اليفقس للصف ه الدراخة إى التعرف على فاعلية تدريس لهدفت ه ه(1428دراخة اجلهيمي   

األول ال انو  اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص وتثرها على التحصيمب الدراخي للةالب وا تيفاظهص 
 يث مت إعداد مواصيفا  مقرت ة الخرتاتيجية طرااه امليفاهيص وإعداد اطتإار م)  ,هبا واجتاههص حنو املاد 

إعداد مقياس لالجتاه لقياس اجتاه الةالب حنو  كما مت ,متعدد و لك لقياس التحصيمب واال تيفاظ التعلص
(طالإا  م) طالب 138ماد  اليفقس وقد مت تةإي  املنهج شإس التجرييب على عينة الإحث والإالغ عددهص  

 يث مت اطتيار  ,موزعن على مدرختن م) مدارس الإنن يف مدينة الرايض ,الصف األول ال انو 
 ,بعد  لك مت اطتيار فصلن بةريقة عشوااية للمجموعة التجريإية ,ديةاملدارس الةريقة العشوااية العنقو 

( طالإا  وهص م) اكتملت بياثهتص ومل حيصمب منهص تسرب طالل فرتا  تنيفيل 40بلغ عدد طالهبا  
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 يث مت تدريسهص بةريقة اخت دام طرااه امليفاهيص و لك بعد تدري  املعلمن وتزويدهص بدليمب  ,التجربة
وقد مت بناء طرااه ميفاهيص وم) مت يكيمها وتوزيعها على  ,زويد الةال  بدليمب الةال كللك ت,املعلص

 ,طالب اتموعة التجريإية بعد االنتهاء م) كمب درس يف  ن م مب اليفصلن اآلطري) اتموعة الضابةة
نيفيد (طالإا  وهص م) اكتملت بياثهتص ومل حيصمب منهص تسرب طالل فرتا  ت 42 يث بلغ عدد طالهبا  

 ,بعد  عاجمب ,وقد مت تةإي  االطتإار التحصيلي  قإلي , يث مت تدريسهص الةريقة التقليدية ,التجربة
بعد  ساب معاممب السهولة والصعوبة والتمييز  ,بعد  مؤجمب( على اتموعتن التجريإية والضابةة

وا  الدراخة وقد بعد ( وقد مت التحق  م) صدق وثإا  تد ,لالطتإار وكللك مقياس االجتاه  قإلي
اخت دم الإا ث املعامال  اال صااية م مب معادلة هولسيت حلساب ثإا  تصحيح طرااه امليفاهيص 
واطتإارا    ( و لك حلساب التكافؤ بن جمموعا  الدراخة يف جمموع الدرجا  ودرجا  مقرر اليفقس 

ل حلساب فاعلية طريقة طرااه ومعادلة بالك للكس  املعد ,ويف اجتاهاهتص حنوه واملقارنة بن اتموعا 
ومربع إيتا لقياس مقدار  جص أتثري الةريقة التقليدية ومقدار  جص ومقدار  ,امليفاهيص والةريقة التقليدية
عامال   ساب ال إا  ونس  التحصيمب واال تيفاظ التعلص وكللك م ىطريقة طرااه امليفاهيص عل

 وتخيفر  النتااج ع) األيت:, االتيفاق
(بن متوخةي درجا  طالب اتموعة التجريإية 0.01داللة إ صااية عند مستوى  . وجود فروق  ا 

 يث بلغت  ,واتموعة الضابةة يف االطتإار التحصيلي الإعد  العاجمب ككمب لصاحل اتموعة التجريإية
 (.44.89(بينما بلغت النسإة الكلية للمجموعة الضابةة  80.54النسإة للمجموعة التجريإية 

( بن متوخةي درجا  طالب اتموعة 0.01ق  ا  داللة إ صااية عند مستوى  . وجود فرو 
 يث  ,جمب ككمب لصاحل اتموعة التجريإيةالتجريإية واتموعة الضابةة يف االطتإار التحصيلي الإعد  اال

(بينما بلغت النسإة الكلية للمجموعة 71.77بلغت النسإة الكلية لال تيفاظ اتموعة التجريإية  
 (.ه1428 ,اجلهيمي   (51.04بةة  الضا
 

 سالمية اثنيا :جمموعة دراسات استهدفت اثر اخلرائط املفاهيمية يف مواد غري مبحث الرتبية اإل
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هدفت هله الدراخة إى الكشف ع) مدى فاعلية اخلرااه امليفاهيمية يف  ( Cliburn 1990 دراخة كليإورن 
ويقي  تعلص    معىن. وقد  ,تدريس العلوم بوصيفها منظما  متقدما  يف دعص اال تيفاظ التعلص ملد  طويلة

 ,وقسموا إى جمموعتن ,( طالإا  وطالإة م) مدرخة عامة48عينة الدراخة م)  طإ  املنهج التجرييب ل
وجمموعة جتريإية درخت اخلرااه امليفاهيمية. ولقد قام الإا ث  ,عة ضابةة درخت الةريقة التقليديةجممو 

كما طإ    ,ن مت التأكد م) صدقس وثإاتستبعد  ,بتةإي  اطتإار يصيلي قإلي واطتإار يصيلي بعد 
تخيفر  النتااج و  ,التعلصلقياس ا تيفاظ الةلإة  ,اطتإارا  يصيليا  مؤجال  بعد إخإوعن م) انتهاء التجربة

 1990,   اتموعة الضابةة يف االطتإاري) اليفور  واملؤجمب ىإى ما يلي: اتموعة التجريإية تيفوقت عل

Cliburn.) 

طرااه امليفاهيص بوصيفها قاعد  معرفية منظمة لتدريس  اختعمال (Pankratius : 1990 دراخة انكريوس  
وقد هدفت الدراخة إى معرفة اختعمال  ,وقياس تثرها يف التحصيمب الدراخياليفيزايء لةلإة املر لة ال انوية 

وطإ  املنهج  طرااه امليفاهيص يف تدريس اليفيزايء لةلإة املر لة ال انوية وقياس تثرها يف التحصيمب الدراخي
ة ( طالإا  وطالإة ومشلت تربع جمموعا  جتريإية ووا د  جمموع87وتكونت عينة الدراخة م)  ,التجرييب

( فقر  بصيغة االطتإار املتعدد  وقد مت تةإي  االطتإار 30ضابةة واختعمال اطتإارا  يصيليا  مكون م) 
على عينة الدراخة قإمب التدريس وبعده واختعمال يليمب التإاي) يف املعاجلا  اإل صااية وتظهر  الدراخة 

 النتااج اآلتية: 
بن اتموعا  لصاحل طلإة كمب جمموعة وجود فرق    داللة إ صااية يف التحصيمب الدراخي  -1

 جتريإية مقارنة  اتموعة الضابةة. 
وجود فروق    داللة إ صااية يف التحصيمب الدراخي وملصلحة طلإة اتموعة التجريإية األوى  -2

 .((Pankratius, 1990ة والرابع
يف تدريس موضوعن م)  اخت دام اخرتاتيجية اخلارطة امليفاهيمية( Okebukola,1990 دراخة اوكيإوكوال 

الطتإار قو  اخت دام اخلارطة امليفاهيمية الكتساب الةلإة التعلص  ا  ,ماد  اال ياء مها الإيئة والوراثة
( م)  كور جامعة الجوس 75( م) اإلث  و 63( طالإا جامعيا   138وتجرى دراختس على   ,املعىن

 Lagos ) طتإاري) قإلي وبعد  لقياس التعلص  ا املعىن يف واخت دم ا ,يف نيجرياي ملر لة ما قإمب الت رج
( تدربت على اخت دام 63أبن قسص العينة إى جمموعتن: جتريإية عددها   ,موضوعي الوراثة والإيئة
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مث تعلمت موضوع الوراثة  ,اخلرااه امليفاهيمية يف موضوعا  غري امل صصة للدراخة قإمب إجراء الدراخة
( 75تما اتموعة الضابةة فقد بلغ عددها   , دام اخلرااه امليفاهيميةوالإيئة ملد  ثال  تخابيع اخت
ومت عممب اطتإار قإلي وبعد  لكمب م) اتموعتن قإمب إجراء الدراخة وبعد  ,طالإا تعلموا الةرق التقليدية

هر  النتااج وجود فروق  ا  داللة ا صااية يف ظوت ,انتهاء تدريس املوضوعن لقياس التعلص  ا املعىن
األداء لصاحل اتموعة التجريإية مما يدل على تن التعلص  ا املعىن يتأثر إجيابيا  اخت دام اخرتاتيجية اخلرااه 

 (. Okebukola, 1990  امليفاهيمية
هدفت هله الدراخة إى فعالية اخت دام اخلرااه امليفاهيمية يف عملية (  Harton , 1993 دراخة هارتون 

مت اشتقاق تربعة تخئلة منها وهي: ما تثر اخت دام  ,العديد م) الدراخا التعليص والتعلص ملل صا  
اخلرااه امليفاهيمية على يسن اجتاها  الةلإة؟ وهمب هناك فرق يف التحصيمب واالجتاها  عند اخت دام 

 طرااه يعدها الةلإة؟ وهمب هناك فرق يف تثر اخت دام اخلرااه امليفاهيمية يعزى ملتغري اجلنس؟
وعند يليمب نتااج هله  ,تتعل  اخت دام اخلرااه امليفاهيمية كأدا  تدريس ,( دراخة19مت تناول  

فقد بينت الدراخا   ,الإياث  تشري إى اجلان  اإلجيايب ألثر هله اخلرااه على التحصيمب واإلجتاها 
وكللك  ,(% يف املواضيع اليت تجريت عليها الدراخة68( %  إى 50تن معدل التحصيمب يرتيفع م) 

ولك) مل تظهر فروق  ا  داللة إ صااية بن  ,وجد تثر إجيايب لل رااه امليفاهيمية على اجتاها  الةلإة
عندما  ,وكان يصيمب الةلإة تفضمب م) يصيمب املعلمن ,اخلرااه اليت يعدها الةلإة على التحصيمب

 .Horton, 1993)  اخت دموا اخلرااه أبنيفسهص

الدراخة إى التعرف على مدى فعالية طرااه امليفاهيص يف التدريس م( هدفت هله 1996دراخة عقروق 
لةلإة املر لة األخاخية وتثر هله الةريقة على التحصيمب واال تيفاظ بإعض امليفاهيص العلمية. وتكونت 

( طالإا  وطالإة موزعن على مدرختن م) مدارس منةقة اربد األوى للعام 500عينة هله الدراخة م) 
( 218عددها  وضابةة ,(طالإا  وطالإة282قسموا إى جمموعتن جتريإية وعددها   م1994الدراخي 

فقر   33طالإا  وطالإة. وقامت الإا  ة إبعداد اطتإار يصيلي يف موضوع املوجا  والصو  تكون م) 
اج الإا  ة للمعاجلة اال صااية يليمب التإاي) ال نااي وكانت نتا واخت دمت ,م) نوع االطتإار م) متعدد
 الدراخة على النحو التاي: 
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وجود فروق  ا  داللة ا صااية يف التحصيمب الدراخي تعزى إى طريقة التدريس لصاحل طريقة طرااه 
امليفاهيص. ووجود فروق  ا  داللة ا صااية يف االطتإار املؤجمب و لك لصاحل الةالإا  وطرااه امليفاهيص 

  م(.1996 , عقروق

إى تقصي تثر اخت دام طرااه امليفاهيص يف يصيمب طلإة الصف  ( هدفتم2000دراخة الضإاعي   
مت  ,( طالإا  وطالإة314ال انو   اد  الكيمياء يف مدينة عدن. وأتليفت عينة الدراخة م)   ال اين

درخت الةريقة  ,( طالإا  وطالإة154تقسيمهص عشواايا  اي جمموعتن. اتموعة الضابةة وعدد تفرادها  
 ,درخت اخت دام طرااه امليفاهيص ,( طالإا  وطالإة160التقليدية. واتموعة التجريإية وعدد تفرادها  

واطتإارا  يصيليا  بعداي  لقياس  ,وتعد  الإا  ة جمموعة م) طرااه امليفاهيص للموضوعا  امل تار 
 ( ومت اطتإار صحة اليفروض اخت دام يليمب التةإي ,اليفهص ,التحصيمب الدراخي  ستوايتس ال الثة التلكر

واطتإار   (. وقد اخيفر  نتااج الدراخة ع) االيت: وجود فرق دال  ( ANOVA-2 التإاي) التنااي 
ومتوخه  ,اليت درخت اخت دام طرااه امليفاهيص ,ا صاايا  بن متوخه يصيمب طالب اتموعة التجريإية

كما   ,و لك لصاحل اتموعة التجريإية ,الةريقة التقليدية يصيمب طالب اتموعة الضابةة اليت درخت
اخيفر  ع) وجود فرق دال ا صاايا بن متوخه يصيمب درجا  طالإا  اتموعة التجريإية اليت درخت 
اخت دام طرااه امليفاهيص ومتوخه يصيمب طالإا  اتموعة الضابةة اليت درخت الةريقة التقليدية 

 .م (2000 ,عيالضإا  ولصاحل الةالإا 

م( هدفت هله الدراخة إي معرفة تثر اخت دام طرااه امليفاهيص على التحصيمب 2000دراخة املدين  
( طالإا م) 68الدراخي يف ماد  العلوم لةالب اصف السابع االبتدااي, تكو  عينة الدراخة م)  

رعر طالب الصف السادس االبتدااي مي لون فصلن يف مدرخة املساعد  النمو جية االبتدااية يف ع
التجرييب م) طال جمموعيت الدراخة, جمموعة جتريإية درخت اململكة السعودية, واخت دم املنهج شإس 

اخت دام طرااه امليفاهيص, وتطرى ضابةة درخت الةريقة االعتيادية, واخت دم يليمب التإاي) 
 املصا  , وتظهر  نتااج الدراخة ما يلي:
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درجا  اتموعة التجريإية ومتوخه درجا  وجود فروق  ا  داللة ا صااية بن متوخه  -1
اتموعة الضابةة يف التحصيمب الإعد  لصاحل اتموعة التجريإية عند مستواي   التلكر واليفهص 

 والتةإي (منيفصلة وجمتمعة.
وجود فروق  ا  داللة ا صااية بن متوخه درجا  اتموعة التجريإية ومتوخه درجا   -2

   إعد  لصاحل اتموعة التجريإية يف املهار  األكادميية. اتموعة الضابةة يف التحصيمب ال

( هدفت هله الدراخة إى الإحث ع) اثر اخت دام إخرتاتيجية طرااه امليفاهيص 2003دراخة اليفارخي  
م) الكتاب املدرخي بعنوان  يف يصيمب طالإا  املر لة اإلعدادية يف ماد  اجلغرافيا يف الو د  األوى

األممب للتعليص األخاخي يف بركاء التابعة ملديرية الرتبية والتعليص  نةقة الإاطنة جنوب  يف مدرخة  السكان(
( طالإة وقد مت اطتيارهص الةريقة العشوااية ع) طري  81وقد تكونت عينة الدراخة م)   ,يف عمان

ريإية وجت ,(طالإة درخت الةريقة املعتاد 41القرعة ومت تقسيمهما إى جمموعتن ضابةة وعددها  
 ,واخت دمت الإا  ة منهج شإس التجرييب ,( طالإة ودرخت بةريقة طرااه امليفاهيص40وعددها  

وجود فروق دالة إ صاايا  بن متوخةي التحصيمب الكلي يف االطتإار التحصيلي  وتشار  النتااج إى
إ صاايا  بن للمجموعتن التجريإية والضابةة لصاحل اتموعة التجريإية. وكللك وجود فروق دالة 

متوخةي يصيمب جمموعا  الدراخة يف مستواي  التلكر واليفهص والتةإي  م) بن املستواي  املعرفية اليت 
 .م(2003 ,اليفارخي  يقيسها االطتإار لصاحل اتموعة التجريإية

( هدفت هده الدراخة إى  اثر اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص يف تدريس  م2003دراخة صابر   
علص النيفس على اكتساب بعض امليفاهيص وتنمية االجتاه حنوه لدى طالإا  السنة ال انية ال انوية تديب 

 ,جمموعتن بةريقة عشوااية ( طالإة مت توزيعهص إى77وتكونت عينة الدراخة م)   , حافظة جد 
وتعد   ,يديةوجمموعة ضابةة درخت الةريقة التقل ,جمموعة جتريإية درخت بةريقة طرااه امليفاهيص

وقد تخيفر  النتااج إى وجود فروق  ,واعتمد  الدراخة على املنهج التجرييب ,الإا  ة اطتإارا  يصيليا  
دالة إ صاايا  بن متوخةي درجا  التحصيمب لةالإا  اتموعة التجريإية واتموعة الضابةة يف االطتإار 

التةإي  واالطتإار  ,اليفهص ,التلكر ىمستو عند  املؤجمب( وكللك االطتإار الإعد  ,التحصيلي املعريف
 .م(2003 ,صابر التجريإية الكلي( لصاحل اتموعة 
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( اثر اخت دام طرااه امليفاهيص يف تدريس اجلغرافيا على التحصيمب وتنمية التيفكري م2004بدو   
رااه اإلختدالي لدى تالميل الصف ال اين اإلعداد . وهدفت هله الدراخة إى تقصي تثر اخت دام ط

امليفاهيص يف يصيمب امليفاهيص اجلغرافية وتنمية التيفكري اإلختدالي لدى تالميل الصف ال اين اإلعداد . اتإع 
املنهج الوصيفي فيما يتعل  إبعداد اإلطار النظر  للدراخة والدراخا  السابقة  الإا ث يف الدراخة

املنهج شإس التجرييب يف التدريس التةإيقي  ,وإعداد الو د   طريةة الوط) العريب الةإيعية والسياخية (
واخت دم الإا ث مواد وتدوا   ,بتصميص اتموعتن "التجريإية والضابةة" املتكافئتن م) التالميل

كتي  التلميل ومت مب يف و د  طريةة الوط) العريب الةإيعية والسياخية مصاغة وفقا  :  الدراخة األتية
علص لتدريس و د  طريةة الوط) العريب الةإيعية والسياخية وفقا  ملعايري دليمب امل ,ألخلوب طرااه امليفاهيص
اطتإار يصيلي يف و د  "طريةة الوط) العريب الةإيعية والسياخية م) إعداد  ,وتخس طرااه امليفاهيص

وتخيفر   دالي بشقيس "اإلختنإاطي د اإلختقرااي" م) إعداد الإا ث.تاطتإار التيفكري اإلخ ,الإا ث
( بن متوخةي درجا  تالميل 0.01وجود فرق دال إ صاايا عند مستوى   الدراخة ما يلي:نتااج  

و لك يف اطتإار  ,اتموعة التجريإية ودرجا  تالميل اتموعة الضابةة  لصاحل تالميل اتموعة التجريإية
 .م(2004 ,بدو  التحصيمب الإعد  

( تجريت هله الدراخة يف مدينة املوصمب وهدفت إى معرفة تثر اخت دام م2005دراخة اليوخيفاين  
تكونت  ,املهارا  اجلغرافية لعدد م)طرااه امليفاهيص يف اكتساب تلميلا  الصف اخلامس اإلبتدااي 

( 28  )( تلميل  م) تلميلا  الصف اخلامس اإلبتدااي يف مدينة املوصمب منه56عينة الإحث م)  
 ,تدا  الإحث م) مقياس للمهارا  اجلغرافية وتكونت ,( للمجموعة الضابةة28و  للمجموعة التجريإية

تظهر  النتااج وجود فرق دال إ صاايا  بن متوخةي درجا  اتموعة التجريإية والضابةة ولصاحل 
 م(.2005 ,اليوخيفاين  امليفاهيصاليت درخت خبرااه  لتجريإيةاتموعة ا

الدراخة إى اختقصاء فاعلية اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص يف ( هدفت هله 2005دراخة اليفال ا  
يصيمب طالب الصف ال ام) األخاخي يف األردن يف ماد  قواعد اللغة العربية مقارنة الةريقة اإلعتيادية 

 ,موزعن يف تربع شع : شعإتان للمجموعة التجريإية ,( طالإا  وطالإة123وتكونت عينة الدراخة م) 
وتعد دليال  للمعلص تعاد فيس صياغة موضوعا  الكتاب املقرر  بةريقة  ,عة الضابةةوشعإتان للمجمو 
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واطتإارا  يصيليا  قام بتنيفيده قإليا  وبعداي وتظهر  نتااج الدراخة ع) وجود فروق دالة  ,اخلرااه امليفاهيمية
 ا صاايا  لصاحل اتموعة التجريإية اليت درخت اخت دام طرااه امليفاهيص. 

تثر اخت دام طرااه امليفاهيص  إى( هدفت هله الدراخة إى التعرف م2007الشكرجي والةااي دراخة 
يف اكتساب طالإا  الصف الرابع العام للميفاهيص اجلغرافية يف مدينة املوصمب. ولتحقي  هدف الإحث 

وطإقت التجربة يف العام  ,طةه تدريسية وتعد اطتإار للميفاهيص ت( طرااه للميفاهيص ووضع9 تعد  
. واخت دم 2005-12-15لغاية  2005-11-1وبدت  التجربة م)  م2006-م2005الدراخي 

التصميص التجرييب  و اتموعتن إ دامها ضابةة اخت دمت الةريقة اإلعتيادية يف التدريس واألطرى 
املدارس االعدادية  م) بن اطتري  اثنوية القادخية للإنا  قصداي   جتريإية اخت دمت طرااه امليفاهيص.

 ,م) طالإا  الصف الرابع العام ( طالإة61وقد تكونت عينة الإحث م)  وال انوية يف مدينة املوصمب 
عشواايا  لتم مب اتموعة التجريإية وشعإة  ب(  شعإة  ت( اطتري  ب(  ,قسمت العينة على شعإتن  ت(

موعتن يف عدد م) املتغريا . طإقت الإا  تان عند ومتت عملية التكافؤ بن ات لتم مب اتموعة الضابةة
 عوجلتالإياث  و  و  للت ,انتهاء التجربة اطتإار امليفاهيص لقياس اكتساب الةالإا  للميفاهيص اجلغرافية

وتظهر  النتااج تيفوق اتموعة التجريإية على اتموعة الضابةة يف اكتساب امليفاهيص اجلغرافية  ,إ صاايا  
النتيجة توصلت الإا  تان إى فاعلية طريقة طرااه امليفاهيص يف التدريس وبناء عليس  وم) طالل هله

 م(.2007 ,الشكرجي  قدمت الإا  تان عددا  م) التوصيا  واقرت تا إجراء دراخا  مكملة للإحث احلاي
الصف ( اثر اخت دام طرااه امليفاهيص يف تةوير اإلبداع يف الرايضيا  لةلإة م2009دراخة جني     

السابع األخاخي يف تربية قإاطية. هدفت الدراخة التعرف إى واقع إبداع الرايضيا  يف املنهاج اليفلسةيين 
واخت دم الإا ث  ,وفاعلية اخت دام اخلرااه امليفامهية وتةويرها لإلبداع لةلإة الصف السابع االخاخي

 ,تجربة امليدانية املتضمنة جمموعتنوالل  يتضم) اخت دام ال ,املنهج التجرييب يف إعداد هله الدراخة
 اللي) ,وأتليفت جمموعة الدراخة م) طلإة الصف السابع األخاخي ,وال انية جتريإية ,األوي ضابةة

وقد بلغ  جص  ,(م2009\م2008يدرخون يف املدارس احلكومية يف مديرية قإاطية للعام الدراخي  
يف املدارس احلكومية  ,تعليص يف مديرية تربية قإاطيةاتتمع الدراخي  س  إ صاايا  مديرية الرتبية وال

( طالإا  95وبلغ عدد الةلإة يف مدارس الوكالة   ,شعإة 87( طالإا  وطالإة  موزعن على 2697 
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( طالإا  وطالإة موزعن على 50وبلغ عدد الةلإة يف املدارس اخلاصة   ,شع  3وطالإة موزعن على 
(. وقد م2009\م2008قإاطية لسنة   \ية يف مديرية الرتبية والتعليص شعإتن.  قاعد  الإياث  الرتبو 

وكانت كمب مدرخة يتو  على ثال  شع   ,و لك لغرض إجراء الدراخة ,اطتري  عشواايا  مدرختان
واخت دم الإا ث تدا  الدراخة واليت مت لت اطتإار يصيلي  ,( طالإا  253 يث بلغ عدد طلإة العينة  

وكان عدد الةلإة يف كمب شعإة م) الشعإة الضابةة والتجريإية فوق قيمة املتوخه م) إعداد الإا ث 
احلسايب لعدد الةلإة يف الشعإة الوا د  يف الوضع الةإيعي والل  يعترب احلد األدىن حلجص اتموعة يف 

ااج وبعد يليمب الإياث  تظهر  نت ,وهي درجة جيد  جدا  تيفي أبغراض الدراخة ,الدراخا  التجريإية
 الدراخة  ما يلي:

( يف واقع 0.05. تإن تنس ال توجد فروق  ا  داللة إ صااية ع) مستوى الداللة اإل صااية  &= 
إبداع الرايضيا  يف املنهاج اليفلسةيين وفاعلية اخت دام اخلرااه امليفاهيمية وتةويره لةلإة الصف السابع 

 واال تيفاظ عند اتموعة الضابةة. ,والإعد  ,األخاخي يف مديرية تربية قإاطية بن القياخا  القإلي

( يف واقع إبداع 0.05. تإن تنس توجد فروق  ا  داللة إ صااية ع) مستوى الداللة اإل صااية &= 
الرايضيا  يف املنهاج اليفلسةيين وفاعلية اخت دام اخلرااه امليفاهيمية يف تةوير هلا اإلبداع لةلإة الصف 

واال تيفاظ عند اتموعة التجريإية  ,ربية قإاطية بن القياخا  القإلية والإعديةالسابع األخاخي يف مديرية ت
 يف مجيع املستواي  والدرجة الكلية.

(يف واقع إبداع 0.05. تإن انس توجد فروق  ا  داللة إ صااية ع) مستوى الداللة اإل صااية &= 
يفاهيمية يف تةوير هلا اإلبداع لةلإة الصف الرايضيا  يف املنهاج اليفلسةيين وفاعلية اخت دام اخلرااه امل

والدرجة الكلية  ,القدر  التصويرية ,القدر  العددية ,السابع األخاخي يف القياس الإعد : القدر  املكانية
 بن اتموعتن الضابةة والتجريإية ولصاحل اتموعة التجريإية.

(  يف واقع إبداع 0.05اإل صااية &= . تإن تنس توجد فروق  ا  داللة إ صااية ع) مستوى الداللة 
الرايضيا  يف املنهاج اليفلسةيين وفاعلية اخت دام اخلرااه امليفاهيمية يف تةوير هلا اإلبداع لةلإة الصف 

 السابع  األخاخي يف مديرية تربية قإاطية بن القياس القإلي بن اتموعتن الضابةة والتجريإية.
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( يف واقع 0.05ة ا صااية ع) مستوى الداللة اإل صااية  &= . تإن تنس ال توجد فروق  ا  دالل
إبداع الرايضيا  يف املنهاج اليفلسةيين وفاعلية اخت دام اخلرااه امليفاهيمية يف تةوير هلا اإلبداع لةلإة 

 ,جني   الصف السابع األخاخي يف مديرية تربية قإاطية بن اال تيفاظ عند اتموعة التجريإية والضابةة
 م(.2009

( هدفت هله الدراخة إى معرفة تثر اخت دام طرااه امليفاهيص يف تدريس 2011دراخة احلرايب و س)  
وقد اخت دم املنهج  ,العلوم على التحصيمب لدى طالإا  الصف السادس م) مر لة التعليص األخاخي

سادس مت اطتياره) بةريقة قصديس م) طالإا  الصف ال ,طالإة 60شإس التجرييب لعينة مكونة م) 
كمب جمموعة مكونة م)   ,لقد مت تقسيص الةالإا  اي جمموعتن , درخة بلقيس العاصمة صنعاء

يف  ن درخت اتموعة  , يث مت تدريس اتموعة التجريإية اخت دام طرااه امليفاهيص ,(طالإة30 
( 15 يليا  مكوث  م) ان اطتإارا  يصولتحقي  تهداف الدراخة اخت دم الإا  ,الضابةة الةريقة التقليدية

 ,التةإي ( ,اليفهص ,لقياس التحصيمب يف ثال  مستواي  معرفية  التلكر ,فقر  م) نوع االطتإار م) متعدد
 ,وتخيفر  نتااج الدراخة إى وجود فروق  ا  داللة ا صااية يف التحصيمب العام لصاحل اتموعة التجريإية

اليفهص بن اتموعتن التجريإية  ىالتلكر ومستو  ىيف  ن ال توجد فروق دالة ا صاايا عند مستو 
 م(.2011 ,احلرايب  والضابةة

 
 
 

 اثلثا:جمموعة دراسات استخدمت أساليب تدريسية مصاحبة السرتاتيجية خرائط املفاهيم
هدفت هله الدراخة إى اخت دام اخلرااه امليفاهيمية واخرتاتيجية التعلص  م(2000دراخة عإيدا   

 , يث تجرى عإيدا  دراختس مست دما  طرااه امليفاهيص يف تدريس طالبس ضم) جمموعا  ,التعاوين
حماوال  تقصي تثر دمج هاتن االخرتاتيجيتن على اليفهص امليفاهيمي لةلإة الصف السابع األخاخي يف 

 ,مت تقسيمهص عشواايا  إى شعإة لإلث  ,( طالإا وطالإة91ماد  العلوم. وأتليفت عينة دراختس م)  
ودرختا بةريقة طرااه امليفاهيص والتعلص التعاوين وشعإتن  ,وشعإة لللكور شكلتا اتموعة التجريإية
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وتظهر  النتااج تن هناك فروقا   ودرختا الةريقة التقليدية. ,ضابةتن إ دامها لإلث  واالطر  لللكور
موعة الضابةة والتجريإية  ا  داللة إ صااية يف اليفهص امليفاهيمي عند طلإة الصف السابع بن ات

 م(.2000 ,عإيدا   التجريإيةولصاحل اتموعة 
( تثر اخت دام دور  التعلص وطرااه امليفاهيص يف اكتساب امليفاهيص التارخيية م2004دراخة مصةيفى   

هدفت الدراخة إى معرفة تثر  ,لةالإا  الصف األول املتوخه يف ماد  التاريخ واالجتاه حنو املاد 
اختعمال دور  التعلص وطرااه امليفاهيص يف اكتساب امليفاهيص التارخيية واالجتاه حنو املاد  لةالإا  الصف 
األول املتوخه يف ماد  التاريخ ولتحقي  تهداف الإحث مت اطتيار التصميص التجرييب التام    الضإه 

( طالإة للمجموعة 32( طالإة بواقع  94عينة الإحث م)  اجلزاي لالطتإار الإعد  والقإلي وتكونت 
( طالإة لكمب اتموعة التجريإية ال انية واتموعة الضابةة 31التجريإية األوى اليت درخت  دور  التعلص( و 

 براون وتظهر  الدراخة ما يلي:  –اللتن درختا اختعمال طرااه امليفاهيص ومعادال  بريخون وخإريمان 
 اختعمال دور  التعلص يف اكتساب امليفاهيص على طرااه امليفاهيص والةريقة التقليدية.  فاعلية -ت

 فاعلية الةريقة التقليدية يف تنمية االجتاه حنو ماد  التاريخ على دور  التعليص وطرااه امليفاهيص -ب

 م(.2004 ,مصةيفي 
رااه امليفاهيمية يف اكتساب هدفت هله الدراخة إى تقصي تثر الإنااية واخل (م2004دراخة الشمليت  

 ,(طالإا  وطالإة 454وقد تكونت عينة الدراخة م)   ,طلإة املر لة األخاخية العليا للميفاهيص اليفقهية
( شع  لإلث . ولتحقي  تغراض الدراخة قام 9( شع  لللكور و  9( شعإة منها   18موزعن على  

يقيس درجة اكتساهبص  ,ة األخاخية العلياالشمليت إبعداد اطتإار يصيلي لكمب صف م) صيفوف املر ل
كما قام الشمليت إبعداد املاد  التعليمية لو دا  اليفقس لكمب م) الصف ال ام) والتاخع   ,للميفاهيص اليفقهية

وبعد اإلنتهاء م) تةإي   ,والعاشر وف  طريقيت دور  التعلص ت د النما ج الإنااية واخلرااه امليفاهيمية
 وقد تخيفر  الدراخة ع) النتااج األتية: ,م2004م) العام  الدراخة طالل اليفصمب األول

وجود فروق  ا  داللة إ صااية يف اكتساب طلإة املر لة األخاخية العليا  ال ام) والتاخع والعاشر(  -
 للميفاهيص اليفقهية تعزى إى الةريقة املست دمة يف التدريس ولصاحل طلإة اتموعة التجريإية. 

داللة إ صااية يف اكتساب طلإة املر لة األخاخية العليا  التام) والتاخع ( عدم وجود فروق  ا   -
 للميفاهيص اليفقهية تعزى إى اجلنس .
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وجود فروق  ا  داللة ا صااية يف اكتساب طلإة املر لة االخاخية العليا  الصف العاشر فقه (  -
 م(.2004 ,الشمليت ث  اجلنس ولصاحل اإلإى للميفاهيص اليفقهية تعزى 

( هدفت هله الدراخة إى التعرف على اثر التدري  اخت دام التعلص اليفرد  م2006دراخة احلإاشنة  
والتعلص التعاوين القاامن على اخرتاتيجية اخلرااه امليفاهيمية يف التعإري الكتايب واجتاها  طالإا  املر لة 

الصف العاشر األخاخي يف  ( طالإة م) طالإا  77مست دما  عينة قوامها   ,االخاخية يف االردن
 -ومت توزيع العينة عشواايا  على ثال  جمموعا  وهي: ,مدرخة املزار ال انوية للإنا 

( 25جمموعة جتريإية تدرس التعلص اليفرد  القااص على اخرتاتيجية اخلرااه امليفاهيمية وعدد افرادها   -
 طالإة.

( 26اخرتاتيجية اخلرااه امليفاهيمية وعدد افرادها  جمموعة جتريإية تدرس التعلص التعاوين القااص على  -
 طالإة.

( طالإة. وللوصول إى تهداف الدراخة 29وجمموعة ضابةة تدرس الةريقة التقليدية وعدد افرادها   -
قامت هبا إ دى  ,قاامة على اخرتاتيجية اخلرااه امليفاهيمية ,(طةة دراخية 20صمص احلإاشنة  

وكما قامت األطرى التعلص التعاوين. وبعد تن يق  احلإاشنة م)  ,اتموعتن التجريإيتن التعلص اليفرد 
 -تظهر  الدراخة النتااج االتية: ,صدقها

( بن متوخةا  تداء الةالإا  يف .050وجود فروق  ا  داللة ا صااية عند مستوى الداللة   -1
  التعإري الكتايب ولصاحل اتموعتن التجريإيتن كال علي  د .اتموعا  ال الثة يف

( بن متوخةا  اتموعتن .050عدم وجود فروق  ا  داللة ا صااية عند مستوى داللة  -2
 م(.2006 ,احلإاشنة  التجريإيتن يف التعإري الكتايب

التعلص املعدلة واخلرااه م( هدفت هله الدراخة إى اختقصاء فاعلية دور  2007دراخة اخلوالد  
واكتساب مهارا  عمليا  العلص لدى طالب الصف  ,امليفاهيمية يف التحصيمب الدراخي يف ماد  األ ياء

( 280األول ال انو  العلص مقارنة الةريقة التقليدية ولتحقي  هدف الدراخة تكونت عينة الدراخة م  
مدرخة إث    ,نو  العلمي يف مدرختنطالإا  وطالإة موزعن على خت شع  م) الصف األول ال ا
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 ,ومدرخة  كور( ووزعت الشع  عشواايا  لتشكيمب اتموعة الضابةة اليت تدرس الةريقة التقليدية
وال انية اليت تدرس اخت دام طرااه امليفاهيص  ,واتموعة التجريإية األوى اليت تدرس اخت دام دور  التعلص

التحصيلي ومقياس مهارا  التيفكري العلمي واظهر  النتااج وجود   يث اخت دم تداتن مها: االطتإار
فروق دالة ا صاايا  يف التحصيمب تعزى الخرتاتيجية التدريس لصاحل الةالب اللي) درخوا اخت دام دور  

 مقارنة الةالب اللي) درخوا الةريقة التقليدية. ,التعلص واخلرااه امليفاهيمية

بن أتثري التعلص اليفرد  والتعلص التعاوين اخت دام طريةة امليفاهيص على التعلص  ( Kwon, 2009 دراخة كون 
 ,( طالإا  م) طالب الصف السابع م) املدارس املتوخةة161املدرخي. تكونت عينة الدراخة م)  

 وال انية درخت بةريقة التعلص ,قسموا إى ثال  جمموعا : اتموعة األوى درخت بةريقة التعلص اليفرد 
وال ال ة درخت بةريقة التعلص التعاوين اخت دام طريةة امليفاهيص.  ,اليفرد  اخت دام طريةة امليفاهيص

اخت دم اطتإار يف اليفهص الدراخي لتقييص اتموعا . وقد تظهر  نتااج الدراخة تن هناك أتثريا  اجيابيا  
ر  نتااج الدراخة تن الةالب واضحا  خلريةة امليفاهيص على فهص الةالب للتعلص املدرخي. وكللك تظه

وبنوا اخلرااه بشكمب ممتاز جدا م) تولئك اللي) بنوا  ,اللي) بنوا طرااه امليفهوم بتعاون كانوا تك ر جنا ا
 (.       ,Kwon (2009 طرااه امليفاهيص بشكمب منيفرد

امليفاهيص ( هدفت هله الدراخة إى معرفة تثر اخت دام اخرتاتيجييت طرااه م2013دراخة ابو مرق  
 ,( يف تنمية التيفكري االختدالي يف اجلغرافيا لدى طالإا  الصف التاخع األخاخي بغز vوالشكمب  

 ,( طالإة م) الصف التاخع األخاخي108واتإعت الدراخة املنهج شإس التجرييب لعينة مكونة م)  
ثالثة  ىالةالإا  عل(  يث تتوزع 2013 درخة فهمي اجلرجاو  األخاخية  ت( للإنا  للعام الدراخي  

وفصلن كمجموعة جتريإية إ دامها تدرس  ,فصمب كمجموعة ضابةة تدرس الةريقة اإلعتيادية ,فصول
( طالإة يف كمب  36بواقع   ,(  vواألطرى تدرس الشكمب   ,اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص

انية: اطتإار لقياس مهارا  التيفكري وال  ,ىواخت دمت الدراخة تداتن األوي: تدا  يليمب احملتو  ,جمموعة
وتشار  النتااج إى وجود فروق  ا  داللة ا صااية بن متوخه درجا  جمموعا   ,االختدالي

واتموعة الضابةة( يف  ,(  vوالتجربة ال انية الشكمب   ,الدراخة ال ال   التجريإية األوي خلرااه امليفاهيص
 م(.2013 ,ابو مرق   جمموعة طرااه امليفاهيصاطتإار مهارا  التيفكري االختدالي لصاحل

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Kwon+So+Young%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Kwon+So+Young%22
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 الدراسات السابقة  ىالتعليق عل 

 األهداف:
فصمب الدراخا  السابقة يف الدراخة احلالية جمموعة م) الدراخا  تتعل  خبرااه امليفاهيص وجمموعة  تناول

اطالع الإا  ة على العديد م) الدراخا   وم) طالل ,م) املتغريا  اليت تطتليفت على  س   تهدافها
فقد قامت بعرض جمموعة متنوعة م) هله  ,السابقة لألختيفاد  منها يف اجلان  النظر  واجلان  التةإيقي

الدراخا  و لك لتناخإها مع الإحث احلاي مع اتيفاق الإعض يف متغري الدراخة والل  يتيف  مع الإحث 
الدراخة احلالية مع األطتالف يف املتغريا   نيفس موضوع تناول إعضهاف ,احلاي وتطتالف الإعض األطر

ودراخة  ,م(2005اليفال ا    ودراخة ,م(2004م مب: دراخة  جوج  ,اليت تناولتها كمب دراخة
ودراخة  ,م(1993ودراخة هارتون  ,م(1990ودراخة كليإورن , ه(1428اجلهيمي 
ودراخة  ,م(2009دراخة جني  و  ,م(2007ودراخة الشكرجي والةااي  ,م(2005اليوخيفاين 
دراخة  ,ومنها ما تناولت نيفس املوضوع واملتغري الل  تناولتس الدراخة احلالية م مب  ,م(1990اوكيإوكوال 
ودراخة الشكرجي  ,م(2004ودراخة  جوج  ,ه(1428واجلهيمي  ,م(1996عقرون 
 ,م(2003ودراخة صابر  ,م(2011ودراخة احلرايب و س)  ,م(2007والةااي 

كما تن بعضها تناول املوضوع ووا د م)  ,م(2000ودراخة الضإاعي  ,م(2003اخةاليفارخي ودر 
 م(.2004املتغريا  تشابس مع متغري الدراخة احلالية م مب دراخة بدو  

يف  ن تناولت بعض الدراخا  عملية الدمج بن موضوع الإحث احلاي وموضوع آطر م مب: دراخة 
كما قامت دراخا  آطرى بدمج نيفس موضوع   ,م(2013مرق م( ودراخة تبو 2000عإيدا  

دراخة  (, و2007دراخة طوالد   الإحث احلاي مع موضوع آطر على نيفس املتغري م مب:
م(. كما تناولت بعض الدراخا  السابقة اخت دام 2004ودراخة الشمليت  ,م(2004مصةيفى 

م( اليت 1993امليفاهيص م مب دراخة هارتون اخلرااه امليفاهيمية وتثرها على يسن اجتاها  الةلإة حنو 
تثر اخت دام اخلرااه امليفاهيمية على يسن اجتاها  الةلإة؟ وهمب هناك فرق يف  هدفت إى معرفة

م( الل  هدفت 2003ودراخة صابر  ,التحصيمب واالجتاها  عند اخت دام طرااه يعدها الةلإة
يف تدريس علص النيفس على اكتساب بعض امليفاهيص إى  اثر اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص  دراختس
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إى التعرف على اثر التدري  اخت دام  م( الل  هدفت دراختس2006ودراخة احلإاشنة  ,وتنمية االجتاه
التعلص اليفرد  والتعلص التعاوين القاامن على اخرتاتيجية اخلرااه امليفاهيمية يف التعإري الكتايب واجتاها  

 م(2013م( ودراخة تبو مرق 2004. كما اتيفقت دراخة بدو  اخية يف االردنطالإا  املر لة االخ
على اخت دام طرااه امليفاهيص وتثرها على التحصيمب وتنمية التيفكري اإلختدالي. يف  ن اتيفقت دراخة  

م( على اخت دام طرااه امليفاهيص وتثرها على التحصيمب 1996ودراخة عقرون  ,م(1990كليإورن  
م( الو يد  اليت تناولت طرااه امليفاهيص وتثرها على 2009لص. إال تن دراخة جني  واإل تيفاظ التع
 تةوير اإلبداع. 

 العينة:
تنوعت عينا  الدراخا  السابقة على  س  كمب دراخة منها دراخا  تناولت املر لة األخاخية م مب: 

ودراخة  ,م(2011ودراخة احلرايب و س)  ,م(2005ودراخة اليوخيفاين  ,م(1996دراخة عقروق 
كما تناولت جمموعة م) الدراخا  املر لة املتوخةة م مب: دراخة   ,م(2006احلإاشنة 
 ,م(2009ودراخة جني   ,م(2004ودراخة بدو   ,م(2003ودراخة اليفارخي  ,م(2004مصةيفى 

خة تبو ودرا ,م(2009ودراخة كون  ,م(2004ودراخة الشمليت  ,م(2000ودراخة عإيدا  
 م(.2013مرق 

 ,ه(1428ودراخة اجلهيمي  ,م(2004والدراخا  اليت تناولت املر لة ال انوية م مب: دراخة  جوج 
 م(.2003ودراخة صابر  ,م(2000ودراخة الضإاعي 

تما النسإة للدراخة احلالية  ,م(1990تما الدراخا  اليت تناولت املر لة اجلامعية م مب: دراخة اوكيإوكوال 
 فقد مت لت يف تالميل املر لة املتوخةة.

 أدوات الدراسة:
اطتليفت تدوا  الدراخة يف الدراخا  السابقة و لك  ا يتناخ  وطإيعة وتهداف تلك الدراخا  وهي   

واالطتإار  ,كما يلي:  يث اتيفقت يف جمملها على اخت دام األدا  اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص
 ,م(2004التحصيلي املعريف مع اطتالف بعضها على قياس عدد املستواي  املعرفية م مب دراخة  جوج 

ودراخة  ,م(1996ودراخة عقرون  ,م(1990ودراخة اوكيإوكوال  ,م(1990ودراخة كليإورن 
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ودراخة الشكرجي  ,م(2003ودراخة صابر  ,م(2003ودراخة اليفارخي  ,م(2000الضإاعي 
ودراخة  ,م(2000ودراخة عإيدا   ,م(2011ودراخة احلرايب و س)  ,م(2007والةااي 
م(. وبعض م) الدراخا  2009ودراخة كون  ,م(2004ودراخة الشمليت  ,م(2004مصةيفى 

اعتمد  يف تنيفيد جتارهبا على نيفس تدوا  الدراخا  السابقة مع اعتماد مقاييس وتدوا  آطرى م مب: 
ه امليفاهيص واالطتإار التحصيلي وإعداد مقياس االجتاه لقياس ( اليت تناولت طراا1428دراخة اجلهيمي 
و دليمب  ,م( الل  اعتمد يف دراختس على اخت دام كتي  التلميل2004ودراخة بدو    ,اجتاه الةالب
ودراخة  ,اإلختقرااي(–اطتإار التيفكري اإلختدالي اإلختنإاطي, واالطتإار التحصيلي و املعلص للتدريس

ودراخة  ,عتمد يف األدا  على اخت دام مقياس املهارا  اجلغرافيةم( ا2005اليوخيفاين 
وقد اعتمد   ,م( اخت دم يليمب احملتوى واطتإار لقياس مهارا  التيفكري اإلختدالي2013تبومرق 

الإا  ة يف دراخة الإحث احلاي األدا  األوى طرااه امليفاهيص و األدا  ال انية االطتإار التحصيلي والل  
 عض الدراخا  السابقة.يتيف  مع ب
 املنهج:

عليس فإن املنهجية املتإعة يف الدراخة  ,تعد منهجية الإحث اخلارطة اليت على تخاخها تسري الدراخة
وهو الل  يست دم التجربة يف اطتإار اليفروض وحيدد العالقة بن متغريي)  ,هو املنهج التجرييب ,احلالية

واليت  ,واخت دمت الإا  ة هله املنهجية بعد اطالعها على العديد م) الدراخا  السابقة ,تو تك ر
 وم) الدراخا  اليت اعتمد  املنهج التجرييب م مب  دراخة  ,تشاهبت يف طإيعتها مع طإيعة الدراخة احلالية

دراخة الشكرجي  ,م(2003ودراخة صابر  ,م(1990ودراخة انكريوس  ,م(1990كليإورن 
تما الدراخا  السابقة اليت   ,م(2004ودراخة مصةيفى  ,م(2009ودراخة جني   ,م(2007ااي والة

ودراخة  ,ه(1428ودراخة اجلهيمي  ,م(2004اخت دمت املنهج شإس التجرييب م مب دراخة  جوج 
ودراخة تبو  ,م(2011ودراخة احلرايب و س)  ,م(2004ودراخة بدو   ,م(2003اليفارخي 

  .م(2013مرق 
 :النتائج
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تعممب كمب دراخة على يقي  تهدافها م) طالل خلسلة م) اإلجراءا  املنهجية العلمية وملا كان الغرض 
م) الدراخا  السابقة هو اإلختيفاد  منها يف أتخيس دراخة علمية و لك م)  يث املنهج فهي كللك 

ا . وم) هنا ميك)  ا  تمهية يف معرفة مدى صحة النتااج يف الدراخة احلالية وتةابقها مع تلك الدراخ
 يث تتيفقت تغل  الدراخا  يف النتااج واليت تظهر  ع)  ,عرض مقارنة فيما بن تلك الدراخا 

وجود فروق دالة ا صاايا  بن متوخةي درجا  طالب اتموعة التجريإية واتموعة الضابةة يف االطتإار 
 ,ه(1428ودراخة اجلهيمي  ,م(2004التحصيلي  ولصاحل اتموعة التجريإية م مب: دراخة  جوج 

ودراخة  ,م(2003ودراخة اليفارخي  ,م(1996ودراخة عقرون  ,م(1990ودراخة اوكيإوكوال 
 م(.2005ودراخة اليفال ا   ,م(2004ودراخة بدو   ,م(2003صابر 

م( ع) وجود فروق  ا  داللة ا صااية يف التحصيمب العام لصاحل 2011واتيفقت دراخة احلرايب و س) 
واطتليفت أبهنا ال توجد فروق دالة ا صاايا عند مستوى التلكر ومستوى اليفهص بن  ,تجريإيةاتموعة ال

فاعلية اختعمال دور  م( على 2004.يف  ن تطتليفت دراخة مصةيفى اتموعتن التجريإية والضابةة
يدية يف تنمية فاعلية الةريقة التقلو  ,التعلص يف اكتساب امليفاهيص على طرااه امليفاهيص والةريقة التقليدية

 .االجتاه حنو ماد  التاريخ على دور  التعليص وطرااه امليفاهيص
 
 
 
 

 اخلالصة
هدفت بعض الدراخا  السابقة إى معرفة فاعلية اخت دام اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص يف التحصيمب  -1

 الدراخي وهلا ما يتيف  مع الدراخة احلالية.
الدراخا  السابقة يف املاد  العلمية املست دمة فيها طرااه اطتالف الدراخة احلالية ع) تغل  -2

 امليفاهيص.
تشابس بن الدراخا  السابقة والدراخة احلالية و لك يف اإلهتمام  عرفة تثر اخت دام طرااه  -3

 امليفاهيص يف التحصيمب الدراخي.
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 تشابس بعض الدراخا  مع الدراخة احلالية يف اخت دام املنهج التجرييب. -4
 دراخة احلالية ع) الدراخا  السابقة م) ث ية عينة الدراخة والإيئة اليت جترى فيها.اطتالف ال -5
 اعتماد تغل  الدراخا  السابقة مع الدراخة احلالية على االطتإار التحصيلي. -6
 تنوع العينا  يف الدراخا  السابقة  ا خيدم تهداف كمب دراخة. -7
تهدافها. ولك) كان هناك شإس امجاع على تنوعت تدوا  الدراخة يف الدراخا  السابقة بتنوع  -8

 اخت دام طرااه امليفاهيص واالطتإار التحصيلي.
 

 استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
 . ميك) تةإي  طرااه امليفاهيص على خمتلف املرا مب الدراخية -1
 تدعيص اإلطار النظر  للدراخة احلالية. -2
 .كييفية ترتي  إجراءا  الدراخة بشكمب مرت   -3
التأكيد على تمهية وأتثري تشكال اخلرااه امليفاهيمية يف اخت دامها على املستوى التحصيلي لدى  -4

 خواء صممت لو دها تو مصا إة أل  طريقة تدريسية. ,الةلإة
والعممب على التوصمب إى نتااج ميفيد  يف  ,وم) هلا املنةل  تصإح لدى الإا  ة دافع إلجراء هله الدراخة

 للرفع م) مستوى التحصيمب الدراخي لدى املتعلص.   اتال املعريف
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 الفصل الثالث
 إحثجراءا  املنهجية املتإعة يف الاإل

 
 
 
 
 
 

 املقدمة.
دوا  يتندداول هددلا اليفصددمب مدد) الدراخددة التعريددف  ددنهج الإحددث وجمتمعددس والعينددة وطريقددة اطتيددار العينددة واأل

جددراءا  املتإعدة يف تةإيدد  التجربدة ويديددد وال إددا  وعدرض اإلاملسدت دمة يف الإحددث وطدرق قيدداس الصددق 
 خالي  اال صااية املست دمة يف معاجلة ويليمب الإياث  ومناقشة النتااج.األ
 

 منهج البحث:
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ن الإحث يف اإلشكاليا  املتعلقة العلوم اإلنسانية يتةل  منا وصديفها وصديفا  دقيقدا  بغيدة احلصدول علدى إ 
والنظر إى تك ر املناهج العلمية املتإعة يف دراخة  ,  الآلزمة لتيفسريها تيفسريا  علميا  تكرب قدر م) املعلوما

ن اليفكددر  تالتجددرييب  يددث شددكاليا  خددنجد تن األخددلوب التحليلددي االنسدد  هلددا هددو املددنهج إلم ددمب تلددك ا
 ا كددان هندداك موقيفددان متشدداهبان يف مجيددع النددوا ي مث إنددس تالدديت يقددوم عليهددا الإحددث التجددرييب تددتل ص يف 

  تن إطدر فد ددمها دون اآلت لف عنصر معن مد)  وتطر  د املوقيفن دون اآلت إى ضيف عنصر معنت
فالدراخددددا   ,غيدددداب هددددلا العنصددددرإى و توجددددود هددددلا العنصددددر املضدددداف  ىإ ىطددددتالف يف النتددددااج يعددددز إ

ض توضدددح العالقدددة السدددإإية املتوقعدددة بدددن بعدددض املتغدددريا  و عدددد  فدددرو تالتجريإيدددة تقدددوم بوضدددع فدددرض وا دددد 
ندس ميكد) الإا دث مد) معدرف ت يدث  ,عددم صدحة اليفدرض التجدرييب وتكدد صدحة ؤ التجربة اليفعلية لت ىوجتر 

 (.ه1420 ,عإداحليفيظ النتيجة  املتغري التابع(  ىاثر السإ   املتغري املستقمب( عل
نددس ت يددث  لإحددث احلدداينسدد  لةإيعددة ااملددنهج التجددرييب اعتإدداره املددنهج األ االإحثواتإعددت الإا  ددة يف هددل

 التحصدددديمب الدراخددددي  دددداد  الرتبيددددة  ىيتدددديح دراخددددة اثددددر  اخددددت دام طددددرااه امليفدددداهيص( املتغددددري املسددددتقمب علدددد
 وتددتص عمليددة يديددد عالقددا  التددأثري والتددأثر بددن ,اإلخددالمية( املتغددري التددابع  اخددت دام االطتإددار التحصدديلي

مددد) تجدددمب تسدددهيمب  ,إى تيفسدددري حيددداكي واقدددع الظددداهر  تو املشدددكلة حمدددمب الدراخدددة املتغدددريا  املتعددددد  وصدددوال  
 .( يإن  لك1والرخص التوضيحي رقص   ,دراختها والتعاممب معها بدقة وموضوعية

 
 ( للخطوات االجرائية لدراسة1رسم توضيحي رقم )

 جمتمع البحث

للعدام الدراخدي  مداليزايكواالملإدور يتم مب جمتمع الإحث يف طلإة الصف السابع األخاخي يف املددارس الليإيدة  
مددوزعن علددى ثددال  مدددارس موجددود   ,تلميددل وتلميددل  58م وبلددغ عدددد التالميددل فيهددا 2018- م2017
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يف  دن  ,املددارس الليإيدة كواالملإدوروقد مت تطل عدد املدارس املتواجد  يف كواالملإور م) إدار   ,بكواالملإور
واليفصددددول الدراخددددية اخلاصددددة الصددددف السددددابع مدددد) التعلدددديص  ,مت تطددددل الإيدددداث  املتم لددددة يف عدددددد التالميددددل

 األخاخي م) كمب مدرخة م) املدارس الليإية املوجود  يف كواالملإور.
 

 2017للعام الدراسي  ماليزايكواالملبور الليبية   طلبة الصف السابع األساسي يف املدارس منجمتمع البحث ( يبني 1جدول رقم)
 م 2018-

 

 

 

 

 

 عينة البحث

لصغر  جص اتتمع  ا يتناخ  مع الإحث حبيث تكون متكافئدة مد)  قصدية نظرا   مت اطتيار العينة بةريقة
واملتم لددة   ,(2كمددا هددو مإددن يف اجلدددول رقددص    التحصدديمب الدراخددي. ىث  ومسددتو  يددث عدددد الددلكور واإل
وقدددد مت اطتيدددار العيندددة مددد) هدددله املدرخدددة  ,بكواالملإدددور Damai Ampangمدرخدددة يف السدددنة السدددابعة يف 

مقسددمن  ,لوجددود تكددرب عدددد مدد) تالميددل الصددف السددابع األخاخددي فيهددا مدد) بددن املدددارس الليإيددة األطددرى
إي جممددوعتن إ دددامها  يددث مث تقسدديص العينددة  (2كمددا هددو مإددن يف امللحدد  رقددص    ,علددى فصددلن دراخددين

( 15مت دمب اتموعدة التجريإيدة    ىطر واآل ,( طالإا 8و ( طالب 5( منهص  13مت مب اتموعة الضابةة  
حبيدددث مت مراعدددا  التقدددارب يف % مددد) جمتمدددع الدراخدددة. 48.3بنسدددإة  ,( طالإدددا 9( طدددالب و 6مدددنهص  

املسدددتوى التحصددديلي للمجمدددوعتن مددد) طدددالل درجدددا  االطتإدددار القإلدددي الدددل  مت دددمب يف ا دددد االطتإدددارا  
كمدا خديأيت توضديحس يف جزايدة تكدافؤ العيندة. وقدد بلدغ   , وقت خداب الدورية اليت قامت هبا معلمة املاد  يف

 النسبة اإلانث الذكور عدد الطلبة أسم املدرسة
 %29.3 10 7 17 الليإية كواالملإور
 %22.4 8 5 13 داما  كواالملإور
 %48.3 17 11 28 داما  تمإان 

 %100 35 23 58 اتموع
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ث  مددد) مددد) اإل 17مقابدددمب ( %39.28  بنسدددإة 11عددددد الدددلكور مددد) اتمدددوعتن الضدددابةة والتجريإيدددة 
( يإدن توزيدع العيندة علدى اتمدوعتن 2اجلدول رقدص  و . (%60.72  بنسإةاتموعتن الضابةة والتجريإية 

 ث ( والنسإة.إ-والتجريإية حبس  اجلنس   كورالضابةة 
 اجلنس والنسبةتوزيع افراد عينة الدراسة علي اجملموعتني الضابطة والتجريبية حبسب (: يبني 2جدول ) 

 
 
 
 

 
 

 % نسبة االانث %نسبة الذكور اجملموع اانث ذكور اجملموعة
 %62 %38 13 8 5 الضابطة
 %60 %40 15 9 6 التجريبية
 %100 %100 28 17 11 اجملموع
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 افراد عينة الدراسة علي اجملموعات الضابطة والتجريبية حبسب اجلنس( يوضح 2رقم )رسم 

 
 أدوات البحث

 اخت دمت الإا  ة تداتن يف هلا الإحث ومها: 
خاخددددية يف و ددددد  :  يددددث قامددددت الإا  ددددة إبعددددداد طددددرااه للميفدددداهيص األخرررررائط املفرررراهيم األدا  األوى:
عدداد إخاخي بناءا  على األخدس العلميدة يف خالمية للصف السابع م) التعليص األماد  الرتبيىة اإلالعإادا  

طرااه امليفاهيص اليت تتنوع حبس  عدد امليفداهيص وتيفرعاهتدا  يدث قامدت الإا  دة بتحديدد املوضدوعا  املدراد 
و لدددك بتحديدددد امليفددداهيص األخاخدددية العامدددة  ,خاخدديةاأل سومددد) مث يليدددمب كدددمب موضدددوع إى مكوثتددد ,تدريسددها

والعمددمب علددى رخددص طددرااه تشددممب جمموعددة مدد) الدددواار واملربعددا   ددول تلددك  ,وامليفدداهيص األك ددر طصوصددية
 ,و لك االجتاه م) العام إى اخلداص يف تلدك امليفداهيص.  يدث تشدار نوفداك ,ورخص اخلةوط بينها ,امليفاهيص

يسددري بسددهولة تك ددر عندددما توضددع امليفدداهيص اجلديددد  تو معدداين  إن الددتعلص  ا املعددىن ,بددوب ,جوزيددف وجددوي)
 ,نوفددددداك  الشدددددكمبفدددددإن طدددددرااه امليفهدددددوم ينإغدددددي تن تكدددددون هرميدددددة  ,امليفهدددددوم يدددددت ميفددددداهيص توخدددددع وتمشدددددمب

يف  , ددا يتناخدد  مددع املوضددوعا  والةريقددة العنكإوتيددة ,الإا  ددة الةريقددة اهلرميددة  وقددد اعتمددد م(.1995
 ,(2  لحدد  رقددصمخاخددية وتيفرعاهتددا ال انويددة لتدددريس تالميددل اتموعددة التجريإيددة كمددا يف توضدديح امليفدداهيص األ

وبللك يإدت العرض والشرح امليفهوم األخاس ويتددرج يتدس إى امليفداهيص األك در طصوصدية. وقدد تخدتيفاد  
 ,املةددر  الإا  ددة يف بناءهددا خلددرااه امليفدداهيص يف هددلا الإحددث  جموعددة مدد) الدراخددا  السددابقة م ددمب  دراخددة

 م(.2009 

5 8

38

62

6 9

40

60

11 17

100 100

ذكور  اناث %نسبة الذكور %نسبة االناث 
الضابطة التجريبية المجموع



94 
 

فاعليددددة  ىقامددددت الإا  ددددة بإندددداء االطتإددددار التحصدددديلي لقيدددداس مددددد االختبررررار التحصرررريلي: :ال انيددددة األدا 
وعددد  ,خاخديطلإدة الصدف السدابع األ ىالتحصديمب الدراخدي لدد ىمسدتو  ىاخرتاتيجية طدرااه امليفداهيص علد

موزعة على ثالثدن  مقاي( ,كممبت ,اطرت م) بن األقواس ,صح وطةأ ,تخئلة االطتإار تتكون م) متعدد
 .وتتإعت الإا  ة طةوا  إعداد االطتإار اجليد ,فقر 

 خطوات بناء االختبار 
 حتديد الغرض من االختبار: -1

الكشدددف عددد) فعاليدددة اخدددرتاتيجية طدددرااه امليفددداهيص يف  وضدددع االطتإدددار مددد) تجدددمب حبدددث تربدددو  يهددددف إى
 ,خاخدي يف املددارس الليإيدة  داليزايطلإدة الصدف السدابع األ ىخدالمية لددالتحصيمب الدراخي  اد  الرتبيدة اإل

التقددومي(  ,الرتكيدد  ,التحليددمب ,التةإيدد  ,اليفهددص ,واعتإددار تصددنيف بلددوم ملسددتواي  التحصدديمب املعددريف  التددلكر
 حبيث توزع األخئلة لتغةي تلك اجلوان . ,للقياس تخاخا  

 حتليل احملتوي:  -2
خدددالي  تأبندددس ت دددد  (Berlsson يدددمب احملتدددو  عندددد بريلسدددون ( ميفهدددوم يله1426تورد عإيددددا  وآطدددرون   

الوصددف املوضددوعي واملددنظص والكمددي للمضددمون الظدداهر كمدداد  مدد) مددواد  الإحددث العلمددي الدديت هتدددف إى
 م(.2002 ,إيدا  عاالتصال 

خاخدددي ملددداد  الرتبيدددة طلإدددة الصدددف السدددابع األ ىوقدددد قامدددت الإا  دددة بتحليدددمب دروس العإدددادا  املقدددرر  علددد
الغسدددددمب( مث  ,الوضدددددوء ,امليفددددداهيص الرايسدددددية وهدددددي  الةهدددددار  إى ,خدددددالمية الددددديت طإقدددددت عليهدددددا الةريقدددددةاإل

إددن كييفيددة يليددمب ي (3اخددت رجت امليفدداهيص اليفرعيددة الدديت تندددرج يددت هددله امليفدداهيص الرايسددية. ملحدد  رقددص 
 حمتوى املوضوعا  املقرر  يف هله الدراخة.

 
 
 
 حتديد نوع مفردات االختبار: -3



95 
 

خدئلة املوضدوعية ملدا تتميدز بدس مد) مدزااي مد) ندوع األ اجتهدد  الإا  دة تن تكدون فقدرا  االطتإدار التحصديمب
وعددددم طضدددوعها للاتيدددة  ,املعدددريف للمقدددرر ى يدددث ميكددد) مددد) طاللدددس تغةيدددة مجيدددع جوانددد  احملتدددو  ,اجيابيدددة

التصدددحيح.  يددددث مت اعتمدددداد جدددددول املواصدددديفا  املعمددددول بددددس يف يديددددد نوعيددددة ميفددددردا  االطتإددددارا   ددددا 
 يددث يعددد بندداء جدددول  ,هددداف السددلوكية املددراد يقيقهددا مدد) تدددريس املدداد  الدراخدديةيتناخدد  وطإيعددة األ

يف ضدوء األهدداف التعليميدة احملددد   يإدىنو  ,طتإار اخلةو  الرابعة يف بناء االطتإدار التحصديليمواصيفا  اال
وبندداءا  علددى  لددك فقددد  ,م(1987 ,تبددو لإددد  املتوطددا  مدد) تعلددص موضددوع مقددرر تو و ددد  دراخددية حمدددد  

( والدل  مد) 3رقص  ملح   ,طضاع الدروس املراد اعداد االطتإار فيها جلدول املواصيفا قامت الإا  ة إب
حبيدددث بلدددغ العددددد املةلدددوب ليفقدددرا   ,طتإدددار بشدددكمب علمددديخدددئلة االتطاللدددس متكندددت الإا  دددة مددد) صدددياغة 

 . مت صياغتها على شكمب تخئلة موضوعية ,موزعة على األهداف السلوكية الستة ,فقر  30االطتإار 
 
 صدق احملكمني:  -4

 ,(5املت صصدن وعدددهص   ,قامت الإا  ة بعرض اخئلة االطتإار التحصديلي علدي جمموعدة مد) احملكمدن
وبناءا  على آراء احملكمن مت تغيري االطتإار بشكمب كامدمب ليتناخد  مدع تلدك املال ظدا  (  4امللح  رقص  

الدددديت كانددددت يف جمملهددددا تتعلدددد  الصددددياغة وشددددكمب االطتإددددار مددددع مراعددددا  املضددددمون الددددل  يتم ددددمب يف و ددددد  
ة  يدددث كدددان االطتإدددار يف صدددورتس األوليددد ,العإدددادا  يف مددداد  الرتبيدددة اإلخدددالمية للصدددف السدددابع األخاخدددي

-13-11-10-9-4-3-2-1بعضدددها مقاليدددة م دددمب السدددؤال  (  5امللحددد  رقدددص  خدددؤال  30يشدددممب 
-16-15-14-12-8-7-6-5( وبعضدددها اآلطدددر موضدددوعية م دددمب السدددؤال   17-20-29-30
 ما يلي: وقد اتيف  احملكمن على ,( 18-19-21-22-23-24-25-26-27-28
اليت ال تتناخ  مع الوقت واملهار  التعإريية تن هلا االطتإار يشممب عدد كإري م) األخئلة املقالية  -ت

لدى التالميل مما يشكمب صعوبة اإلجابة على األخئلة والتاي ال يكون االطتإار تدا  جيد  لقياس 
 التحصيمب الدراخي للتالميل.

تن األخئلة املوضوعية يف هلا االطتإار ال تشممب فقرا  ك ري  تساعد على التقييص اجليد للمستوى  -ب
 للتالميل. التحصيلي
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  ,( 18والسؤال    ,( 5عدم تناخ  األخئلة وعدم تو يدها يت تخئلة مو د  كما يف السؤال   - 
اإلضافة إى تن االطتإار ال يتناول األهداف السلوكية بشكمب واضح مما ييفقد  ,كم ال وليس احلصر

 االطتإار القدر  على تقييص تلك االهداف السلوكية لدى التالميل.
االطتإار م) داار  قياس املستواي  الدنيا يف اجلان  املعريف لريتقي لقياس العمليا  جي  تن خيرج  - 

 العقلية يف مستوايهتا الدنيا. 
 ألبد تن يكون االطتإار تنعكاس مل رجا  التعلص. -ج

 يث تقلص عدد اخئلة  ,وبعد األطل أبرآء ومال ظا  احملكمن مت تعديمب االطتإار بشكمب جدر 
 ,واالطتيار م) متعدد ,تخئلة الصح واخلةأ ,تنوعت هله األخئلة بن التعرييفا  ,لةتخئ 5االطتإار إى 

 ,الرتكي  ,التحليمب ,اليفهص ,حبيث مشلت األهداف السلوكية املتم لة يف تصنيف بلوم  التلكر ,والتكملة
ف السابع اإلضافة إى مراعا  تناخ  هلا االطتإار إى العمر العقلي لتالميل الص ,التةإي ( ,التقومي

 (.6وكللك تناخ  االطتإار للوقت امل صص ألدااس ملح  رقص  ,التعليص األخاخي
 
  :اختبار صدق وموثوقية االختبار - 5

 Millerيشري   يث ( (Cronba,ch’s Alphaكرونإاخ تليفا اطتإار الإا  ة اخت دمت االطتإار ثإا  ولقياس

وتطدددرون   Hairوتفددداد ,شددديوعا  واخدددت داما  لقيددداس ثإدددا  االطتإدددار الةرااددد ( إى تهندددا مددد) تك دددر 1995(
وتشدددري  ,فدددوق فمدددا ((0.60(  يدددث تن جدددود  األدا  تتحقددد  إ ا زاد معامدددمب كرونإددداخ تليفدددا عددد) 2006 

وهددلا يدددل علددى تن االطتإددار يتمتددع بدرجددة عاليددة مدد)  0.72نتددااج اطتإددار اليفددا كرونإدداخ ان قيمددة ال إددا  
  (.Hair 2010   للتةإي وصال يتسال إا  

 
 التكافؤ بني اجملموعتني التجريبية والضابطة )االختبار القبلي( -6

االعتمدددداد علددددى نتددددااج ت ددددد ابةة قإددددمب اجددددراء الإحددددث مت ضددددللتحقدددد  مدددد) تكددددافؤ اتمددددوعتن التجريإيددددة وال
 سدددداب  يددددث مت  ,االطتإددددارا  الدوريددددة الدددديت اجرهتددددا معلمددددة املدددداد  يف وقددددت خدددداب    ابددددة اطتإددددار قإلددددي
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قإلي  الطتإار اال ىاملتوخةا  احلسابية واالحنرافا  املعيارية لدرجا  نتااج اتموعة الضابةة والتجربية عل
 :(3 كما هو مإن يف اجلدول 

 ( يبني املتوسطات احلسابية3جدول )
 واالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعة الضابطة والتجريبية علي االختبار القبلي جملموعة الدراسة

حجم  موعةاجمل
 العينة

 االختبار القبلي
 االحنراف املعياري الوسط احلسايب

 2.52932 15.6923 13 الضابطة
 2.96808 14.6667 15 التجريبية

( بينمدا بلدغ املتوخده 15.6923ن املتوخده احلسدايب للمجموعدة الضدابةة بلدغ  ت (3 يتضح م) اجلدول 
توجدددددد فدددددروق ظاهريدددددة كإدددددري  بدددددن   ندددددس الت يدددددث يتضدددددح  ,(14.6667احلسدددددايب للمجموعدددددة التجريإيدددددة  

ومتوخددده درجدددا  التالميدددل يف اتموعدددة الضدددابةة  ,يإيدددةالمجموعة التجرالتالميدددل يف  متوخدددةا  درجدددا 
 قإمب الإدت يف التجربة.     

 SPSSكد م) داللة اليفروق بن املتوخةا  احلسابية للمجموعتن فقد مت توظيف الربثمج اال صااي أولت
ملعرفة اليفروق بن متوخةي درجا  طدالب اتموعتن كما هو مإدن  (T-test) طالل اخت دام اطتإارم) 

 :(4 اجلدول 
 ( يبني التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة4جدول )

 على االختبار القبلي لداللة الفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني (T)الختبار

  جص العينة اتموعة
(N) 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

 F T Sig. (2 -tailed)مستوى داللة  Fالقيمة اليفااية 

 13 الضابةة
.2640 0.612 0.976 0.338 

 15 التجريإية
اخدت دام  Fمت  سداب القيمدة اليفاايدة  ,افراد العينة حبس  اتموعدةنتااج اطتإار وملعرفة وجود تإاي) بن 

 0.612( و ستوى داللة 2640.لتحديد جتانس التإاي) وجاء  قيمتها   (Levene's Test)اطتإار لييف) 
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التجريإية(  –افراد العينة م) كلتا اتموعتن  الضابةة نتااج اطتإارا  والل  يدل على وجود جتانس بن 
 .جابة ع) االطتإار القإلياإليف 

( وهدي قيمدة غدري معنويدة عندد مسدتوى 0.976( بلغدت  Tتن قيمة اطتإار   (4 ا يتضح م) اجلدولكم
( وهدددلا يشدددري إى عددددم وجدددود فدددروق 0.338(  يدددث بلغدددت قيمدددة الداللدددة امل إتدددة إزاءهدددا  0.05داللدددة  

 اتموعة الضابةة واتموعة التجريإية يف االطتإار القإلي.معنوية بن 

 :الدراسةإجراءات تنفيذ 

( 6بواقدددع   ,( تخدددابيع3 يدددث بلدددغ عددددد األخدددابيع   ,كاندددت اليفدددرت  الزمنيدددة لتددددريس اتمدددوعتن متسددداوية
 يث مت تدريس اتموعة الضابةة يف نيفس فرت  تةإي  التجربدة  , عدل  صتن تخإوعيا   , صص دراخية

مددع اتموعددة  فددرت  تةإيدد  التجربددة واالنتهدداء منهددا يف نيفددس اليفددرت  الدديت انتهددت فيهددا ,مددع اتموعددة التجريإيددة
  .م2018-1-16و ,م2018-1-1واليت كانت يف اليفرت  ما بن  ,التجريإية

 :الدراسةالقائم علي تنفيذ 

و لدك  ,يف  ن قامت معلمة املداد  بتددريس اتموعدة الضدابةة ,قامت الإا  ة بتدريس اتموعة التجريإية
   الدراخة.جتنإا  حلدو  تثر للاتية املعلمة يف تةإي

 األساليب االحصائية 
وقإدمب تن  ,جمب يقي  تهدافها واطتإار فرضياهتات صااية املناخإة م) مت االعتماد على جمموعة املقاييس اال

جيدددد  اإلشددددار  هنددددا إى هددددله  ,نإدددددت التحليددددمب اال صددددااى للإيدددداث  املتددددوفر  والدددديت ختدددددم تغددددراض الدراخددددة
 خالي  وهي كما يلي: األ

 التيفرطح. ,االلتواء ,االحنراف املعيار ,الوخيه ,الوخه احلسايب

والدديت تددنص علددى تن  ,الطتإددار اليفرضددية الصدديفرية Tيسددت دم اطتإددار ( لعينتررني مسررتقلتني: Tاختبررار ) 
  .العالقة بن املتغري املستقمب واملتغري التابع غري معنوية
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بددن املتوخددةا  تو الوصددول اى وهددو اطتإدار معلمددي يهدددف للمقارندة حتليرل التبرراين االحررادى )االنوفررا(: 
قددرار بوجددود  تو عدددم وجددود فددروق بددن متوخددةا  األداء عنددد اتموعددا  الدديت تعرضددت ملعاجلددا  خمتليفددة 

 .هبدف التوصمب إى العواممب اليت جتعمب متوخه م) املتوخةا  خيتلف ع) املتوخةا  األطرى
 معاممب ارتإاط بريخون.

 
 اخلالصة 

منهجيدة الدراخدة بشدكلها امليفصدمب  يدث تشدتملت علدى املقدمدة ومنهجيدة تناولت الإا  دة يف هدلا اليفصدمب 
ومت التةددددرق إى األخددددلوب املسددددت دم يف القيددددام التجربددددة وعددددرض  ,واتتمددددع والعينددددة ,الدراخددددة املسددددت دمة

والتأكدددد مددد)  ,حمتوايهتدددا بعدددد التأكدددد مددد) صددددق احملتدددوى بعرضدددها علدددى جممدددوع مددد) األخددداتل  املت صصدددن
ويديددد تهددص األجددراءا  واملؤشددرا  اإل صددااية املسددت دمة يف اطتإددار فرضدديا   ,صدددق وثإددا  االطتإددار

 .(SPSS)الدراخة اخت دام احلقيإة اال صااية للعلوم االجتماعية 
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  الفصل الرابع
 نتائج البحث
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 متهيد
يشممب هلا اليفصمب عرضا  ويليال  للنتااج اليت مت التوصمب إليها بواخةة االطتإار الإعد  بعد تةإي  طريقة  

طلإددة  ىخددالمية لدددالتدددريس اخددت دام اخددرتاتيجية طددرااه امليفدداهيص يف التحصدديمب الدراخددي  دداد  الرتبيددة اإل
لدددى ثالثدددة ميفددداهيص رايسدددية وهدددي والدددل  يشدددتممب ع ,خاخدددي يف املددددارس الليإيدددة  ددداليزايالصدددف السدددابع األ

 ,الغسددددمب( مث اخددددت رجت امليفدددداهيص اليفرعيددددة الدددديت تندددددرج يددددت هددددله امليفدددداهيص الرايسددددية ,الوضددددوء , الةهددددار 
مد) تالميدل الصدف السدابع مدع ضدمان تدوفر متغدري اجلدنس  ,واقتصر  الدراخدة التجريإيدة علدى عيندة قصددية

يف يليددددمب تسدددداؤال   ( SPSS)ث ( وقددددد مت اخددددت دام احلقيإددددة اال صددددااية للعلددددوم االجتماعيددددة إ ,  كددددور
لإا  دددة هددله النتدددااج بشدددكمب علمدددي وموضددوعي و لدددك  قارنتهدددا بنتدددااج بعدددض ت اومددد) مث ثقشددد ,الدراخددة

راخدة الدراخا  السابقة الديت هلدا عالقدة  وضدوع هدله الدراخدة وفيمدا يلدي عدرض ويليدمب ومناقشدة نتدااج الد
 لنحو التاي:ى اوهي عل

 
 (Tests of Normality)أواًل: اختبار التوزيع الطبيعي للعينة 

فدراد العيندة تتإدع للتوزيدع الةإيعدي و لدك الجدراء تجداا  إن علدى تد يدطتإار التوزيع الةإيعدي لتأكاء اجر إمت 
 .طتإار فرضيا  الدراخة احلاليةالاالطتإارا  املعلمية املناخإة 
 للتوزيع الطبيعي( Kolmogorov-Smirnov)( بني نتائج اختبار 1اجلدول )

 االختبار
aSmirnov-Kolmogorov Skewness Kurtosis 

df Sig. التفلطح االلتواء 
 989.- 394.- 0.143 13 اجملموعة الضابطة
 828.- 212.- *0.200 15 اجملموعة التجريبية

 
ان قديص االلتدواء والدتيفلةح الطتإدار اتمدوعتن الضدابةة والتجريإيدة تقدع مدا بدن  (1رقص  يتضح م) اجلدول 

للتوزيددددددع الةإيعددددددي كانددددددت بقيمددددددة ( aSmirnov-Kolmogorov)ن نتيجددددددة اطتإددددددار ت+ ( كمدددددا 1اى  -1 
( للمجموعددة التجريإيددة وهددي اكددرب مدد) مسددتوى الداللددة 0.200( للمجموعددة الضددابةة وبقيمددة  0.143 
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ممدا يسدمح لندا االخدتمرار يف  ,ل على ان مجيع القيص تتإع التوزيع الةإيعدي بدرجدة جيدد ( وهلا يد0.05 
 هداف الدراخة واطتإار فرضياهتا. ت إىاجراء االطتإار  اال صااية املعلمية للوصول 

 اثنيا: اختبار فرضيات البحث 

ومتوخددده درجدددا   توجدددد فدددروق  ا  داللدددة إ صدددااية بدددن متوخددده درجدددا  تالميدددل اتموعدددة التجريإيدددة -
 تالميل اتموعة الضابةة يف االطتإار الإعد  لصاحل اتموعة التجريإية .

( بددددن اتموعددددا  األربعددددة جمموعددددة  الددددلكور 0.05توجددددد فددددروق  ا  داللددددة إ صددددااية عنددددد مسددددتوى  -
تإدار التجريإية( وجمموعدة  إث  التجريإيدة( وجمموعدة  الدلكور الضدابةة( وجمموعدة  إث  الضدابةة( يف االط

 جمموعة  إث  التجريإية(.  لصاحل الإعد  
 صدااية بدن الدلكور واإلث  يف اتموعدة التجريإيدة يف االطتإدار الإعدد  لصداحل إتوجد فروق  ا  داللدة  -

 اإلث .
( بررني متوسررطات درجررات تالميررذ 0.05: توجررد فررروق دالررة احصررائيا عنررد مسررتوى)وىلالفرضررية األ

رجرررات اجملموعرررة الضرررابطة يف االختبرررار البعررردي لصرررا  اجملموعرررة اجملموعرررة التجريبيرررة ومتوسرررطات د
 التجريبية.

ملعرفدة   (T-test)ولتأكد م) داللة اليفروق بن املتوخةا  احلسابية للمجمدوعتن فقدد مت اخدت دام اطتإدار 
املتوخدددددةا  احلسدددددابية (2رقدددددص  يوضدددددح اجلددددددول  اليفدددددروق بدددددن متوخدددددةي درجدددددا  طددددددالب اتمدددددوعتن.

 االطتإار الإعد  ىاملعيارية لدرجا  اتموعة الضابةة والتجريإية علواالحنرافا  

 ( املتوسطات احلسابية2جدول ) 
 جملموعة الدراسة االختبار البعدي تبعاً  ىواالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعتني عل

حجم  اجملموعة
  العينة

 االختبار البعدي
 االحنراف املعياري الوسط احلسايب

 4.31307 28.4615 13 الضابطة
 6.98638 51.3333 15 التجريبية
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( واحنددددراف معيددددار  28.46ان املتوخدددده احلسددددايب للمجموعددددة الضددددابةة بلددددغ   (2 يتضددددح مدددد) اجلدددددول
( 6.98واحنددددراف معيددددار    ,(51.33( بينمددددا بلددددغ املتوخدددده احلسددددايب للمجموعددددة التجريإيددددة  4.31 

 .بن اتموعة التجريإية واتموعة الضابةة يف نتيجة االطتإار الإعد  ا  كإري   ظاهراي    يث يظهر هناك فرقا  
على  لداللة الفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني (T)يبني نتائج اختبار (3)جدول 

 االختبار البعدي.

  جص العينة اتموعة
(N) 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

- F T Sig. (2مستوى داللة  Fالقيمة اليفااية 
tailed) 

 13 الضابةة
5.619 0.025 -10.567 .000 

 15 التجريإية
 Fافددددراد العينددددة حبسدددد  اتموعددددة مت  سدددداب القيمددددة اليفاايددددة نتددددااج اطتإددددارا  وملعرفددددة وجددددود تإدددداي) بددددن 
( و سددتوى 5.619لتحديددد جتددانس التإدداي) وجدداء  قيمتهددا   (Levene's Test) اخددت دام اطتإددار لددييف)

افدراد العيندة مد) كلتدا اتمدوعتن نتدااج اطتإدارا  والل  يدل على عددم وجدود جتدانس بدن  0.025داللة 
 .االطتإار الإعد التجريإية( يف  , الضابةة

معنويدددة عندددد ( وهدددي قيمدددة -10.567( بلغدددت  Tتن قيمدددة اطتإدددار  ( 3  اجلددددول رقدددص كمدددا يتضدددح مددد)
( وهددلا يشددري إى وجددود فددروق 0.000(  يددث بلغددت قيمددة الداللددة امل إتددة إزاءهددا  0.05مسددتوى داللددة  

 ,اتموعددة الضددابةة واتموعددة التجريإيددة يف نتيجددة االطتإددار الإعددد  لصدداحل اتموعددة التجريإيددةمعنويددة بددن 
( بررررني 0.05عنررررد مسررررتوى) وجررررود فررررروق دالررررة احصررررائياوعليددددس يددددتص قإددددول اليفرضددددية الدددديت تددددنص علددددي 

متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وبني متوسرطات اجملموعرة الضرابطة يف االختبرار البعردي 
 لصا  اجملموعة التجريبية.
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( بني اجملموعات األربعة 0.05الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) -
ث التجريبية( وجمموعة )الذكور الضابطة( وجمموعة )إانث جمموعة )الذكور التجريبية( وجمموعة )إان

 جمموعة )إانث التجريبية(.لصا  الضابطة( يف االختبار البعدي 

ربعدة فئدا  مت دمب كدمب منهدا اجلدنس واتموعدة   كدور إى تللتحق  م) صحة هلا اليفدرض مت تقسديص التالميدل 
اتموعدددة التجريإيدددة( مت  إث -اتموعدددة الضدددابةةث  إ - كدددور  اتموعدددة التجريإيدددة -اتموعدددة الضدددابةة 

واالحنددراف املعيددار  لكددمب فئددا  املتغددريا  املسددتقلة مددع قيدداس نتددااج االطتإددار  ,اخددت راج املتوخدده احلسددايب
اخدت دام اخدرتاتيجية طدرااه امليفداهيص الإعد  للمجموعتن الضابةة والتجريإية للتعدرف علدي مددى فاعليدة 

خاخدي يف اتموعدة التجريإيدة تالميدل الصدف السدابع األ ىخدالمية لدد  الرتبية اإليف التحصيمب الدراخي  اد
ولغدرض التعدرف علدى  ,(ANOVA كما مت تةإي  يليمب التإاي) األ اد    ,والضابةة حبس  متغري اجلنس

مكمدد) اليفددروق بددن خمتلدددف فئددا  املتغددريا  املسدددتقلة مددع نتددااج االطتإدددار الإعددد  للمجمددوعتن مت إجدددراء 
ربعددددة يف عندددد وجدددود فددددروق معنويدددة بدددن خمتلدددف املتغدددريا  املسدددتقلة األ (L.S.D اطتإدددار تقدددمب فدددرق معندددو  

 التحصيمب الدراخي.

املتوخةا  احلسابية واالحنرافا  املعياريدة لددرجا  اتموعدة الضدابةة والتجريإيدة  (4رقص   ويوضح اجلدول
 فقا ملتغري اجلنس يف اتموعتن.االطتإار الإعد  و  ىعل

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 4جدول )
 ساالختبار البعدي تبعا ملتغري اجلن ىالتجريبية( عل -لدرجات اجملموعتني )الضابطة

 العينة املتغريات
 نتائج االختبار االختبار البعدي

 اعلى درجة اقل درجة االحنراف املعياري الوسط احلسايب
 43.00 20.00 8.14043 27.3333 6 ذكور اجملموعة الضابطة
 49.00 40.00 3.93700 44.0000 5 ذكور  اجملموعة التجريبية
 34.00 28.00 2.35660 31.1250 8 اانث اجملموعة الضابطة
 60.00 52.00 2.69258 56.3333 9 اانث اجملموعة التجريبية
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( واحنددراف 27.33ن املتوخدده احلسددايب للددلكور اتموعددة الضددابةة بلددغ  ت ( 4رقددص   يتضددح مدد) اجلدددول
بينما بلدغ  ,درجة 43و 20بن  االطتإار الإعد  ما ىختجااهتص علإ( يف  ن تراو ت 8.14معيار   

( يف  دن تراو دت 3.93( واحنراف معيدار   44.00املتوخه احلسايب لللكور اتموعة التجريإية بلغ  
يف  ددن تراو ددت درجددا  االطتإددار الإعددد   ,درجددة 49و 40االطتإددار الإعددد  مددابن  ىخددتجااهتص علددإ

وخددده احلسدددايب لدددإلث  وبلدددغ املت 34واعلدددي درجدددة  28لدددإلث  مددد) اتموعدددة الضدددابةة مدددابن اقدددمب درجدددة 
ث  إن ( ت4  رقددص كمددا يتضدح مدد) اجلددول  ,(2.35واحنددراف معيدار    ,(31.12اتموعدة الضدابةة  

ن تو  ,(2.69( واحندددددراف معيدددددار   56.33متوخددددده  سدددددايب بلدددددغ   ىاتموعدددددة التجريإيدددددة يصدددددلوا علددددد
 على درجة.ت 60 إىاقمب درجة  52احنصر  مابن  الإعد  درجا  االطتإار

واالحنرافدا   ن هنداك فدروق واضدحة يف املتوخدةا  احلسدابيةت (4رقدص   علدي مدا جداء يف اجلددول وأتخيسدا  
ملتغدري اجلدنس ولتأكدد  التجريإيدة( يف نتيجدة االطتإدار الإعدد  تإعدا   -املعيارية لددرجا  اتمدوعتن  الضدابةة

س فقددد مت اخددت دام اطتإددار مجمددوعتن حبسدد  متغددري اجلددنلمدد) داللددة اليفددروق بددن املتوخددةا  احلسددابية ل
 .ملعرفة اليفروق بن متوخةي درجا  التالميل م) اجلنسن(  (ANOVAايليمب التإاي) األ اد  النوف

جاابت التالميذ تبعاً إللفروق بني  (One Way ANOVA)حتليل التباين  ( نتائج اختبار5جدول )
 ملتغري اجلنس للمجموعتني

 
مصدر 
 التباين

 جمموع املربعات
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 النتيجة F Sigقيمة 

االختبار 
 البعدي

بني 
 اجملموعات

4059.506 3 1353.169 

داخل  توجد فروقات 000. 66.249
 اجملموعات

490.208 24 20.425 

  27 4549.714 اجملموع

( بلغدددت Fاأل ددداد   قيمدددة اطتإدددار يليدددمب التإددداي) ن ( ت5  رقدددص اجلددددوليف طالل النتااج املوضحة ومددد) 
( وهدددلا يشدددري إى وجدددود فدددروق معنويدددة بدددن 0.05( وهدددي قيمدددة معنويدددة عندددد مسدددتوى داللدددة  66.249 

و ددا تن قيمددة  ,جابددة علددى االطتإددار الإعددد خمتلددف فئددا  اجلددنس يف اتمددوعتن الضددابةة والتجريإيددة يف اإل
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وجود فروق معنوية بني خمتلرف علدى قإمب اليفرضية اليت تنص س تا تمال اخلةأ تقمب م) مستوى الداللة فإن
 .علي التحصيل الدراسي حبسب متغري اجلنس موعاتاجمل

 ( L.S.D) (اختبار اقل فرق معنوي  6جدول ) 
 جاابت التالميذ علي االختبار البعدي تبعاً ملتغري اجلنس للمجموعتنيإللفروق بني 

 
 
 

االختبار 
 البعدي
 
 
 

 (I اجملموعة )  (J املستوى التعليمي ) (متوسط الفروق بنيI– J) اخلطأ املعياري 
مستوى 
 الداللة

(I) group (J) group Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

 ذكور اجملموعة الضابطة
 000. 2.73666 -16.66667*  كور  اتموعة التجريإية
 133. 2.44078 3.79167- اث  اتموعة الضابةة

 000. 2.38195 -29.00000* التجريإيةاث  اتموعة 

 ذكور اجملموعة التجريبية
 000. 2.73666 16.66667*  كور اتموعة الضابةة
 000. 2.57648 12.87500* اث  اتموعة الضابةة
 000. 2.52082 -12.33333* اث  اتموعة التجريإية

 اانث اجملموعة الضابطة
 133. 2.44078 3.79167  كور اتموعة الضابةة
 000. 2.57648 -12.87500*  كور  اتموعة التجريإية
 000. 2.19605 -25.20833* اث  اتموعة التجريإية

 اانث اجملموعة التجريبية
 000. 2.38195 29.00000*  كور اتموعة الضابةة
 000. 2.52082 12.33333*  كور  اتموعة التجريإية

 000. 2.19605 25.20833* ابةةضاتموعة الاث  
االطتإددددار  ىخددددتجاا  التالميددددل علددددإن املقددددارث  بددددن تتشددددري نتااجددددس إى  ( 6اجلدددددول رقددددص  النظددددر إى 

قدد تإدن و  ,الإعد  حبس  اجلنس للمجموعتن ملعرفة اقمب فرق معنو  والدل  تظهدره جددول يليدمب التإداي)
اتموعدددة الضدددابةة والدددلكور واإلث  واإلث  يف  التالميدددل الدددلكورخدددتجاا  إوجدددود فدددروق بدددن متوخددده 

ث  ولصددداحل اإل ,(0.05اتموعدددة التجريإيدددة وهدددله اليفدددوارق بينهمدددا دالدددة إ صددداايا عندددد مسدددتوى داللدددة  
ث  اتموعددة التجريإيددة قددد يصددلوا ن التالميددل اإلتى ت ,(29.00اتموعدة التجريإيددة و توخدده  سددايب  
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بينمدددا مل يكددد) هنددداك فدددروق دالدددة  ,رجدددا  االطتإدددار الإعدددد  مقارندددة التالميدددل يف اتمدددوعتند ىعلدددتعلدددى 
 ا صاايا بن اللكور واإلث  يف اتموعة الضابةة.

 
فدراد العيندة مد) التالميدل الصدف تخدتجاا  إنال دظ وجدود فدروق واضدحة بدن  (1رقص  الرخص الإياين وم) 

ندس يدتص إوعليدس ف ,اتموعة التجريإيةإث  س  اجلنس بن اتموعتن الضابةة والتجريإية ولصاحل السابع حب
( برني اجملموعرات 0.05د فروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى)و وجقإول اليفرضية اليت تنص علدي 

( وجمموعرة األربعة جمموعة )الذكور التجريبيرة( وجمموعرة )إانث التجريبيرة( وجمموعرة )الرذكور الضرابطة
 جمموعة )إانث التجريبية(.لصا  )إانث الضابطة( يف االختبار البعدي 

 

( بررني متوسررطات درجررات التالميررذ 0.05الفرضررية الثالثررة: توجررد فررروق دالررة احصررائيا عنررد مسررتوى)
 من الذكور واإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصا  اإلانث.

-T)ث  فقدد مت اخدت دام اطتإداربدن املتوخدةا  احلسدابية تموعدة الدلكور واإللتأكد م) داللة اليفدروق 
test) .املتوخددةا   (7رقددص   يوضددح اجلدددول ملعرفددة اليفددروق بددن متوخددةي درجددا  التالميددل مدد) اجلنسددن
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 ملتغددري اجلددنس يف االطتإددار الإعددد  وفقددا   ىاحلسددابية واالحنرافددا  املعياريددة لدددرجا  اتموعددة التجريإيددة علدد
 اتموعة التجريإية.
 االختبار البعدي تبعا ملتغري اجلنس ىواالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعة التجريبية عل ( املتوسطات احلسابية 7جدول )

اجملموعة 
 التجريبية

 حجم العينة
N 

 االختبار البعدي

 .Std االحنراف املعياري Mean الوسط احلسايب
Deviation 

 3.93700 44.0000 5 ذكر
 2.72226 56.6250 8 انثى

( 3.93( واحندددراف معيدددار   44.00ن املتوخددده احلسدددايب للدددلكور  بلدددغ  ( ت7رقدددص  يتضدددح مددد) اجلددددول 
 (  يددث يظهددر هندداك فرقددا  2.722واحنددراف معيددار    ,(56.62ث   بينمددا بلددغ املتوخدده احلسددايب لددإل

 .الإعد  للمجموعة التجريإيةث  يف نتيجة االطتإار بن اللكور واإل ا  كإري   ظاهراي  
فراد العينة حبس  اجلنس يف اتموعة التجريإية مت  سداب القيمدة تنتااج اطتإارا  وملعرفة وجود تإاي) بن 

( 1.473لتحديددد جتددانس التإدداي) وجدداء  قيمتهددا   (Levene's Test)اخددت دام اطتإددار لددييف)  F اليفاايددة
فددراد العينددة مدد) كلتددا تنتددااج اطتإددارا  والددل  يدددل علددى عدددم وجددود جتددانس بددن  0.250و سددتوى داللددة 

 .الطتإار الإعد ا اتموعة التجريإية ث ( يفاإل , اللكور اجلنسن
 ( يبني التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث8جدول )

 لداللة الفروق بني متوسطات درجات التالميذ من اجلنسني يف اجملموعة التجريبية على االختبار البعدي. (T)الختبار

  جص العينة اتموعة التجريإية
(N) 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

 F T Sig. (2 -tailed)مستوى داللة  Fالقيمة اليفااية 

 11  كر
1.473 .250 -6.292 .001 

 17 ان ى
( وهي قيمة معنوية عندد مسدتوى 6.292-بلغت   (T)تن قيمة اطتإار  (8  رقص كما يتضح م) اجلدول

( وهلا يشري إى وجود فروق معنوية بن 0.001(  يث بلغت قيمة الداللة امل إتة إزاءها  0.05داللة  
صدغر مد) تو دا تن قيمدة الداللدة  ,االطتإار الإعد  للمجموعة التجريإيدةاجلنسن اللكور واإلث  يف نتيجة 
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وهدددلا يددددل علدددى وجدددود فدددروق دالدددة إ صددداايا بدددن نتدددااج االطتإدددار الإعدددد  لصددداحل  0.05مسدددتوى داللدددة 
عليددس يددتص قإددول اليفرضددية  ,(56.62كددرب وبقيمددة  املتوخدده احلسددايب األ ىث  علدد يددث يصددمب اإلث  اإل

( بني متوسطات درجات التالميذ مرن 0.05فروق دالة احصائيا عند مستوى )وجود اليت تنص علي 
 الذكور واإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصا  اإلانث.
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 متهيد:
خددوف تندداقش الإا  ددة بعددد تن مت عددرض نتددااج التحليددمب اإل صددااي اخلدداص التحليددمب واطتإددار اليفرضدديا  

بنددداء  علدددى مدددا جددداء يف نتدددااج التحليدددمب نتدددااج التحليلدددي اإل صدددااي اخلددداص يف اطتإدددار فرضددديا  الدراخدددة 
 يف اليفصمب الساب : (SPSS)اال صااي اخت دام احلقيإة اال صااية للعلوم االجتماعية 

( بني متوسطات درجرات 0.05) توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى الرئيسية االويل: " الفرضية
 تالميذ اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لصا  اجملموعة التجريبية".

  ( بدددن متوخدددةا0.05 صددداايا عندددد مسدددتوى إوى علدددى وجدددود فدددروق دالدددة نصدددت اليفرضدددية الرايسدددية األ
اتموعة  خاخي اللي) مت تدريسهص الةريقة التقليدية درجا  تالميل الصف السابع م) مر لة التعليص األ

 اتموعدة التجريإيدة( يف طدرااه امليفداهيص الضابةة( وبن نظريهص م) التالميل اللي) مت تدريسهص اخدت دام 
ولقدددد تكدددد  نتدددااج التحليدددمب اإل صدددااي وجدددود فدددروق دالدددة ا صددداايا بدددن اخدددتجاا   ,االطتإدددار الإعدددد 

 .التالميل اتموعتن الضابةة والتجريإية
  يدددث م(2004دراخدددة  جدددوج هدددله النتيجدددة تتيفددد  مدددع نتدددااج  يدددث تن  .ندددس يدددتص قإدددول اليفرضددديةإوعليدددس ف

  طرااه امليفدداهيص( إى طريقددة التدددريس ىعددز دالددة ا صدداايا  يف التحصدديمب ت   علددى وجددود فددروق ظهددر  النتددااج
إى وجددود فددروق دالددة  والدديت تظهددر  نتااجهددا م(2003كددمب مدد) صددابر    ودراخددة .ولصدداحل اتموعددة التجريإيددة

اتموعدددة التجريإيدددة واتموعدددة الضدددابةة يف االطتإدددار  لإدددةدرجدددا  التحصددديمب لة ةا إ صددداايا  بدددن متوخددد
 ةق دالدو وجدود فدر واليت تظهر  نتااج الدراخدة   (م2004و   ودراخة كرامي حممد بد ,املعريف التحصيلي

درجددا  تالميددل اتموعددة التجريإيددة ودرجددا  تالميددل اتموعددة الضددابةة  لصدداحل  ا إ صدداايا بددن متوخددة
 .و لك يف اطتإار التحصيمب الإعد  ,تالميل اتموعة التجريإية

هتمدام التالميدل إعزى الإا  ة  لك إى ما تتمتع بدس اخدرتاتيجية طدرااه امليفداهيص مد) القددر  علدى جدلب وت   
وإ دا  تيفاعمب داطمب احلصة ويول دور التالميل م) دور املتلقي للمعلومة إى دور الإا ث عد) املعلومدة 

سلسددمب يسددهص يف اخددتعاب ليحددد  تغددريا  يف معلوماتددس وربةهددا الإنيددة املعرفيددة اخلاصددة بشددكمب منةقددي ومت
املددداد  الدراخدددة املقارندددة مدددع التالميدددل الدددلي) درخدددوا الةريقدددة التقليديدددة معتمددددي) يف تعلمهدددص علدددى طريقدددة 

ممدا خدهمب علدى التالميدل يف اتموعدة التجريإيدة تخدرتجاع املعلومدا  و املعدارف   ,التلقن واحلشو للمعلوما 
 ,مللمب الل  يصا   دروس ماد  الرتبية اإلخالمية يف العداد النقاشا  الإناء  اليت تبعدهتص ع) الضجر وا
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ملدددا تتميدددز بدددس مددد) عدددرض للميفددداهيص  ,وهدددلا يددددل علدددى مناخدددإة اخدددرتاتيجية طدددرااه امليفددداهيص لةإيعدددة املددداد 
عاب يوالعالقددا  الدديت تددربه هددله امليفدداهيص بصددور  منظمددة والدديت وظيفددت قدددرا  التالميددل الإصددرية علددى اخددت

ممدا خداعد علدى الدتعلص    املعدىن  ,يربه األفكدار اجلديدد  الإنيدة املعرفيدة للمدتعلص املعلوما  بشكمب مرت  
 املإين على اليفهص بدال  م) احليفظ للمعلوما . 

طورهدددا نوفددداك   Ausubelوهدددي ترمجدددة ألفكدددار توزبدددمب  ,تعتدددرب طدددرااه امليفددداهيص إخدددرتاتيجية تعليميدددة يدددث 
Novak ,  واخت دمها يف اكتساب امليفاهيص فهدو يدر  تن اخلدرااه امليفاهيميدة تسداعد يف مت يدمب الإنداء املعدريف

وتن املعرفدددة مؤليفدددة مددد) ميفددداهيص تكدددون العالقدددة بينهدددا مإنيدددة علدددي مإدددادئ وافرتاضدددا  منظمدددة  ,املدددتعلص ىلدددد
 .(م2011 ,اخلرماين  بةريقة متسلسلة

( برني اجملموعرات 0.05ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى)توجرد فرروق  الرئيسرية الثانيرة: " الفرضية
األربعة جمموعة )الذكور التجريبيرة( وجمموعرة )إانث التجريبيرة( وجمموعرة )الرذكور الضرابطة( وجمموعرة 

 جمموعة )إانث التجريبية(. لصا  )إانث الضابطة( يف االختبار البعدي
( بن متوخةا  درجا  تالميل 0.05ى نصت هله اليفرضية على وجود فروق دالة ا صاايا عند مستو 

اتموعة الضدابةة( وبدن  خاخي اللي) مت تدريسهص الةريقة التقليدية الصف السابع م) مر لة التعليص األ
 اتموعددددة التجريإيددددة( يف االطتإددددار طددددرااه امليفدددداهيص نظددددريهص مدددد) التالميددددل الددددلي) مت تدريسددددهص اخددددت دام 

 اخدددت دام اطتإدددار يليدددمب التإددداي) األ ددداد  النوفدددامت  ,تمدددوعتنالإعدددد  حبسددد  متغدددري اجلدددنس يف كلتدددا ا

(ANOVA) ملعرفة اليفروق بن متوخةا  درجا  التالميل م) اجلنسن. 
خددددتجاا  التالميددددل الددددلكور اتموعددددة الضددددابةة والددددلكور واإلث  إوقددددد تإددددن وجددددود فددددرق بددددن متوخدددده 

ث  ولصدددداحل اإل ,(0.05عنددددد مسددددتوى داللددددة  اتموعددددة التجريإيددددة وهددددلا اليفددددرق بينهمددددا دال إ صدددداايا 
ث  اتموعددة التجريإيددة قددد يصددلوا ن التالميددل اإلتى ت ,(29.00اتموعدة التجريإيددة و توخدده  سددايب  

بينمدددا مل يكددد) هنددداك فدددروق دالدددة  ,درجدددا  االطتإدددار الإعدددد  مقارندددة التالميدددل يف اتمدددوعتنتعلدددى علدددى 
 ا صاايا بن اللكور واالث  يف اتموعة الضابةة.

( بدن  كدور اتموعدة التجريإيدة واإلث  0.05وجود فروق دالة إ صاايا عند مستوى داللدة  كما يتضح 
ن ت  ت( 16.66التجريإيددددددة  توخدددددده  سددددددايب   كددددددور اتموعددددددة الضددددددابةة ولصدددددداحل  ةوالددددددلكور اتموعدددددد
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ختجاا  اللكور اتموعة الضدابةة يف إفضمب بك ري ع) تاا  اللكور يف اتموعة التجريإية كانت اختج
 االطتإار الإعد .

 وهددددددله النتيجددددددة تتيفدددددد  مددددددع نتددددددااج الدراخددددددا  واألحبددددددا  م مب:دراخددددددة. قإددددددول اليفرضددددددية يددددددتص نددددددسإوعليددددددس ف
يف التحصديمب الدراخدي بدن وجود فدرق    داللدة إ صدااية م( واليت تظهر  نتااجس إى 1990انكريوس 

وم)  لك تدرى الإا  دة  تن اخدت دام طدرااه  اتموعا  لصاحل  جمموعة جتريإية مقارنة  اتموعة الضابةة
امليفدداهيص وعرضددها تثندداء العمليددة التعليميددة تعمددمب علددى تسددهيمب كييفيددة الددتعلص بشددكمب جيعددمب مدد) املددتعلص عنصددر 

ييدز بدن امليفداهيص الرايسدية وامليفداهيص اليفرعيدة والعالقدا  الديت فعال تثناء الدرس وتكون لديس القددر  علدى التم
تربةهدددا  بإعضدددها و ربةهدددا املعلومدددا  السدددابقة بشدددكمب تفضدددمب ممدددا جيعلهدددص حييفدددزون عقدددوهلص للوصدددول إى 

كمددددا تعمددددمب علددددى تنميددددة األدراك احلسددددي ,  املعلومددددا  املعرفيددددة أبنيفسددددهص وجعلهددددا تك ددددر ثإدددداات  ليفددددرت  طويلددددة
قاهددا املددتعلص إى جاندد  تدددعيص املسددتواي  العليددا للمعرفددة لديددس وهددلا مؤشددر واضددح  ملدددى للميفدداهيص الدديت يتل

  فاعلية طرااه امليفاهيص يف اإل تيفاظ املعلوما  عند تالميل اتموعة التجريإية.
 يث تؤد  اخرتاتيجية طريةة امليفاهيص جمموعة م) الوظااف التعليمية والتعلمية: فهدي توجدس مندا ي تعلدص 

وقددد  ,ومييددز هبددا اليفددرد بددن امليفدداهيص امليفتا يددة واملإددادئ والتعميمددا  الرابةددة ,إى تدددريإا  تك ددر معنويددةاليفددرد 
وتسددهمب  ,تزيددد مهددارا  اليفددرد يف اخددت دام تدوا  فددوق معرفيددة متوخددةة للمددتعلص فتزيددد ثقددة اليفددرد يف نيفسددس

خددتمرار حب ددي  ددول إقددي اليفددرد يف وتإ ,تعلددص بنيددة املعرفددة وعمليددا  تكوينهددا وتكددوي) العمليددا  فددوق املعرفيددة
ومتكدد) اليفددرد مدد) بندداء عالقددا  بددن ميفدداهيص معروضددة عليددس وميفدداهيص  ,ليجددد امليفهددوم املناخدد  ,بنيددة املعرفددة
  .م(2000 ,اخلةايإة  عندهمتوافر  
( برني متوسرطات درجرات 0.05توجد فروق دالة احصائيا عنرد مسرتوى) الرئيسية الثالثة: " الفرضية

 إلانث".االتالميذ من الذكور واإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصا  
( بدددن متوخدددةا  0.05نصدددت اليفرضدددية الرايسدددية ال ال دددة علدددى وجدددود فدددروق دالدددة ا صددداايا عندددد مسدددتوى 

طدرااه امليفداهيص خاخدي الدلي) مت تدريسدهص اخدت دام ة التعلديص األدرجا  تالميل الصف السابع م) مر لد
ولقد تكد  نتااج التحليمب اإل صدااي  , اتموعة التجريإية( يف االطتإار الإعد  حبس  متغري اجلنس هبا

النتدااج علدى وجدود  تخديفر  يدث  .ختجاا  التالميل اتموعة التجريإإدةإوجود فروق دالة ا صاايا بن 
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ث  اجلنسن اللكور واإلث  يف نتيجة االطتإدار الإعدد  للمجموعدة التجريإيدة لصداحل اإلفروق معنوية بن 
 كرب.املتوخه احلسايب األ ىث  عل يث يصمب اإل

والدديت تظهددر   م(2004 الشددمليت  دراخددةهددله النتيجددة تتيفدد  مددع نتددااج و  ,قإددول اليفرضدديةيددتص  نددسإوعليددس ف 
تن  لدددك وتدددرى الإا  دددة . ث اجلدددنس ولصدداحل اإل ىإعدددزى وجدددود فدددروق  ا  داللددة ا صدددااية ت  إى  النتددااج

يعددود إى فاعليددة اخددرتاتيجية طددرااه امليفدداهيص يف تدددريس مدداد  الرتبيددة اإلخددالمية لكوهنددا اخددرتاتيجية  دي ددة 
اإلتصدال مقارندة خاعد  على شد انتإاه اإلث  بشدكمب تك در مد) الدلكور لكدون اإلث  تك در قددر  علدى 

مع الدلكور  يدث يكدون دمداغ األندىت  تثنداء احملادثدة تك در نشداطا  مد) دمداغ الدلكور وهدلا مدا جيعلهد) تك در 
وهددددلا مددددا متيددددز  بددددس اخددددرتاتيجية اخلددددرااه  ,تيفوقددددا  اإلضددددافة إلتصددددافه) الرتتيدددد  و سدددد) االنتإدددداه والرتكيددددز

 .الل  يشد االنتإاه واجللابامليفاهيمية م) العرض الشي  
تن  ,مددد) دول بينهدددا السدددعودية واألردن ,قدددد كشددديفت دراخدددة جديدددد  مشلدددت قرابدددة مليدددون طالددد  وطالإدددةو 

اإلث  يتيفددوق) علددى الددلكور مدد) خدد) احلضددانة و ددىت اجلامعددة ومدد) مجلددة التيفسددريا  الدديت تكشدديفها الدراخددة 
نتإدداه وإمتددام واال ,و لددك حبسدد) اإلصددغاء إى التعليمددا  واتإاعهددا بدقددة ,انضددإاط اإلث  تك ددر مدد) الددلكور

 Seligman) الواجإا  و سد) التنظديص لددى اليفتيدا . كمدا كشديفت دراخدا  خدابقة تجريدت يف بنسدليفاتيا 

and Angela lee Duckworth Martin  تن اليفتيدا  تك در قددر  علدى االنضدإاط الدلايت الدل  جيعلهد) تك در
 .قدر  على فهص تعليما  االمتحان قإمب الإدء اإلجابة

http://Arabianbusiness. Com/business/education/2014/spe/19/370829              
و لددددللك علددددى املعلمددددن القدددداامن علددددى اخددددت دام اخددددرتاتيجية طددددرااه امليفدددداهيص ضددددرور  تتإدددداع اخلةددددوا  
الصحيحة لإناء طرااه امليفاهيص واإلعداد هلا بشكمب جيدد ليسدتةيع توصديمب املعلومدة بشدكمب خدلس ومرتد  

 ى الرفع م) املستوى التحصيلي للتالميل. وبدلك يؤد  إ
تن طرااه امليفاهيص كاخرتاتيجية تدريسية تعليمية تقف علدى تخدس خديكولوجية   Novakولقد بن نوفاك  

ممددا ينمددي لديددس  ,بددمب تعلمددس تن يددتعلص كيددف يددتعلص ,فهددي ال تسدداعد املددتعلص علددى تن يددتعلص فحسدد  ,متينددة
كمدا تن طدرااه امليفدداهيص تتماشدى مددع ك دري مدد)   ,درا  التيفكدري لديددسويةدور قدد ,العمليدا  واملهدارا  العلميددة

 م(2007 ,زيتون  مرتإةن املعرفة ختزن توم) بينها املإدت الل  يرى  ,مإادئ التعلص
 توصياتال



115 
 

خدت دام لتددريإهص علدي كييفيدة التددريس ا ,عقد دورا  تدريإية ملعلمي الرتبية االخدالمية يف تثنداء العمدمب -
 امليفاهيص.طرااه 

 خاخي.اخت دام طرااه امليفاهيص واختا ها كأخرتاتيجية فاعلة واإلهتمام هبا يف مر لة التعليص األ -
 تشجيع املعلمن يف مرا مب التعليص االخاخي علي إعداد وتصميص طرااه امليفاهيص يف مقرراهتص الدراخية. -
 ستند عليس املتعلمن يف طريقة اخت دامها.إثراء كتاب الرتبية اإلخالمية اخلرااه امليفاهيمية كمرجع ي -
 

 املقرتحات:

 تطر إجراء دراخا  مماثلة للدراخة احلالية  ول اخرتاتيجية طرااه امليفاهيص يف متغريا   -
 إجراء دراخا  تست دم طرااه امليفاهيص كأدا  تقومي يف املواد الدراخية اآلطر . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املراجع واملصادر
 املراجع العربية
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عدد املدارس الليبية يف كواالملبور

 
 (2امللحق رقم )



132 
 

عينة البحث وموافقة مدرسة داماي امبانق على تطبيق اجلانب امليداين للبحث فيها

 
 

 (3امللحق رقم )



133 
 

 دروس العبادات 

 الةهار  وت كامها: الدرس األول:

 طهار  احلد (. , طهار  اخلإث ,متهيد للدرس ع) الةهار . تقسام الةهار يتناول هلا الدرس 

 املاء املقيد(. األخئلة التقوميية. ,املياه وتقسامها  املاء املةل 

 

 الوضوء: الدرس الثاين:

فدددددرااض  ,دليدددددمب وجوبس. كمدددددة مشدددددروعيتس ,يتنددددداول هدددددلا الددددددرس مدددددا يلدددددي: الوضدددددوء لغدددددة وشدددددرعا . كمس
 اقض الوضوء.األخئلة التقوميية.نو .الوضوء.خن) الوضوء

 الغ سمب: الدرس الثالث:

 .فضددداامب الغ سدددمب ,و كمس.موجإاتدددس وتخإابس.فرااضدددس تو تركانس.خدددننس ,يتنددداول هدددلا الددددرس تعريدددف الغ سدددمب
 األخئلة التقوميية.

     

 

 

 

 

 (4امللحق رقم )
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 خرائط املفاهيم:

مرررادة الرتبيرررة املسرررتخدمة يف درس الطهرررارة مرررن وحررردة  العبرررادات املفررراهيم  يطرررةرسرررم توضررريحي خلر 
 ي:ساسالتعليم األمن لصف السابع لسالمية اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لصف لسالمية من وحدة العبادات مادة الرتبية اإل لوضوءالرسم توضيحي خلريطة املفاهيم يف درس ا
 التعليم االساسي من السابع

 الطهارة

 المياه وأقسامها
 طهارة الخبث طهارة الحدث

بالماء الطهور 

بالماء الطهور  "المطلق"

 "المطلق"

بالصعيد 

 الطاهر

الماء 

 المطلق

الماء 

 المقيد

 مثال

 

 مثال

 

 حكمه

 

 مثال حكمه
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لصف لسالمية الرسم توضيحي خلريطة املفاهيم يف درس الُغسل من وحدة العبادات مادة الرتبية اإل

 التعليم االساسي من السابع

الوضو

 ء

 لغة

 حكمه

شرع

 ا

دليل 

وجوب

 ه

حكمة 

 مشروعيته

نواقض 

 الوضوء

 سنن الوضوء

فرائض 

 الوضوء

يقرب 

المسلم من 

 ربه

أساس كل 

 صالة

يمحو 

 الخطايا

يكفر 

 الذنوب

نظافة 

 اإلنسان

يمنع 

وسوسة 

 الشيطان

غسل 

اليدين 

إلي 

 الكوعين

مسح  اإلستنثار اإلستنشاق المضمضة

 األذنين

تجديد الماء 

 لمسح األذنين

رد مسح 

 الراس

الترتيب بين 

 الفرائض

 النية

غسل 

 الوجه

غسل 

اليدين 

مع 

المرفقين 

وتخليل 

 األصابع

مسح 

جميع 

 الرأس

غسل 

الرجلين 

مع 

 الكعبين

 المواالة

 الدلك

كل ما خرج 

 من السبيلين
العقل زوال 

 بإغماء أو ُسكر

النوم الثقيل 

الطويل 

 والقصير

الشك في 

الحدث بعد 

 الوضوء

 عبادة
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 (5امللحق رقم )

 الُغسل

 موجباته وأسبابه حكمه تعريفه

 

 فرائضه وأركانه

 

 فضائله سننه

تعميم ظاهر الجسد  النية

 بالماء

ةالمواال الدلك تخليل الشعر  

 الجنابة االسالم

اإلناءغسل اليدين قبل ادخالهما في  المضمضة مسح صماخ األذنين اإلستنشاق اإلستنثار  

التسمي

 ة

غسل أعضاء 

الوضوء قبل 

 الًغسل

غسل أعلي 

البدن قبل 

 أسافله

البدء بإزالة 

النجاسة 

 عن جسده

تقديم الشق 

األيمن على 

 األيسر

غسل 

الميامن 

قبل 

 المياسر

تقليل 

الماء مع 

إحكام 

 الًغسل

تثليت 

الرأس 

 بالًغسل
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 للصف السابع االساسي حتليل حمتوى دروس العبادات يف مادة الرتبية اإلسالمية 

 ( م2018 -2017  

 ( حتليل حمتوي درس الطهارة يف مادة الرتبية االسالمية1جدول رقم )

 الصفحات الطهارة العبادات
 مستوايت االهداف اجملموع إيل من
18 21 4 

 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر
 االهداف السلوكية م املكون

 
 الطهارة

       ن يعرف الةهار .أ 1
       تن يستدل علي اآلية اليت تإن    هللا للمتةهري). 2
       تن يكت  م)  اكرتس الإعيد  تمهية الةهار . 3

 أقسامها
       الةهار .تن يتعرف علي تقسام  4
       يقارن بن طهار  اخلإث وطهار  احلد . 5
       تن يصنف كمب م) املاء الةهور والصعيد الةاهر. 6

 املياه و
 أقسامها

       تن يقرت تقسام املياه. 7
       تن يعرف املاء املةل  . 8
       تن حيدد املياه اليت ال يصح التةهر هبا. 9
       بن املياه الةاهر  والغري طاهر . تن مييز 10
       تن يإن  كص املياه املستعملة للةهار  . 11

 1 1 2 2 2 3 جمموع أهررررررداف كل مستوي
 

 

( حتليل حمتوي درس الوضوء  يف مادة الرتبية االسالمية للصف السابع االساسي 2جدول رقم )
 م2018 -2017
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 الصفحات الوضوء العبادات
 مستوايت االهداف اجملموع إيل من
38 41 4 

 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر
 االهداف السلوكية م املكون

 الوضوء
 

       تن يعرف الوضوء لغة وشرعا. 1
       تن يلكر  كص الوضوء. 2
       تن يتدرب علي كييفية الوضوء. 3
       تن يربه) حبديث ألمهية الوضوء. 4
       تن يإد  رتيس يف نقاش زميلس ع) الوضوء. 5

تن يرت  الةال  طةوا  الوضوء بشكمب  6
       صحيح.

       تن يلكر فرااض الوضوء. 7 الفرائض
       تن يإن خن) الوضوء. 8 السنن

 النواقض
       تن يتعرف علي نواقض الوضوء. 9
       الوضوء.تن مييز بن نواقض الوضوء وخن)  10

 1 1 2 2 1 3 جمموع اهداف كل مستوي
 

 

 

 

 

( حتليل حمتوي درس الُغسل مادة الرتبية االسالمية للصف السابع االساسي 3اجلدول رقم )
 م 2018 -2017
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 الصفحات الُغسل العبادات
 مستوايت االهداف اجملموع إيل من
67 69 3 

 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر
 االهداف السلوكية م املكون

 الغسل
       تن يعرف الغسمب. 1
       تن يإن  كص الغسمب وموجإاتس. 2
       تن يربه) أبية تإن وجوب الغسمب. 3

       تن يشرح فرااض الغسمب. 4 الفرائض
       تن يرت  خن) الغسمب. 5 السنن

 الفضائل

       تن يتعرف علي فضاامب الغسمب. 6

يصنف فضاامب الغسمب كمب وا د  تن  7
       علي  ده.

       جيي  ع) تخئلة املوضوع. 8

تن يناقش مع زمالءه ما فهمس م)  9
 املوضوع.

      

 1 1 2 1 3 1 جمموع اهداف كل مستوي
 

 

 

                          

 

 

 (6امللحق رقم )
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 جدول املواصفات

مادة الرتبية االسالمية للصف السابع من التعليم  جدول املواصفات لدروس وحدة العبادات يف
 االساسي

 احملتوي
 األهررررررررررررداف

 اجملموع تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر عدد احلصص
 11 1 1 2 2 2 3 2 الطهارة
 10 1 1 2 2 1 3 2 الوضوء
 9 1 1 2 1 3 1 2 الغسل
 30 3 3 6 5 6 7 6 جمموع
الوزن 
النسيب 
 لألهداف

 
23.3
% 20% 16.6% 20% 10% 10% 100% 

 
 
 

 
0

2

4

6

8

10

12

تذكر فهم تطبيق تحليل تركيب تقويم

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث
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 الرسم البياين جلدول املواصفات يف صورته النهائية:
 
 

جماميع مستوايت االهداف واألوزان النسبية لألهداف واملوضوعات وعدد أسئلة االختبار يف دروس وحدة 
 العبادات يف مادة الرتبية االسالمية للصف السابع التعليم االساسي

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عدد تخئلة االمتحان اتموع اتموع اتموع جماميع مستواي  األهداف ووزهنا النسيب اتموع

جمموع 
 االخئلة

6 
7 6 5 6 3 3 

30 100% 100% 
30 

23% 20% 17% 20% 10% 10% 6 6 6 6 3 3 

 
 احملتو 

عدد 
 احلصص

 اهداف تقومي تركي  يليمب تةإي  فهص تلكر
 املوضوع

 الوزن
 النسيب
 للموضوع
 

 الوزن
 النسيب
 لألهداف

 تخئلة
 تلكر

 تخئلة
 فهص

تخئلة 
 تةإي 

 تخئلة
 يليمب

 تخئلة
 تركي 

تخئلة 
 تقومي

الدرس 
 10 1 1 2 2 2 2 %37 %33 11 1 1 2 2 2 3 2 االول

الدرس 
 10 1 1 2 2 2 2 %33 %33 10 1 1 2 2 1 3 2 ال اين

الدرس 
 ال الث

2 1 3 1 2 1 1 9 33% 30% 2 2 2 2 1 1 10 

0

5

10

15

20

25

30

التذكر الفهم التطبيق التحليل التركيب التقويم المجموع

الدرس األول 3 2 2 2 1 1 11

الدرس الثاني 3 1 2 2 1 1 10

الدرس الثالث 1 3 1 2 1 1 9

المجموع 7 6 5 6 3 3 30

النسبة 23% 20% 17% 20% 10% 10% 100%

الدرس األول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

المجموع

النسبة
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الرخص الإياين تاميع مستواي  االهداف واألوزان النسإية لألهداف واملوضوعا  وعدد تخئلة االطتإار يف شكلس 

مدعوم جبدول لنتااج  النهااية لدروس و د  العإادا  يف ماد  الرتبية االخالمية للصف السابع التعليص االخاخي
 السلوكيةالنهااية لنس  مستواي  االهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7امللحق رقم )

 قائمة أبمساء حمكمني 

 جهة العمل الصفة التخصص اإلسم م
 جامعة خإها ماجستري دراخا  اخالمية  س) حممد بناين  1

 جامعة خإها ماجستري دراخا  اخالمية آمنس عإد القادر السنوخي 2

 جامعة خإها معلمة دراخا  اخالمية فوزية إبراهيص علي  3



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8امللحق رقم )

 االختبار التحصيلي يف صورته األولية

 

 أخي الطالب:

منك اإلجابة عن مجيع فقرة واملطلوب  30االختبار التحصيلي الذي بني يديك مكون من 
 الفقرات.

 جامعة الزيتونة ماجستري علص نيفس تربو  حلسن عمر حممدا 4

 جامعة املدينة العاملية تختا  مساعد مناهج وطرق تدريس رقية ثجي الدعيس 5



144 
 

 تعليمات األختبار

 أقرا مجيع األسئلة بدقة قبل البدء ابألجابة على االختبار. -1

 أن تكون أجابتك خبط واضح. -2

 بعد األنتهاء من األجابة راجع إجابتك إذا كان هناك وقت. -3

 دقيقة. 45الزمن املتاح لألجابة على هذا االختبار  -4

 

  

 ..............................    اسم الطالب..

 الشعبة......................................

 املدرسة....................................

 

 األسئلة
 مالمقصود بطهارة الحدث والخبث في الشريعة االسالمية ؟ 1س

 الطهارة شرط الزم في صحة كل عبادة . وضح هذه العبارة بأختصار؟ 2س

االسالم علي الطهارة والنظافة . أذكر بعض األمور التي يضهر فيها           حض 3س

 حرص االسالم علي النظافة ؟

 عرف الماء المطلق مع ذكر حكمه ؟4س 

 ضع عالمة صح أو خطأ : 5س
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يجوز التطهر بالماء المطلق كماء المطر والبحر إذا خلطه شي من السوائل كاللبن  -1

 والخل .

 تغير لونه بتربة صفراء .  ال يصح استعمال ماء -2

 إذا رايت ماء قلياًل توضأ به أحد قبلك ووجدت ماء لم يستعمل . فبم تتوضأ ؟ 6س

 أذكر أنواع الماء المطلق ؟ 7س

 اكمل مايلي : 8س

 الماء المقيد وهو الماء الذي يستخرج من االشياء بالتحضير كماء ........... -1
 ................ونحو ذلك ., ...................,

 .............., ..............., الماء الطهور )المطلق( مثل ........... -2
,..............,. .............. 

 وضح حكم كل من المياه األتية : 9س

 ماء اختلط بشئ طاهر كالخل والزهر حتي تغير لونه أو طعمه أو رائحته . -

 هارة .ماء طهور استعمل مرة في الط -

 ماء اختلط بنجاسة غيرت طعمه أو لونه أو رائحته . -

 ماء كثير اختلط بقدر من النجاسة لم تغيره . -

 ماء تغير لونه بتربة صفراء . -

 قارن بين الماء المطلق والماء المقيد ؟  10س

 ما معني الوضوء لغة وشرعًا ؟11س

 أذكر األية التي تدل علي وجوب الوضوء ؟ 12س

 الوضوء ؟وضح فرائض  13س

 اختار ما بين االقواس : 14س

 االستنشاق (. ,المضمضة ,من فرائض الوضوء )النية  -1

 غسل اليدين مع المرفقين (. ,من سنن الوضوء )غسل اليدين إلي الكوعين  -2

 بين أقسام النوم التي تنقض الوضوء ؟  15س
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 اكمل ما يأتي : 16س

 واالجماع .,الوضوء للصالة واجب ب..........و .............. -1

فهو ,الوضوء بجانب أنه عبادة وأستجابة ألمر اهلل وأنه نظافة لألنسان وحسن لمظهره  -2

 ويقرب المسلم من ربه, ..........., ................., ..............., ............

 ما حكم الوضوء ؟17س

 ضع عالمة صح أو خطأ : 18س

 ال تصح الصالة بدون النية . -1

 الضروري األتيان بأفعال الوضوء  في زمن متصل .ليس من  -2

 بين ما ينقض الوضوء وما ال ينقضه من االمور االتية : 19س

 أ تيقن الوضوء . ثم شك في حصول الحدث قبل الصالة .    

 ب وضوء حصل بعده نوم خفيف .    

 ج وضوء حصل بعده نوم قصير ثقيل .    

 ة ؟ما معني الغسل في الشريعة االسالمي20س

 أذكر االية التي تدل علي وجوب الغسل ؟ 21س

 ضع عالمة صح أو عالمة خطأ : 22س

 من موجبات الغسل تعميم ظاهر الجسد بالماء . -1

 تقديم الشق األيمن علي األيسر من موجبات الغسل . -2

 المواالة من فرائض الغسل . -3

 ماهي فرائض الغسل ؟ 23س

 اكمل ما يلي : 24س   

 .............موجب من موجبات الغسل .النية وهي  -1

 المواالة وهي األ يقوم المغتسل بين ................. بعمل ليس منه . -2

 فضائل الغسل كثيرة . اذكر خمسة منها ؟ 25س   
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 ما حكم الغسل ؟ 26س 

 بين موجبات الغسل ؟ 27س

 وضح حكم الغسل فيما يأتي مع ذكر السبب: 28س

 أ غسل ترك صاحبه المواالة .     

 ب غسل ترك صاحبه النية فيه .    

 ج غسل لم تذكر فيه التسمية .   

 د غسل بدأ صاحبه بالشق األيسر قبل األيمن .   

 ه غسل لم يتم فيه غسل اليدين قبل إدخالهما في اإلناء .  

 والغسل )النية ( قارن بينهما ؟ ,من فرائض الوضوء  29س

 وء عدة سنن طبقها عمليًا .للوض  30س

 

 

 (9امللحق )

 أسئلة االختبار النهائية

 أخي الطالب:

فقرة واملطلوب منك اإلجابة عن مجيع  30االختبار التحصيلي الذي بني يديك مكون من 
 الفقرات.

 تعليمات األختبار
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 أقرا مجيع األسئلة بدقة قبل البدء ابألجابة على االختبار. -1

 خبط واضح.أن تكون أجابتك  -2

 بعد األنتهاء من األجابة راجع إجابتك إذا كان هناك وقت. -3

 دقيقة. 45الزمن املتاح لألجابة على هذا االختبار  -4

 

  

 اسم الطالب................................     

 الشعبة......................................

 .املدرسة...................................

   

 

 -السؤال األول :  

 عرف كل من :          

 الوضوء لغة. -1

 الغسل في الشريعة االسالمية. -2

 

 -السؤال الثاني:

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من بين الخيارات الثالية:
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 تعرف الطهارة علي أنها.  -1

 طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة. -

 هي النظافة من االقدار واألوساخ. -

 إيصال الماء إلي جميع ظاهر الجسد بنية استباحة الصالة. -

 المياه التي يصح استعمالها في الطهارة. -2

 العيون واألنهار واألمطار. -

 الماء المطلق كماء األبار خالطه شئ من التربة الصفراء فتغير لونه. -

 حكم الماء المطلق. -3

 ال يصح التطهر بشي من ذلك. -

 ال به.الوجوب بكل عبادة ال تصح إ -

 طاهر في نفسه مطهر لغيره. -

 للطهارة فوائد كثيرة منها. -4

 تحفظ علي المرء صحته وتبعده عن األمراض. -

 فيه تكفير للذنوب. -

 يعرف الصعيد الطاهر بأنه. -5

 هو الذي يتطهر به من الحدث كالوضوء والغسل.  -

 هو وجه األرض من تراب أو حجر. -

 تتغير فهي. المياه المستعملة في الطهارة إذا لم  -6

 طاهرة مطهرة ولكن يكره استعمالها في الطهارة مرة أخري. -

 غير طاهرة وغير مطهرة فال يجوز استعمالها في الطهارة. -

 طاهرة مطهرة ويمكن استعمالها في الطهارة مرة أخرة. -

 المياه التي يصح استعمالها في الطهارة. -7

 الماء النازل من السماء كالمطر والثلج. -
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 يستخرج من األشياء بالتحضير كماء األشجار وماء الورد والزهر.الماء الذي  -

 ماء اختلط بشئ طاهر كالخل حتي تغير لونه. -

 من فرائض الوضوء. -8

 النية. -

 المضمضة. -

 اإلستنشاق. -

 من سنن الوضوء. -9

 غسل اليدين إلي الكوعين. -

 غسل اليدين مع المرفقين. -

 الوضوء.ما رايك في االتي بما تراه من ضمن نواقض 10

 تيقن الوضوء. ثم شك في حصول الحدث قبل الصالة. -

 وضوء حصل بعده نوم خفيف. -

 من موجبات الغسل.-11

 النوم الطويل. -

 اإلسالم. -

 اتساخ الثوب. -

 من تصنيفات  سنن الغسل. -1

 اإلستنثار. -

 تقليل الماء مع إحكام الغسل. -

 الدلك بأي عضو كان. -

 

 -السؤال الثالث:

 أكمل ما يلي بما يناسبه:

 المواالة: وهي اال يقوم المغتسل بين ............. بعمل ليس منه. -1
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 النية: وهي ............ موجب من موجبات الغسل. -2

 ............, ........, ......., ......., من فرائض الغسل أو أركانه ....... -3

 ..........., ............, ........, ........, ........,اعد ترتيب سنن الغسل -4

 

 -السؤال الرابع:

 طبق عمليا سنن الوضوء بالترتيب.  -1

 برهن بحديث الهمية الطهارة.  -2

 برهن بآية لوجوب الوضوء.  -3

 برهن بآية ذكر فيها الماء الطهور.  -4

 برهن بآية تدل علي وجوب الغسل.   -5

 برهن بآية دكر فيها الجنابة.  -6

 

 

 -:السؤال الخامس

 ضع عالمة ) (  أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ( أمام العبارة الخاطئة:

 ال تصح الصالة بدون النية.)   ( -1

هل في رايك انه ليس من الضروري اإلتيان بأفعال الوضوء في زمن متصل.)   -2

) 

 تشير المواالة علي أنها فرض من فرائض الوضوء.)   ( -3

 وإن لم يكن عليه شعر يغني عن مسح الراس كله.)   ( ,مسح جزء من الراس -4
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 النية هي قصد رفع موجب من موجبات الغسل.)   ( -5

  كل ما خرج من السبيلين يعتبر من نواقض الوضوء.)   (  -6
 

 

 

 

 

 

 

 
 


