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 ملخص البحث 
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الذين تلقوا  اجملموعة الضابطةمتوسط درجات و  الذين تلقوا تعليمهم ابسرتاتيجية خرائط املفاهيم
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درجات التالميذ الذكور  ( بني متوسط0.05ئيا عند مستوي )احصا وجد فرق دالي (.التجريبية
يف االختبار البعدي يمهم ابسرتاتيجية خرائط املفاهيم الذين تلقوا تعل واإلانث يف اجملموعة التجريبية 

 .ث التجريبيةإانلصاحل 
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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 strategy 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. Also, the study found there was a statistically 

significant difference (0.05) between the average scores of male and female students in the 

experimental group who were educated in the concept mapping strategy in the post-test for 

experimental females. 
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 الفصل األول

 املقدمة

ه إن التعليم اليوم يكتسب أمهية أكثر من أي وقت مضى نظرًا للتطور السريع الذي شهد     
ويشهده العامل حيث أصبح على عاتق وكاهل التعليم بكافة مؤسساته عبء كبري لكي يواكب 

طوير الذي حيدث حىت يتمكن اإلنسان من استيعاب كل ما يدور حوله ولو بشكل التحديث والت
وال يتأتى ذلك إال عن طريق تبسيط تلك املعارف وأساسياهتا بشكل يستطيع املتعلم من  ،بسيط
وذلك من خالل اتباع اسرتاتيجيات وطرق تالئم تلك املعارف وكذلك مستوايت  ،وإدراكهفهمه 

د أدى إهتمام علماء الرتبية بتحسني التحصيل الدراسي للمتعلمني، إىل تبين قفو لدى املتعلمني.النم
ية _ اسرتاتيجيات تركز أساسا على املنحى الذي يؤكد ويعزز حمورية دور املتعلم يف العملية التعليم

التعلمية، حيث أن موضوع فهم كيف يتعلم املتعلم بصورة عامة، ونوع املساعدة الىت ميكن أن تقدم له 
ظي ابملزيد من اإلهتمام والدراسة) ند تعلمه احملتوى التعليمي بصورة خاصة، قد حع

1988biggs.) 

املقدمة وطبيعتها فإن مادة ختالف املادة وملا كانت طرائق التدريس واسرتاتيجياهتا ختتلف اب
لعقل لدى مما تساعد يف إمعان الفكر وتوظيف ا ،الرتبية اإلسالمية تتطلب مهارات وطرقاً يف تدريسها

وأييت ذلك من خالل التعلم ذي املعىن والذي ال يتحقق إال من خالل الرتكيز على األفكار  ،الطلبة
احلشو والتفاصيل اليت قد تذهب أبمهية  اللجوء إىلالرئيسة واملفاهيم األساسية للمادة التعليمية دون 

  مي مثل هذه املادة التعليمية.وتعد اسرتاتيجية خرائط املفاهيم مناسبة لتقد ،املفاهيم املستهدفة

وتعد خرائط املفاهيم تقنية تربوية جديدة تنسجم ومعطيات الرتبية احلديثة يف كون الطالب 
وقد أكدت حبوث تربوية عديدة على  ،الدور الرئيسي يف عملية التعلمحمور العملية التعليمية وصاحب 

 ،وأهنا أداة هامة للتفكري الناقد واإلبداعي ،ء عليهاأن خرائط املفاهيم أداة فاعلة يف متثيل املعرفة والبنا
 ،رسيوهو التعلم احلقيقي الذي نبتغيه منطًا من أمناط التعلم املد ،وتساعد يف حتقيق التعلم ذي املعىن

 وتكمن أمهية خرائط املفاهيم يف أهنا ترسخ لدى املتعلم منهجاً للتفكري املنظم يتواءم مع طبيعة الدماغ.
 م(2001عبد السالم ،معبد السال) 
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وقد استخدمت خرائط املفاهيم يف اجملال الرتبوي كاسرتاتيجيه تعليمية يف أوائل الستينات 
وهي عبارة عن أشكال املفاهيم  ،نوفاك وجوين novak & gowinحتت اسم )منظومة 
concept maps أو خرائط مفاهيم ختطيطية تربط املفاهيم ببعضها عن طريق خطوط أو أسهم )

 (2001 فوزي ،الشربيين) .تب عليها كلمات الربط لتوضيح العالقة بني مفهوم وأخريك

وتنمي  ،ويسهل إدراكها من املتعلم ،حسيةواخلرائط املفاهيمية جتعل املعاين والعالقة بينها اكثر 
وتعود . (م2001 ،عطا هللا)عند الطلبة مهارة التحليل والرتميز. كما تساعد الطلبة على تنظيم املعرفة. 

إىل نظريتني معرفيتني مها: نظرية بياجيه يف النمو املعريف، ونظرية  اسرتاتيجية خريطة املفاهيم يف جذورها
 (.1996خليل )اخلليلي،  ظي ذي املعىنأوزوبل يف التعلم اللف

وهي ربط املعلومات اجلديدة بوعي وإدراك املتعلمني والفكرة األساسية للتعلم ذي املعىن 
شكل متسلسل ومرتب لقدمية املوجودة لديه ببنيته املعرفية، ولكي يتحقق هذا الربط بابملعلومات ا

واليت  ك وهذا ما تتميز به مرحلة التعليم األساسيحيتاج إىل مرحلة عمرية تتمتع ابلقابلية وسرعة اإلدرا
خصيتهم اليت تتخذ فيه شلعقلية والفسيولوجية و تعد مرحلة متتاز بوضوح يف اإلمكانيات اجلسمية وا

النمو العقلي لديه وسرعة اإلدراك ملا حوله من مفاهيم والقدرة على التمييز بينها بكل  ويزداد ،ابلثباث
لذلك فإنه حيتاج إىل أداة ختطيط تساعده على التعلم  وكيفيته بشكل نشط ومميز ابلعمل  ،سهولة

ملعريف ولتوفر له التنظيم الذي يعد على ربط املفاهيم اجلديدة ابملفاهيم القدمية اليت ميتلكها مبخزونه ا
أفضل واليت أساس التدريس مما يساعد على حتسني قدرته على استخدام املعلومات اليت لديه بشكل 

الرفع من مستوى التحصيل الدراسي لديه والذي حيقق له يف مجيع مراحل حياته أعلى تعمل على 
 م.مستوى من العل

ومن  ،لدراسيةعلق بدراسة أو تعلم مادة من املواد اوالتحصيل الدراسي هو التحصيل الذي يت
ل بعملية التحصيل الدراسي إىل أقصى هتماما للوصو اأهم األمور اليت يوليها العاملون يف ميدان الرتبية 

 حىت يتمكن كل تلميذ من اجتياز مراحل التعليم املختلفة.  ،حد ممكن

اب الطالب وحتصيلهم للمفاهيم وقد أظهرت العديد من الدراسات اليت تناولت مدى اكتس
 (.2004ودراسة حجوج ) ،(2003مثل دراسة الفارسي)
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البحث مشكلة  
فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف التحصيل شف عن مدى تتحدد مشكلة البحث يف الك

، وقد الدراسي مبادة الرتبية الدينية اإلسالمية لتالميذ الصف السابع األساسي يف املدارس الليبية مباليزاي
، فاملفاهيم اإلسالمية واليت تعد ركنا مهما يف بناء شخصية عدة نبثقت مشكلة البحث من منطلقاتا

، فقد بينت العديد من واليت على ضوئها تتضح السلوكيات والتصرفات الصادرة منهاملسلم الطالب 
ودراسة آل سليمان  ،ه (1417ودراسة السيف ) ، (ه1412مثل دراسة السكران )الدراسات 

ن الكثري من املعلمني أب  ،اليت تناولت تقييم طرق التدريس املستخدمة يف العلوم الشرعية ه (1419)
لى استخدام الطريقة التقليدية يف التدريس واليت تعتمد على احلفظ واالستظهار يكون تركيزهم ع

 ىتدين مستو  ىلدون أن حيدث أي تغيري يف البنية املعرفية للمتعلم واليت تؤدي إ ،للمعلومات واملفاهيم
 .املتعلمني

أن املعلمني يستخدمون سنوات كمدرسة ملدة ثالث   وهذا ما الحظته الباحثة لكوهنا عملت        
اسرتاتيجيات التدريس التقليدية اليت تفتقر إىل التشويق لدى املتعلم والقائمة على اإللقاء حبيث يتخذ 

تقوم واليت أن يكون للمتعلم دور فعال داخل الصف  فيها املعلم دور املرسل واملتعلم دور املستقبل دون
مما يزيد من صعوبة فهم التالميذ ملفردات املادة وإدراكها وابلتايل ال تزيد من  على احلفظ واالستذكار

كما الحظت عدم  وجود   ،دافعيتهم حنو التعلم مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى حتصيلهم الدراسي
ذي املعىن  دها معلم الرتبية اإلسالمية تساعد املتعلم على التعلماسرتاتيجيات تدريسية حديثة يعتم

 ال بطريقة تضمن حتصيلهم الدراسي.والفع

 

 أسئلة البحث
 يسعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآليت: 

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف التحصيل الدراسي مبادة الرتبية الدينية اإلسالمية لتالميذ ما 
 ؟  الصف السابع األساسي يف املدارس الليبية مباليزاي

 ة من األسئلة الفرعية:ويندرج حتت هذا السؤال جمموع
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يف التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف السابع األساسي يف  اإحصائيال د قوجد فر يهل  -1
ية خرائط املدارس الليبية مباليزاي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة تُعزى الستخدام اسرتاتيج

 املفاهيم؟ 
يف التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف السابع األساسي يف  اإحصائي الدق وجد فر يهل  -2

اليزاي بني اجملموعات األربعة جمموعة )الذكور التجريبية( وجمموعة )إانث التجريبية( املدارس الليبية مب
 ؟يُعزى ملتغري اجلنس البعديوجمموعة )الذكور الضابطة( وجمموعة )إانث الضابطة( يف االختبار 

يف التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف السابع األساسي يف  اإحصائي الدق وجد فر يهل  -3
 ليبية مباليزاي يف اجملموعة التجريبية تُعزى ملتغري اجلنس؟ املدارس ال

 فروض البحث 
جات أفراد بني متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية ومتوسط در ا إحصائيال ق دوجد فر ي -

  اجملموعة التجريبية .اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لصاحل
جمموعة )الذكور التجريبية( وجمموعة )إانث  بني اجملموعات األربعة اإحصائي الوجد فرق دي -

جمموعة  لصاحل التجريبية( وجمموعة )الذكور الضابطة( وجمموعة )إانث الضابطة( يف االختبار البعدي
 جريبية(.)إانث الت

بني الذكور واإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل  اإحصائي الوجد فرق دي -
 اإلانث.

   :البحث أهداف
 هداف البحث تتمثل يف:أتساؤالت فإن البناًء على 

 فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف التحصيل الدراسي مبادة الرتبية اإلسالميةالوقوف على مدى  -
 ف السابع األساسي.طلبة الص ىلد حصيل الدراسيالت على
يف التحصيل الدراسي بني اجملموعة التجريبية فرق بني متوسط درجات الطلبة  بيان ما إذا كان هناك -

 واجملموعة الضابطة بعد استخدام إسرتاتيجية خرائط املفاهيم.
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الذكور التجريبية( وجمموعة اجملموعات األربعة جمموعة ) درجات  بنيفرق بيان ما إذا كان هناك  -
إانث التجريبية( وجمموعة )الذكور الضابطة( وجمموعة )إانث الضابطة( بعد استخدام إسرتاتيجية )

 .وذلك حبسب اجلنس خرائط املفاهيم
 عدي.الذكور واإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار البالكشف عن الفرق الدال بني درجات  -

 مصطلحات البحث 
 :املفهوم

واملفهوم هو جمموع  ،ورد يف القاموس احمليط )مادة: فهم( مفاهيم مجع تكسري لكلمة مفهوم        
  (م2005 الفريوز ،آابدي) الصفات واخلصائص املوضحة ملعىن كلي.

حسن )أبنه جمموعة من األشياء أو الرموز اخلاصة اليت جتمع معًا على أساس خصائصها  عرفه      
 (م2003ثناء  ،حسن)ى أساسها ميكن التمييز بينها وبني اجملموعات األخرى. املشرتكة واليت عل

   التعريف اإلجرائي:

تعرفها الباحثة أبهنا تلك املفاهيم املأخودة من منهج الرتبية اإلسالمية للصف السابع األساسي        
اهيم جمموعة من واملثمتلة يف)الوضوء، الطهارة، الغسل( حيث يندرج حتت كل مفهوم من تلك املف

 .املفاهيم الفرعية املرتبطة هبا 

 خرائط املفاهيم 

املفاهيم أبهنا عبارة عن شكل ختطيطي يربط املفاهيم ببعضها البعض عن عرف الفارسي خرائط      
طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تعرف بكلمات الربط تبني العالقة بني مفهوم وأخر 

املفاهيم  وضع املفاهيم األكثر عمومية يف قمة الشكل مث تتدرج إىل ىراعوعند إعداد هذه اخلرائط ي
 م(2003 خدجية ،رسيالفا) األقل فاألقل.
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 التعريف اإلجرائي:

اخلرائط اليت أعدهتا الباحثة يف وحدة العبادات للصف السابع األساسي واليت قسمت من هي       
)الوضوء، الطهارة، الُغسل(والعمل على الربط بني كل خالهلا الباحثة الوحدة إىل ثالث مفاهيم رئيسية

 .مفهوم والعناصر املرتبطة به

 التحصيل الدراسي 
مادة: حصل( احلاصل من كل شئ: مبعىن ما  ،التعريف اللغوي للمفهوم: ورد يف لسان العرب     

وحصل الشئ حيصل حصوال.  ،يكون من احلساب واألعمال وحنوها ،بقى وثبت وذهب ما سواه
 .(م2003 ،ابن منظور)والتحصيل متييز ما حيصل 

أو يصل إليه يف  ،عالم هو درجة االكتساب اليت حيققها الفرد أو مستوى النجاح الذي حيرزه عرفه    
 م(.2002 صالح الدين ،عالم) مادة دراسية أو جمال تعليمي أو تدريسي معني

 التعريف اإلجرائي 

يت يتم ية خرائط املفاهيم والا الطالب خالل تدريسه ابسرتاتيجهي حصيلة املعلومات اليت يكتسبه     
 يتحصل عليها طلبة اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار.الدرجات اليت حتديدها من خالل 

 الرتبية االسالمية 

 التعريف اإلجرائي

طى للطالب داخل تعرف الباحثة الرتبية اإلسالمية أبهنا املقرر أو املنهج املقصود الذي يع    
نها العبادات وما حتتويه من دروس املؤسسات التعليمية والذي يتضمن املعارف الدينية، ومن بي

 إلسالمي.  )الطهارة، الوضوء  ؤ، الُغسل وغريها( واليت هتدف إيل تنمية املفاهيم الدينية وفق املنهج ا

 

 

  يف ماليزاي املدارس الليبية
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وتتبع السفارة الليبية مباليزاي  ،سي والثانويييب ملرحلة التعليم األساهي مدارس تدرس املنهج الل    
 ويبلغ عددها مخس مدارس إبعتماد نظام احلصتني صباحية ومسائية.  وهي خدمة للجالية الليبية.

 منهج البحث
 (.املنهج التجرييباملنهج املستخدم يف البحث ) 

 حدود البحث :
 2017الدراسي )لعام الفصل األول من االبحث خالل ـ احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه 1
 م(.2018/

 الدراسة على طلبة الصف السابع االساسي.: تقتصر اجملموعة البحثية  -2

 احلدود املكانية: املدارس الليبية يف كواالالمبور مباليزاي.-3

رائط املفاهيم احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على الكشف عن فاعلية استخدام اسرتاتيجية خ-4
 صيل الدراسي.على التحيف وحدة العبادات مبادة الرتبية اإلسالمية للصف السابع األساسي 

 أمهية البحث
 يت:احلايل يف اآلالبحث فيد يميكن أن 

 األمهية النظرية:
يتناول جمااًل حبثيًا مهمًا إبلقاء الضوء على مدى فاعلية اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف التحصيل  -1

 الدراسي مبادة الرتبية اإلسالمية للصف السابع االساسي.
 املعلمني يف استخدام خرائط املفاهيم لتحسني أدائهم يف التدريس. الدراسة هفيد هذتقد  -2
 خرائط املفاهيماسرتاتيجية أكثر عن  اجملال الرتبوي للتعرف الباحثني يف يفتح اجملال أمامقد  -3

 .ريسومدى أمهية استخدامها يف التد
 األمهية التطبيقية:

 يقدم البحث احلايل منوذجاً عملياً الستخدام خرائط املفاهيم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية. -1
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نتائج البحث قد تساعد القائمني على تطوير املناهج على األخذ يف االعتبار خرائط املفاهيم  -2
 عند تطوير املناهج.

مية يف تنظيم احملتوى وفقاً  ومعلمي مادة الرتبية اإلسالقد يكون هذا البحث عواًن ملشريف -3
 السرتاتيجيه خرائط املفاهيم.

ميكن أن يعود هذا البحث ابلفائدة على توجيه الطلبة لتفعيل استخدام اسرتاتيجية خرائط  -4
املفاهيم قبل البدء يف الدرس لتساعدهم يف التحضري للدرس وبعد االنتهاء من الدرس لتشكل تغذية 

 راجعة ملا فهمه.
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 الفصل الثاين

ةاإلطار النظري والدراسات السابق  

 أوال : اإلطار النظري
 ،فقد مت تناول املفاهيم وما تتضمن من تعريفاته ،يتضمن هذا الفصل األدب النظري للبحث      

ميزة للمفهوم وتكوينه ومصادر صعوابت تكوين املفاهيم وأنواع املفاهيم واخلصائص والسمات امل
رائط املفاهيم وتعريفها ونشأهتا واألمهية والعوامل املؤثرة يف تعلمها وطرق تعلمها. كما تناولت خ

ريب الطالب وتد ،ومكوانهتا وأمهيتها وجماالت استخدامها واألشكال اليت تتضمنها وخطوات بنائها
املفاهيمية يف التدريس. كما وعوامل جناح وتوظيف اسرتاتيجية اخلرائط  ،على بناء خرائط املفاهيم

 ،وأنواع االختبارات التحصيلية ،ل الدراسي وما حيتويه من تعريفات وخصائصيتضمن التحصي
وطه وأدوات قياس وشر  ،وأمهيته والعوامل املؤثرة يف التحصيل ،وتصنيف األسئلة وفقًا لتصنيف بلوم

يتها. كما يتضمن املرحلة املتوسطة التحصيل. كما يتضمن الرتبية اإلسالمية تعريفها وأهدافها وأمه
 وخصائصها.

ويتضمن كذلك الدراسات السابقة العربية واألجنبية والتعليق على هذه الدراسات مبا فيها من 
 تشابه واختالف فيما بينها.  

 العلمياملفهوم 

حيث أن  ،يةيعد املفهوم احملور األساسي الذي تتمركز حوله العملية التعليمية من الناحية النظر        
اهلدف األساسي من العملية التعليمية الوصول ابملتعلم إىل إدراك كافة املفاهيم العلمية اليت من شأهنا 

وتصنيفها لتوضيح  واليت تسهم يف تنظيم املعلومات ،الرفع من مستواه الفكري واملهين والثقايف
 العالقات املتبادلة وجعلها ذات معىن.
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 ،وتسهم يف بناء املنهج املدرسي ،لتعلميم على التقليل من إعادة اوتساعد عملية تدريس املفاه
وذلك العتبارها إحدى املكوانت املهمة للمحتوى اليت جيب على  ،وتفيد يف تسهيل انتقال أثر التعلم

 ،مراعني مستوى التدرج يف عموميتها وجتريدها ،لقدر الوايف من اإلهتمامخمططي املناهج أن يولوها ا
 على تشكيل واكتساب هذه املفاهيم ضمن املرحلة العمرية املستهدفة وقدرة الطالبمبا يتناسب 

 م(.2001جودة  ،سعادة)

 تعريفات املفهوم 

 ،والتعليم األمر الذي يدفعنا إىل التعرف على ماهيتهومبا أن للمفهوم دوراً رئيسياً يف عملية التعلم       
 )".لتصور وجودة استعداد الذهن لالنبساطهو حسن اوالفهم  ،فاملفهوم لغة "مشتق من الفعل )فهم(

أما يف االصطالح فقد وردت تعريفات كثرية تدور يف جمملها حول التعريف  ،(م1970ابراهيم  ،أنيس
والعمليات اليت جتمع بناء على اخلصائص  ،واألشخاص ،ألشياء واحلوادثااأليت وهو "جمموعة 

  م(.1991 يعقوب ،نشوان) ا ابسم أو رمز خاصاليت ميكن أن يشار إليه ،املشرتكة العامة
أبنه عملية عقلية يقوم هبا املتعلم الستنتاج العالقات اليت ميكن أن  م(1986)عرفه الديب 

  توجد بني جمموعة من املثريات ويتم بناؤه على أساس التمييز بني تلك املثريات.

 ،رتك خبصائص مشرتكةوكذلك يعرف املفهوم على أنه جمموعة من الرموز واملثريات تش
 ،اجلنايبطارق )استخلصت من مصادر متعددة ومجعت يف فكرة واحدة واليت يعرب عنها ابسم أو رمز

م( أبهنا "طريقة هتتم بتحديد مفاهيم املادة وترتيبها حبيث تعطي 1999عرفها عادل ) م(2011
عية إىل املفاهيم كثر مشولية وأقل نو نتقال من املفاهيم األ. ويتم فيها االتناسقًا وترابطًا يدل على املعىن

م( أبنه "عبارة عن 2002ويعرفه أبو ملوح ) (1999 حممد ،عادل )األقل مشولية واألكثر نوعية"
هلا مسات  ،يؤدي إىل تكوين صورة ذهنية أو فكرة جمردة جملموعة من العناصر أو اخلربات ،نشاط عقلي

وميكن حتديده  ،جمموعة ألفاظبلفظة واحدة أو  ميكن أن يشار إليه برمز أو ،وخصائص حمكية فاصلة
 .م(2002 حممد ،أبو ملوح) الرمزيةإجرائيا من خالل التجريد والشمولية واإلصطالح أو 
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م( أبنه "النشاط العقلي اهلادف إىل تكوين صورة جمردة وواضحة من  2004مطر ) ويعرفه
الصورة خصائص ومميزات ال لتلك  فتكون ،خالل جمموعة من العناصر واخلربات والظواهر املختلفة

              .م(2004 نعيم ،مطر)ى تنفصل عن مفاهيم أخر 

 ومنوها املفاهيم  تكوين

 اخلربة وجود مع منو طبيعي وهي تدرجيياً  تتطور بل فجأة حتدث ال ومنوها املفاهيم تكوين عملية ِإن  
 الصعوبة من تتدرج مستمرة عملية استعجاهلا فهي يستدعي ما هناك وليس العقلي والنضج السابقة

  م(. 1994عايش ،زيتون) ىأخر  إىل دراسية مرحلة ومن السهولة إىل
 مها: عقليتني عمليتني على املفاهيم تكوين يعتمد

 . اخلربات بني التمييز -1
 . اخلربات بني التكامل -2

 وتعلمها تدريس املفاهيم حالة ويف املفاهيم تكوين يف املهم األساس العمليتان هااتن وتُعد
 والدرجة ،لديه املتوافرة وتنوعها اخلربات احلسية مشول بقدر الطلبة عند وفهم معىن املفاهيم هلذه يكون

 والتعقيد الشمول حيث من عالية مستوايت ذات على عالقات وتكون اخلربات فيها تتكامل اليت
فقد  اإلنسان عند املعرفية البنية تكوين يف الرئيس احملك هي املفاهيم تعلم إن م(.2000 رضى ،نصر)

 يف املفاهيم تؤديهالذي  الدور بسبب هتماماال هذا وأييت املفاهيم بتعليم الرتبويون النفس علماء أهتم
 من كبرية ثروة لديهم الطلبة كان إذا إال املنشود النجاح حتقق أن التعلم لعملية ميكن وال ،الطلبة حياة

 م(.2007  عادل ،سرااي) والتعميمات املفاهيم
إن تكوين املفاهيم هي نتاج التلميذ النابعة من فكره واليت تتطلب منه القدرة على إدراك 

لذلك  ،شياء واملعلومات واليت تساعده على التقليل من تعقيد املواقف التعليميةالعالقات بني األ
 طرق وأساليب مناسبة تساعد على سهولة تعلم تكوين املفاهيم ذيتطلب من املعلمني إجيا

 تخدامها يف مواقف تعليمية جديدة.واس
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 مصادر صعوابت تكوين املفهوم 

للمتعلم عوامل خارجية ليس  يف معظمها عن أدب الرتبوي أن صعوابت تعلم املفاهيم تنشبني األ
 .سلطان عليها

 عوامل داخلية. 

 ومن العوامل اخلارجية:

 املناهج الدراسية غري املناسبة. -1
 طرائق التدريس وأساليبه. -2
 كاالجنليزية والفرنسية.  ، لغة التعليم خاصة عند تدريس الطالب بلغة ختتلف عن اللغة األم  -3
 وارتباطه مبهنة التدريس. ،ومدى فهمه للمفاهيم ،عوامل ترجع للمعلم مثل املؤهل العلمي -4

استعداد الطالب ودافعيته حنو تعلم  ،ومن العوامل الداخلية اليت تسهم يف صعوبة تعلم املفاهيم
 م(.2002 حممد ،أبو جرب)والبيئة اليت يعيش فيها الطالب ،فاهيمامل

 ن هناك صعوابت لتعلم املفاهيم من وجهة نظر الباحثة وهي كما يلي:أكما 

 قدراته. ىعل مما ينعكس سلباً  ةخربات الطلب ىعدم تناسب مفاهيم املنهج املقرر واليت تفوق مستو  -
وعدم  ،الطلبة وال مع اإلمكانيات املاديةمع قدرات  ال تتناسب ىإختاذ مناهج دراسية من دول أخر  -

كما أصبحت املناهج املدرسية   ،املطلوب واختالف الثقافات بني الدول ىوجود كفاءات ابملستو 
 الدولة مبا يتناسب مع توجهاهتا. ىوسيلة لدعم توجهات اجلهة اليت تسيطر عل

هتمام الطلبة فهي تتمثل يف مدى إ صعوبة تعلم املفاهيمأما العوامل الداخلية اليت تسهم يف 
وميوهلم للمادة املتعلمة وثقافة البيئة اليت يعيش فيها ابعتبارها منشأ التلميذ اليت قد ال تساعده على 

لذلك يتوجب على املعلمني واملهتمني مبجال الرتبية  ،البحث من أجل أن يصل إىل توليد املعرفة لديه
ل على تعليمهم املفاهيم وذلك ابلبدء ابخلربات السابقة لديهم لتعلم والتعليم األخذ بيد الطلبة إىل العم

الطالب من خالهلا مواكبة املراحل الدراسية اليت مير هبا للخروج به من دائرة خربات جديدة يستطيع 
 دائرة الطالب الفعال اإلستنتاجي. إىلاملتلقي للمعلومة 
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 أنواع املفاهيم 
 فمنهم من صنفها اىل: ، حتديد أنواع املفاهيماختلف الباحثون وتعددت أرائهم يف

املفاهيم احملسوسة: وهي املفاهيم اليت ميكن تنميتها عن طريق احلواس واخلربات املباشرة وغري  -أ
 الطباشري ... وغري ذلك ،املدرس ،مثل الكتاب ،هلا املباشرة وميكن التحسس هبا عن طريق التمثيل

 م(.1991 فاضل ،االزيرجاوي)
وإمنا عن طريق  ،وهي املفاهيم اليت ال ميكن مالحظتها وقياسها ابحلواس اجملردة: املفاهيم  -ب

 واإلستثناء وغري ذلك ،والفاعل ،اخلربات غري املباشرة اليت تتطلب نشاطًا عقليًا مثل مفاهيم الفعل
 م(.                            1988 ،سعادةجودت )

 ىل ما أييت:إوصنفها آخرون 

 الفرد مثل احلركة والنوم.املفاهيم املتعلقة ابإلجراءات اليت يؤديها جرائية: وهي املفاهيم اإل -أ
مثل  ،املفاهيم التصنيفية: وهي املفاهيم اليت تقع ضمن صنف معني أو ضمن جمموعة معينة  -ب

 الفعل املاضي يقع ضمن األفعال.
مثل الصفة تتبع  ،املفاهيم الربطية: وهي املفاهيم اليت يتم فيها دمج فكرتني أو شيئني  -ت

 املوصوف يف اإلعراب والتذكري والتأنيث.
املفاهيم العالئقية: ومتثل العالقة بني شيء وأخر أو بني مفهومني أو أكثر مثل تدخل أن   -ث

 م(.1994 عايش ،زيتون) وأخواهتا على املبتدأ
 السمات املميزة للمفهوم 

من جمموعة من احلقائق واملفاهيم احلسية  م(2012)تتألف املعرفة اإلنسانية من وجهة نظر راين       
املادية والرمزية اللفظية واملبادئ والقواعد والطرائق واإلجراءات وتعترب احلقائق واملفاهيم أساس هذه 

 ،راين) فاهيم وتتجمع املفاهيم على أساس من السماتاملعرفة عند الطلبة وتتجمع احلقائق لتشكل امل
 م(.2012 حممد

على شئ أو موقف واحد بل ينطبق على جمموعة من  ينطبق املفهوم التعميم: هو أن ال -1
 املواقف ويعين التعميم أن يعمم الطالب ما تعلمه يف املواقف السابقة على املواقف الالحقة.
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يستعني هبا الفرد للتعبري عن األفكار واملعاين املختلفة هبدف الرمزية: املفهوم وسيلة رمزية  -2
 م(.2006 فخري ،خضرأل)افراد األ توصيلها إىل

 التمييز: يقصد به قدرة املتعلم على متيز األمثلة اإلجيابية للمفهوم عن األمثلة السلبية. -3
مبراحل عمرية خمتلفة وتعامله مع منذ والدة اإلنسان ومن خالل مروره  م(.2012 ،ابو عاذرةسناء ) 

ية ومع جتدد اخلربات لديه مما دفعه املدركات احلسية وهو حياول فهم العامل مبا حييط به من مواقف حيات
جه الشبه واالختالف فيما بينها إىل عقد مقارانت بني األشياء واألحداث اليت مير هبا ملعرفة أو 

ثقافية وتوسع مداركه وازدايد قدرته على التفكري بطريقة لتصنيفها إىل أجزاء ومع ارتفاع احملصلة ال
 اجملردات.منطقية وانضجة أصبح يتعامل مع التعميمات و 

 خصائص املفاهيم

أو  ،من املالحظ أن املفهوم ليس جمرد جمموعة من العالقات االرتباطية املتكونة بواسطة الذاكرة    
ولكن ميكن  ،ال ميكن تعلمه عن طريق التدريبفهو مركب وعمل  ،بل يتعدى ذلك ،جمرد عادة عقلية

املطلوب. وهناك بعض اخلصائص اليت  ىحتقيقه فقط حينما يصل النمو العقلي للمتعلم إىل املستو 
 ،وهي تعطي داللة واضحة عن طبيعة املفهوم وطريقة منائه يف أذهان املتعلمني ،يتصف هبا املفهوم

 وهي كما يلي:
 . ىخر أ وتتدرج الصعوبة كلما انتقل من مرحلة إىل ،ارتتكون املفاهيم وتنمو ابستمر  -1
 أن العلم ينمو بنمو املفاهيم.  -2
 رئيسية.دوات الفكر الاملفاهيم هي أ -3
 املدرسة تقوم بدور مهم يف تشكيل املفاهيم. -4
شياء أو الظواهر أو احلقائق وهي تساعدان للتعامل مع املفاهيم تلخيص للخربة الناجتة من األ  -5

 احلقائق.الكثري من 
 اخلربة. ىأخر وذلك الختالف مستو  ختتلف مدلوالت املفاهيم الواحدة من شخص إىل -6
 اخلربات السابقة للفرد. ىتمد علأن املفاهيم تع  -7
 عادل ،سالمة)ولكنها متثل رؤيتنا هلذا الواقع ،ليست مدلوالت املفاهيم صورة فوتوغرافية للواقع  -8

                                                                                .م(2004
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 أمهية املفاهيم
حيث تنبع أمهية تعلم  ،احلياة املعرفية أكثر جوانب التعلم أمهية يف يعد تعلم الطلبة للمفاهيم من      

مما يكون له األثر األكرب يف زايدة الدافعية  ،املفاهيم من أمهية املادة املتعلمة اليت متثلها هذه املفاهيم
م حيث يذكر السكران أن تشكيل املفاهيم قاعدة للتعلم والتعلي م(.2004 إايد ،عبد اجلواد) للتعلم

 ت اخلاصة ابلدراسات االجتماعيةفهى لبنة املعرفة ومن املفاهيم تتشكل التعميمات والنظراي
سيلة فعالة لتحقيق العلم واملعرفة واحملفزة لعملية النمو تعد املفاهيم و و  ،م(2002 حممد ،السكران)

واملشاكل اليت الذهين ودفعه لألمام والذي تعمل فيه على مساعدة الطالب كيفية التعامل مع البيئة 
كما تساعده على التقليل من إعادة التعلم للمعرفة مبجرد تعلم الطالب للمفاهيم جنده   ،قد تواجهه

هولة ويسر يف املواقف التعليمية اجلديدة. كما تؤدي دراسة املفاهيم وتعلمها يستطيع تطبيقها بكل س
لتعمق فيها بربط عدد من املفاهيم إيل زايدة دافعية الطالب لتعلم املادة اليت هو بصدد دراستها وا

 -الكتشاف أشياء جديدة تزيد من خربته. ويلخص برونر أمهية تعلم املفاهيم يف عدة نقاط أمهها:
 ،واختيار احملتوى وتنظيم الوسائل التعليمية ،حتديد األهداف التعليمية متثل املفاهيم دورًا مهما يف -1

 ووسائل التقومي.
 واألحداث. بني جمموعات األشياء تسمح ابلتنظيم والربط -2
 تسهم يف انتقال أثر التعلم للمواقف التعليمية اجلديدة.  -3
 تعلم املفاهيم يساعد املتعلم على التفسري والتطبيق. -4
 م(.2002 حممد ،أبو جرب)تقلل من احلاجة إىل التعلم عند مواجهة مواقف جديدة -5

 ويضيف شعوان عدداً من األمهية منها:
 االتصال.عملية تسهيل  -1
 تساعد على إدراك األمور املعقدة وحل املشكالت. -2
 .ه(1417 عبد الرمحن ،الشعوان) تساعد على زايدة إهتمام التالميذ ابلتعلم وفهم البيئة -3
ومما مت عرضه من أمهية للمفاهيم فإن الباحثة ترى إن للمفاهيم دور مهم يف تزويد املتعلم ابلتغذية      

التفكري والقدرة على فهم واستيعاب اخلربات اجلديدة والقضاء على احلفظ الصم ية الراجعة أثناء عمل
كما أهنا متثل قاعدة أساسية ابجتاه علم واضح ودقيق   ،لتحقيق اهلدف الوظيفي ملادة الرتبية اإلسالمية

ا كوهنلتكوين بنية معرفية للمتعلم وبشكل خاص ابلنسبة للمفاهيم الدينية فإن أمهيتها تربز من حيث  
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والقائمة أساسأ يف تكوين شخصية التلميذ وهذا ما يعمل على املساعدة يف فهم طبيعة  ،أكثر ثبااتً 
 المية والوصول إىل ما هتدف إليه.الرتبية اإلس

 
 العوامل املؤثرة يف تعلم املفاهيم  

 -هناك عوامل خاصة تؤثر على تعلم املفاهيم العلمية وهي كالتايل:      

ستعداد الذي حيدده "جانييه" هي احلالة اليت يكون فيها املتعلم مستعداً ويقصد ابال االستعداد: -1
 استعداداً عضوايً للنجاح يف أتدية املهمات اليت يتوقع مصادفتها يف املدرسة.

لة وقد حدد "ويتيج" الدافعية أبهنا أية حا ،الدافعية: للدافعية أمهية يف إاثرة التعلم لدى املتعلم -2
إذ أنه دون الدافعية يفشل الكائن احلي يف أداء  ،ستمرارية سلوك الكائن احلي حتريك واتساعد يف

 وللدافعية وظائف هامة يف عملية التعلم وهي:  ،السلوك الذي سبق تعلمه
 حتريك وتنشيط السلوك من أجل حتقيق التعلم.أ 
 توجيه التعلم إىل الوجهة احملددة. -أ

 استمرارية السلوك.  صيانة -ب
ابخلربة املوقف الذي يواجه املتعلم يف مثريات بيئية يتفاعل معها وحيدث تغري ويقصد  اخلربة: -1

 لديه بفعل هذا التفاعل.
فال ميكن أن يتعلم الطفل  ،وليس كافيًا حلدوث التعلم ،النضج: يعد النضج شرطًا ضرورايً  -2

 عبد الرمحن ،عدس) لنضج اليت متكنه من التعلمدرجة من ا مهارة حركية أو عقلية إذامل يصل إىل
 م(.2005

ومن  ،كما اهتمت كثري من الدراسات ابلعوامل اليت من املمكن أن تؤثر يف تعلم واكتساب املفاهيم
 هذه العوامل ما يلي:

 نوع األمثلة املستخدمة يف تعلم املفهوم: -1
 ،ديداً أن عرض األمثلة سواء كانت موجبة أو سالبة مما يزيد املفهوم املراد تعلمه وضوحًا وحت ذلك

 حيث البد من التساوي يف عرض األمثلة املوجبة والسالبة.
مثل)جمموعة صور لطيور  ،األشياء اليت تعد أمثلة على مفهوم معني هي: positiveفاألمثلة املوجبة 

 وم الطيور(.يغطي جسمها ريش كمثال ملفه
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وم موضوع اإلهتمام )مثال هي مجيع األشياء األخرى اليت ليست أمثلة ملفه Negativeواألمثلة السالبة 
 تعلم أفضل للمفاهيم واجلمع بني النوعني )املوجبة والسالبة( يؤدي إىل ،(جمموعة صور حليواانت 

 .   م( 2004 حافظ ،بطرس)
تعلم املفاهيم التغذية الراجعة اليت هتدف ايل إخبار املتعلم بنتائج ومن العوامل اليت تساعد على      

وتعد  ،والرفع من مستوى تعلم املتعلم ،أخطائه وزايدة الكفاءة العلمية ردوده والعمل على تصحيح
دخال التعديالت الألزمة على إالتغذية الراجعة من العوامل املؤثرة يف التعلم ألهنا متكن املتعلم من 

 ها وتوضيح املفاهيم غري الدقيقة.ته اليت يصدر استجااب
 طرق تعلم املفاهيم 

املعلم واليت يقدمها بطريقة تشاركية بني املعلم والتلميذ يف فعالة اليت يتبعها تعد طرق التدريس ال      
ا فعن طريقه ،العملية التعليمية من األمور الرئيسية يف التعلم والقدرة على اكتساب املفاهيم العلمية
 ،اعلى تنميته ميكن معرفة واكتساب بعض املهارات واملعلومات وامليول اخلاصة ابلتالميذ والعمل

وكذلك الوسائل  ،وذلك من خالل تنظيم املواقف التعليمية اليت تتناسب مع املرحلة العمرية للتالميذ
 ملفهوم:فهناك عدة طرق لتعلم ا واألنشطة التعليمية املرتبطة مبادة الرتبية اإلسالمية.

مث  ،الظاهراملنحي االستقرائي حيت يبدأ مع املتدربني ابجلانب احلسي للمفهوم أو اجلانب  -أوالً 
 مث فهم العالقات بني هذه العناصر واملكوانت. ،مبكوانت وعناصر املفهوم األساسية

ويتبع ذلك بطلب أمثلة من  ،إبعطاء تعريف للمفهوم والعمل على عرض أمثلة تتعلق ابملفهوم وذلك
 الكل.  حيث تنقل املتعلم من اجلزء إىل، التالميذ

مث  ،لية العكسية: العناصر واملكوانتتاجي فاملفهوم أواًل مث العماملنحي االستنباطي أو االستن -اثنياً 
 يت تبدأ من الكل إىل اجلزء.مث اجلانب احلسي وال ،العالقات

ستخراج اواليت تتمثل يف إعطاء أو عرض املعلم لألمثلة على التالميذ ويطلب منهم  العمل على 
 أمهها: ،د يف تعلم املفاهيموهناك عدد من اآلليات اليت تساع املفهوم املطلوب منها.

 ضرب األمثلة الكثرية ) اإلسلوب القراين (. -1
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استخدام املفهوم بعد التدريب عليه عن طريق إجراء  دراسات جديدة  ،دامأمهية خطوة االستخ -2
 والنظر إىل الظواهر وفقا له. ،ابستخدامه

 تلفة.ضرورة ممارسة املقارنة والتصنيف والتجريد بني املفاهيم املخ -3
 .م(1998 ابراهيم ،غامن) والتعميماستخدام املفهوم أو املفاهيم يف التصنيف والتمييز  -4

 خرائط املفاهيم

حول التعلم  Ausubelأحد التطبيقات املهمة لنظرية أوزبل  Consept Mapsتعترب خرائط املفاهيم     
توضح العالقات املتسلسلة بني  ،دحيث متثل خرائط املفاهيم رسومًا ختطيطية ثنائية البع ،ذو املعىن

واملستمدة من البناء اهلرمي هلذا الفرع. ويتم تنظيم هذه املفاهيم بطريقة  ،مفاهيم فرع من فروع املعرفة
حبيث يوضع املفهوم الرئيسي )األكثر عمومية ومشولية( يف أعلى اخلريطة مث تندرج  ،متسلسلة هرمية

 املستوايت التالية مع وجود روابط توضح العالقات بينها يف)األقل عمومية(  حتته املفاهيم الفرعية
  م(.2004 جمدي ،عزيز)

تعد خرائط املفاهيم من االجتاهات احلديثة اليت ميكن استخدامها بصورة مباشرة يف العديد من      
 ،عرفةحيث أهنا تقوم على النظرية البنائية واليت تركز على أساسني مهمني ومها: اكتساب امل ،اجملاالت

إذ تعكس خرائط املفاهيم التعريف البنائي  ،حبيث تكون اكثر عمقًا وتطورًا لدى الفرد ،وتوظيفها
رائط حيث ارتبطت فكرة اخل ،وتعطي فهمًا أعمق للمفاهيم املهمة و املركزية ،للخربات املتعلمة

لتيسري  ، العملية التعليميةإذ أدخل أوزبل مفهوم اخلريطة املفاهيمية يف ،املفاهيمية بنظرية أوزبل البنائية
وابلتايل تسهيل إدراكها  ،حبيث يتم تنسيق املفاهيم وتنظيمها يف البنية العقلية للمتعلم ،عملية التعلم

 .م(2001  عزو ،عفانة) ومنوها

أي التفكري يف جمرايت  ،اخلرائط املفاهيمية على تنمية مهارات التفكري فوق املعريفوتعمل        
ري الفرد عن البنية املفاهيمية اليت ميتلكها ومتثيلها بيانيًا خبريطة مفاهيمية ترتبط تعب ألن ،التفكري

عىن أهنا تبصر مب ،ابلتصورات العقلية الداخلية للمفاهيم وكيفية انتظامها والعالقات اليت تربط بينها
 والتنظيم ،طلضبوا ،وهذه املهارة تشمل ثالثة أنواع من النشاط هي الوعي ،الفرد مبخزونه املعريف

 .م( 1992 طالل ،الزعيب)
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حيث تؤدي اسرتاتيجية خريطة املفاهيم جمموعة من الوظائف التعليمية والتعلمية: فهي توجه     
ومييز هبا الفرد بني املفاهيم املفتاحية واملبادئ والتعميمات  ،معنويةمناحي تعلم الفرد إىل تدريبات أكثر 

معرفية متوسطة للمتعلم فتزيد ثقة الفرد يف يف استخدام أدوات فوق  وقد تزيد مهارات الفرد ،الرابطة
وتبقي الفرد يف  ،وتسهل تعلم بنية املعرفة وعمليات تكوينها وتكوين العمليات فوق املعرفية ،نفسه
ومتكن الفرد من بناء عالقات بني مفاهيم  ،ليجد املفهوم املناسب ،ار حبثي حول بنية املعرفةاستمر 

واخلرائط املفاهيمية جتعل املعاين  .م(2000عبد هللا  ،اخلطايبة) ومفاهيم متوافرة عنده معروضة عليه
وتنمي عند الطلبة مهارة التحليل والرتميز.   ،ويسهل إدراكها من املتعلم ،والعالقة بينها أكثر حسية

يم اسرتاتيجية وتعترب خرائط املفاه. م( 2001 ميشيل ،عطا هللا) ةكما تساعد الطلبة على تنظيم املعرف
 ،واستخدمها يف اكتساب املفاهيم ،Novakطورها نوفاك  Ausubelوهي ترمجة ألفكار أوزبل  ،يةتعليم

وأن املعرفة مؤلفة من مفاهيم  ،ساعد يف متثيل البناء املعريف لدى املتعلمفهو يرى أن اخلرائط املفاهيمية ت
 (.م2011عابد  ،اخلرماين) متسلسلةطريقة تكون العالقة بينها مبنية على مبادئ وافرتاضات منظمة ب

إن إسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية إحدى الطرق اليت نشأت ( إىل  2014العدواين ) خالد ويشري      
الطالب أن ميثل البناء املفاهيمي الذي ميتلكه يف أي  ضمن املدرسة البنائية، ومن خالهلا يستطيع

تتضمن مفاهيم املوضوع املعريف مرتبة يف  ية هرميةموضوع على شكل خمططات أو شبكات مفاهيم
كل على خرائط التفكري على ش تظهر درجة الشمول واالحتواء والتجريد، ومتثل املفاهيم مستوايت

كما أن خريطة املفاهيم اليت ميتلكها  .عقد أو دوائر أو أشكال بيضاوية أو أشكال هندسية أخرى
خريطة التفكري متماسكة غري  ر يف فاعلية التعلم، فامتالك الطالباملتعلم من العوامل األساسية اليت تؤث

عالقات جديدة  بصارمفككة ميكنه من التصرف ابملعرفة وحتويرها وتوليد معرفة جديدة منها، واست
له  بني عناصرها مما يزيد من قدرته على االحتفاظ ابملعرفة واستخدامها يف حياته اليومية، كما يوفر

 تعلم.دافعية ذاتية لل

 تعريف خرائط املفاهيم  

أهنا "رسم ختطيطي يتكون من عقد متثل  Primo and Shovlson م(1996)عرفها برميو وشوفلسون 
 .م( 1999 أمنة ،اجلندي) "املفاهيم خبطوط رابطة تشري إىل العالقة بني كل مفهومني
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ملفاهيم ببعضها بعضاً م( على أهنا "عبارة عن أشكال ختطيطية تربط ا2000وعرفها الطناوي )     
عفت ) لتوضيح العالقة بني مفهوم وأخر"الربط  خبطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمي كلمات

عرفها علي أبهنا  عبارة عن رسوم ختطيطية تدل على العالقات بني املفاهيم و. (م2000 ،الطناوي
( يف ومشوليةيس )األكثر عمومية ويتم تنظيم هذه املفاهيم بطريقة سلسة هرمية حبيث يوضع املفهوم الرئ

( يف املستوايت التالية مع وجود روابط قل عموميةرعية )األأعلى اخلريطة مث تندرج حتته املفاهيم الف
توضح العالقات بينها يف املواقف التعليمية املختلفة هبدف تعلم الطالب تعلمًا ذا معىن وضمان بقاء 

 .م( 2000 مدحم ،علي)هذه املفاهيم يف بنيته املعرفية 

رج من كما عرفها الروسان أبهنا: رسوم ختطيطية تدل على العالقة بني املفاهيم حبيث تتد
وهي حتاول أن تعكس التنظيم املفاهيمي لفرع من  ،املفاهيم األكثر مشولية إىل املفاهيم األقل مشولية

ية نها كمنظمات هرمويتم التعبري ع ،فروع املعرفة وهذه الرسوم ميكن أن تكون ذات بعد أو أكثر
 م(.2004 حممد ،الروسان) متسلسلة ألمساء املفاهيم والكلمات اليت تربط بينها

تستخدم يف عرض املفاهيم  ،م( أن خرائط املفاهيم هي اسرتاتيجية تدريسية2007ويؤكد اجلهين )     
عرب مستوايت  ،تنازلياً بصورة هرمية متدرجة من املفهوم العام يف قمة اخلريطة إىل املفهوم األقل عمومية 

 .م(2007 ،اجلهينحممد ) وصوالً إىل املفاهيم البسيطة واخلاصة ،اخلريطة املختلفة

أبهنا: خمطط ثنائي البعد تنظم فيه املفاهيم يف مستوايت هرمية متعاقبة بدءاً  ىأما الرويثي فرت 
لعالقات الرأسية بني ضح فيه احبيث تت ،ابملفاهيم العامة الشاملة وانتهاء ابملفاهيم واألمثلة النوعية

 ،الرويثي) ميةمن املستوايت اهلر  ىوالعالقات األفقية بني املفاهيم يف كل مستو  ،املفاهيم العامة والفرعية
 .م(2009 إميان

 من شبكة ضمن املفاهيم من جمموعة لعرض ختطيطية : أداةوتعّرف خرائط املفاهيم أبهنا
 ويتم عمومية، األقل إىل ومشولية عمومية األكثر من هرمي لبشك املفاهيم يتم ترتيب حبيث العالقات

 الرابطة(. تسمى )الكلمات علمي معىن ذات كلمة أو مجلة عليها خبطوط يكتب املفاهيم بني الربط
 (2014 خالد )العدواين،
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 خرائط املفاهيم نشأة

 ،م1972ام ورك عنيوي -ظهرت هذه الطريقة على يد الرتبوي جوزيف نوفاك من جامعة كورنيل      
ومنذ ذلك احلني تبىن هذه الطريقة اآلف من  ،بوصفها ابتكارًا مقصودًا الكتشاف التعلم ذي املعىن

واالختبارات وتصميم  ،والذين يشتغلون يف التشخيص ،املربني الذين يدرسون املراحل املختلفة
وير استخدام تط ملبذولة إىلوأدت اجلهود ا ،وتطوير املناهج ليساعدوا الطلبة كيف يتعلمون ،التدريس

 .م(1995 جوزيف ،نوفاك) اخلرائط املفاهيمية إلحداث تعلم ذي معىن

أهنا عبارة عن على  حيث عرفت خرائط املفاهيم بتعريفات متعددة ومنها تعريف الطناوي
أشكال ختطيطية ترتبط ببعضها خبطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح 

 م(.2000 عفت ،الطناوي) خرآني مفهوم و العالقة ب

وتعود اسرتاتيجية خريطة املفاهيم يف جذورها إىل نظريتني معرفيتني مها: نظرية بياجيه يف النمو 
ويالحظ أنه ابلرغم من أن بياجيه و اوزوبل ميثالن  ،ونظرية أوزوبل يف التعلم اللفظي ذي املعىن ،املعريف

وأن البنية املعرفية تنمو  ،نمو املعريف على أهنا ديناميكيةحول فكرة ال فهما يتفقان ،نفس اإلجتاه املعريف
 .م(1996 خليل ،اخلليلي)وتتكون خالل اخلربة والبناء والتنظيم 

أذهان الرتبويني والباحثني يف شىت  هناك الكثري من األحباث والنظرايت اليت تفتقت عنها
اليت هتتم  ( bruner) ى أساس ميداين نظرية برونر ومن هذه النظرايت اليت بنيت عل، العلوم الرتبوية

وأتثريه على التعلم  ،اليت هتتم بفرتة التعلم السابق(  cagne) ،ونظرية جانييه ،بتنظيم املادة الدراسية
 ( Ausubel) وهي نظرية التعلم ذي املعىن ألوزوبل  ،وهناك نظرية أخذت من أبعاد النظريتني ،الالحق

فقد دمج أوزوبل بني فكريت برونر وجانييه  ،وعلى التعلم السابق ،م املادة الدراسيةواليت تركز على تنظي
خر آإذ قسم أوزوبل التعلم إىل تعلم استقبايل و  ،مابلرتكيز على البنية املعرفية السابقة لدى املتعل

وذلك  ،متعلمحيث يتم التعلم ذو املعىن إذا ما مت ربط املادة التعليمية ابخلربات السابقة لل ،اكتشايف
روابط حقيقية وليس عشوائية بني املفاهيم اجلديدة وتلك اليت مت ذ إباتحة الفرصة أمام املتعلم إلجيا

  .م(2005 يوسف ،قطامي)لبناء املعريف تكوينها مسبقاً يف ا
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 Ausubel  نظرية أوزوبل
 حيث صنف أوزوبل التعلم أبربعة أمناط على أساس بعدين:    

 املعلومات ابالستقبال أو االكتشاف. طريقة تقدمي البعد األول: -أ
 البعد الثاين: طريقة املتعلم يف ربط املعرفة اجلديدةببنيته املعرفية. -ب
وفيها يتم تقدمي املعرفة كاملة : ( Meaningful Perception Learning) ابالستقبال قائم على املعىنتعلم  -

 ية بطريقة منظمة .للمتعلم فيحفظها ويقوم بربطها ببنيته املعرف
ة وفيها يتم تقدمي املعرفة كامل: (Rote Perceptional Learning) تعلم ابالستقبال قائم على احلفظ  -

 للمتعلم فيحفظها دون أن يقوم بربطها ببنيته املعرفية.

حيدث هذا النوع من التعلم    (Meaningful Discovery Learning) تعلم ابالكتشاف القائم على املعىن -
بربطها مع نيته املعرفية بطريقة منظمة.)ابوسعيدي وآخرون، دما يصل املتعلم بنفسه ويقوم عن

 م(.2006

ث هذا النوع من التعلم : حيد (Rote Discovery Learning)  على احلفظ تعلم ابالكتشاف قائم -
 عندما يصل املتعلم إىل املعرفة بنفسه، ولكن اليقوم بربطها ببنيته وإمنا حيفظها فقط.

 Ausubelتنظيم املعرفة لدى أوزوبل 

 مراحل هي:أوزوبل أن تنظيم املعارف يف البنية املعرفية لدى الفرد مير بثالث يرى     
 أواًل: التنظيم اهلرمي للبنية املعرفية:

يرى أوزوبل أن املعلومات واملعارف يف عقل الطالب جيب أن ترتب من األكثر عمومية واألقل       
مشولية، أي أن ترتب بشكل هرمي، أتخذ فيه املعلومات واملعارف األكثر عمومية عمومية واألقل 

ومات واملعارف األقل عمومية ومشولية. فاملفاهيم واملعلومات واملعارف املعل ومشولية يف قمة اهلرم تليها
بصورة  اجلديدة تكون قابلة لالرتباط واالندماج يف البنية اهلرمية املعرفية لدى الطالب ولذلك تقوم

 شاملة واسعة تندرج حتتها املفاهيم أق عمومية. 
 : التمييز املتعاقب )التمايز التقدمي(:اثنيا  
أوزوبل أن املفاهيم اليت يتعلمها الطالب يتم تعديلها وتعلمها بصورة متعاقبة حبيث تصبح يرى     

ق وكانت أقل مشولية أكثر مشولية بعد كل متييز متعاقب فاملفاهيم اليت تعلمها الطالب يف الساب
لدى  تكتسب معاين أعم وأمشل كلما تعلم الطالب مفاهيم جديدة تندرج حتتها أي أن البنية املعرفية
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الطالب ختضع بصفة مستمرة للتعديل والتغيري، وبذلك تصبح املعارف واملعلومات اليت اكتسبها 
 الطالب مرتابطة ترابطاً يساعد على فهمه للكون من حوله.

 فيق التكاملي:لتو : ااثلثا  
حيدث التوفيق التكاملي عندما يدرك الطالب أن هناك عالقات تشابه أو تناقض بني جمموعة       

من املفاهيم املرتابطة واجملموعات األخرى، وهذا يساعد الطالب على دمج معارفه اجلديدة ابملعارف 
 اخلليلي، اقضات املختلفة.)السابقة، حبيث تبقى مرتابطة داخل عقل الطالب تؤدي به عل حل التن

 م(  1996 خليل

 أوزوبل أن سرعة التعلم وفاعليته تعتمد على ما يلي:يرى و 

مدى أرتباط املعلومات اجلديدة اليت حيصل عليها الطالب ابملعلومات السابقة داخل البناء املعريف  -1
بقة واملعلومات اجلديدة أن التفاعل بني املعلومات واخلربات السا  Ausubelلديه: حيث يرى أوزوبل 

اث ارتباط وثيقاً ملعلومات اجلديدة، وخيتلف التعلم ابختالف قدرة الطالب على إحديؤثر على تعلم ا
بني املعلومات السابقة ابملعلومت اجلديدة، حيث إذا كان هذا االرتباط وثيقًا وقواًي فإن التعلم يكون 

لى التعلم الالحق يكون إجيابياً، أما إذا كان االرتباط أكثر فاعلية وابلتايل فإن أتثري التعلم السابق ع
ثر قابلية للنسيان، حيث يتم فصل املعلومات اجلديدة بينهما ضعيفًا فإن التعلم يكون أقل فاعلية وأك

 عن املعلومات السابقة.
مدى تنظيم املعلومات اليت اكتسبها الطالب وترابطها داخل البناء املعريف: وهذا التنظيم  -2
ار معلومات وترابطها يؤدي إىل محايتها من النسيان السريع ألهنا تكو عالقات ارتباطية مع األكلل

 م(. 1996يوسف  ما األفكار األخرى تكون عرضة للفقد والنسيان السريع)قطامي،األخرى، أ
 العوامل اليت تؤثر يف التعلم ذي املعىن

 ما يلي: من أهم العوامل اليت تؤثر يف التعلم ذي املعىنأن    
من أهم العوامل البنية املعرفية للمتعلم: يعترب أوزوبل أن التعلم السابق أو ما يعرفه املتعلم من قبل  -1

 اليت تؤثر يف عملية التعلم، واالحتفاظ ابملادة املتعلمة.
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املعرفية ثبات املفاهيم يف البنية املعرفية للمتعلم ووضوحها: عندما تكون املفاهيم املوجودة يف البنية  -2
للمفاهيم رفية للمتعلم واضحة واثبتة ومنظمة ومتصلة ابملادة اجلديدة، فإن عملية احتواء البنية املع

 اجلديدة تتم بفاعلية أكثر، وبذلك يكون التعلم ذا معىن.
 إمكانية املعىن للمادة اجلديدة: ويقصد بذلك إمكانية ارتباط املادة اجلديدة ابلبنية املعرفية ارتباطاً  -3

 م(.2004 نعيم مطر، حقيقياً غري عشوائي.)
البد من تفاعل املتعلم والعمل على ربط حيث ترى الباحثة أنه إلحداث التعلم ذي املعىن      

اخلربات السابقة مع املعلومات اجلديدة اليت يتحصل عليها، فكلما كانت عملية الربط متسلسلة وقوية 
 ن يف الذاكرة بعيدة املدى.فإن بذلك يكون التعلم أكثر اجيابية وخيز 

 مكوانت خرائط املفاهيم

 املفهوم العام )الرئيس(. -1
 قل مشوالً األكثر ختصصاً.املفاهيم األ -2
 دوائر أو مربعات حول املفاهيم. -3
 قد تكون خطوط أو أسهم. ،وصالت عرضية بني املفاهيم -4
 كلمات ربط بني املفاهيم. -3
 .م(1995 أفنان ،دروزة) األشياءحداث أو أحياانً تضم اخلريطة أمثلة كبعض األ -4

 مكوانت خرائط املفاهيم وهي: بعض( 2014العدواين )خالد ويقرتح 

 اهنملفاهيم الرئيسة: وهي بناء عقلي ينتج من الصفات املشرتكة للظاهرة أو تصورات ذهنية يكو ا -

 .الفرد لألشياء

 مفاهيم تصنيفية، مفاهيم عملية، الفرعية: )مفاهيم ربط، مفاهيم فصل، مفاهيم عالقة، ملفاهيما -

 (.مفاهيم وجدانية

 كلمات ربط: هي عبارة عن كلمات تستخدم للربط بني مفهومني أو أكثر مثل: ينقسم، تنقسم، -
 .تصنف إىل، يرتكب من ، ...اخل
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 من التسلسل اهلرمي ومتثل يف صورة وصالت عرضية: وهي عبارة عن وصلة بني مفهومني أو أكثر -
 خط عرضي.

 املفاهيمخرائط أمهية  -

من اسرتاتيجيات التعلم لتسهيل التعلم لدى  ،تظهر أمهية استخدام اخلرائط املفاهيمية كاسرتاتيجيه     
كما تساعدهم على التمييز بني   ،املتعلمني ومساعدهتم على فهم اهليكل البنائي للمعرفة وعالقاته

ات بني مفاهيمه. وتساهم يف زايدة االنتباه إىل املفاهيم األساسية اليت يتكون منها البناء املعريف والعالق
على تنظيم املفاهيم بشكل هرمي متسلسل مما يؤدي إىل تغيري دور املتعلم  املهمة املعنية ألهنا تعمل

وقد حدد نوفاك أمهية خرائط املفاهيم يف  إذ توضح األفكار الرئيسة اليت متثل هدف الدرس. ،السليب
 التايل:

 اإلاثرة والتشويق.إهنا حتوي عنصري  -1
 ة مرئية مضافة إىل التصور الذهين للمفهوم.توفر وسيلة إيضاح حمسوسة بصرايً تسهم يف إجياد قرين -2
 تزود املعلم واملتعلم ابلتغذية الراجعة. -3
 ستدعاء املعلومات السابقة وتوظيفها يف املوضوع اجلديد.اتساعد على  -4
  .م(1995 جوزيف ،نوفاك)هبا ملفاهيم واإلحتفاظ تنشط الذاكرة وتساعد على استبقاء ا -5
 تساهم خرائط املفاهيم يف تلخيص احملتوى املعريف. -6
ومتييزها عن املفاهيم املشاهبة وإدراك أوجه الشبه واإلختالف  ،تعمل على ربط املفاهيم اجلديدة -7

 فيما بينها.
 اجتاهاهتم حنو املفاهيم اليت أدركوا تعترب طريقة فعالة يف التخفيف من القلق عند الطالب وتغيري -8

 .(م2000 حسن ،زيتون) صعبةم أهنا مفاهي
كما اتفقت العديد من الدراسات اليت تناولت خرائط املفاهيم على أمهية استخدامها يف التدريس       

 حيت اسفرت نتائج هذه الدراسات إىل فاعلية استخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف عملية التعلم:
إيل أمهية خرائط املفاهيم  ،م(2007اجلهيين )حممد و  ،م( 2012أبوعاذرة ) سناء وقد أشار كل من

 لكل من الطالب واملعلم.
 : أمهيتها ابلنسبة للطالب:أوال  
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 حيث تساعد اخلرائط املفاهيمية الطالب على:     
وفهم العالقات بني تلك  ،ربط املفاهيم اجلديدة اليت تقدم للطالب ابملفاهيم اليت درسها سابقاً  -1

 مما يؤدي إىل ترسيخ تلك املفاهيم يف البيئة املعرفية له. ،املفاهيم
 واملفاهيم األقل أمهية. ،التمييز بني املفاهيم املهمة -2
 تزويد الطالب مبلخص ختطيطي ملا تعلمه. -3
 مييز بني أوجه الشبه واإلختالف بني املفاهيم.الت -4
من خالل تنظيم املفاهيم وتصنيفها يف اخلريطة  ،هالتفكري التأملي لدي تدريب الطالب وتنمية -5

 املفاهيمية.
 واالحتفاظ ابلتعلم. ،زايدة التحصيل الدراسي -6
 تنمية اجتاهات املتعلمني حنو املادة الدراسية. -7

 اثنيا: أمهية اخلرائط املفاهيمية للمعلم: تساعد اخلرائط املفاهيمية املعلم على: 
 لتدريس سواء لدرس أو وحدة دراسية أو فصل دراسي أو سنة دراسية.طيط لالتخ -1
 أو يف هناية الدرس. ،الدرس أو أثناء شرح ،فقد تستخدم قبل الدرس )كمنظم متقدم( ،التدريس -2
حيث أن رسم خريطة املفاهيم يتطلب من الطالب القيام  ،خدم أداة للتقوميفهي تست ،التقومي -3

فاخلرائط املفاهيمية ميكن استخدامها  ،وتقوميها ،وتركيبها ،وحتليلها ،وتطبيقها ،مهاوفه ،بتذكر املعارف
 لقياس املستوايت املعرفية الستة.

 معرفة مدى العمق واإلتساع الذي يتطلبه الدرس. -4
 الكشف عن البنية املعرفية لدى الطالب. -5
 م(.2009 سلمى ،اشفالن) تصحيحهاوالعمل على  ،كشف التصورات اخلطأ لدى الطالب  -6

ة اخلرائط املفاهيمية ميكن أن نستخلص أمهيتها يف تنمية مفاهيم الرتبية من خالل ما مت ذكره من أمهي
 اإلسالمية حسب راي الباحثة فيما يلي:

وجيعل الطالب  ،استخدام اخلرائط املفاهيمية يقلص من استخدام الطريقة التقليدية من قبل املعلم -1
تعلقًا حبياة الفرد وواقعه وبناء شخصيته إلسالمية أكثر ملية التعلم ابعتبار املفاهيم اأكثر فاعلية يف ع

 بشكل مباشر.
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بربط املفاهيم اجلديدة ابملفاهيم  ،بناء خرائط املفاهيم تساعد الطالب يف تنمية تفكريهم اإلبداعي-2
 القدمية ومعرفة العالقة بينهم.

الرتكيز عليها سالمية الرئيسة اليت جيب فاهيم الرتبية اإلخريطة املفاهيم للمعلم والطالب م حدد-3
ملا هلا من أمهية يف تكوين شخصيته  ،خالل التعليم والتعلم وترتيب املعلومات يف أذهان الطالب

 السوية وإحداث تغيري يف سلوكه.
 ئص خرائط املفاهيماخص

 وهي كما يلي: تتميز خرائط املفاهيم خبصاص متيزها عن طرق التدريس األخرى؛      

والتناسق: حيث تندرج املفاهيم األكثر مشولية، حىت يتم التعلم ذو املعىن بكل يسر التنظيم  -1
 وسهولة، وهذا بدوره ينظم البىن املعرفية لدى الطالب.

الرتابط والتتابع: إن الربط بني املفاهيم ال يكون ابلضرورة من األعلى إىل األسفل وبشكل اثبت  -2
ببعضها؛ ألن اهلدف من ذلك هو معرفة موقع املفهوم  قد تعدد طرق ربط املفاهيم وحمدد، ولكن

الشامل ابلنسبة للمفاهيم األقل مشولية، وهذا يعكس التعلم ذا املعىن الذي ميتلكه الطالب ابلنسبة هلذه 
 املفاهيم.

 رحلة الدراسية.التكامل: ميكن للطالب الربط بني املفهوم الواحد بعدة مواد يدرسها يف نفس امل -3
 حيث تزيد درجة تعقد خرائط املفاهيم كلما زادت املرحلة الدراسية للطالب )سليمان،العمق:  -4

 م(. 2013 مسيحة

 أشكال خرائط املفاهيم
والصفة  ،وأتخذ أشكااًل وصورًا متعددة ،تتعدد أشكال خرائط املفاهيم حسب املادة التعليمية      

حيث ذكر نوفاك وجوين  ،وتعترب الصفة املفضلة ،ي الصفة اهلرميةالغالبة على أنواع اخلرائط ه
م( إن التعلم ذا املعىن يسري بسهولة أكثر عندما توضع املفاهيم اجلديدة أو معاين املفهوم 1995)

 جوزيف ،كنوفا) الشكلفإن خرائط املفهوم ينبغي أن تكون هرمية ، حتت مفاهيم أوسع وأمشل
 .م(1995
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 اهلرمية: خريطة املفاهيم -
 ،وتندرج حتتها املفاهيم األكثر خصوصية واألقل مشولية ،تكون املفاهيم األعم واألمشل يف قمة اخلريطة

يف شكل أفكار ترتيب  ،والتصنيف ،م( أن استخدام أسلويب التدرج اهلرمي2006ويرى بوزان )
 م(2006 توين ،بوزان)هائل سوف يزيد قدرة العقل على حنو  ،أساسية

 

 يتكون من                                                                          

 

 أو                                                                تعرب عما          

 

      معين                                                              عماو     

                          

 

 ( : خريطة املفاهيم اهلرمية1شكل رقم)                         

 

 خريطة املفاهيم العنكبوتية: -

وتتفرع منه املفاهيم  ،ساسية يف الوسط وكمركز للخريطةوذلك بوضع حمور املفهوم أو الفكرة األ
مع مالحظة أن يكون تنظيم كل فرع  ،شعاعي وتنتشر بشكل ،واألفكار األخرى من مجيع اجلهات

من فروع اخلريطة بشكل هرمي. فشكل اخلريطة العام يكون عنكبوتيًا ولكن تنظيم كل خريطة صغرية 
 ألي من الفروع يكون بشكل هرمي. 

 
 

 وسيلة

 الكالم

 كلمتين
 أكثر

 يفيد

انفسنافي   

 تام نراه

 جملة
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 (: خريطة املفاهيم العنكبوتية2شكل رقم)
 

 خريطة املفاهيم املتسلسلة:  -

ويف الغالب نستخدم هذا النوع من اخلرائط عندما نتكلم عن  ،بشكل متسلسل ع املفاهيمهنا يتم وض
 ودورة املاء وصفة الوضوء.  ،األشياء اليت هبا عمليات متسلسلة مثل: دورة حياة كائن ما

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : خريطة املفاهيم املتسلسلة3شكل رقم)
 خريطة املفاهيم احللقية )الدائرية(:  -

 ميكن استخدام هذا املخطط يف حالة تنفيذ عمليات دورية تسري يف شكل دائري. 
 
 

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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 خريطة املفاهيم الدائرية( : 4شكل رقم )
وتستخدم يف املواقف اليت تتضمن عمليات مقارنة يف اخلصائص أو  خريطة املفاهيم املزدوجة: -

 م(.2005 حممد ،الروسان ويوسف،  ،)قطامي ة واملختلفةالسمات املتشاهب
 
 
 

                                                                         
 يدل علي             يدل علي                                                           

 
 

 أو يشري إيل                    أو يشري إليه                                          
 من                                   

 
 ( خريطة املفاهيم املزدوجة5شكل رقم )

 
 
 

 الظهر

 المغرب العصر

 العشاء

 الفجر

مذكر     
مؤنت    

ثيان  ذكر اسم 

 بهذه بهذا إنسان
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 مبادئ استخدام خرائط املفاهيم
استخدام اخلرائط املفاهيمية بشكل نشط وفعال والذي يرتتب عليه أن أيخذ املعلمني بعني  إن       

 م( إىل اآليت:2005وآخرون،  خليل ،مور ويشري )شرباالعتبار  العديد من األ

تدريب الطالب على إنتاج اخلرائط وإعطاؤهم فرتة زمنية مناسبة للتدريب قبل استخدام  -1
 املعىن، وذلك حسب العمر والقدرات. اخلريطة يف تقييم التعلم ذي

 ابملادة، جيب أن يبدأ املعلمون مبواضيع بسيطة، وليس ابلضرورة أن يكون املوضوع متصالً  -2
 حيث ميكن استخدام عدد بسيط من املفاهيم لبدء الوصف والشرح.

من خالل األمثلة والنماذج مع كل تالميذ الصف، أو مع جمموعات صغرية، كما أن  العمل -3
 التعريف ابخلريطة ضروري.

 أمهية التفكري يف مجيع الروابط املمكنة، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة هذه الروابط. -4
 ف الطالب أنه اليوجد جواب واحد، وأن هناك أكثر من كلمة ربط مناسبة.ن يعر جيب أ -5
املهم تذكر أن لالختيار األوىل للكلمات أتثري يف أداء املتعلم، وميكن أن حيد من مستوى من  -6

 التحصيل، وذلك عند بناء اخلرائط القبلية املتعددة.
 املوضوع وبناء املفهوم.  استخدام األسهم احملددة االجتاه مهم يف وصف القضية أو -7

 استخدام خرائط املفاهيم جماالت
أن خرائط املفاهيم كاسرتاتيجية تدريسية تعليمية تقف على أسس   Novakولقد بني نوفاك        

مما  ،بل تعلمه أن يتعلم كيف يتعلم ،فهي ال تساعد املتعلم على أن يتعلم فحسب ،سيكولوجية متينة
كما أن خرائط املفاهيم تتماشى   ،ري لديهويطور قدرات التفك ،ارات العلميةينمي لديه العمليات وامله
 .م(2007 عايش ،زيتون)مرتبة ومن بينها املبدأ الذي يرى ان املعرفة ختزن  ،مع كثري من مبادئ التعلم

 ،لقد استخدمت اخلرائط املفاهيمية من قبل املعلم ملساعدة الطلبة على استيعاب احملتوى     
مثل األشكال البيانية يف عمليات مراجعة  ،خرى من منظمات الرسوم التوضيحيةأنواع أ وساعدته

املعلومات لدى الطلبة يف مستوايت متعددة. وابستخدام املعلم منظمات الرسوم التوضيحية يف 
 ،ابو رايش)املنظمات التدريس يساعد طلبته يف الوصول إىل درجة من الفهم لن يصلوها بدون هذه 

 .م(2007 حسني



32 
 

 م(  ثالث استخدامات رئيسية خلرائط املفاهيم وهي: 2002الطناوي  ) عفت وقد عددت    
 استخدام خرائط املفاهيم يف جمال ختطيط املناهج:  -أ

أو ملقرر أو لربانمج تربوي كامل وخريطة املفاهيم اليت  ،ميكن اشتقاق خرائط املفاهيم لدرس مفرد      
املفاهيم ذات العالقات تصبح املكون املعريف للمنهج ويصبح املنهج  تشتمل على جمموعة كبرية من

وهذه النواتج ميكن أن تكون ذات طبيعة  ،مرتتبة على نواتج التعلم املقصودةعبارة عن سالسل 
كما أن خرائط املفاهيم تعد مفيدة يف تركيز انتباه مصمم املنهج على   ،وجدانية أو معرفية أو نفسحركية

 م وعلى ختطيط األنشطة املنهجية اليت تعمل كأداة لتعلم املفهوم.تدريس املفاهي
 استخدام خرائط املفاهيم كأدوات تعليمية: -ب

ع واحد أو يف وحدة ميكن استخدامها لتوضيح العالقات اهلرمية بني املفاهيم املتضمنة يف موضو        
وهو األمر الذي يزيد من  ،درسها التالميذدراسية أو مقررة فهي متثل متثيل خمتصرة ألبنية املفاهيم اليت ي

 احتمالية إسهامها يف تسهيل تعلم هادف لتلك األبنية.
 م( إىل أنه يستفاد من خرائط املفاهيم كأداة تدريسية على لنحو التايل:2000وتشري ماجدة ميقا )

 فاهيم اخلاصة.تكوين البنية املعرفية اهلرمية لدى الطال بشكل متسلسل من املفاهيم العامة إىل امل -
 إدراك العالقات اخلاطئة بني املفاهيم اليت لدى الطالب والعمل على إجياد البدائل الصحيحة.   -
 استخدام خرائط املفاهيم كأسلوب للتقومي:  -ج

م من قبل نوفاك 1977 -م1974أدوات للتقومي من عام بدأ استخدام خرائط املفاهيم كأحد 
 وضع درجات خرائط املفاهيم وهي عبارة عن ثالثة أفكار:وزمالءه حيث قاموا بوضع أساس مبدئي ل

هل البنية املعرفية اليت لدى الطالب منظمة تنظيماً هرمياً أي أن املفاهيم األكثر عمومية تكون  -1
 كون يف أسفل منها؟يف القمة واملفاهيم األقل عمومية ت

 د؟هل املفاهيم يف بنية الطالب املعرفية تكتسب متيزاً ودقة بشكل متزاي -2
هل يكون الطالب توفيق تكاملي إذا أدرك الصلة بني املفاهيم ودجمها يف معاين جديدة  -3

  (.1995،وجوينجوزيف  ،نوفاك للمفاهيم؟)للقضااي والتوصل للتعارض بني املعاين املتناقضة 
ميكن استخدام خرائط املفاهيم كأداة تشخيصية لتقومي تعلم التالميذ للموضوع بداًل من االختبارات 

 م(.2000 عفت ،الطناوي)املكتوبة التقليدية 
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( أبن خرائط املفاهيم تستخدم أداة تقومي للحكم على تعلم ه1426إبتسام احلبيب ) وذكرت      
ولكن بلغة قدرة التلميذ علي متييز وربط املفاهيم الرئيسة للمادة  ،ليس بلغة التحصيل ،املفهوم

فاهيم ومقارنتها ابخلرائط اليت وضعها ببناء خرائط للم عن طريق تكليفهم ،الدراسية بطريقة متسلسلة
 (.ه1426إبتسام  ،احلبيب)خمطط املنهج 

ذكر القحطاين  وهي كما ،كما أن هناك عدد من االستخدامات األخرى خلريطة املفاهيم    
 وهي كما أييت: ه(1422)
 أداة تشجيع وحتفيز لدراسة موضوع ما. -1
 موضوع ما.أداة إلحداث املناقشات على  -2
 أداة اتصال. -3
 (.ه 1422 حممد ،القحطاين)نرتنت اإلمثل شبكة  ،أداة لتصميم املوضوعات العريضة والواسعة -4

 خطوات بناء خرائط املفاهيم
م( أن بناء خرائط املفاهيم يتم وفقاً خلطوات 1995)   Alutالعديد من الرتبويني ومنهم آلتذكر      

 ومن هذه اخلطوات ما يلي: ،يم بصورة مناسبةمن شأهنا أن تساعد يف التعل
 أو حماضرة. ،أو فقرة ،فقد يكون نصاً  ،اختيار العنصر أو املوضوع املراد عمل خريطة مفاهيم له  -1
 لمات املفتاحية ووضع خط حتتها مث ترقيمها.اختيار الك -2
تكون املفاهيم العامة يث حب ،ومن مث ترتيبها تبعًا لعموميتها وجتريدها ،إعداد قائمة ابملفاهيم -3

 أما املفاهيم الفرعية فتوضع يف أسفل القائمة. ،واألكثر جتريداً يف أعلي القائمة
 مث توضع حتتها املفاهيم األقل عمومية. ،وضع املفاهيم األكثر عمومية يف قمة اخلريطة -4
ليت ترتبط هبا هذه مث تسمية كل خط وفقًا للعالقات ا ،ربط املفاهيم اليت تنتمي لبعضها خبطوط -5

 ،لتشكيل روابط متسلسلة توضح تدرج املفهوم. ومن يتابع خطوات بناء اخلريطة املفاهيمية ،املفاهيم
  ،كما أنه يتعلم كيفية تنظيمها واستخالص العالقات بينها  ،يالحظ أن املتعلم يتعلم بطريقة ذات معىن

 م(.2009 بشرة ،طريله )املكما أنه يبحث عن ما هو أبعد من املعلومات املقدمة 
م( إىل أن خطوات بناء خريطة املفاهيم متر عرب النقاط 2002كل من مرعي واحليلة )  كما أشار

 التالية:
 حتديد املوضوع املراد تدريسه. -1
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 حتليل املوضوع إىل مكوانت أساسية. -2
 حتديد املفاهيم األساسية العامة واملفاهيم األكثر خصوصية. -3
 ن العام إىل اخلاص.ترتيب املفاهيم بشكل هرمي م -4
 دوائر أو مربعات حول املفهوم.رسم  -5
 رسم خطوط بني املفاهيم. -6
 كتابة كلمات على األسهم أو اخلطوط تدل على العالقة بني املفاهيم. -7
 توفيق، و ،مرعي)خصوصية املفاهيم األكثر  يبدأ العرض ابملفهوم األساس ويتدرج نزواًل إىل -8

 .م(2002 حممد احليلة
 املفاهيملى بناء خرائط تدريب الطالب ع

ومن الطرق اليت تساعد التالميذ على التدريب على بناء خرائط املفاهيم وهي كما شرحها نوفاك       
 وجوين على النحو التايل:

 أوال: أنشطة اإلعداد لبناء خريطة املفاهيم:
ل أشياء يكتب املعلم على السبورة أو على جهاز العرض قائمتني من الكلمات إحدامها متث -1

Objects واألخرى متثل أحدااًث  ،سيارة( ،مثل: )الكتابEvents تشرق( مث يطلب من  ،مثل: )يشغل
مث حياول مساعدهتم على إدراك أن القائمة األوىل عبارة عن  ،الطالب حتديد الفرق بني القائمتني

لى رأس قائمة أشياء ع أي يكتب كلمة ،مث يعنون القائمتني ،والقائمة الثانية عبارة عن أحداث ،أشياء
 وكلمة أحداث على رأس قائمة األحداث. ،األشياء

)كتاب( مث ساعد الطالب يف معرفة  ،سأهلم ما الذي يفكرون فيه عندما يسمعون كلمة )سيارة(إ -2
فإن كاًل منا قد يفكر يف شئ خمتلف نوعا ما. وهذه  ،أننا ابلرغم من استعمالنا للكلمات نفسها

) هي تصورات نرمسها للمفاهيم اليت نستوعبها وهكذا تقدم كلمة مفهوم ذهاننا الصور اليت ختطر أل

Concept). 
الفروق  ومشرياً إىل ،كلمات لألحداث  يكرر املعلم األنشطة املتضمنة يف اخلطوة الثانية مستخدماً  -3

لة أن ذه املرحوميكن يف ه ،أي املفاهيم اليت متثل أحدااثً  ،بني الصور الذهنية اليت نكوهنا لألحداث
يذكر املعلم لطالبه أن مايعوق فهم كل منا لآلخر أحيااًن هو أننا نستخدم نفس الكلمات غري أن 

 حيث إن كل واحد منا يكتسب معناه اخلاص به هلذه الكلمات. ،ليست متطابقة دائماً  نامفاهيم
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مع(  -عندئد -يكون -ال -أين -اطلب من الطالب أن يعطوا معاين للكلمات مثل: )يكونون -4
يساعد املعلم طلبته على إدراك أن هذه الكلمات ليست   ،وما هي الصور الذهنية اليت يشكلوهنا هلا

 وإمنا هي كلمات ربط تستخدم بني مفهومني لبناء مجلة ذات معىن. ،كلمات مفهوم
ولكنها أمساء ألشخاص  ،الطالب ويوضح هلم أن أمساء األعالم ليست مبفاهيميساعد املعلم  -5

ويضرب هلم أمثلة تساعدهم على إدراك الفرق بني املفاهيم وأمساء األعالم اليت توضح أشياء  ،حمددين
 أو أحدااث حمددة.

اجلملة  لتصبح ،ويطلب من التالميذ ربطهما برابطة ،يقوم املعلم بوضع مفهومني على السبورة -6
ع  اإلنسان ألمساء املفاهيم م وذلك لتوضيح كيفية استخدام ،مثل: توجد زالزل وبراكني ،ذات معىن

 كلمات الربط لنقل املعاين.
وذكر ما إذا كانت تدل على  ،يطلب املعلم من الطالب تكوين مجل قصرية وحتديد املفاهيم -7

 ابإلضافة إىل حتديد كلمات الربط. ،أشياء أو أحداث
بعض الكلمات إذا كان هناك طالب يف الفصل جييد التحدث بلغة أخري يطلب من املعلم ذكر  -8

مث يساعد الطالب على إدراك أن اللغة ال تصنع  ،األجنبية اليت تدل على األحداث واألشياء نفسها
 املفهوم ولكنها تستخدم فقط للداللة عليه.

وهي متثل مفاهيم  ،جمرى( ،مألوفة مثل:)تعرية يقدم املعلم بعض الكلمات القصرية إال أهنا غري -9
وعلى املعلم أن يساعد طالبه على إدراك أن معىن  ،ىن خاص إىل حد مايعرفها الطالب ولكن هلا مع

 بل إنه ميكن أن تنمو وتتغري كلما تعلمنا أكثر. املفاهيم ليس اثبتاً 
يعد منها نسخًا بعدد و  ،من الكتاب املدرسي)يكفي صفحة واحدة( خيتار املعلم جزءاً  -10

عشرة إىل عشرين من  اسية)عادة ما توجد بنيوحتديد املفاهيم األس ،ويطلب منهم قراءهتا ،الطالب
وكذلك حتديد كلمات الربط وأمساء  ،املفاهيم املرتابطة يف الصفحة الواحدة من الكتاب املدرسي(

 املفاهيم اليت تكون أقل أمهية ابلنسبة للنص أو القصة.
 اثنيا: أنشطة بناء خريطة املفاهيم:

رسي مث يطلب من الطالب تكامال من الكتاب املدأو فقرتني حتمل معىن مخيتار املعلم فقرة  -1
مث يكتب هذه املفاهيم  ،قراءهتا وحتديد املفاهيم األساسية)أي املفاهيم الضرورية لفهم معىن النص(
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وبعدها يناقش معهم أي فكرة يف النص أكثر أمهية  ،على السبورة أو على جهاز العرض فوق الرأسي
 وأكثر عمومية.

 رأس قائمة جديدة ترتب فيها املفاهيم حسب مشوليتها مث وم األكثر مشولية يفيكتب املعلم املفه -2
ويالحظ املعلم عدم  ،وهكذا حىت تكتمل القائمة ،يكتب املفاهيم اليت تليه يف الشمولية والعمومية

 ،يعد أمرًا مقبوالً  وهذا ،وستنشأ فروق جوهرية قليلة يف ترتيبها ،اتفاق الطالب على ترتيب املفاهيم
 ه يعين وجود أكثر من طريقة إلدراك معىن النص.نأل
ويطلب من  ،واألن يبدأ املعلم برسم خريطة املفاهيم مستعينًا ابلقائمة اليت رتبت فيها املفاهيم -3

 ،الطالب اختيار كلمات الربط املناسبة لتكوين القضااي اليت توضحها اخلطوط املوجودة على اخلريطة
هو أن يطلب املعلم منهم كتابة أمساء املفاهيم طالب على رسم اخلريطة لطرق اجليدة لتدريب الومن ا

وإعادة ترتيب هذه املستطيالت كلما توصلوا إىل فكرة  ،وكلمات الربط على مستطيالت من الورق
 جديدة خبصوص تنظيم اخلريطة.

جزء من أجزاء يمي وبني املفاهيم يف يناقش املعلم الروابط املتقاطعة يف مقطع من املخطط املفاه -4
مث يطلب من الطالب املساعدة يف اختيار كلمات الربط املناسبة للروابط والعالقات  ،فهومشجرة امل
 املتقاطعة.

فقد تتجمع املفاهيم يف  ،معظم اخلرائط اليت تنتج عن احملاولة األويل عادة ما تكون غري متناسقة -5
وعلى  ،ملفيد إعادة بناء اخلريطةون من الذا يك ،ات يف ركن آخرأحد أركان اخلريطة وحتدث فراغ

وذلك للتوصل إىل متثيل  ،املعلم أن يوضح للطالب أمهية إعادة بناء اخلريطة مرتني أو ثالث مرات
 جيد ملعاين القضااي كما يفهموهنا.

 ، مت بناؤهامث يضع درجة للخريطة اليت ،يناقش املعلم الطالب يف معايري وضع درجات للخرائط -6
واليت قد تؤدي إىل توضيح املعىن وحتسني الدرجة  ،يريات احملتملة يف اخلريطةطالب التغويوضح لل
 املستحقة.

وإعادة تطبيق اخلطوات من اخلطوة  ،يطلب املعلم من الطالب اختيار نص من الكتاب املدرسي -7
 األويل إيل السادسة مستقلني أو يف جمموعات صغرية مكونة من طالبني أو ثالثة.

فقراءة اخلريطة  ،على السبورة أو على جهاز العرض ،اخلرائط اليت بناها الطالبعرض  ميكن -8
 لذي بىن اخلريطة.توضح للطالب يف الصف الفكرة اليت يدور حوهلا النص كما فسرها الطالب ا



37 
 

يطلب املعلم من الطالب بناء خريطة مفاهيم لألفكار املهمة املتضمنة يف هواية أو رايضة أو أي  -9
 ويشجع النقاش حوهلا. ،هذه اخلرائط قد تعلق حول الصف أو على جدرانه ،ام خاص لديهمإهتم
 ،عن بناء خريطة املفاهيم على املعلم  أن جيعل اختباراته القادمة حتتوي على سؤال أو سؤالني -10

  حيث أن ذلك يوضح للطالب دور بناء اخلريطة كطريقة سليمة وصادقة للتقومي تتطلب تفكرياً عميقاً 
 .م ( 2001انيفة  ،قطامي يوسف، و ،يقطام)الدراسية كما توضح فهم الطالب للمادة 

 عوامل جناح توظيف اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التدريس
 ستخدام اخلرائط املفاهيمية ما يلي:امور املهمة اليت جيب مراعاهتا عند من األ     

 ائط املفاهيمية.تدريب املعلمني والطالب على استخدام اخلر  -1
 السماح للطالب ببناء اخلرائط املفاهيمية أبنفسهم حىت ال نقع يف اإلطار االستظهاري مرة أخرى.-2
 ال يطلب من الطالب حفظ اخلريطة املفاهيمية اليت أعدت يف الفصل. -3
ها اخلريطة املفاهيمية التعرب عن كل املفاهيم اليت توجد يف أذهان الطالب ولكن تعرب عن بعض-4

 وهي مهمة لدى كل من املعلم واملتعلم لإلنطالق إىل األمام يف التعلم والتعليم.
   .م(2014 خالد ،العدواين) مااء اخلريطة املفاهيمية ملوضوع التوجد طريقة واحدة حمددة لبن -5

 التحصيل الدراسي 
ي فرد، وهو وى الدراسي ألليها يف تقييم املستيعد التحصيل الدراسي من املعايري اليت يُعتمد ع       

الفرد خالل احملصلة اليت ميلكها الفرد من املعلومات اليت اكتسبها خالل مسريته الدراسية، حيث أن 
مروره ابملراحل الدراسية املختلفة فهو يتدرج يف حتصيله الدراسي تباعًا للمرحلة اليت مر هبا، وتعد 

ة مع زايدة يف املعلومات من حيث الكم والنوع املراحل الدراسية املتقدمة مكملة للمراحل السابق
حد املفاهيم الرتبوية اليت عمل الدراسي ابعتباره أ وكيفية اعطاؤها. كذلك ميكن النظر إىل التحصيل

البّحاث واملشتغلني يف جمال الرتبية والتعليم على حتديد ماهيته، وذلك لكونه مصطلح فضفاض، 
بتداًء ابملادة الدراسة، إالعمليات التسلسلية لعملية التعلم،  حيث أنه يشري يف طياته إىل جمموعة من

تهاًء ابملتعلم الذي له خصائصه العقلية والنفسية، الذي مرورًا ابملعلم وطرقه وأساليبه يف التدريس، وان
من خالله يتبني ما إذا أدت العمليات التسلسلية السابقة مفعوهلا أم ال، ويرى أخرون أن التحصيل 

عليه املتعلم يف وقت حمدد ومادة دراسية معينة ويف مرحلة  لجمرد أداة لقياس الكم الذي حتصالدراسي 
م التحصيل الدراسي قياس قدرة التالميذ على استيعاب املواد الدراسية ويتم ميثل مفهو دراسية ما. 
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السلبية حيث تكون مؤشرًا هامًا يوضح لنا الصورة  ،ذلك عن طريق االمتحاانت التحريرية والشفوية
 يعترب التحصيلو  يطة ابلتلميذ واملؤثرة يف حتصيله الدراسي بشكل مباشر.واإلجيابية عن طبيعة البيئة احمل

والبعض  ،والظروف البيئية ،الدراسي كذلك مبثابة احملصلة لعدد من العوامل املرتبطة ابجلوانب الدافعية
 ،ي عملية معقدة تؤثر يف عوامل كثريةاآلخر مرتبط ابلقدرات العقلية واملعرفية والتحصيل الدراس

وبعضها يتعلق  ،وأمنه النفسي ،وصفاته املزاجية والصحية ،بعضها يتعلق ابملتعلم وقدراته واستعداداته
 م(.1999 حممود ،عكاشة) وإمكانياتابخلربة التعليمية وطريقة تعلمها وما حييط ابملتعلم من ظروف 

 تعريف التحصيل الدراسي 
راسي أبنه براعة يف األداء يف مهارة ما أو جمموعة من املهارات لتحصيل الديعرف جود ا    

 .م( 2000 صاحل ،الداهري)
 ،تعريف أمحد واملراغي: التحصيل الدراسي للطالب يف مادة دراسية أو جمموعة املواد الدراسية    

أو هناية الفصل  ،خر العاممقدرًا ابلدرجات طبقًا لالمتحاانت احمللية اليت جتريها املدرسة آ
 .م(2000 السيد ،املراغين ابراهيم، و ،أمحد)الدراسي

 ،ويعرفه جابلن أبنه مستوى حمدد من اإلجناز أو براعة يف العمل املدرسي يقاس من قبل املعلمني    
 .م( 2006عبد الرمحن  ،العيسوي) املقررةأو ابالختبارات 

يكتسبها ف واملعلومات والقدرات واملهارات اليت م( أبنه جمموعة من املعار 2005املسعود) تعريف     
 .م(2005 ندى ،املسعود)املدرسة الطالب داخل 

كما يعرفه عمر خطاب أبنه هو النتيجة اليت يتحصل عليها الطالب من خالل دراسته يف       
 عمر ،اخلطاب) الطالبحصل عليها أي جمموع اخلربات واملعلومات اليت  ،السنوات السابقة

 م(2006
 خصائص التحصيل الدراسي

نظري وعلمي يتمحور حول املعارف وامليزات اليت  ،يكون التحصيل الدراسي غالبا أكادميي     
جتسدها املواد الدراسية املختلفة خاصة والرتبية املدرسية عامة كالعلوم والرايضيات واجلغرافيا والتاريخ 

 -ويتصف التحصيل الدراسي خبصائص منها:
معارف حمتوى منهاج مادة معينة أو جمموعة مواد لكل واحدة الدراسي أبنه  ميتاز التحصيل  -1

 خاصة هبا.
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يظهر التحصيل الدراسي عادة عرب اإلجاابت عن االمتحاانت الفصلية الدراسية الكتابية   -2
 والشفهية واألدائية. 

وال  ،التحصيل الدراسي يعتين ابلتحصيل السائد لدى أغلبية التالميذ العاديني داخل الصف  -3
 يهتم ابمليزات اخلاصة.

التحصيل الدراسي أسلوب مجاعي يقوم على توظيف امتحاانت وأساليب ومعايري مجاعية   -4
 .م(2009 أمحد ،مزيود) التقومييةموحدة يف إصدار األحكام 
 أنواع التحصيل الدراسي 

 ميكن تقسيم التحصيل الدراسي إىل ثالثة أنواع:
يف نفس املستوى ويف نفس  التلميذ مرتفع عن معدل زمالءه التحصيل اجليد: يكون فيه أداء -1

ويتم ابستخدام مجيع القدرات واإلمكانيات اليت تكفل للتلميذ احلصول على مستوى أعلى  ،القسم
ا مينحه مم ،لألداء التحصيلي املرتقب منه. حبيث يكون يف قمة االحنراف املعياري من الناحية اإلجيابية

 ه.التفوق على بقية زمالء
التحصيل املتوسط: يف هذا النوع من التحصيل تكون الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ متثل  -2

ويكون أداءه متوسط ودرجة احتفاظه واستفادته من املعلومات  ،مكانيات اليت ميتلكهانصف اإل
 متوسطة.

حيث  ،فاألداء ابلتحصيل الدراسي الضعيالتحصيل الدراسي املنخفض: يعرف هذا النوع من  -3
يكون فيه أداء التلميذ أقل من املستوى العادي ابملقارنة مع بقية زمالءه فنسبة استغالله واستفادته مما 

 ىل درجة اإلنعدام.إتقدم من املقرر الدراسي ضعيفة 
على الرغم من  ة ضعيفاً ويف هذا النوع من التحصيل يكون استغالل املتعلم لقدراته العقلية والفكري     

وميكن أن يكون هذا التأخر يف مجيع املواد وهو ما يطلق عليه  ،دراتسبة ال أبس هبا من القتواجد ن
الن التلميذ جيد نفسه عاجزًا عن فهم ومتابعة الربانمج الدراسي رغم حماولته  ،ابلفشل الدراسي العام

ب وهذا على حس ،إثنني فيكون نوعيالتفوق على هذا العجز أو قد يكون يف مادة واحدة أو 
 .م( 2008أمال  ،بن يوسف) وإمكانياتهلميذ قدرات الت

 وميكن ان نربط مفهوم التحصيل الدراسي الضعيف بثالث مفاهيم أساسية وهي:
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الدراسي: إن الفرد الذي يعاين من أتخر دراسي يف غالب األحيان ال يتمكن من رفع  التأخر -أ
 فيضطر إىل ترك مقاعد الدراسة. ،مستواه ومواصلة دراسته

فقد يكرر التلميذ  ،التخلف الدراسي: ويعين عدم قدرة التلميذ على استيعاب الربامج الدراسية  -ب
  من األحيان يطرد من املدرسة.املتخلف عدة سنوات يف صف واحد ويف الكثري

الفشل الدراسي: وقد ينتج الفشل الدراسي من التأخر الدراسي ويف معظم األحيان ينتج الفشل  -ج
 ب ت(. ،عبد العزيز)مفاجئ صدمة نفسية أو عجز أثناء االمتحان أو مرض الدراسي من 

 أمهية التحصيل الدراسي 
يعد التحصيل الدراسي من املؤشرات اليت تعتمد عليها املؤسسات التعليمية يف معرفة مدى  حيث     

 حتقيق أهدافها واليت نذكر منها ما يلي:   
 حلة تعليمية أخرى تليها.تقرير نتيجة املتعلم النتقاله اىل مر -1
وهذا يكون ابإلعتماد على  ،حتديد نوع الدراسة والتخصص الذي سينتقل إليه املتعلم الحقاً -2

 املعدل والتحصيل والنتائج اليت حتصل عليها.
 معرفة القدرات الفردية واخلاصة للمتعلم وإمكانياته. -3
 أخرى. نتقال من مدرسة إىل اإلستفادة من نتائج التحصيل لال -4
 أكثر.يعمل التحصيل الدراسي على حتفيز املتعلمني على االستذكار وبذل اجلهد  -5
يعد التحصيل الدراسي وسيلة فعالة يتعرف املتعلمون على مدى تقدمهم يف التحصيل الدراسي  -6

 فإن ذلك حيفزهم على طلب املزيد من التقدم. ،وعند وقوف املتعلمني على درجة تقدمهم
تايل وابل ،ساعدة املعلم على معرفة مدى إستجابة املتعلمني لعملية التعلمل الدراسي مبيقوم التحصي

مدى استفادهتم من طريقة التدريس ولذلك يعترب التقومي وسيلة جيدة توجه املعلم الكفء إىل مراجعته 
 يف التدريس والوقوف عند نواحي الضعف اليت يعاين منها متعلموه.

 مقدار ما حصله املتعلمون من املادة الدراسية.لية تساعد على معرفة إن االختبارات التحصي -7
املطلوب يف  ىالتحصيل على معرفة ما إذا كان املتعلمون قد وصلوا إىل املستو يساعد تقومي  -9

 .م( 2008 أمال ،بن يوسف) الدراسيالتحصيل 
 أهداف التحصيل الدراسي
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الجتاهات على املعارف واملعلومات وا يف املقام األول على احلصول يهدف التحصيل الدراسي
من أجل  وذلك ،التالميذ ملا مت تعلمه يف املواد الدراسية املقررةواملهارات اليت تبني مدى استعاب 

احلصول على ترتيب مستوايهتم وخصائصم الوجدانية من أجل ضبط العملية الرتبوية ومن بني 
 األهداف نذكر ما يلي:

 لدى التالميذ. ومعرفة نقاط القوة والضعف قبلية من أجل تشخيصالوقوف على املكتسبات ال -1
 الكشف عن املستوايت التعليمية املختلفة من أجل تصنيف التالميذ تبعاً ملستوايهتم. -2
ايتها حىت يتمكن كل واحد منهم التالميذ اخلاصة من أجل العمل على غالكشف عن قدرات  -3

 .من توظيفها يف خدمة نفسه وجمتمعه معاً 
 داء كل تلميذ ابلنسبة إىل ما هو مرغوب فيه.ية أعحتديد وض -4
 والوسائل العالجية. اختاذ التدابري مما ميكن من ،توفري التغذية الراجعة بعد اكتشاف صعوابت ما -5
قياس ما تعلمه التالميذ من أجل اختاذ اكرب قدر ممكن من القدرات املناسبة اليت تعود ابلفائدة  -6

 عليهم.
عرفة النواحي اليت جيب االهتمام هبا والتأكيد عليها يف تدريس خمتلف املواد كني املدرسني من ممت -7

 الدراسية املقررة.
تكييف األنشطة واخلربات التعليمية املقررة حسب املعطيات اجملتمعة من أجل استغالل القدرات  -8

 املختلفة للتالميذ.
  م(.2010حممد  ،)برو حتسني وتطوير العملية التعليمية -9

  العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي 

إن التحصيل عملية عقلية وفكرية تتحكم وتدخل يف حتقيقها العديد من العوامل منها ما هي      
 ذاتية خاصة ابملتعلم ومنها ما هي خارجة عنه واملتمثلة يف:

دراسي ومن أكثر القدرات يل الالتحصالذكاء: حيث يعترب الذكاء من أهم العوامل اليت تؤثر على  -أ
بريت  دت خمتلف الدراسات وجود هذا االرتباط إذ وجدفقد وج ،ابلتحصيل الدراسي العقلية ارتباطاً 

أن  ذتلميذ وتلميذة متأخري التحصيل وج 700يف دراسة أجراها على عينة من التالميذ مكونة من 
كما أوضحت نفس   ، 50.74ب قدرت راسي معامل االرتباط بني نسبة الذكاء ونسبة التحصيل الد
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الدراسة أنه يوجد اختالف يف معامل االرتباط بني الذكاء واملواد الدراسية املختلفة. وقد حدد فرينون 
Vernon   الذكاء أن درجة التحصيل الدراسي ترتبط ابلدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ يف اختبارات

 .م(2004حممد  ،بو دخيلي)

العوامل املهمة اليت يتحدد من خالهلا نسبة أداء التلميذ  لدافعية كذلك منالدافعية: تعد ا -ب
وتتدخل يف حتديد مستوى املتعلم واستعداده، حيث يرى ابن خلدون يف هذا الصدد أن اإلستعداد 

دور يف للتعلم أمر ضروري ومساهم يف حتديد مدى اإلقبال على الدراسة أو النفور منها، وأن للدافعية 
لباعثة على بذل اجلهد والسعي حنو املزيد منه، أما إذا كانت منخفضة فإهنا طاقة الداخلية اإعطاء ال

جعل التلميذ ينفر من الدراسة واإلقبال عليها، ألن املعلم إذا كان متعلموه ال يوجد لديهم استعداد 
إيصاهلا إليهم  دلومات اليت يريودافعية للتعلم ال ميكنه أن يفعل هلم شيئا وال ميكنه تلقينهم املع

 م(.      1991خالد ، )قوطرش

توجهات الوالدين: إن اجتاهات الوالدين هلا أتثري كبري على تفوق وجناح أبنائهم من خالل فرض  -ت
 .اجتاه معني حنو حتصيل ما

 املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة: إن املستوى االقتصادي لألسرة يؤثر ويشجع األبن -ث
فيما  وكذا الشأن ،ئل التعلم كما ال تشغل تفكريه يف اجلانب املاديخالل توفري وسا على الدراسة من

أن هناك عالقة بني املستوى االجتماعي  يرى الباحثني حيث ،خيص احلالة االجتماعية لالسرة
والتحصيل الدراسي أي أن ذوي الطبقات العليا يتقدمون على غريهم يف األداء املدرسي وليس هذا 

يتمكنون كذلك من مواصلة دراساهتم العليا واحلصول على مراكز وظيفية أكثر من فحسب بل 
 م(.1996 حممد ،)احلامدغريهم

ض الدراسات أن الرفاق ميارسون أتثري يفوق أتثري الوالدين يف جمال أتثري الرفاق: أثبتت بع  -ج
وأنه ليس ابلضرورة أن  ،لصفالسلوكيات املدرسية اليومية مثل الواجبات املدرسية واجلهد املبذول يف ا

 ،يكون أتثري الرفاق سلبياً ابستمرار. فالتحصيل الدراسي يعتمد على التوجيه األكادميي جلماعة الرفاق
فالتلميذ الذي حيصل أصدقاءه على عالمات عالية ويطمحون اىل مستوى أعلى يف التعليم من 

 .م(2009رغدة  ،شرمي)لديه الواضح أهنم يعززون اإلجناز 

العوامل اجلسمية: وهي متعلقة ابجلانب الفيزيولوجي للمتعلم واملتمثلة يف النمو احلسي واحلركي أو  -ح
أي سالمة اجلسم من إضطراب النمو اجلسمي الراجع لسوء التغذية  ،بصورة أمشل الصحة بصفة عامة
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 ،ت املعرفية للمتعلموالذي يؤثر بدوره على منو الدماغ والعمليات العقلية اليت هلا صلة مباشرة ابلقدرا
عوامل أخرى تعرقل اإلجناز والتحصيل كضعف البصر والسمع وعيوب النطق وبعض  إضافة إىل

 .م(1971 كمال  ،الدسوقي)ستدمية العاهات واإلعاقات امل
العوامل املدرسية: هنالك جمموعة من العوامل املدرسية اليت تتداخل وجتتمع لتؤثر بصورة مباشرة  -خ

 ومن بني هذه العوامل جند: ،ن مثة على إجنازه األكادميي وجناحهعلى املتعلم وم
املدرسة واإلطالع على مجيع املواد املقررة مواظبة املتعلم على احلضور: إن حضور املتعلم يف  -

وعلى  ،وحضور كل احلصص التدريسية أمراً ضرورايً وهاماً للوصول إىل النجاح والتحصيل املرغوب فيه
 تحبيب املتعلم يف املدرسة واملواد املقررة. توفري اجلو املناسب لاملربني واملعلمني

اجلو االجتماعي املدرسي: يعترب اجلو االجتماعي املدرسي من العوامل األساسية اليت تؤثر على  -
وإاتحة الفرصة  ،فالتفاعل اإلجيايب والتعاون النشيط بني أفراد اجملتمع املدرسي ،التحصيل الدراسي

يزيده رغبة يف التحصيل وارتفاع مستواه  ،نفسية واالجتماعيةباع حاجاته البيداغوجية والللمتعلم إلش
و ل جمموعة من التالميذ ضد التلميذ اجلديد أو البدين أثأما اذا كان العكس حبيث يتك ،اإلجنازي

ن املدرسة إمهال واجباته والتغيب ع النحيف والألمساواة يف التعامل من طرف املريب يؤدي ابملتعلم إىل
 .م(1987 نعيم ،الرفاعي)من املدرسة كلها ومن مث النفور 

صفات املعلم وشخصيته: يعد املعلم جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية لدى جيب أن تتوفر فيه  -
ن من أداء دوره على أكمل وجه، فهو له الدور األكرب يف ظهور جيل واعي صفات معينة ليتمك

( بدراسة 1970بل الطالب حنو األفضل، وقد قامت الباحثة رمزية الغريب )ومتعلم وأداة صنع مستق
على حتصيل التالميذ، وقد استخلصت وجود العديد من الصفات اليت حول أثر شخصية املعلم 

انية والعطف على املتعلمني، والبشاشة، واملرح وصفات خلقية واليت تظهر يف تتمثل يف املشاركة الوجد
وقد أكدت أن هذه الصفات االجيابية اليت تصف هبا املعلم هي صفات حمببة لدى املعاملة الطيبة، 

يهم وتعمل على ربط ودعم العالقة والتفاعل، وعليه فنفسية التلميذ تتأثر بشخصية التالميذ يف معلم
بكل ما حيمله من صفات وخصائص جسمية وخلقية ومزاجية ومهنية،وهذا ينعكس اجيااب أو املعلم 

 صيل تالميذهسلبا على حت
املناهج الدراسية: إن املناهج الدراسية ومدى مالئمتها مع مستوى وقدرات التلميذ إذ كلما كانت  -

ص املرحلة العمرية اليت هو فيها  املناهج الدراسية مراعية لقدرات التلميذ وعمره العقلي والزمين وخصائ
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يعتمد املقرر الدراسي على األشياء  كلما سامهت يف جناح املتعلم، فمثال ف مرحلة الطفولة وجب أن
لعمر والتدرج معه والتسلسل يف صعوبة اليت تعتمد على احملسوس واليت يسهل إدراكه يف مثل هذا ا

، أما يف مرحلة املراهقة فوجب أن يساير املعلومات وتعقدها على حسب مراحل النمو العقلي له
اهق فيها، وكذا على املناهج الدراسية أن ختلق الربانمج اهتمامات وخصوصيات هذه املرحلة وميول املر 

اإلجتماعية والظروف البيئية وعليه فوجب أن تتالئم مع نوعا من املالئمة مع تغريات ومتطلبات احلياة 
أكثر علمية وعملية لتستطيع استواء املواضيع اليت تثري اهتمام ودافعية  البيئة وأعمار التالميذ وأن تكون

 م(.  2007زيدي ين، املتعلمني )انصر الد

وترى الباحثة من خالل ما ورد يف العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي، أنه لكي تتغلب       
منها بقدر اإلمكان، العمل على إعداد املؤسسات التعليمية على هذه العوامل أو حماولة التقليل واحلد 
الدراسي اجليد، واملعلم الكفؤ هو من  املعلم الكفؤ والذي يعترب حلقة الوصل بني املتعلم والتحصيل

به إىل حتصيل جيد، وذلك بربط بنيته املعرفية يستطيع دفع املتعلم إىل التعلم وإىل كيفية التعلم للوصول 
يتحصل عليها عن طريق اسرتاتيجية تدريسية فعالة تثري نشاط  السابقة مع املعارف اجلديدة اليت

وما تتمتع به من  ما متيزت به اسرتاتيجية خرائط املفاهيمذا وه .الطالب وتقلل من احلشو للمعلومات
ابألمهية الكبرية للمتعلم وللمعلم على حد سواء فهي تساعد املتعلم على البحث عن العالقات بني 

لشبه واإلختالف بينها، وربط املفاهيم اجلديدة ابملفاهيم السابقة، ومتييز املفاهيم املفاهيم وعن أوجه ا
لفصل بني املعلومات اهلامة واملعلومات اهلامشية، وجتعله مستمعا ومصنفا ومنظما ومرتبا املتشاهبة وا
طة وتساعده يف الكشف عن غموض مادة النص أو عدم اتساقها أثناء القيام إبعداد خري للمفاهيم،

املفاهيم، وهي تكسب املتعلم بعض عمليات العلم لتحقيق التعلم ذي املعىن ومساعدته على حل 
  ormord,1998).)ابلتعلم كالت، وزايدة التحصيل الدراسي، واإلحتفاظ املش

اآلونة األخرية أبستخدام اسرتاتيجيات تدريس تعمل على تنمية التفكري لذلك زاد إهتمام الرتبويني يف 
على البحث والتقصي وتنمية حتصيلهم الدراسي وحصول التعلم ذى املعىن لديهم وبقائه يف املبين 

 ثر فرتة من الزمن.ذاكرهتم ألك
 

 أنواع االختبارات التحصيلية
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 ،تعترب االختبارات التحصيلية األداة اليت تستخدم يف قياس املعارف ملادة أو جمموعة من املواد     
 القرارات املتعلقة ابلعملية التعليمية داخل املؤسسات الرتبوية.  ذواليت من أهم الوسائل املساعدة يف أختا

ن املعنيني ابلتعليم وابلتحصيل الدراسي اهتماماً كبريا نظراً ألمهيته يف لرتبية وغريهم محيث يهتم رجال ا
 .م( 2004 جودة،عبداهلادي ) ةحامسملا يرتتب على نتائجه من قرارات تربوية  ،حياة الفرد

االختبار: أبنه طريقة منظمة ملقارنة سلوك شخصية بسلوك شخصية   Cronbachيعرف "كرونباخ" 
 .م(1993 سلمى،الناشف ) أخرى

 م( إىل األنواع التالية: 2009تقسم االختبارات التحصيلية كما يراها فرج )
 الشفهية: وهي تلك االختبارات اليت تتم إجابتها مشافهة من الطالب. االختبارات -1
وهي على نوعني:  ،الكتابية: وهي تلك االختبارات اليت تتم إجابتها كتابة االختبارات -2

 واالختبارات املوضوعية. ،ارات املقاليةاالختب
 عبد اللطيف،فرج ) العمل االختبارات العملية: وهي تلك االختبارات اليت تتم إجابتها ابألداء -3

 .م( 2009
االختبارات املقالية: ويتطلب هذا النوع من االختبارات أن جييب الطالب عن أسئلته بكتابة  -4

ويعطي مثل هذا  ،ز الفقرة الواحدة لتشمل العديد من الفقراتمقال طويل مبعىن أن اإلجابة تتجاو 
أفكاره وتنظيمها وربطها وتسلسلها حول وبشكل نسيب حرية عرض  ،النوع من االختبارات للطالب

  .م(2004أمحد ،عودة ) موضوع معني
من  من قبل املعلمني حيث يطلب عادة وهي تعترب من أكثر االختبارات التقليدية املستخدمة      

سئلة بشكل متوسع يتعدى الصفحة أو نصف الصفحة واليت تعتمد على الطالب اإلجابة عن األ
حول ما حيتويه السؤال وهي  رعلى ربط األفكااإلبداعية قدرة الطالب اخلاصة يف الكتابة وقدرته 

لتلميذ صدفة واليت تكون يف صاحل او أحيااًن تعتمد على ال ،طريقة حتتاج إىل وقت طويل يف اإلجابة
وقد يكون العكس عند إمهال جزء معني من  ،ن املادة وأييت سؤال حول هذا اجلزءاذا قرأ جزء معني م

 أن هذا السؤال أييت يف االختبار.  داملادة فنج
وقد مسيت ابالختبارات  ،املوضوعية: املوضوعية تعين اإلتقان التام يف األحكام االختبارات -5

درجة املعطاة لكل وراق اإلجابة عددًا من املصححني فإن االتفاق على الاملوضوعية ألننا لو أعطينا أ
 وهلذه االختبارات أنواع عديدة أمهها:  ،ورقة منها سيكون اتفاقا ال اختالف فيه
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  أسئلة االختيار من متعددة:  -أ
عة وجممو  ،شر أو عبارة انقصة تسمى اجلدر أو أصل السؤالتتكون من مجلة تصاغ يف صورة سؤال مبا

احللول املقرتحة هلا قد تشتمل على كلمات أو أعداد أو رموز أو عبارات تسمى البدائل االختيارية من 
غالبا ما يكون أحدها صحيح وابقي اإلجاابت تتضمن جزءاً من اإلجابة أو إجابة انقصة أو خاطئة 

 وتسمى املموهات.
إكمال ما هو املمتحن  ويطلب من ،وقد أبعد أو حذف منها جزء مكمل ،الصحيحة اجلمل -ب

انقص أو حمذوف بكلمة أو عبارة مناسبة. وهذه األسئلة مالئمة لقياس مستوى املعرفة من خالل 
 ) كافةكما ميكن أن تكون مساعدة يف قياس مستوايت األهداف املعرفية    ،بعض املعلومات اجلزئية

   .م(2002 علي،كاظم
تشمل األويل على العبارات  ،ئمتني من العباراتاختبار املطابقة: يتألف هذا االختبار من قا -ت

ويرتتب على الطالب  ،الدالة على األسئلة يف حني تشمل الثانية على العبارات الدالة على اإلجاابت
 ت قائمة اإلجاابت.مطابقة أو مزاوجة بني كل عبارة مع قائمة األسئلة وما يقابلها من عبارا

يتخلل كل منها نقص ظاهر يتجلى يف فراغ  ،ة عباراتاختبار ملء الفراغ: يتألف من جمموع -ث
ويرتتب على الطالب ملء هذا الفراغ بكلمة أو فقرة أو مجلة جتعل العبارة  ،حمدد يف العبارة املكتوبة

   .(م 2002 عبد اجمليد ،النشوايت ) حمدداألصلية كاملة وذات معىن 
ة على نطاق واسع يف املؤسسات االختبارات الشفوية: هي أحد وسائل التقومي املستخدم -ج

وهي تتمثل يف قيام املعلم بتوجيه أسئلة معينة إىل التالميذ خالل احلصة  ،لمنيالتعليمية من قبل املع
نفس موضوع احلصة جييب عليها  الدراسية تتعلق مبوضوعات املادة اليت مت دراستها سابقا أو يف

 ميذ بناءاً ات أو معارف ويتم إعطاء درجة للتلوهتدف إىل ما مت حتصيله من معلوم ،التلميذ شفوايً 
 على إجابته.

اختبارات األداء: هي االختبارات اليت يقوم فيها التلميذ أبداء جمموعة عمليات آلية أو جسمية -ح
ألن  ،دم هذا النوع عادة يف املواد التطبيقية والفنية والرايضيةويستخ ،ميكن للمعلم تقوميه على أساسها

واد ال يتوقف عند حدود تذكر املعلومات واحلقائق أو تكون ي للتلميذ يف هذه املالتحصيل الدراس
وذلك للتأكد من  ،اجتاهات معينة بل ميتد كذلك إيل اجلوانب األخرى كاجلوانب اجلسمية أو احلركية

  .م(2008 ربيع،مشعان ) التطبيقوقدرته على نقله إيل حيز  استيعاب التلميذ ملا درسه نظرايً 
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 ،ت املقننة أو املعرية: ونعين هبا تلك األختبارات اليت يتم بناءها بطرق معيارية ومبلورةختبارااأل -خ
من أجل توزيعها وتطبيقها على نطاق  ،يقوم ببناءها خمتصون يف االختبارات ومواد التخصص املختلفة

 :وهناك عدة أنواع هلذه االختبارات منها ،واسع يف املدارس ملناطق تعليمية خمتلفة

 اختبارات التحصيل الشخصية: مثل اختبارات الفهم واالستيعاب يف القراءة. -
 ،)ملحم واجلامعة ،الثانوية ،اختبارات التحصيل على مستوى الدراسة يف املرحلة األساسية -

  م(.2000
 لتصنيف بلوم تصنيف األسئلة وفقا  

ة ما وضعه مة والسلوكية اخلاصهداف الرتبوية العامن التصنيفات املعروفة اليت ابتكرت يف جمال األ
حيث صنف العمليات العقلية تصنيفًا هرميًا إىل ست فئات ترتاوح  ،م(1956مريكي بلوم )املريب اال

واملستوى الصعب الذي  ،بني املستوى السهل الذي يتطلب توظيف عمليات عقلية دنيا كالتذكر
 .م(2002 زيد،اهلويدي ) كالتقييميتطلب توظيف عمليات عقلية عليا  

 ع التالية:م ( إىل األنوا 2005وتبعا لذلك فقد صنفتها أفنان دروزة )
 : Knowledge Questionsأسئلة احلفظ أو املعرفة أو التذكر  -

أو  ،أو احلقائق ،أو املعارف ،واملطلوب فيها هو جمرد تذكر املعلومات ،متثل أدىن مستوايت األسئلة
 أو القوانني اليت مت تعلمها سابقا. ،بادئامل أو ،أو النظرايت ،أو التعميمات ،املفاهيم

 : Comprehension Questionsأسئلة الفهم أو االستيعاب   -
حيث يطلب من خالهلا القدرة على إدراك املعاين  ،وتعترب هذه األسئلة من املستوايت الدنيا لألسئلة

وهنا وفهم معناها شاهدة مضماخلاصة ابملواد التعليمية اليت يعمل الطالب على قراءهتا أو مساع أو م
 احلقيقي والتعبري عنها بلغته اخلاصة وحماولة توضيفها أو استخدامها داخل احلجرة الدراسية.

 :Application Questionsأسئلة التطبيق   -
حيث يتطلب األمر من املتعلم فيها العمل على  ،تعترب أسئلة التطبيق من املستوايت الثالثة الدنيا

والقوانني والطرق واألساليب واألفكار واآلراء  ،واملفاهيم والتعميمات والنظرايت تطبيق احلقائق
 واملعلومات اليت درسها وفهمها يف مواقف تعليمية جديدة.

 : Synthesis Questionsأسئلة التحليل   -
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 يمية إىلحيث يطلب من املتعلم فيها أن يقوم بتجزئة املادة التعل ،ياتعترب من املستوايت الثالثة العل
عمل مما يساعد على فهم بنيتها وال ،عناصر اثنوية أو فرعية وإدراك ما بينها من عالقات أو روابط

 على تنظيمها يف مرحلة الحقة.
 : Synthesis Questionsأسئلة الرتكيب -

أجزاء حيث املطلوب من املتعلم فيها وضع  ،املعريف إىل القمة بعد أسئلة التقوميمتثل أقرب أسئلة اجملال 
وهي عكس أسئلة  ، قالب واحد أو مضمون جديد من بنات أفكارهاملادة التعليمية مع بعضها يف

فأسئلة الرتكيب  ،التحليل واليت تقوم بتجزئة املادة التعليمية إىل أجزائها وإدراك ما بينها من عالقات
 لمتعلم.هنا على السلوك اإلبداعي املعريف ل وتركز ،عمل على جتميعها يف قالب جديدت

 : Evaluation Questionsأسئلة التقومي   -
حيث يطلب من املتعلم فيها احلكم على قيمة املواد  ،لتصنيف بلوم متثل قمة األسئلة املعرفية تبعاً 

وذلك يف ضوء معايري داخلية  ،يمات والقواننيالتعليمية وعلى األشياء واحلوادث واألشخاص والتعل
 .م(2005 أفنان،دروزة ) التقومية تتعلق ابهلدف من خاصة ابلتنظيم ومعايري خارجي

 

 

  الرتبية اإلسالمية

الدين اإلسالمي يف حقيقته جاء لينقل  أن إذ ،سالمية ضرورة اجتماعية ونفسيةتعد الرتبية اإل       
به وهذه العبادة احلقه حترر عقله وتنور قل ،اإلنسان من عبادة األصنام إىل عبادة هللا وحده ال شريك له

حيث  .م(1999 حممد ،احليلة)واالجتماعية وحتقق مصلحته الفردية  ،وتقوم سلوكه وتنقده من اخلرافة
 ،ألن مصدرها اثبت غري خاضع للتحريف والتغيري والتبديل ،أسسها اثبتةتتميز الرتبية اإلسالمية أبن 

وليس  ،ع واألخالق والنظمفالثبات يكون يف العقيدة والعبادة والتشري ،فهي جتمع بني الثبات والتغيري
  .م(2002 حممود،أبو دف) واألساليبمعىن ذلك أهنا تتصف ابجلمود بل هناك مرونة يف الوسائل 

فالرتبية اإلسالمية ال ميكن أن تندثر أو متوت فهي حية ابقية ما دام الليل والنهار ألهنا من عند     
تمع لبناء فلسفة إسالمية تربوية تطابق الواقع هللا متجددة ابقية ديناميكية ولكن حتتاج إيل جهود اجمل
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إلهتمام ابلرتبية والتعليم دون إخالل ابلقاعدة العامة وضرورة ا ،والتقدم العلمي الذي حنياه مجيعاً 
والتأصيل الرتبوي يف بالدان والعمل اجلاد لتوحيد أسس املناهج يف بالدان العربية مبا يتوافق مع الشرع 

عداد الناس للفضيلة يف اجملتمع لتخريج اجليل املؤمن الواعي وعدم اإلنبهار الرابين والعمل على إ
ومواصلة السعي املتواصل ملواكبة علم الشبكة العنكبوتية ابملقاييس املادية للحضارة الغربية املادية 

ة مرت الرتبي وقد .م(2009 داود ،حلس ) واإلسالميمن عاملنا العريب  نرتنت وحمو األمية هنائياً اإل
ة كمقرر دراسي معتمد من ضمن املقررات الدراسية املعتمدة يف املناهج التعليمية يف خمتلف االسالمي

رحلة األوىل منه، بعدة فرتات مفصلية كان من شأهنا الرفع من مستوى املوخباصة يف املراحل التعليمية، 
املستهدفة وما هلا من خصائص املواد املطروحة فيه وتنقيتها ابلشكل الذي يتناسب واملراحل التعليمية 

يا ... عقلية، ووجدانية، وغريها من اخلصائص اليت تتوافق مع تلك املراحل العمرية. فقد ُوجد يف ليب
رتبط ابلعلوم التقليدية خصوصاً ن أصياًل وإن كان تقليدايً ألنه امنذ الفتح االسالمي نشاط تعليمي كا

لسنة الشريفة ... وكان هذا النشاط التعليمي قائمًا جبهود علوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكرمي وا
للمخطوطات والكتب املوجودة بدور الكتب واملكتبات امللحقة ابملساجد  شخصية ...كما كان

 ليبيا، ... وقد كان هدفها تعليم الصبيان مبادئ  سالمية يفوسائل نشر الثقافة العربية اإلوالزوااي من 
العربية، وحتفيظهم القرآن واحلديث، وتعليمهم ما ال يسعهم جهله من اللغة ئ القراءة والكتابة، ومباد

 (1972 رأفت لشريعة االسالمية. كان التعليم منذ الفتح العريب تعليماً دينياً صرفاً)الشيخ،امبادئ 

ى وإعداد املواطن الصاحل زايدة عل ،بية اإلسالمية أثر كبري يف تربية الناشئةمن هنا كان للرت       
وهي إىل  ،ونفسه ،واآلخرين احمليطني به ،وتعلمه واجباته حنو ربه ،هتكوين املعتقدات اإلميانية عند

واملثل  ،وغرس القيم األخالقية النبيلة ،جانب ذلك األساس يف تكوين معايري سلوك الفرد املناسبة
 فاروق،الدسوقي ) نفسهيب العليا يف نفسه وجداانً راقياً وإرادة قوية متجهة حنو اخلري تساعد على هتد

 .م( 1986

الباحثة أنه من الضروري األستعانة بكتب الرتبية اإلسالمية  اليت تعترب أساس إعداد  وترى     
والعمل  ،واجملتمع ككل ،واألسرة ،اإلنسان والكتب الرتبوية القائمة على الدين اليت تنظم حياة الفرد

ية السليمة سالمي مبين على اإلميان و على القيم األخالقعلى تفعيل دورها يف حياهتم لتحقيق جمتمع إ
  .وتنمية اإلجتاهات السلوكية البناءة
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 تعريف الرتبية االسالمية

تعرف الرتبية اإلسالمية أبهنا "العملية املقصودة اليت تستهدف احملافظة على فطرة اإلنسان وإعداد      
 صاحل،اهلندي)" ألحكام اإلسالم وتوجيهاتهشخصيته جبميع أبعادها منذ والدته حىت وفاته وفقاً 

 .م( 2000

 ،م( أبهنا "عملية مقصودة تستضيء بنور الشريعة2007الرتبية اإلسالمية كما عرفها اجلالد )     
ويقوم هبا  ،لتحقيق العبودية هلل سبحانه وتعايل هتدف إىل تنشئة جوانب الشخصية اإلنسانية مجيعهاً 

مستخدمني حمتوى تعليمي حمدد يه تعلم أفراد آخرين وفق طرق مالئمة أفراد ذوو كفاءة عالية بتوج
 .م( 2007 ماجد ،اجلالد ) وطرق تقومي مالئمة"

 أهداف الرتبية االسالمية

فهي اليت توجه البشر  ،إن حتديد األهداف البد منه لكل عمل واع يقوم به اإلنسان يف حياته      
 م(.1981 حممود ،سلطان ) بلوغهدون وتدفعهم إىل العمل ابجتاه حتقيق ما يري

حيث ختتلف وجهات النظر حول أهداف الرتبية اإلسالمية فكل ينظر هلا من جانبه ولكنهم     
ًا من هذا مجيعًا يتفقون على أن اهلدف األساسي هو إعداد اإلنسان الذي يعبد هللا وخيشاه. وانطالق

داف الرتبية اإلسالمية على ثالثة جماالت اهلدف فإن هناك عدة أهداف منها ما يقسم الشافعي أه
 هي:

اهلدف املعريف: هي صقل الطلبة ابألساس املعريف للعقيدة السليمة ليتحول إمياهنم من عقيدة  -1
دور يف خياهلم وأفكارهم جتاه وإشباع حاجاهتم إىل املعرفة الدينية مبا ي ،العوام إىل عقيدة الفامهني

وتصحيح املفاهيم الدينية اخلاطئة لديهم وإمدادهم  ،ار اهلدامةحبيث ال تؤثر عليه األفك ،دينهم
 ابملفاهيم الصحيحة لتمكنهم من مواجهة الغزو الفكري اهلدام للدين اإلسالمي.

كعاطفة التدين والوالء   ،اهلدف الوجداين: هو إشباع العواطف اإلنسانية النبيلة لدى الطالب -2
قد ال تكون هلا وجود لديهم كاإليثار  ،ديدة يقرها الدينواالنتماء وتنمية قيم وعواطف إنسانية ج

واليت ال يقرها وحماربة القيم والعواطف غري املرغوبة  ،واإلحسان وكل ما يهدف إلفادة الفرد واجلماعة
 وإشباع حاجاهتم الفكرية مبا يصقل فطرهتم اإلنسانية. ،الدين
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 ،وتطبيقها سلوكيًا يف حياهتم ،املرغوبةأما اهلدف السلوكي: فبتعويدهم على العادات احلسنة  -3
وتنمية الوازع الديين ليمكنهم  ،وتنشأهتم على حفظ وفهم أجزاء من القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة

 .م(1995 مهدي،صبحي)كلها وحتكيمه أبمور حياهتم   ،والتمسك به ،تكوين اجتاهاهتم حنو الدين
بينهما على أساس قة ل تعريف اإلنسان خبالقه وبناء العالاحلفاظ على الفطرة وتنميتها من خال -4

( سورة الدارايت أية  ) وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون -آلوهية اخلالق وعبودية املخلوق قال تعاىل:
56. 

)قد سلوك الفرد وبنائه حبيث يتسع ويتطابق مع السلوك واالجتاهات اإلسالمية قال تعاىل  تطوير -5

 .15-14األعلى آية  على ( سورة*وذكر اسم ربه ف أفلح من تزكي
) فأمشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  قال تعاىل ،إعداد الفرد ملواجهة متطلبات حياته يف هذه الدنيا -6

 .15مللك : آية سورة ا النشور (
إىل الكتاب بناء اجملتمع اإلسالمي الصاحل الذي تقوم نظمه على أساس شريعة اإلسالم استنادًا  -7

سورة آل  ) كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل (قول هللا تعاىل بوالسنة 
 .110عمران :آية 

مية يف نفوس النشء مثل وحدة اإلنسانية واملساواة بني البشر غرس القيم اإلميانية اإلسال -8
 .م(1986 نبيل ،السمالوطي) اخلرياتة إىل ة واملبادر واإلستقام ،واإلخالص والتوكل على هللا

فهدف الرتبية اإلسالمية ليس نظرية مثالية  ،حتقيق التوازن بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي -9
 بل هو واقع عملي يصلح منهاجاً للحياة بشىت جوانبها. 

النظر إىل النفس البشرية  وتنطلق يف حتقيق هذا اهلدف من خالل  ،حتقيق اإلنسجام النفساين -10
 س األمارة ابلسوءلقران الكرمي ثالثة مستوايت وهي النفس املطمئنة والنفس اللوامة والنفكما بينها ا

 .م(2001 انصر،اخلوالدة)
 
 

 األهداف العامة للرتبية اإلسالمية كما جاءت يف اخلطوط العريضة ملنهاج الرتبية اإلسالمية
يع أبعادها العقلية والروحية واجلسمية ة بصورة شاملة ومتوازنة يف مجبناء شخصية الطالب اإلسالمي -

 واإلجتماعية والنفسية واألخالقية.
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غرس العقيدة اإلسالمية وتنميتها ورعايتها يف نفس الطالب يف مراحل التعليم املتتالية حبيث تستقر  -
هة لسلوكه لفصل اخلربات بدع وتكون قوة واقعة له وموجيف فؤاده وتقيه بعيدًا عن اخلرافات وال

 بتعاد عن الشرور واملوبقات.واإل
تثقيف الطالب ابلثقافة اإلسالمية الشاملة جلميع جوانب احلياة اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية  -

 والروحية بصورة متكنه تنظيم عالقاته الفردية واإلجتماعية.
 لك.ية وهتيئة املناخ املدرسي لذعبادات اإلسالمية بصورة مجاعمتكني الطالب من أداء ال -
إكساب الطالب اإلطار القيمي لإلسالم بصورة عملية يف حياته حىت يكون إجيابيًا ومتوازاًن يف  -

 حتقيق القيم الروحية واألخالقية واملادية واإلنسانية يف حياته.
مل جاهداً على محاية عزيز روح اجلهاد يف نفسه ليعتنمية الوالء هلل تعاىل ولدينه يف نفس الطالب وت -

 سالمية ونشر الدعوة اإلسالمية ومحاية مقدساهتا.أمته اإل
توعية الطالب لدور األمة اإلسالمية يف نشر احلضارة اإلسالمية اليت أتخذ بيد اإلنسان يف احلياة  -

 و لغته أو موطنه.لريتقي فيها مدارج الكمال اإلنساين دون النظر إىل لونه أو جنسه أ
قيق ذاته يف إطار اجتماعي حبيث تراعي ميوله واهتماماته وفق منهج هللا تعاىل طالب من حتمتكني ال -

 فرصة لإلجناز وفق قدراته على أقصى حد مستطاع ابلنسبة إليه. ىويعط
 إكساب الطالب األخالق اإلسالمية حبيث متثل يف سلوكه اليومي ويف عالقته االجتماعية ويف -

 ،الشمري) وخري جمتمعهويسخرها ملنفعة  ن حيوان ونبات ومجاد فريعاهاحركته مع موجودات البيئة م
 .م(2005

 
 

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

أهنا تنظم حياة اإلنسان مع ربه سبحانه وتعاىل فاهلل عز وجل هو اخلالق الرازق املستحق للعبادة   -1
 ق وظيفته عبادة ربه والتوجه إليه دائما.واإلنسان خملو 

أهنا حتقق السعادة لإلنسان يف احلياة الدنيا واآلخرة فاملسلم يعرف قيمة الدنيا فعامله أوسع من  -2
رضية وجدها فالرتبية اإلسالمية تقوم على أساس الواقع املادي والروحي لإلنسان عامل احلياة املادية األ
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ها فقط واملسلم يعلم أن الدنيا مزرعة اآلخرة وأن ما عمله يف دون اإلقتصار على جانب واحد من
 الدنيا سوف جيده وحياسب عليه يف اآلخرة.

وتعمل على تقوية الروابط بني  ،فيهالرتبية اإلسالمية تنظم حياة املسلم مع جمتمعه الذي يعيش  -3
 .هـ(1421 حممد ،مرسي) املسلمني ودعم قضاايهم والتضامن معهم

 الرتبية اإلسالمية ما يلي:يما خيص أمهية وترى الباحثة ف
 للشر وأهله وغرس املودة واأللفة بني الناس. إنشاء جيل مسلم حمب للخري و رافض -1
إن الرتبية اإلسالمية تعمل على توطيد العالقة بني العبد وربه ابلعمل على عبادته وأتباع أوامره  -2

 والنهي عن ما هنى عنه.
خالق الرتبوية للقضاء على كل ما هو اجملتمع على القيم النبيلة واألأهنا منهج حياة لتنشئة الفرد و  -3

 لعمل على أتكيد ما هو اجيايب يتوافق مع الدين األسالمي.سليب وا
الرتبية اإلسالمية تزيد من ارتباط الناس ببعضها البعض و إقامة عالقات قائمة على التسامح و  -4

 على زايدة رابط صلة الرحم فيما بينهم.  
 بية اإلسالميةالرت  خصائص

 اخلصائص هي:متتاز الرتبية اإلسالمية عن غريها جبملة من 
ابلقران والسنة النبوية إىل خامت الرسل  رابنية املصدر واملنبع: أي أن مصدرها من عند هللا وحياً  -أ

بيات واألنبياء نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وكوهنا رابنية املصدر خلوها من النقص الذي يعرتي الرت 
هنا رابنية املصدر وكو  ،تحيز واهلوىوالتناقض والرباءة من ال ،من التعارض وأهنا معصومة ،األخرى

 حتظى بقدر كبري جداً من اهليبة واإلحرتام من قبل املؤمنني ابإلسالم.
واحلذف  ،بثة األسس: فالرتبية اإلسالمية تقوم على أسس اثبتة ال ختضع للتبديل والتغيرياث -ب

وال تغيري وستبقى اثبتة على مر األجيال  ،صدر الذي يستقي منه حمتواها اثبت ال حتريفملا ،والتكميل
يكون الثبات يف األهداف واألسس والقيم واملرونة يف الوسائل و  ،واألزمان إىل أن يرث هللا األرض

 ه(.1428 حممود،)أبو دفواألساليب 
 عن طريق العلم واملعرفة ته حنو األفضلاهنا تربية سلوكية: وهي حترص على تغيري السلوك وتنمي   -ت

 تعلم حىت نصل إىل خشية هللا سبحانه وتعاىل ابلعمل والسلوك. والعمل مبا 
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اخلربات إذ يعتمد على واكتساب  ،أهنا تربية متكاملة: متتاز بتكاملها يف احلصول على املعرفة -ث
م مبا هو الرتبية والتعلي ومن مث يكتسب من ،وفرضية أن كل إنسان يولد على الفطرة ،مطلب أساسي

 ،)طه وآخرونوهكذا يف كل طور من أطوار حياته  ،وحواس ،وقدرات ،مزود به من طاقات
 م(.1992

 التعليم األساسي
واليت ألجله خُتصص يعد التعليم من اجملاالت اليت أصبحت حمط أهتمام يف كافة دول العامل،        

بية، وكذلك االهتمام به ومبا يتطلبه من تطوير وحتسني مبا امليزانيات الضخمة لتوفريه ألكرب قاعدة شع
كب التقدم احلضاري الذي هو األخري معتمد يف األساس على التعليم، ومن أبرز الدالئل على يوا 

لتعليم وقضاايه املختلفة ويف كافة جماالته، االهتمام العاملي جملال التعليم أتسيس منظمة دولية تُعىن اب
 United Nations Educational Scientific Cultural (UNESCO)يسكو منظمة اليون وهي.

Organization ( واليت من أبرز ختصصاهتا دعمها ملشاريع حمو األمية 1945اليت أتسست سنة )
أهم براجمها الرتبية والتعليم. وهذا األهتمام املتزايد وتدريب املعلمني، من  والتدريب التقين وبرامج أتهيل

خلطط اليت من شأهنا ع ابلكثري من الدول وخاصة الدول العربية إىل وضع األسرتاتيجيات واللتعليم دف
وخاصة أننا من أمة القرآن  .(ar.wikipedia.org/wiki) الرفع من مستوى التعليم ومكافحة األمية

 يف اآلية ملسو هيلع هللا ىلص عز وجل إىل التعلم، يف أول آية تنّزل على سيدان حممد الكرمي، الذي حث فيه هللا
ن سورة العلق يف قوله تعاىل " أقرأ بسم ربك الذي خلق"، وملواكبة الدول املتقدمة يف هذا األوىل م

اجملال عملت البلدان العربية على اتباع النظم التعليمية املتبعة يف تلك الدول ومواءمتها مع الثقافة 
التعليمية األساسية إىل ثالث بية واحمللية هلا، حيث اعتمد التعليم يف ليبيا على تقسيم املراحل العر 

تد ما بني السنة األوىل وحىت السنة السادسة من التعليم االبتدائي، مراحل، املرحلة اإلبتدائية، واليت مت
ة اإلعدادية، واليت تضم واليت يطلق عليها اآلن ابلشق األول من التعليم األساسي، تليها املرحل

عدادي، وىل إعدادي و الثاين إعداي، والثالث إهي السنة األالبتدائية، و السنوات الثالث بعد املرحلة ا
واليت يطلق عليها الشق الثاين من التعليم األساسي، وتليها مرحلة الثانوية اليت متتد لثالث سنوات. 

ساسي واملتمثلة يف الصف شق الثاين من التعليم األومبا أن املرحلة املستهدفة يف هذا البحث هي ال
  .ستشري إىل هذه املرحلة وأهدافهاحثة ، فإن الباالسابع
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تعترب مرحلة التعليم األساسي مرحلة إلزامية جلميع أبناء ليبيا ذكوراً وإاناثً، وفقًا لقانون التعليم رقم      
بشأن التعليم اإللزامي لكل من أمتوا السن السادسة من أعمارهم وقت التسجيل  1975( لسنة95)

والثانوي،  بشأن الئحة تنظيم التعليم األساسي 2011لسنة ( 210حسب ما نص عليه القرار )
)التعليم لتسع سنوات تعليمية مرتابطة وتكمل بعضها البعض  -التعليم األساسي  -ومتتد هذه املرحلة 

سنة، ويُعىن  15 – 6حيث يستهدف التعليم االساسي األطفال ما بني  (.moe.gov.lyاألساسي 
العلمية، وأساليب التفكري، ي من القيم، واملعارف، واخلربات، واملهارات بتزويد التالميذ ابلقدر الضرور 

ليت ينهض هبا اوتقدم أساسيات املعرفة، ويعمل على إرساء القاعدة الثقافية، والعلمية، والتقنية 
نسان النموذجي اجلديد. اجملتمع، وتتطور من خالله لِبنات الوعي الثقايف لتقدم األمة، غايته خلق اإل

 ليت تتمحور حول:على فلسفة ... واىن مرحلة التعليم األساسي وتـُبّ 

 الدين االسالمي هو املصدر الوحيد للتشريع )عقيدة، وأسلوب للحياة(. .1
 حافز للتقومي والتطور الفكري واحلضاري. اإلرث الثقايف واحلضاري .2
عيشة والوعي التعليم هو خري أداة لتكوين الشخصية، وتنمية املواهب، وامليول لرفع مستوى امل .3

 التقين.

 

 

 سيأهداف التعليم األسا

التعليم األساسي هو قاعدة اهلرم التعليمي، وهو مرحلة بنائية أساسية إلزامية تتميز خبصائص      
نفسية، وفكرية، وجسمية، وهي يف ذات الوقت مفتوحة القنوات على مراحل التعليم التالية، ومرتبطة 

 ه املرحلة إىل:بواقع التلميذ وبيئته، وهتدف هذ

 ابالنتماء القومي للفرد، وجعله أساساً للتقدم.تعميق اإلحساس  .1
 إبراز الرتاث احلضاري والثقايف لألمة واحلفاظ عليه. .2
 بلورة االجتاهات، والقيم املرغوب فيها إىل عادات وسلوك. .3
 إحداث توازن حسي، وعقلي، وجسمي يف شخصية التلميذ. .4
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 ابلبيئة احمليطة(.املدرسة  هتيئة املناخ املالئم للتلميذ لالندماج يف احلياة العامة )ربط .5
 (.tamimi.own0.com/t6253-topicاكتشاف املواهب املتميزة ورعايتها والعمل على تنميتها) .6

 راهقةمرحلة امل
بني سن الثانية عشر  ما ، وهيمرحلة فاصلة وذات أمهية ابلغة يف حياة التلميذ راهقةامل تعترب      

ويواجه التلميذ يف  ،حيث تعترب البداية االنتقالية من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد ،واخلامسة عشرة
ويطلق عليها  ،ويصادفهم الكثري من املشكالت اليت تتطلب حلواًل هلا ،هذه املرحلة خربات جديدة

لتدرج حنو النضج اجلنسي واجلسمي  اوالذي يعين (Adolescero)علماء النفس مصطلح املراهقة 
والعقلي واالجتماعي والسلوكي. حيث يلتحق الطالب ابملرحلة املتوسطة يف سن الثانية عشرة وحىت 

وحيث تعترب مرحلة املراهقة من أهم  ،هناية اخلامسة عشرة من عمره والذي ميثل مرحلة املراهقة املبكرة
از هذه املرحلة حبدوث تغريات فسيولوجية وجسمية وعقلية متتاملراحل العمرية يف حياة اإلنسان ألهنا "

تنقل الطفل إىل عامل الكبار كما متتاز هذه املرحلة أبهنا فرتة اإلنتقال من بيئة معروفة وهي بيئة األطفال 
إيل بيئة جديدة مل يعهدها الطفل من قبل مما يسهم بشكل أو أبخر يف ظهور عدد من مشكالت 

 .م (1996 حممود ،عقل)يدة جلداالتكيف مع البيئة 
 ،هـ( أن مرحلة املراهقة هي فرتة استيقاظ االنفعاالت واحلاجات املختلفة1411 ،ويرى )الفقي    

وفرتة ظهور أو وضوح القدرات واإلمكانيات اجلسمية والعقلية وتتسم هذه الفرتة يف كثري من األحوال 
واألمل ومن الضروري أن جيتازها كل فرد بنجاح فهي حمفوفة ابألمل  ،وابلثورة والشك ،والضيق ،ابلقلق

 .هـ(1411 حامد ،لفقي)ا املستقبليف طريقه حنو 
 وهي ،بلوغ إىل ما بعد وضوح السمات الفيزيولوجية اجلديدة بعام تقريباً متتد هذه الفرتة منذ ال    

رحلة املراهقة والصراع أي املشاعر املتضاربة وبصفة عامة م ،التوتر ،تتسم إبضطراابت مثل: القلق
املبكرة تتميز أبهنا فرتة تقلبات عنيفة وحادة مصحوبة بتغريات يف مظاهر اجلسم ووظائفه مما يؤدي إىل 

ور بعدم التوازن وظهور الصفات اجلنسية الثانوية وضغوط الدوافع اجلنسية اليت ال يعرف املراهق  الشع
اإلنفعالية على شكل ثورات مزاجية كيفية كبحها أو السيطرة عليها وعادة ما تظهر اإلضطراابت 

 ،)القدايف لهحادة مفاجئة وتقبل دوري ما بني احلزن والفرح وشعور ابلضياع وعدم معرفة ما سيحدث 
 م(. 2000رمضان 
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تميز هبا هذه املرحلة تاخلصائص اليت   

اليت  دأب العلماء يف جمال علم النفس النمو إىل وضع خصائص لكل مرحلة من املراحل العمرية     
مير هبا اإلنسان، وذلك للقدرة على التمييز بني تلك املراحل، ابإلضافة إىل أن هذه احلصائص من 

عاملني على بناء الشخصية السوية لإلنسان، سواء كانوا أولياء األمور من آابء شأهنا أن تساعد ال
ني، يف جمال ني، وموجه، من أخصائيني، وتربويني، ومعلموأمهات، أو القائمني على العملية التعليمية

الرتبية والتعليم. يف القدرة على التعامل مع تلك الفئات العمرية حبسب خصائصها، كذلك وضع 
املناهج واألسس الرتبوية اليت تتناسب وتلك املراحل وذلك حبسب خصائصها، ابألضافة إىل تفّهم كل 

عاالهتا واحتياجاهتا النفسية اهتا وأنفما ميكن أن متر به مرحلة من املرحل العمرية من تغريات يف سلوكي
والعقلية واالجتماعية. ومن هذه املراحل اليت أوىل علماء النفس اهتمامًا كبريًا هبا هي مرحلة املراهقة، 
اليت تعد املرحلة الفاصلة بني مرحلة الطفولة اليت يعتمد فيها الطفل على من حوله بشكل كبري، وبني 

 ة بشكللواًل عن نفسه بقدر كبري. ولتسهل دراسة هذه املرحالفرد مسؤ مرحلة الرشد اليت يكون فيها 
إىل ثالث فرتات، تبدأ املرحلة األوىل منها بسن الثانية بتقسيم هذه املرحلة أكثر دقة، قام العلماء 

عشره، وتنتهي بسن اخلامسة عشره، ويليها مرحلة املراهقة املتأخرة وهي ما بني سن العشرين وسن 
أعطي لكل مرحلة من هذه املراحل الثالثة للمراهقة. ويف هذا البحث فإن شرين. قد الواحد والع

الرتكيز ينصب على املرحلة األوىل للمراهقة واليت تتناسب مع املرحلة الدراسية اليت يستهدفها البحث 
 احلايل وهي الشق الثاين من التعليم األساسي. حيث أن هلذه املرحلة خصائص متيزها عن املرحلتني

 ني للمراهقة وهي على النحو الثايل:التاليت
  :أوال: خصائص النمو اجلسمي والفسيولوجي

مو اجلسمي التغريات اليت تطرأ على األبعاد اخلارجية للجسم كالطول والعرض والوزن يقصد ابلن      
املراهقة  أما النمو الفسيولوجي فهي التغريات اليت تطرأ علي األعضاء الداخلية للجسم ففيوغريها. 

 حتل تغريات يف مجيع أحناء جسد املراهق داخليا وخارجيا فهو "يواجه عملية حتول كاملة يف وزنه
وحجمه وشكله،واألجهزة الداخلية، ويف اهليكل واألعضاء اخلارجية، ويعد هذا التحول اجلسدي ميزة 

 ه(.1414 عبد العزيز ملرحلة املراهقة ومن أبرز معاملها " )النغيمشي،
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م( أن النمو اجلسمي يكون يف األبعاد اخلارجية لإلنسان كالطول والوزن 2006ويوضح نور)      
(. وابلتايل فإن النمو 2006 عصام وتغريات الوجه واإلستدارات اخلارجية املختلفة )نور،واحلجم 

اجلسمي هو كل ما ميكن قياسه ومالحظته بشكل مباشر يف جسم اإلنسان واليت جيب على املراهق 
اال وهي التغريات اليت تظهر على جسمه من ضخامة لألنف والوجه الغري متناسق مع يتكيف معه  أن

والذي يفقده الثقة بنفسه ومن ذلك إىل الشعور املستمر م واليت ال تتوافق مع نفسية املراهق اجلس
ت ابلقلق حبيث ينعكس بشكل سليب على حالته النفسية، ومن هذه التغريات وغريها من التغريا

سهبهيئة األخرى فهي تعترب مؤشر لبداية انتقاله من مرحلة الطفولة إىل مرحلة النضج واليت يرى فيها نف
الراشد الذي على أساسه أن يتصرف، دون أن يكون على دراية مبا إذا كان من املمكن أن يكون 

نضج يف األعضاء قادر على أداء دوره الصحيح يف اجملتمع أم ال، إضافة إىل التغريات الداخلية من 
 اجلنسية والنمو السريع للغدد.

 دور الرتبية اإلسالمية يف النمو اجلسمي:
للرتبية اإلسالمية األثر الفعال يف توجيه هذه املرحلة) املراهقة ( ملا حتتاجه من عناية تربوية         

ما أن قدرة وخلقية وفق برامج منظمة حىت يستطيع اجتياز هذه املرحلة بكل يسر ودون مشاكل، ك
سواء كان صالة، املراهق اجلسدية دائما حباجة إىل توجيه حنو الطريق الصحيح ليخدم اخلري أينما وجد 

زكاة، صيام وغريها من األعمال اليت تعتمد على اجلسد، كما جيب توعيته ابملستجدات أو التغريات 
ات الداخلية) اليت حتدث يف مجيع جسده سواء كانت جسمية أو فسيولوجية، خاصة التغري 

وضع الضوابط هلذه الغريزة الفسيولوجية (.وإن من األمور اليت مير هبا املراهق الغريزة اجلنسية، واإلسالم 
فريتبط املسلم بقيم الدين، وخيشى هللا تعاىل وحده، وحيرر نفسه من الشهوات، لتصون الفرد واجملتمع 

ة اليت تثري الشهوة، كما حدر من النظر إىل فقد حدر اإلسالم الشاب من املوسيقى الغنائية اهلابط
اإلختالط بني الرجال والنساء وحرم الدخول على النساء األجنبيات، وسن اإللتزام ابحلجاب، ومنع 

 حسنبغري احملارم، كما هنى اإلسالم عن مصافحة املرأة األجنبية، فاإلسالم يدعوا إىل العفة )القرين،
 ه(.1424

 عايلاثنيا: خصائص النمو اإلنف
لوجدانية كما وكيفا. يقصد ابلنمو اإلنفعايل هو ما يطرأ من تغريات على انفعاالته واستجاابته ا     

عجز املراهق عن مواجهة موقف معقد ال ومن مسات النمو اإلنفعايل للمراهق " اإلرتباك، ويتمثل 
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ف واستجاابته ") يتمكن من التصرف حياله، واحلساسية الشديدة لنقد الكبار وتطور مثريات اخلو 
 م(.1996عقل، 

نفعايل يف هذه املرحلة واملتمثلة يف م( جمموعة من خصائص النمو اإل2000ويدكر أبو جادو)    
 األيت:

 تتصف انفعاالته تلميذ املرحلة املتوسطة ابإلنطالق والتهور. -أ
 الكبار. سلوك التلميذ يف هذه املرحلة عادة ما يكون متقلب بني سلوك األطفال وتصرفات -ب
 والكره اترة. حنو احلب اترةيف هذه املرحلة يظهر التناقض يف مشاعر واجتاهات التلميذ  -ت
يسعى تلميذ هذه املرحلة حنو اإلستقالل عن الوالدين وأفراد األسرة وحياول تكوين شخصيته  -ث

 املستقلة.
الذات بسبب التغريات يالحظ على التلميذ يف هذه املرحلة اخلجل واإلنطوائية والتمركز حول  -ج

 اجلسمية املفاجئة.
       واإلرتباك نتيجة نقص الثقة يف بداية هذه املرحلة.يتسم التلميذ ابلرتدد  -ح

 صاحل،أبو جادو)يكون اخليال خصبًا ويستغرق التلميذ يف هذه املرحلة أبحالم اليقظة  -خ
 .م(2000

 
 

 فعايل:الرتبية اإلسالمية يف النمو اإلن دور
آاثر املرحلة العمرية اليت مير هبا كانت موجة االنفعاالت اليت مير هبا املراهق ضرورة كأثر من   إذا    

فال يبقى يف حرية من أمره يتخبط بل   ،فإن مهمة املريب تتمثل يف تنظيم وهتديب تلك االنفعاالت
 ،زنوأن تضبط عن طريق حميط تربوي شامل مت ،ميكن أن توجه انفعاالته وجهة صحيحة سليمة

 ،والنماذج الرائعة يف اتريخ أمته وحاضرها ،التخرج الشاب القوي الطموح املنضبط املتعلق ابملثل العلي
وميكن أن تستثمر تربية انفعاالته ووضعها يف االجتاه الصحيح ليعرف املراهق كيف يرحم؟ ومىت يرحم؟ 

اء شاب ذي عواطف فياضة وهذه الغزارة ميكن أن متهد لبن ،وملاذا؟ وكيف حيب؟ ومىت حيب؟ وهكذا
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، مستوايهتا)النغيمشيمؤثرة يف عالقته أبمته يف شىت  ،واإلصالحمتجهة للخري  ،متفاعلة مع احلياة
    ه(.1414 عبد العزيز

 اثلثا  :خصائص النمو العقلي:

 ،إن النمو العقلي يف املراهقة يعين التغيريات اليت تطرأ على األداء العقلي يف الكم والكيف      
النمو العقلي يف مرحلة املراهقة كما يقول حامد زهران :"إن يف هذه املرحلة يزداد منو القدرات  يتسمف

العقلية وخاصة القدرات اللفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية لتباعد مستوايت وتنوع حياة املراهق 
يع املراهق وضع يستطوتتسع املدارك وتنمو املعارف و  ،العقلية ولتباين واختالف مظاهر نشاطها

" احلقائق مع بعضها البعض حبيث يصل إىل فهم أكثر من جمرد احلقائق نفسها بل يصل إىل ما ورائها
 .م(1986 حامد ،زهران)

 

 

 

 وميكن أن نبني بعض مظاهر النمو العقلي للمراهق يف ما يلي:

مطردا حىت الثانية عشر مث يتغري الذكاء: ينمو الذكاء وهو القدرة العقلية املعرفية الفطرية العامة منوا 
قليال يف أوائل فرتة املراهقة نظرا حلالة اإلضطراب النفسي يف هذه املرحلة كما تظهر فروق فردية يف 

 مستوى الذكاء من فرد إىل آخر.

فهو يستطيع أن  ،االنتباه: تزداد مقدرة املراهق على االنتباه سواء يف مدة االنتباه أو مداه -1
 يلة معقدة يف يسر وسهولة.يستوعب مشاكل طو 

 الذاكرة: وهو يصاحب منو قدرة املراهق على االنتباه منوا مقابال يف القدرة على التعلم والتذكر. -2
التخيل: يتجه خيال املراهق حنو اخليال اجملرد املبين على األلفاظ أي الصور اللفظية ولعل ذلك  -3

النهائي من حيث أهنا القالب الذي تصب يعود إىل أن عملية اكتسابه اللغة تكاد تدخل يف طورها 
  م(.1975 حممد ،اجملردة )زيدانفيه املعاين 
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واليت يكون املتعلمني فيها ميتلكون  ،عتبارها مرحلة البناء العقليونظرًا ألمهية املرحلة املتوسطة اب     
 ،اطات فيما بينهاواإلرتب ،وقادرين على متييز العالقات بني املفاهيم ،من اخلربة املتنوعة والواسعة

يتوجب على املعلمني وضع املتعلمني ىف مواقف تعليمية تتطلب منهم القيام أبنشطة تنمي التفكري 
خاصة وإن من أهداف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية تنمية التفكري لدى  ،وتزيد من قدرهتم العقلية

ال يتأتى ذلك إال و  ،تلك املفاهيم والعالقات اليت تربط ،املتعلمني مبا تتضمنه من املفاهيم اجملردة
ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس هتتم بتنمية مهارات التفكري لديهم ومنها خرائط املفاهيم اليت تعرف 

 ،بصرية هتدف إىل إكساب املتعلمني للمعرفة والعمل على توظيفها ابلشكل الصحيح على أهنا وسيلة
من مفاهيم وقدرته على متثيلها خبرائط تعلم مبا ميتلكه ذلك ألن امل ،ومساعدهتم لتنمية مهارات التفكري

 ،مفاهيمية كله يرجع إىل التصورات العقلية لديه واليت تبصره مبخزونه املعريف املرتبط هبذه املفاهيم
 ولذلك يعد استخدام خرائط املفاهيم أمراً ضرورايً ملدى تناسبها مع هذه املرحلة. 

 لعقلي:دور الرتبية اإلسالمية يف النمو ا
القدرات العقلية عند املراهق يف هذه املرحلة من العمر تنمو هبذه السرعة فإن استغالل وإن كانت 

قادرة على حل معضالت  ،املريب هلا من أعظم العوامل اليت تساعده على أتسيس قاعدة عقلية قوية
قي والقياس املنط ،معن طريق تدريب الشباب على التفكري السلي ،ومناقشة األمور الغامضة  ،القضااي

كما أن املريب احلاذق هو الذي  ،اجليد إىل جانب احلفظ والتلقني الذي نشأ عليه يف مرحلة الطفولة
يستطيع استغالل هذا النمو للمراهق لتوجيه سلوكه عن طريق احلوار واملناقشة بعيدًا عن التلقني 

  ه(.1418 خليل ،)احلدري واطفالعوالتبعية اليت ما تلبث أن ختبوا حينما يغطي العقل هيجان 
 رابعا  خصائص النمو االجتماعي لتالميذ املرحلة املتوسطة:

حيث حياول املراهقون اكتساب  ،يشهد النمو االجتماعي يف مرحلة املراهقة تغريات كثرية     
كبري ويتأثر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة إىل حد   ،الصفات املرغوبة وجتنب الصفات غري املرغوبة

والتعلم  ،حيث تستمر عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي ،على التنشئة االجتماعية
كما يؤدي االنتقال من املرحلة اإلبتدائية إىل   ،والتقبل للقيم واملعايري االجتماعية من الوالدين واملدرسني

والنشاط  ،العالقات االجتماعية توسيعو  ،والشعور ابألمهية ،املرحلة املتوسطة إىل زايدة الثقة يف النفس
 .م(1994 حامد ،زهران) االجتماعي
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يتصف النمو االجتماعي يف مرحلة املراهقة مبظاهر رئيسية وخصائص أساسية متيزه إيل حد ما      
عن مرحليت الطفولة والرشد وتبدو هذه املظاهر يف أتلف الفرد مع األفراد اآلخرين أو يف نفوره منهم 

 (.1986 طلعت ،يوضحها )عبد الرحيمهم وهي كما وعزوفه عن
ل تطوره االجتماعي عن مظاهر خمتلفة للتألف تبدو يف ميله إىل التألف: يسفر املراهق خال  -1

اجلنس األخر ويف ثقته بنفسه وأتكيده لذاته ويف خضوعه جلماعة النظائر وعمق بصريته االجتماعية 
 وقه وواجباته يف اجملتمع.واتساع ميدان تفاعله االجتماعي ويدرك حق

 النفور: وتتلخص أهم مظاهر النفور يف:  -2
مرد: يتحرر املراهق من سيطرة األسرة ليشعرها مبفرديته ونضجه واستقالله وقد يغايل يف هذا الت -أ

 التحرر فيعصي ويتمرد ويتحدى السلطة القائمة يف أسرته.
بعيدة تطورًا ينحو به أحيااًن حنو السخرية من احلياة السخرية: يتطور إميان املراهق ابملثل العليا ال -ب

دها عن هذه املثل اليت يؤمن هبا ويدعو إليها ولكنه يقرتب شيئًا فشيئًا من الواقع  الواقعية احمليطة لبع
 كلما أقرتب من الرشد وإكتمال النضج.

يلهم ونشاطهم واملغاالة يف املنافسة: يؤكد املراهق مكانته مبنافسته أحيااًن لزمالئه يف ألعابه وحتص -ج
 طلعت ،عبد الرحيم ) ييري الصحيحة للنضج السو املنافسة الفردية قد تعيقه من الوصول إىل املعا

 .م( 1986
( جمموعة من اخلصائص املتعلقة ابلنمو االجتماعي لتلميذ املرحلة املتوسطة م2001يضيف زهران )   

 هي:
اإلهتمام ابملظهر الشخصي من خالل اختيار املالبس  التلميذ يف هذه املرحلة املتوسطة يظهر -أ

 ابأللوان الزاهية الالفتة للنظر ومتابعة كل جديد.واإلهتمام 
يالحظ نزعة تلميذ هذه املرحلة إىل االستقالل االجتماعي ويتطلع إىل حتمل بعض املسؤوليات  -ب

 االجتماعية وينتقل من اعتماده على اآلخرين إىل اعتماده على ذاته.
نطاق البيئة مثل بعض مييل بعض تالميذ املرحلة املتوسطة التوحد مع شخصيات خارج  -ت

 الشخصيات املرموقة.
 يزداد وعي وإهتمام التلميذ ابملكانة والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها. -ث
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 يالحظ على تلميذ هذه املرحلة االنتماء إىل مجاعات األصدقاء واخلضوع هلا واتساع دائرة -ج
 التفاعل االجتماعي مع هذه اجلماعات.

 ى فهم وجهة نظر الكبار ويضيق صدره عندما توجه له نصيحة. ضعف قدرة التلميذ عل -ح
ويتصف التلميذ ابملنافسة والغرية أثناء تفاعله وتعامله مع مجاعات األصدقاء أو من هم يف  -خ

 مرحلته العمرية.
واجملاراة واملوافقة واالنسجام مع احمليط االجتماعي وقبول  تتميز هذه املرحلة أبهنا فرتة املسايرة -د
 .م( 2001 حامد ،زهران) جمتمعهلعادات والتقاليد واملعايري االجتماعية السائدة يف ا
 

ية اإلسالمية يف النمو االجتماعيدور الرتب  

أييت دور هنا و  ،وتنمو عالقاته مع اآلخرين ،يبدأ الشاب يف هذه املرحلة التفاعل مع اجملتمع     
فإن كان اجلو املنزيل  ،االجتماعية وتنمي ما يتلقاه من اجملتمعاألسرة لتساهم يف رسم الشخصية 

وإن كان اجلو املنزيل مشحوانً ابملنازعات واضطراب العالقات  ،يسوده احلب والعطف واهلدوء والثبات
ثبات يف سلوكه ويسوء مع فيبدو االضطراب وعدم ال ،بني أفرادها انعكس ذلك على سلوك املراهق

وقد ينحرف املراهق إذا وجد من أسرته ما يعيقه عن اخلري ويصده عن  ،تمعنفسه ومع أفراد اجمل
  ه(.1414 حممد ،ابألخيار)الزعبالويالصراط املستقيم يف تكوين عالقاته االجتماعية 

 حاجات املراهق
 نلخص أهم حاجات املراهق فيما يلي:    

خصوصيات املراهق و تغريات يف هتمام و مساعدة الوالدين: ابلرغم من جود حاجة املراهق لأل -1
سلوكياته و تفكريه إال أنه يف حاجة ماسة للرعاية اجليدة اليت يقدمها الوالدين له و اليت ترتبط و  مزاجه

األكادميي وابلنجاح   ،بتقدير الذات املرتفعابلعالقات الوثيقة مع الوالدين ومع اإلخوة و ارتباطا اجيابيا 
 تطور النمو األخالقي.و 
املراهق ألن يتمتع والديه ابحلساسية االنفعالية حنوه: أي أنه من واجب الوالدين التعرف حاجة  -2
خاصة عندما يكون املراهقون قلقون أو  ،مزاجهملى أفكار مراهقيهم و اجتاهاهتم ومشاعرهم و ع
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مشاعر خلاصية عند األبناء فعندما ال تؤخذ فانعدام احلساسية لدى الوالدين ينمي هذه ا متضايقون
 الطفل ابحلسبان فلن يتعلم كيفية االنتباه ملشاعر اآلخرين و أخذها بعني االعتبار.

 اليت فعال متثل سبباً جيابية: من أهم حاجيات املراهق و العاطفة اإلحاجة املراهقون إىل احلب و  -3
ين املراهق ن املشاعر االجيابية بدال من أن يعاعتعبري عن العواطف و الضطراب املراهق هي احلب و ال

ة إىل الدعم الداخلي و التشجيع والتقدير العاطفة أو الربودة والعزلة. فهو حباجمن احلرمان من احلب و 
 التقبيل و املالمسات...اخل(.والثقة واحلب وإىل الدعم اخلارجي)العناق و 

ام و راهق أن يعرف أنه موضع تقدير واحرت حاجة املراهق إىل أن يكون مقبوال: من حاجيات امل -4
و ليس العيش  ،بكل شيء فيهه و مبزاجه اخلاص و كما هو بعيوب  أنه مقبول و حمبوب من قبل والديه

 يف وسط أسري يسوده النقد املستمر و عدم السرور.
لكن ذلك ه و كز ثقة ابلنسبة لوالديحاجة املراهق إىل ثقة والديه له: املراهق حيتاج إىل أن يكون مر  -5
عرفة ملابلتايل اإلملام ابرب والديه عن النشاطات اليومية و راهق من النوع الذي خييتحقق إال إذا كان املال

ثقة. وليس المية لطفلهم ميكنهم من وضع حول املراهق من طرف والديه فمعرفتهم ابلنشاطات اليو 
 ، وقراءة مذكراهتمكاملاهتم اهلاتفيةعلى أبنائهم املراهقني من خالل مراقبة م شعورهم ابلذنبخوفهم و 

تفتيشهم لألدوات اخلاصة أببنائهم املراهقون. فهذه التصرفات هتز من ثقة واإلطالع على بريدهم و 
 املراهق يف نفسه.

حاجة املراهق إىل من يقوم بتوجيهه و إرشاده: حيتاج املراهق إىل مراقبة من طرف أولياءه من أجل  -6
 يقضي أوقاته كما أنه من األقل احتماالً مع من إىل أين يذهب هذا املراهق و عرفة تنظيم سلوكياته وم

فمراقبة اآلابء للمراهقني   ،أن يتورط املراهقون ابملشاكل إذا اعتقدوا أن آابئهم سوف يكتشفون ذلك
 السلوكيات األخرى السيئة.من احتماالت اإلحنراف واإلدمان و يقلل 

مييز مرحلة املراهقة هي احلاجة  داقة: اجلميع يتفق أنه من أمسى مااحلاجة إىل مجاعة الرفاق و الص -7
إىل مجاعة الرفاق حيث يعتمد بشدة املراهق على اإلتصال هبذه اجلماعة للحصول على اإلحساس 

خلربة املشرتكة لدى املراهقني( خربة التغيري) ادة و خاصة مع آخرين يعيشون نفس ابألمن و املساع
قتصادية واخللفية األسرية و من نفس اخلربة و اال ،ء من نفس اخللفية االجتماعيةحنو األصدقا غالباً و 

  م(.2009 غادة ،العمر )شرميالصف الدراسي و من نفس 
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حيث ترى الباحثة أن هذه املرحلة من أكثر املراحل اليت جيب األهتمام هبا من قبل الوالدين       
دائرة أوسع اال وهو اية خروجه من دائرة األسرة إىل وذلك لتوسع دائرة اختالطه مع اآلخرين أي بد

فئة األصدقاء و فئة زمالء املدرسة وكل من ن فئات خمتلفة سواء فئة الشارع و اجملتمع وما يتضمنه م
أن املراهق سريع األجنذاب ألمناط ترىب عليه خيتلف عن غريه خاصة و  ذلك له أسلوب حياة

األبتعاد عن  حماوالً  ،هاهم يف نفس العمر واألنصياع إلي السلوكيات اليت يتصف هبا األصدقاء ممن
 سيطرة األسرة ألتباث شخصيته ومكانته األجتماعية.      

 

 : الدراسات السابقة:اثنياً 

أي اخلاصة خبرائط  ،اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة
ومن ذلك قامت برتتيب تلك الدراسات إىل  ،لدراسي لدى الطالباملفاهيم وأثرها على التحصيل ا

 جمموعات على النحو اآليت:
 الدراسات اليت تناولت أثر خرائط املفاهيم يف مبحث الرتبية اإلسالمية. -1
 املفاهيم. جمموعة دراسات استخدمت اساليب تدريسية مصاحبة السرتاتيجية خرائط -2
 

 ئط املفاهيم يف مبحث الرتبية اإلسالميةأوال : الدراسات اليت تناولت أثر خرا

( بعنوان "أثر استخدام اخلرائط املفاهيمية يف حتصيل طلبة الصف العاشر يف م2004دراسة حجوج ) 
حيث  ،( طالباً وطالبة137تكونت عينة الدراسة من ) ،مادة الرتبية اإلسالمية يف لواء األغور اجلنوبية

شعب: شعبتني ضابطتني. وشعبتني جتريبيتني وطبق اختباراً  قام حجوج بتقسيمهم عشوائيًا إيل أربع
وبعد االنتهاء من التدريس للمجموعات الضابطة  ،حتصيليًا قبليًا وبعداًي على جمموعات الدراسة

وتطبيق االختبار التحصيلي البعدي  ،تجريبية ابستخدام خرائط املفاهيمواجملموعات ال ،ابلطريقة العادية
حيث أسفرت عن فروق دالة  ،واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ،ةعلى جمموعات الدراس

 عبد القادر ،حجوج) التجريبيةإىل طريقة التدريس ولصاحل اجملموعة  ىاحصائيًا يف التحصيل تعز 
 .م(2004
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( هدفت هذه الدراسة إىل تعرف أثر خرائط املفاهيم يف حتصيل املفاهيم الشرعية 2006دراسة اجلالد)
ارات التفكري الناقد لدى الطلبة يف مادة الرتبية اإلسالمية، تكونت عينة الدراسة من وتنمية مه

طالبة( من طلبة الصف العاشر األساسي، مت تقسيمهم إىل  54طالبا،  52( طالب وطالبة) 106)
جتريبية تعلمت ابستخدام خرائط املفاهيم، وضابطة تعلمت ابلطريقة العادية. وأعد جمموعتني: 

ختبارين، أوهلما اهتم بقياس مدى حتصيل الطلبة للمفاهيم الشرعية، واهتم اثنيهما بقياس الباحث ا
مهارات التفكري الناقد، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة للمفاهيم 

فاهيم ، وإىل الشرعية تعزى لطريقة التعليم ولصاحل اجملموعة التجريبية اليت تعلمت ابستخدام خرائط امل
عدم وجود فروق ذات داللة يف حتصيل الطلبة للمفاهيم الشرعية تعزى للجنس.)اجلالد، ماجد، 

2006.) 
 
تدريس مقرر الفقه للصف ه الدراسة إىل التعرف على فاعلية ذهدفت ه ه(1428دراسة اجلهيمي ) 

الدراسي للطالب األول الثانوي ابستخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم وأثرها على التحصيل 
حيث مت إعداد مواصفات مقرتحة السرتاتيجية خرائط املفاهيم  ،واحتفاظهم هبا واجتاههم حنو املادة

كما مت إعداد مقياس لالجتاه  ،وإعداد اختبار من متعدد وذلك لقياس التحصيل واالحتفاظ ابلتعلم
ييب على عينة البحث والبالغ لقياس اجتاه الطالب حنو مادة الفقه وقد مت تطبيق املنهج شبه التجر 

موزعني على مدرستني من مدارس البنني يف  ،(طالبًا من طالب الصف األول الثانوي138عددهم )
بعد ذلك مت اختيار فصلني  ،العنقوديةحيث مت اختيار املدارس ابلطريقة العشوائية  ،مدينة الرايض

طالبًا وهم من اكتملت بياانهتم ومل ( 40بلغ عدد طالهبا ) ،بطريقة عشوائية للمجموعة التجريبية
حيث مت تدريسهم بطريقة استخدام خرائط املفاهيم  ،حيصل منهم تسرب خالل فرتات تنفيذ التجربة

وقد مت بناء  ،كذلك تزويد الطالب بدليل الطالب،وذلك بعد تدريب املعلمني وتزويدهم بدليل املعلم
اجملموعة التجريبية بعد االنتهاء من كل درس يف خرائط مفاهيم ومن مت حتكيمها وتوزيعها على طالب 

(طالبًا وهم من اكتملت  42حيث بلغ عدد طالهبا ) ،حني مثل الفصلني اآلخرين اجملموعة الضابطة
وقد  ،حيث مت تدريسهم ابلطريقة التقليدية ،رتات تنفيد التجربةبياانهتم ومل حيصل منهم تسرب خالل ف

بعدي مؤجل( على اجملموعتني التجريبية  ،بعدي عاجل ،يمت تطبيق االختبار التحصيلي )قبل
 ،بعد حساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار وكذلك مقياس االجتاه )قبلي ،والضابطة



67 
 

بعدي( وقد مت التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة وقد استخدم الباحث املعامالت االحصائية 
خرائط املفاهيم واختبارات )ت( وذلك حلساب التكافؤ  مثل معادلة هولسيت حلساب ثبات تصحيح

ت الدراسة يف جمموع الدرجات ودرجات مقرر الفقه ويف اجتاهاهتم حنوه واملقارنة بني بني جمموعا
 ،ومعادلة بالك للكسب املعدل حلساب فاعلية طريقة خرائط املفاهيم والطريقة التقليدية ،اجملموعات

يم ثري الطريقة التقليدية ومقدار حجم ومقدار طريقة خرائط املفاهومربع إيتا لقياس مقدار حجم أت
وأسفرت النتائج ، عامالت حساب الثبات ونسب االتفاقالتحصيل واالحتفاظ ابلتعلم وكذلك م ىعل

 عن األيت:
(بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 0.01. وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 ،التجريبيةابطة يف االختبار التحصيلي البعدي العاجل ككل لصاحل اجملموعة التجريبية واجملموعة الض
(بينما بلغت النسبة الكلية للمجموعة الضابطة 80.54حيث بلغت النسبة للمجموعة التجريبية)

(44.89.) 
( بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 0.01. وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ،موعة التجريبيةجل ككل لصاحل اجملوعة الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي االالتجريبية واجملم
(بينما بلغت النسبة الكلية 71.77حيث بلغت النسبة الكلية لالحتفاظ اجملموعة التجريبية )

 (.ه1428 أمحد  ،اجلهيمي ) (51.04للمجموعة الضابطة )
فاعلية استخدام خرائط املفاهيم على  ( استهدفت هذه الدراسة مدى2013دراسة عبد اخلالق) 

حتصيل تالميذ الصف الثالث اإلعدادي األزهري ملفاهيم أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية ومدى 
كام املواريث فاعليتها أيضا يف تنمية اجتاهاهتم حنو دراستها، قام الباحث إبعداد اختبار حتصيلي يف أح

(  60سا يف اإلجتاه حنو دراستها، وطبقها على عينة مكونة من) يف الشريعة اإلسالمية، كما أعد مقيا
ابلصف الثالث اعدادي، مت تقسيمها ابلتساوي إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية درست تلميدا 

برز النتائج اليت توصل ابستخدام خرائط املفاهيم، وجمموعة ضابطة درست ابلطريقة التقليدية، ومن أ
متوسط درجة اجملموعة التجريبية وبني متوسط درجات اجملموعة الضابطة إليها : وجود فرق دال بني 

يف حتصيلهم ملفاهيم املواريث لصاحل اجملموعة التجريبية . عدم وجود فرق دال احصائيا بني متوسط 
اجملموعة الضابطة يف اجتاهاهتم حنو  درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وبني متوسط درجات تالميذ

 (.2013)عبد اخلالق، عبد الرمحن،  يث.دراسة املوار 
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 :جمموعة دراسات استخدمت أساليب تدريسية مصاحبة السرتاتيجية خرائط املفاهيماثنيا
هدفت هذه الدراسة إىل استخدام اخلرائط املفاهيمية واسرتاتيجية التعلم  م(2000دراسة عبيدات )

 ،يم يف تدريس طالبه ضمن جمموعاتحيث أجرى عبيدات دراسته مستخدمًا خرائط املفاه ،التعاوين
حماواًل تقصي أثر دمج هاتني االسرتاتيجيتني على الفهم املفاهيمي لطلبة الصف السابع األساسي يف 

 ،مت تقسيمهم عشوائيًا إىل شعبة لإلانث ،( طالبا وطالبة91وأتلفت عينة دراسته من ) مادة العلوم.
تا بطريقة خرائط املفاهيم والتعلم التعاوين وشعبتني ودرس ،وشعبة للذكور شكلتا اجملموعة التجريبية

هناك وأظهرت النتائج أن  ودرستا ابلطريقة التقليدية. ،ضابطتني إحدامها لإلانث واالخري للذكور
فروقًا ذات داللة إحصائية يف الفهم املفاهيمي عند طلبة الصف السابع بني اجملموعة الضابطة 

 م(.2000 حيدر ،عبيدات) ريبيةالتجوالتجريبية ولصاحل اجملموعة 
( أثر استخدام دورة التعلم وخرائط املفاهيم يف اكتساب املفاهيم م2004دراسة مصطفى )
هدفت الدراسة إىل معرفة  ،األول املتوسط يف مادة التاريخ واالجتاه حنو املادةالتارخيية لطالبات الصف 

فاهيم التارخيية واالجتاه حنو املادة لطالبات أثر استعمال دورة التعلم وخرائط املفاهيم يف اكتساب امل
ام ذي الصف األول املتوسط يف مادة التاريخ ولتحقيق أهداف البحث مت اختيار التصميم التجرييب الت

( طالبة 32( طالبة بواقع )94الضبط اجلزئي لالختبار البعدي والقبلي وتكونت عينة البحث من )
( طالبة لكل اجملموعة التجريبية الثانية 31ت )دورة التعلم( و)للمجموعة التجريبية األوىل اليت درس

براون  –وسبريمان واجملموعة الضابطة اللتني درستا ابستعمال خرائط املفاهيم ومعادالت بريسون 
 وأظهرت الدراسة ما يلي: 

 ة. فاعلية استعمال دورة التعلم يف اكتساب املفاهيم على خرائط املفاهيم والطريقة التقليدي -أ
 فاعلية الطريقة التقليدية يف تنمية االجتاه حنو مادة التاريخ على دورة التعليم وخرائط املفاهيم -ب

 م(.2004 هليب ،مصطفي)
هدفت هذه الدراسة إىل تقصي أثر البنائية واخلرائط املفاهيمية يف اكتساب  (م2004ليت )دراسة الشم

 ،(طالبًا وطالبة 454وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،طلبة املرحلة األساسية العليا للمفاهيم الفقهية
 ( شعب لإلانث. ولتحقيق أغراض الدراسة9( شعب للذكور و )9( شعبة منها ) 18موزعني على )
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يقيس درجة  ،قام الشمليت إبعداد اختبار حتصيلي لكل صف من صفوف املرحلة األساسية العليا
إبعداد املادة التعليمية لوحدات الفقه لكل من الصف  كما قام الشمليت  ،اكتساهبم للمفاهيم الفقهية

وبعد  ،اهيميةالثامن والتاسع والعاشر وفق طريقيت دورة التعلم أحد النماذج البنائية واخلرائط املف
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج  ،م2004اإلنتهاء من تطبيق الدراسة خالل الفصل األول من العام 

 األتية:
اللة إحصائية يف اكتساب طلبة املرحلة األساسية العليا )الثامن والتاسع وجود فروق ذات د -

 والعاشر( للمفاهيم الفقهية تعزى إىل الطريقة املستخدمة يف التدريس ولصاحل طلبة اجملموعة التجريبية. 
التامن والتاسع ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اكتساب طلبة املرحلة األساسية العليا ) -

 للمفاهيم الفقهية تعزى إىل اجلنس .
وجود فروق ذات داللة احصائية يف اكتساب طلبة املرحلة االساسية العليا )الصف العاشر فقط (  -

 م(.2004 عمر ،الشمليت)انث اجلنس ولصاحل اإلإىل للمفاهيم الفقهية تعزى 
ابستخدام التعلم  ف على اثر التدريب( هدفت هذه الدراسة إىل التعر م2006دراسة احلباشنة )

الفردي والتعلم التعاوين القائمني على اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التعبري الكتايب واجتاهات 
( طالبة من طالبات الصف العاشر  77مستخدماً عينة قوامها ) ،طالبات املرحلة االساسية يف االردن

 -ينة عشوائياً على ثالث جمموعات وهي:ومت توزيع الع ،اتاألساسي يف مدرسة املزار الثانوية للبن

( 25جمموعة جتريبية تدرس ابلتعلم الفردي القائم على اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية وعدد افرادها ) -
 طالبة.

( 26جمموعة جتريبية تدرس ابلتعلم التعاوين القائم على اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية وعدد افرادها ) -
 لبة.طا
( طالبة. وللوصول إىل أهداف 29بطة تدرس ابلطريقة التقليدية وعدد افرادها )وجمموعة ضا -

قامت هبا  ،قائمة على اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية ،(خطة دراسية 20الدراسة صمم احلباشنة )
وكما قامت األخرى ابلتعلم التعاوين. وبعد أن حتقق  ،إحدى اجملموعتني التجريبيتني ابلتعلم الفردي

 -أظهرت الدراسة النتائج االتية: ،شنة من صدقهااحلبا
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( بني متوسطات أداء الطالبات يف .050وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -1
  التعبري الكتايب ولصاحل اجملموعتني التجريبيتني كال علي حدة.اجملموعات الثالثة يف

( بني متوسطات اجملموعتني .050لة )عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دال-2
 م(.2006 يوسف ،احلباشنة) التجريبيتني يف التعبري الكتايب

فاعلية دورة التعلم املعدلة واخلرائط م( هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء 2007دراسة اخلوالدة)
الب واكتساب مهارات عمليات العلم لدى ط ،املفاهيمية يف التحصيل الدراسي يف مادة األحياء

الصف األول الثانوي العلم مقارنة ابلطريقة التقليدية ولتحقيق هدف الدراسة تكونت عينة الدراسة م 
 ،ف األول الثانوي العلمي يف مدرستني( طالبًا وطالبة موزعني على ست شعب من الص280)
مدرسة إانث ومدرسة ذكور( ووزعت الشعب عشوائيًا لتشكيل اجملموعة الضابطة اليت تدرس )
والثانية اليت تدرس  ،واجملموعة التجريبية األوىل اليت تدرس ابستخدام دورة التعلم ،لطريقة التقليديةاب

ا: االختبار التحصيلي ومقياس مهارات التفكري ابستخدام خرائط املفاهيم حيث استخدم أداتني مه
ة التدريس لصاحل العلمي واظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيًا يف التحصيل تعزى السرتاتيجي

مقارنة ابلطالب الذين درسوا  ،الطالب الذين درسوا ابستخدام دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية
 .م(2007)اخلوالدة، ساملابلطريقة التقليدية

بني أتثري التعلم الفردي والتعلم التعاوين ابستخدام خريطة املفاهيم على  ( Kwon، 2009)دراسة كون 
( طالبًا من طالب الصف السابع من املدارس 161تكونت عينة الدراسة من )التعلم املدرسي. 

والثانية درست  ،قسموا إىل ثالث جمموعات: اجملموعة األوىل درست بطريقة التعلم الفردي ،املتوسطة
والثالثة درست بطريقة التعلم التعاوين ابستخدام  ،طريقة التعلم الفردي ابستخدام خريطة املفاهيمب

ملفاهيم. استخدم اختبار يف الفهم الدراسي لتقييم اجملموعات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن خريطة ا
ي. وكذلك أظهرت نتائج هناك أتثريًا اجيابيًا واضحًا خلريطة املفاهيم على فهم الطالب للتعلم املدرس

رائط بشكل ممتاز وبنوا اخل ،الدراسة أن الطالب الذين بنوا خرائط املفهوم بتعاون كانوا أكثر جناحا
        (.،young Kwon,   (2009 جدا من أولئك الذين بنوا خرائط املفاهيم بشكل منفرد

استخدام اسرتاتيجييت خرائط املفاهيم ( هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر م2013دراسة ابو مرق )
 ،سع األساسي بغزة( يف تنمية التفكري االستداليل يف اجلغرافيا لدى طالبات الصف التاvوالشكل )

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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 ،( طالبة من الصف التاسع األساسي108واتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب لعينة مكونة من )
 ى( حيث تتوزع الطالبات عل2013الدراسي ) مبدرسة فهمي اجلرجاوي األساسية )أ( للبنات للعام

عة جتريبية إحدامها وفصلني كمجمو  ،فصل كمجموعة ضابطة تدرس ابلطريقة اإلعتيادية ،ثالثة فصول
( طالبة يف   36بواقع ) ،(  vواألخرى تدرس ابلشكل ) ،تدرس ابستخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم

والثانية: اختبار لقياس مهارات  ،ى: أداة حتليل احملتو واستخدمت الدراسة أداتني األويل ،كل جمموعة
لة احصائية بني متوسط درجات وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات دال ،التفكري االستداليل

واجملموعة  ،(  vوالتجربة الثانية الشكل ) ،جمموعات الدراسة الثالث )التجريبية األويل خلرائط املفاهيم
 ران ،ابو مرق) الضابطة( يف اختبار مهارات التفكري االستداليل لصاحل جمموعة خرائط املفاهيم

 م(.2013
 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة  ىالتعليق عل
 األهداف:

فصل الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية جمموعة من الدراسات تتعلق خبرائط املفاهيم  تناول       
اطالع الباحثة على العديد  ومن خالل ،وجمموعة من املتغريات اليت أختلفت على حسب  أهدافها

فقد قامت بعرض  ،من الدراسات السابقة لألستفادة منها يف اجلانب النظري واجلانب التطبيقي
جمموعة متنوعة من هذه الدراسات وذلك لتناسبها مع البحث احلايل مع اتفاق البعض يف متغري 

 نفس موضوع تناول بعضهاف ،الدراسة والذي يتفق مع البحث احلايل وأختالف البعض األخر
 ،م(2004جوج)مثل: دراسة ح ،الدراسة احلالية مع األختالف يف املتغريات اليت تناولتها كل دراسة

ومنها ما تناولت نفس املوضوع واملتغري ، ه(1428ودراسة اجلهيمي) ،م(2005الفالحات ) ودراسة
 ،م(2004ج)ودراسة حجو  ،ه(1428دراسة اجلهيمي) الذي تناولته الدراسة احلالية مثل

  ،م(2003ودراسةالفارسي)
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حلايل وموضوع آخر مثل: يف حني تناولت بعض الدراسات عملية الدمج بني موضوع البحث ا     
كما قامت دراسات آخرى بدمج نفس  ، م(2013م( ودراسة أبو مرق)2000دراسة عبيدات)

دراسة  (، و2007دراسة خوالدة) موضوع البحث احلايل مع موضوع آخر على نفس املتغري مثل:
م(. كما تناولت بعض الدراسات السابقة استخدام 2004ودراسة الشمليت) ،م(2004مصطفى)

أثر استخدام  رائط املفاهيمية وأثرها على حتسني اجتاهات الطلبة حنو املفاهيم اليت هدفت إىل معرفةاخل
فرق يف التحصيل واالجتاهات عند اخلرائط املفاهيمية على حتسني اجتاهات الطلبة؟ وهل هناك 

على اثر  إىل التعرف م( الذي هدفت دراسته2006ودراسة احلباشنة) ،استخدام خرائط يعدها الطلبة
التدريب ابستخدام التعلم الفردي والتعلم التعاوين القائمني على اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف 

 م(2013دراسة أبو مرق)تناولت . كما سية يف االردنالتعبري الكتايب واجتاهات طالبات املرحلة االسا
 اإلستداليل.. على استخدام خرائط املفاهيم وأثرها على التحصيل وتنمية التفكري 

 العينة:
تنوعت عينات الدراسات السابقة على حسب كل دراسة منها دراسات تناولت املرحلة      

جمموعة من الدراسات املرحلة املتوسطة مثل:  كما تناولت  ،م(2006األساسية مثل: ودراسة احلباشنة)
دراسة و  ،م(2000ودراسة عبيدات) ،م(2003ودراسة الفارسي) ،م(2004دراسة مصطفى)

 م(.2013ودراسة أبو مرق) ،م(2009ودراسة كون) ،م(2004الشمليت)
 ،ه(1428ودراسة اجلهيمي) ،م(2004والدراسات اليت تناولت املرحلة الثانوية مثل: دراسة حجوج)

 م(.2003ودراسة صابر) ،م(2000ودراسة الضباعي)
 ة.أما ابلنسبة للدراسة احلالية فقد متثلت يف تالميذ املرحلة املتوسط

 أدوات الدراسة:
اختلفت أدوات الدراسة يف الدراسات السابقة وذلك مبا يتناسب وطبيعة وأهداف تلك      

 ،فقت يف جمملها على استخدام األداة اسرتاتيجية خرائط املفاهيمالدراسات وهي كما يلي: حيث ات
رفية مثل دراسة واالختبار التحصيلي املعريف مع اختالف بعضها على قياس عدد املستوايت املع

ودراسة  ،م(2003ودراسة الفارسي) ،م(2000ودراسة الضباعي) ،م(2004حجوج)
ودراسة   ،م(2004شمليت)ودراسة ال ،م(2004ودراسة مصطفى) ،م(2000عبيدات)

م(. وبعض من الدراسات اعتمدت يف تنفيد جتارهبا على نفس أدوات الدراسات 2009كون)
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( اليت تناولت خرائط 1428خرى مثل: دراسة اجلهيمي)السابقة مع اعتماد مقاييس وأدوات آ
م( 2013ودراسة أبومرق)  ،املفاهيم واالختبار التحصيلي وإعداد مقياس االجتاه لقياس اجتاه الطالب

وقد اعتمدت الباحثة يف دراسة  ،استخدم حتليل احملتوى واختبار لقياس مهارات التفكري اإلستداليل
رائط املفاهيم و األداة الثانية االختبار التحصيلي والذي يتفق مع بعض البحث احلايل األداة األوىل خ

 الدراسات السابقة.
 املنهج:

عليه فإن املنهجية املتبعة يف  ،البحث اخلارطة اليت على أساسها تسري الدراسةتعد منهجية      
روض وحيدد العالقة وهو الذي يستخدم التجربة يف اختبار الف ،هو املنهج التجرييب ،الدراسة احلالية

واستخدمت الباحثة هذه املنهجية بعد اطالعها على العديد من الدراسات  ،بني متغريين أو أكثر
ومن الدراسات اليت اعتمدت املنهج  ،واليت تشاهبت يف طبيعتها مع طبيعة الدراسة احلالية ،قةالساب

 التجرييب مثل  دراسة 
ة اليت استخدمت املنهج شبه التجرييب مثل دراسة أما الدراسات السابق  ،م(2004دراسة مصطفى)

ة أبو ودراس ،م(2003ودراسة الفارسي) ،ه(1428ودراسة اجلهيمي) ،م(2004حجوج)
  .م(2013مرق)

 النتائج:
تعمل كل دراسة على حتقيق أهدافها من خالل سلسلة من اإلجراءات املنهجية العلمية وملا كان       

اإلستفادة منها يف أتسيس دراسة علمية وذلك من حيث املنهج  الغرض من الدراسات السابقة هو
ة احلالية وتطابقها مع تلك الدراسات. فهي كذلك ذات أمهية يف معرفة مدى صحة النتائج يف الدراس

حيث أتفقت أغلب الدراسات يف النتائج  ،ومن هنا ميكن عرض مقارنة فيما بني تلك الدراسات
احصائياً بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة  واليت أظهرت عن وجود فروق دالة

ودراسة  ،م(2004الضابطة يف االختبار التحصيلي  ولصاحل اجملموعة التجريبية مثل: دراسة حجوج)
ودراسة الفالحات  ،م(2003الفارسي) ودراسة ،م(1996ودراسة عقرون) ،ه(1428اجلهيمي)

 م(.2005
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فاعلية استعمال دورة التعلم يف اكتساب املفاهيم م( على 2004ى)يف حني أختلفت دراسة مصطف
فاعلية الطريقة التقليدية يف تنمية االجتاه حنو مادة التاريخ و  ،على خرائط املفاهيم والطريقة التقليدية

 .على دورة التعليم وخرائط املفاهيم
 
 

 اخلالصة
اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف هدفت بعض الدراسات السابقة إىل معرفة فاعلية استخدام  -1

 التحصيل الدراسي وهذا ما يتفق مع الدراسة احلالية.
اختالف الدراسة احلالية عن أغلب الدراسات السابقة يف املادة العلمية املستخدمة فيها خرائط -2

 املفاهيم.
خرائط  اسات السابقة والدراسة احلالية وذلك يف اإلهتمام مبعرفة أثر استخدامتشابه بني الدر  -1

 املفاهيم يف التحصيل الدراسي.
 تشابه بعض الدراسات مع الدراسة احلالية يف استخدام املنهج التجرييب. -2
اختالف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من انحية عينة الدراسة والبيئة اليت جترى  -3

 فيها.
 صيلي.اعتماد أغلب الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية على االختبار التح -4
 تنوع العينات يف الدراسات السابقة مبا خيدم أهداف كل دراسة. -5
تنوعت أدوات الدراسة يف الدراسات السابقة بتنوع أهدافها. ولكن كان هناك شبه امجاع  -6

 التحصيلي.على استخدام خرائط املفاهيم واالختبار 
 

 استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
 . على خمتلف املراحل الدراسية ميكن تطبيق خرائط املفاهيم -1
 تدعيم اإلطار النظري للدراسة احلالية. -2
 كيفية ترتيب إجراءات الدراسة بشكل مرتب.  -3
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استخدامها على املستوى التحصيلي لدى التأكيد على أمهية وأتثري أشكال اخلرائط املفاهيمية يف  -4
 سواء صممت لوحدها أو مصاحبة ألي طريقة تدريسية. ،الطلبة

والعمل على التوصل إىل نتائج مفيدة  ،ومن هذا املنطلق أصبح لدى الباحثة دافع إلجراء هذه الدراسة
 يف اجملال املعريف للرفع من مستوى التحصيل الدراسي لدى املتعلم.  

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

بحثجراءات املنهجية املتبعة يف الاإل  

 املقدمة.
تعريف مبنهج البحث وجمتمعه والعينة وطريقة اختيار العينة يتناول هذا الفصل من الدراسة ال      

جراءات املتبعة يف تطبيق دوات املستخدمة يف البحث وطرق قياس الصدق والثبات وعرض اإلواأل
 االحصائية املستخدمة يف معاجلة وحتليل البياانت ومناقشة النتائج. ساليبالتجربة وحتديد األ

 منهج البحث:
إلشكاليات املتعلقة ابلعلوم اإلنسانية يتطلب منا وصفها وصفًا دقيقًا بغية ن البحث يف اإ     

وابلنظر إىل أكثر املناهج  ،احلصول على أكرب قدر من املعلومات الآلزمة لتفسريها تفسريًا علمياً 
شكاليات سنجد أن األسلوب التحليلي االنسب هلا هو املنهج إلالعلمية املتبعة يف دراسة مثل تلك ا

ذا كان هناك موقفان إنه أن الفكرة اليت يقوم عليها البحث التجرييب تتلخص يف أرييب حيث التج
حذف عنصر  وأخر وقفني دون اآلحد املأ إىل ضيف عنصر معنيأمتشاهبان يف مجيع النواحي مث 
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إىل و أوجود هذا العنصر املضاف  ىلإ ىختالف يف النتائج يعز إي أن إخر فحدمها دون اآلأمعني من 
و عدة فروض توضح العالقة أفالدراسات التجريبية تقوم بوضع فرض واحد  ،اب هذا العنصرغي

عدم صحة الفرض  وأكد صحة ؤ التجربة الفعلية لت ىالسببية املتوقعة بني بعض املتغريات وجتر 
( النتيجة )املتغري التابع ىنه ميكن الباحث من معرف اثر السبب )املتغري املستقل( علأحيث  ،التجرييب

 (.ه1420 إخالص ،عبداحلفيظ)
 لبحث احلايلنسب لطبيعة ااملنهج التجرييب ابعتباره املنهج األ االبحثواتبعت الباحثة يف هذ

)التحصيل الدراسي مبادة  ىنه يتيح دراسة اثر )استخدام خرائط املفاهيم( املتغري املستقل علأحيث 
وتتم عملية حتديد عالقات التأثري  ،ر التحصيليالرتبية اإلسالمية( املتغري التابع  ابستخدام االختبا

من أجل  ،املشكلة حمل الدراسة إىل تفسري حياكي واقع الظاهرة أو والتأثر بني املتغريات املتعددة وصوالً 
 .( يبني ذلك1والرسم التوضيحي رقم ) ،تسهيل دراستها والتعامل معها بدقة وموضوعية

 
 ة لدراسة( للخطوات االجرائي1رسم توضيحي رقم )

 جمتمع البحث
للعام الدراسي  اليزايمبيتمثل جمتمع البحث يف طلبة الصف السابع األساسي يف املدارس الليبية       

وقد  ،مدارس  مخسموزعني على  ،تلميذ وتلميذة 74م وبلغ عدد التالميذ فيها 2018- م2017
املتمثلة يف عدد ني مت أخذ البياانت يف ح ،مت أخذ عدد املدارس من إدارة املدارس الليبية كواالملبور

والفصول الدراسية اخلاصة ابلصف السابع من التعليم األساسي من كل مدرسة من املدارس  ،التالميذ
 .ماليزايالليبية املوجودة يف 

 
لدراسي للعام ا ماليزايكواالملبور طلبة الصف السابع األساسي يف املدارس الليبية   منجمتمع البحث ( يبني 1جدول رقم)

 م 2018- 2017

 النسبة اإلانث الذكور عدد الطلبة أسم املدرسة
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 ثعينة البح
لصغر حجم اجملتمع مبا يتناسب مع البحث حبيث تكون  اختيار العينة بطريقة قصدية نظراً مت      

كما هو مبني يف اجلدول رقم   التحصيل الدراسي. ىانث ومستو متكافئة من حيث عدد الذكور واإل
العينة من وقد مت اختيار  ،بكواالملبور Damai Ampangمدرسة واملتمثلة يف السنة السابعة يف   ،(2)

هذه املدرسة لوجود أكرب عدد من تالميذ الصف السابع األساسي فيها من بني املدارس الليبية 
إيل حيث مث تقسيم العينة  (2كما هو مبني يف امللحق رقم )  ،مقسمني على فصلني دراسيني ،األخرى

متثل  ىخر آلوا ،( طالبات8و)( طالب 5( منهم )13جمموعتني إحدامها متثل اجملموعة الضابطة )
حبيث من جمتمع الدراسة. %37.8بنسبة  ،( طالبات9( طالب و)6( منهم )15اجملموعة التجريبية  )

مت مراعاة التقارب يف املستوى التحصيلي للمجموعتني من خالل درجات االختبار القبلي الذي متثل 
سيأيت توضيحه يف جزئية كما   ،املادة يف وقت سابقيف احد االختبارات الدورية اليت قامت هبا معلمة 

( %39.29) بنسبة 11عدد الذكور من اجملموعتني الضابطة والتجريبية تكافؤ العينة. وقد بلغ 

( يبني 2اجلدول رقم )و . (%60.71) بنسبةانث من اجملموعتني الضابطة والتجريبية من اإل17مقابل
 انث( إ-تجريبية حبسب اجلنس )ذكورتوزيع العينة على اجملموعتني الضابطة وال

 والنسبة.
 توزيع افراد عينة الدراسة علي اجملموعتني الضابطة والتجريبية حبسب اجلنس والنسبة(: يبني 2جدول )

 %22.9 10 7 17 الليبية كواالملبور
 %17.6 8 5 13 داماي كواالملبور
 %37.8 17 11 28 داماي أمبانق

 %12.2 6 3 9 املناهل الزاخرة )أواي(
 %9.5 4 3 7 خطوات املستقبل

 %100 45 29 74 اجملموع

 %نسبة الذكور اجملموع اانث ذكور اجملموعة
 نسبة االانث

% 
 جمموع النسب
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 افراد عينة الدراسة علي اجملموعات الضابطة والتجريبية حبسب اجلنس( يوضح 2رقم )رسم 

 أدوات البحث
 استخدمت الباحثة أداتني يف هذا البحث ومها:       

ساسية يف وحدة للمفاهيم األ: حيث قامت الباحثة إبعداد خرائط خرائط املفاهيم األداة األوىل:
ساسي بناءًا على األسس العلمية يف سالمية للصف السابع من التعليم األبادات مادة الرتبيىة اإلالع

عداد خرائط املفاهيم اليت تتنوع حبسب عدد املفاهيم وتفرعاهتا حيث قامت الباحثة بتحديد إ
ملفاهيم وذلك بتحديد ا ،ساسيةاأل هوانتومن مث حتليل كل موضوع إىل مك ،املوضوعات املراد تدريسها

والعمل على رسم خرائط تشمل جمموعة من الدوائر  ،األساسية العامة واملفاهيم األكثر خصوصية
وذلك ابالجتاه من العام إىل اخلاص يف تلك  ،ورسم اخلطوط بينها ،واملربعات حول تلك املفاهيم
أكثر عندما يسري بسهولة  التعلم ذا املعىنإن  ،بوب ،جوزيف وجوين ،املفاهيم. حيث أشار نوفاك

فإن خرائط املفهوم ينبغي أن  ،توضع املفاهيم اجلديدة أو معاين املفهوم حتت مفاهيم أوسع وأمشل
والطريقة  ،الباحثة الطريقة اهلرمية توقد اعتمد م(.1995 جوزيف ،نوفاك) الشكلتكون هرمية 

الثانوية لتدريس تالميذ  ساسية وتفرعاهتايف توضيح املفاهيم األ ،مبا يتناسب مع املوضوعات العنكبوتية
وبذلك يبدأ العرض والشرح ابملفهوم األساس ويتدرج حتته  ،(2) لحق رقمماجملموعة التجريبية كما يف 

5 8

38

62

6 9

40

60

11 17

100 100

ذكور  اناث %نسبة الذكور %نسبة االناث 
الضابطة التجريبية المجموع

 %100 %61.5 %38.5 13 8 5 الضابطة
 %100 %60 %40 15 9 6 التجريبية
 %100 %60.71 %39.29 28 17 11 اجملموع
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إىل املفاهيم األكثر خصوصية. وقد أستفادت الباحثة يف بناءها خلرائط املفاهيم يف هذا البحث 
 م(.2009 بشرة ،املطري)سات السابقة مثل  دراسة مبجموعة من الدرا

 ىقامت الباحثة ببناء االختبار التحصيلي لقياس مد االختبار التحصيلي: :الثانية األداة       
طلبة الصف السابع  ىالتحصيل الدراسي لد ىمستو  ىفاعلية اسرتاتيجية خرائط املفاهيم عل

 ،أكمل ،اخرت من بني األقواس ،صح وخطأ ،وعدد أسئلة االختبار تتكون من)متعدد ،ساسياأل
 .وأتبعت الباحثة خطوات إعداد االختبار اجليد ،موزعة على ثالثني فقرة مقايل(

 خطوات بناء االختبار 
تلجا املدرسة إىل قياس مدى حدوث التغريات يف جوانب التحصيل الدراسي من خالل         

لفهم واالستيعاب االختبارات التحصيلية اليت ترمي أساسًا إىل قياس نتائج التعليم كلها كالقدرة على ا
طريقته واالنتفاع ابملعلومات يف حل املشكالت وتطبع آاثر التعلم يف إسلوب تفكري التلميذ واجتاهاته و 
 ) مفيدةيف معاجلة األمور وقدرته على النقد البناء والتمحيص وإنفاق ما اكتسبه من مهارات وخربات 

ملساعدة على حتديد مقدار التحصيل تعترب أدوات القياس هي الوسائل او  .م(1995 بركات ،خليفة
اسية يف العملية حيث تعترب عملية القياس أس ،الدراسي لدى التالميذ يف حمتوى املادة الدراسية

ولكي تعطي عملية القياس النتائج املرجوة  ،أو وجداين ،التعليمية سواء كان اهلدف معريف أو مهاري
ويعترب استخدام االختبارات التحصيلية أفضل  ،جيب أن تكون هناك أدوات لقياس التحصيل الدراسي

مستوى األداء لدي التعليمية ملعرفة  وسيلة لقياسه ومن أهم املقاييس اليت يعتمدها املعلمون يف العملية
 التالميذ.

 

 حتديد الغرض من االختبار: -1
اهيم الكشف عن فعالية اسرتاتيجية خرائط املف وضع االختبار من أجل حبث تربوي يهدف إىل     

ساسي يف املدارس الليبية طلبة الصف السابع األ ىسالمية لديف التحصيل الدراسي مبادة الرتبية اإل
 ،الرتكيب ،التحليل ،التطبيق ،الفهم ،واعتبار تصنيف بلوم ملستوايت التحصيل املعريف )التذكر ،مباليزاي

 يث توزع األسئلة لتغطي تلك اجلوانب.حب ،للقياس التقومي( أساساً 
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 (Berlsson)( مفهوم حتليل احملتوي عند بريلسون ه1426أورد عبيدات وآخرون ) حتليل احملتوي: -2
الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للمضمون  ساليب البحث العلمي اليت هتدف إىلأأبنه أحد 

 م(.2002 ذوقان ،بيدات)عالظاهر كمادة من مواد االتصال 
ساسي ملادة طلبة الصف السابع األ ىعبادات املقررة علوقد قامت الباحثة بتحليل دروس ال      

الغسل( مث  ،الوضوء ،املفاهيم الرئيسية وهي )الطهارة إىل ،سالمية اليت طبقت عليها الطريقةالرتبية اإل
بني كيفية حتليل ي (3استخرجت املفاهيم الفرعية اليت تندرج حتت هذه املفاهيم الرئيسية. ملحق رقم)

 ملقررة يف هذه الدراسة.حمتوى املوضوعات ا
 حتديد نوع مفردات االختبار: -3

سئلة املوضوعية ملا تتميز به من من نوع األ التحصيلاجتهدت الباحثة أن تكون فقرات االختبار      
وعدم خضوعها  ،املعريف للمقرر ىحيث ميكن من خالله تغطية مجيع جوانب احملتو  ،مزااي اجيابية

تماد جدول املواصفات املعمول به يف حتديد نوعية مفردات االختبارات لذاتية التصحيح. حيث مت اع
حيث يعد بناء  ،هداف السلوكية املراد حتقيقها من تدريس املادة الدراسيةمبا يتناسب وطبيعة األ
يف ضوء األهداف  يبىنو  ،ختبار اخلطوة الرابعة يف بناء االختبار التحصيليجدول مواصفات اال

 ،م(1987 سبع ،أبو لبدة)املتوخاة من تعلم موضوع مقرر أو وحدة دراسية حمددة التعليمية احملددة 
 ،خضاع الدروس املراد اعداد االختبار فيها جلدول املواصفاتوبناءًا على ذلك فقد قامت الباحثة إب

حبيث بلغ  ،ة االختبار بشكل علميسئلأ( والذي من خالله متكنت الباحثة من صياغة 3رقم )ملحق 
مت صياغتها على  ،موزعة على األهداف السلوكية الستة ،فقرة 30ملطلوب لفقرات االختبار العدد ا

 . شكل أسئلة موضوعية
 صدق احملكمني:  -4

املتخصصني  ،قامت الباحثة بعرض اسئلة االختبار التحصيلي علي جمموعة من احملكمني     
تغيري االختبار بشكل كامل ليتناسب  وبناءًا على آراء احملكمني مت(  4امللحق رقم ) ،(5وعددهم )

مع تلك املالحظات اليت كانت يف جمملها تتعلق ابلصياغة وشكل االختبار مع مراعاة املضمون الذي 
حيث كان االختبار يف  ،سييتمثل يف وحدة العبادات يف مادة الرتبية اإلسالمية للصف السابع األسا

-9-4-3-2-1بعضها مقالية مثل السؤال )(  5امللحق رقم )سؤال  30صورته األولية يشمل 
-12-8-7-6-5( وبعضها اآلخر موضوعية مثل السؤال ) 10-11-13-17-20-29-30
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ما  وقد اتفق احملكمني على ،( 14-15-16-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28
 يلي:

التعبريية  االختبار يشمل عدد كبري من األسئلة املقالية اليت ال تتناسب مع الوقت واملهارةأن هذا  -أ
لدى التالميذ مما يشكل صعوبة اإلجابة على األسئلة وابلتايل ال يكون االختبار أداة جيدة لقياس 

 التحصيل الدراسي للتالميذ.
ة تساعد على التقييم اجليد للمستوى أن األسئلة املوضوعية يف هذا االختبار ال تشمل فقرات كثري  -ب

 التحصيلي للتالميذ.
  ،( 18والسؤال )  ،( 5م توحيدها حتت أسئلة موحدة كما يف السؤال )عدم تناسق األسئلة وعد -ت

ابإلضافة إىل أن االختبار ال يتناول األهداف السلوكية بشكل واضح مما يفقد  ،كمثال وليس احلصر
 االختبار القدرة على تقييم تلك االهداف السلوكية لدى التالميذ.

الدنيا يف اجلانب املعريف لريتقي لقياس  جيب أن خيرج االختبار من دائرة قياس املستوايت -ث
 العمليات العقلية يف مستوايهتا الدنيا. 

 بد أن يكون االختبار أنعكاس ملخرجات التعلم.أل -ج
حيث تقلص عدد  ،وبعد األخذ أبرآء ومالحظات احملكمني مت تعديل االختبار بشكل جدري    

واالختيار من  ،أسئلة الصح واخلطأ ،تعريفاتتنوعت هذه األسئلة بني ال ،أسئلة 5اسئلة االختبار إىل 
 ،التحليل ،الفهم ،لوكية املتمثلة يف تصنيف بلوم )التذكرحبيث مشلت األهداف الس ،والتكملة ،متعدد

ابإلضافة إىل مراعاة تناسب هذا االختبار إىل العمر العقلي لتالميذ  ،التطبيق( ،التقومي ،الرتكيب
 (.6ذلك تناسب االختبار للوقت املخصص ألدائه ملحق رقم)وك ،الصف السابع التعليم األساسي

  :وموثوقية االختباراختبار صدق  - 5
يشري  حيث ( (Cronba،ch’s Alphaكرونباخ ألفا اختبار الباحثة استخدمت االختبار ثبات ولقياس    

Miller )1995 ادوأف ،شيوعًا واستخدامًا لقياس ثبات االختبار الطرائق( إىل أهنا من أكثرHair  
 ،فوق فما ((0.60( حيث أن جودة األداة تتحقق إذا زاد معامل كرونباخ ألفا عن 2006وأخرون )

وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة  0.72وتشري نتائج اختبار الفا كرونباخ ان قيمة الثبات 
  (.Hair 2010) قللتطبي وصالحيتهعالية من الثبات 
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للتحقق من تكافؤ اجملموعتني : لتجريبية والضابطة )االختبار القبلي(اجملموعتني االتكافؤ بني  -6
االعتماد على نتائج أحد االختبارات الدورية اليت اجرهتا ابطة قبل اجراء البحث مت ضالتجريبية وال

واالحنرافات املتوسطات احلسابية حساب حيث مت  ،معلمة املادة يف وقت سابق مبثابة اختبار قبلي
قبلي كما هو مبني يف اجلدول الختبار اال ىرجات نتائج اجملموعة الضابطة والتجربية علاملعيارية لد

(3): 
 

 ( يبني املتوسطات احلسابية3جدول )
 واالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعة الضابطة والتجريبية علي االختبار القبلي جملموعة الدراسة

 اجملموعة
حجم 
 العينة

 االختبار القبلي
 االحنراف املعياري احلسايب الوسط

 2.52932 15.6923 13 الضابطة
 2.96808 14.6667 15 التجريبية

( بينما بلغ 15.6923املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة بلغ )ن أ (3)يتضح من اجلدول 
توجد فروق ظاهرية كبرية  نه الأحيث يتضح  ،(14.6667املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية )

ومتوسط درجات التالميذ يف اجملموعة  ،يبيةالمجموعة التجرالتالميذ يف  توسطات درجاتبني  م
كد من داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية للمجموعتني فقد ألتلو ضابطة قبل البدأ يف التجربة.  ال

وسطي ملعرفة الفروق بني مت (T-test) من خالل استخدام اختبار SPSSمت توظيف الربانمج االحصائي 
 :(4)دول درجات طـالب اجملموعتني كما هو مبني ابجل

 ( يبني التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة4جدول )
 على االختبار القبلي لداللة الفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني (T)الختبار

 اجملموعة
 حجم العينة

(N) 

Levene's Test for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

 F Tمستوى داللة  Fالفائية  القيمة
Sig. (2 -
tailed) 

 13 الضابطة
.2640 0.612 0.976 0.338 

 15 التجريبية
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 Fمت حساب القيمة الفائية  ،افراد العينة حبسب اجملموعةنتائج اختبار وملعرفة وجود تباين بني 
( ومبستوى 2640.قيمتها )لتحديد جتانس التباين وجاءت  (Levene's Test)ابستخدام اختبار ليفن 

افراد العينة من كلتا اجملموعتني نتائج اختبارات والذي يدل على وجود جتانس بني  0.612داللة 
 .جابة عن االختبار القبلياإلالتجريبية( يف  –)الضابطة 

 معنوية عند ( وهي قيمة غري0.976( بلغت )Tأن قيمة اختبار ) (4)كما يتضح من اجلدول
( وهذا يشري إىل عدم وجود 0.338( حيث بلغت قيمة الداللة املثبتة إزاءها )0.05مستوى داللة )

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي.فروق معنوية بني 

 :إجراءات تنفيذ الدراسة
( 6بواقع ) ،( أسابيع3دد األسابيع )حيث بلغ ع ،يةكانت الفرتة الزمنية لتدريس اجملموعتني متساو      

حيث مت تدريس اجملموعة الضابطة يف نفس فرتة تطبيق  ،مبعدل حصتني أسبوعياً  ،حصص دراسية
مع  واالنتهاء منها يف نفس الفرتة اليت انتهت فيها فرتة تطبيق التجربة ،مع اجملموعة التجريبيةالتجربة 

  .م2018-1-16و ،م2018-1-1ا بني ت يف الفرتة مواليت كان ،اجملموعة التجريبية

 :الدراسةالقائم علي تنفيذ 
يف حني قامت معلمة املادة بتدريس اجملموعة  ،قامت الباحثة بتدريس اجملموعة التجريبية     

 جتنباً حلدوث أثر لذاتية املعلمة يف تطبيق الدراسة.وذلك  ،الضابطة

 األساليب االحصائية 
 ،جل حتقيق أهدافها واختبار فرضياهتاأحصائية املناسبة من قاييس االمت االعتماد على جمموعة امل    

جيب اإلشارة هنا إىل  ،وقبل أن نبدأ ابلتحليل االحصائى للبياانت املتوفرة واليت ختدم أغراض الدراسة
 ساليب وهي كما يلي: هذه األ

 التفرطح. ،االلتواء ،االحنراف املعياري،الوسيط ،الوسط احلسايب

ليت تنص على أن وا ،الختبار الفرضية الصفرية Tيستخدم اختبار ( لعينتني مستقلتني: Tاختبار ) 
  .العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع غري معنوية



84 
 

وهو اختبار معلمي يهدف للمقارنة بني املتوسطات أو الوصول حتليل التباين االحادى )االنوفا(: 
بني متوسطات األداء عند اجملموعات اليت تعرضت ملعاجلات  اىل قرار بوجود  أو عدم وجود فروق

 .خمتلفة هبدف التوصل إىل العوامل اليت جتعل متوسط من املتوسطات خيتلف عن املتوسطات األخرى
 معامل ارتباط بريسون.

 اخلالصة 
تناولت الباحثة يف هذا الفصل منهجية الدراسة بشكلها املفصل حيث أشتملت على املقدمة      

ق إىل األسلوب املستخدم يف القيام ابلتجربة ومت التطر  ،واجملتمع والعينة ،ومنهجية الدراسة املستخدمة
 ،وعرض حمتوايهتا بعد التأكد من صدق احملتوى بعرضها على جمموع من األساتذة املتخصصني

مة يف وحتديد أهم األجراءات واملؤشرات اإلحصائية املستخد ،والتأكد من صدق وثبات االختبار
 .(SPSS)للعلوم االجتماعية  اختبار فرضيات الدراسة ابستخدام احلقيبة االحصائية
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  الفصل الرابع

 نتائج البحث

 متهيد
يشمل هذا الفصل عرضًا وحتلياًل للنتائج اليت مت التوصل إليها بواسطة االختبار البعدي بعد      

الرتبية ية خرائط املفاهيم يف التحصيل الدراسي مبادة تطبيق طريقة التدريس ابستخدام اسرتاتيج
والذي يشتمل على ثالثة  ،ساسي يف املدارس الليبية مباليزايطلبة الصف السابع األ ىسالمية لداإل

الغسل( مث استخرجت املفاهيم الفرعية اليت تندرج حتت هذه  ،الوضوء ،مفاهيم رئيسية وهي )الطهارة
من تالميذ الصف السابع مع ضمان  ،ت الدراسة التجريبية على عينة قصديةواقتصر  ،املفاهيم الرئيسية

يف  ( SPSS)انث( وقد مت استخدام احلقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية إ ،توفر متغري اجلنس )ذكور
لباحثة هذه النتائج بشكل علمي وموضوعي وذلك ت اومن مث انقش ،اسةحتليل تساؤالت الدر 

ض الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع هذه الدراسة وفيما يلي عرض وحتليل مبقارنتها بنتائج بع
 لنحو التايل:ى اومناقشة نتائج الدراسة وهي عل

 (Tests of Normality)أوال : اختبار التوزيع الطبيعي للعينة 
يع الطبيعي وذلك فراد العينة تتبع للتوز أجاابت إن على أد يختبار التوزيع الطبيعي لتأكاء اجر إمت     

 .ختبار فرضيات الدراسة احلاليةالالجراء االختبارات املعلمية املناسبة 
 

 ( للتوزيع الطبيعيKolmogorov-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
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ان قيم االلتواء والتفلطح الختبار اجملموعتني الضابطة والتجريبية تقع ما  (1رقم )يتضح من اجلدول 
للتوزيع الطبيعي كانت بقيمة ( aSmirnov-Kolmogorov)ن نتيجة اختبار أ+ ( كما 1اىل  -1بني )

( للمجموعة التجريبية وهي اكرب من مستوى الداللة 0.200قيمة )( للمجموعة الضابطة وب0.143)
مما يسمح لنا ابالستمرار  ،ل على ان مجيع القيم تتبع التوزيع الطبيعي بدرجة جيدة( وهذا يد0.05)

 هداف الدراسة واختبار فرضياهتا. أ إىليف اجراء االختبارت االحصائية املعلمية للوصول 
 ث اثنيا: اختبار فرضيات البح

ومتوسط درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ اجملموعة التجريبية -
 تالميذ اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية .

( بني اجملموعات األربعة جمموعة )الذكور 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) -
)إانث التجريبية( وجمموعة )الذكور الضابطة( وجمموعة )إانث الضابطة( يف التجريبية( وجمموعة 

 جمموعة )إانث التجريبية(.  لصاحل االختبار البعدي 
واإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي حصائية بني الذكور إتوجد فروق ذات داللة  -

 لصاحل اإلانث.
( بني متوسطات درجات تالميذ 0.05عند مستوى)احصائيا  وجد فرق دالي: وىلالفرضية األ

اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة 
 التجريبية.

 (T-test)ولتأكد من داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية للمجموعتني فقد مت استخدام اختبار     

املتوسطات احلسابية (2رقم )يوضح اجلدول  رجات طـالب اجملموعتني.ملعرفة الفروق بني متوسطي د 
 االختبار البعدي ىواالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعة الضابطة والتجريبية عل

 جملموعة الدراسة االختبار البعدي تبعا   ىواالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعتني عل ( املتوسطات احلسابية2ل ) جدو 

 ةاجملموع
حجم 
  العينة

 االختبار البعدي
 االحنراف املعياري الوسط احلسايب

 4.31307 28.4615 13 الضابطة
 6.98638 51.3333 15 التجريبية
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( واحنراف معياري 28.46ان املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة بلغ ) (2)اجلدوليتضح من 
( 6.98وابحنراف معياري ) ،(51.33) ( بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية4.31)

بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف نتيجة االختبار  اً كبري   ظاهرايً  حيث يظهر هناك فرقاً 
 .يالبعد

 على االختبار البعدي. لداللة الفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني (T)يبني نتائج اختبار (3)جدول 

 اجملموعة
حجم 
 العينة
(N) 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 F Tمستوى داللة  Fالقيمة الفائية 
Sig. (2 -

tailed) 
 000. 10.567- 0.025 5.619 13 الضابطة
 15 التجريبية

 Fلقيمة الفائية افراد العينة حبسب اجملموعة مت حساب انتائج اختبارات وملعرفة وجود تباين بني 
( ومبستوى 5.619لتحديد جتانس التباين وجاءت قيمتها ) (Levene's Test) ابستخدام اختبار ليفن

افراد العينة من كلتا نتائج اختبارات والذي يدل على عدم وجود جتانس بني  0.025داللة 
 .االختبار البعديالتجريبية( يف  ،اجملموعتني )الضابطة

( وهي قيمة معنوية عند -10.567( بلغت )Tأن قيمة اختبار )( 3) ل رقماجلدو  كما يتضح من    
( وهذا يشري إىل وجود فروق 0.000( حيث بلغت قيمة الداللة املثبتة إزاءها )0.05مستوى داللة )

 ،اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف نتيجة االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبيةمعنوية بني 
( بني 0.05احصائيا عند مستوى) لوجود فرق دايتم قبول الفرضية اليت تنص علي  وعليه

متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وبني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبار 
 البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.

ات األربعة ( بني اجملموع0.05عند مستوى)ا إحصائيال وجد فرق ذات ديالفرضية الثانية:  -
جمموعة )الذكور التجريبية( وجمموعة )إانث التجريبية( وجمموعة )الذكور الضابطة( وجمموعة 

 جمموعة )إانث التجريبية(.لصاحل )إانث الضابطة( يف االختبار البعدي 
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اجلنس واجملموعة  ربعة فئات متثل كل منهاإىل أللتحقق من صحة هذا الفرض مت تقسيم التالميذ 
اجملموعة  إانث-انث اجملموعة الضابطةإ -ذكور  اجملموعة التجريبية -موعة الضابطة )ذكور اجمل

واالحنراف املعياري لكل فئات املتغريات املستقلة مع قياس  ،التجريبية( مت استخراج املتوسط احلسايب
استخدام علي مدى فاعلية  نتائج االختبار البعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية للتعرف

تالميذ الصف السابع  ىسالمية لداتيجية خرائط املفاهيم يف التحصيل الدراسي مبادة الرتبية اإلاسرت 
كما مت تطبيق حتليل التباين األحادي   ،ساسي يف اجملموعة التجريبية والضابطة حبسب متغري اجلنساأل

(ANOVA)،  نتائج ولغرض التعرف على مكمن الفروق بني خمتلف فئات املتغريات املستقلة مع
بني  عند وجود فرق معنوي (L.S.D)االختبار البعدي للمجموعتني مت إجراء اختبار أقل فرق معنوي 

املتوسطات احلسابية  (4رقم ) ويوضح اجلدولربعة يف التحصيل الدراسي.خمتلف املتغريات املستقلة األ
فقا ملتغري اجلنس يف البعدي و االختبار  ىواالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعة الضابطة والتجريبية عل

 اجملموعتني.
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 4جدول )

 االختبار البعدي تبعا ملتغري اجلنس ىالتجريبية( عل -لدرجات اجملموعتني )الضابطة

 العينة املتغريات
 نتائج االختبار االختبار البعدي

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب
اقل 

 رجةد
اعلى 
 درجة

 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 اجملموعة الضابطةاانث 
 60.00 52.00 2.69258 56.3333 9 اانث اجملموعة التجريبية

( واحنراف 27.33ن املتوسط احلسايب للذكور ابجملموعة الضابطة بلغ )أ ( 4رقم ) يتضح من اجلدول
بينما  ،درجة 43و 20بني  االختبار البعدي ما ىستجاابهتم علإ( يف حني تراوحت 8.14معياري )

( يف حني 3.93( واحنراف معياري )44.00بلغ املتوسط احلسايب للذكور ابجملموعة التجريبية بلغ )
يف حني تراوحت درجات االختبار  ،درجة 49و 40االختبار البعدي مابني  ىلستجاابهتم عإتراوحت 

وبلغ املتوسط احلسايب  34واعلي درجة  28اقل درجة  البعدي لإلانث من اجملموعة الضابطة مابني
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( 4) رقم كما يتضح من اجلدول  ،(2.35وابحنراف معياري ) ،(31.12لإلانث ابجملموعة الضابطة )
 ،(2.69( وابحنراف معياري )56.33متوسط حسايب بلغ ) ىالتجريبية حتصلوا علانث اجملموعة إن أ
 على درجة.أ 60 إىلاقل درجة  52احنصرت مابني  البعدي ن درجات االختبارأو 

 ن هناك فروق واضحة يف املتوسطات احلسابيةأ (4رقم ) علي ما جاء يف اجلدول وأتسيساً 
ملتغري  التجريبية( يف نتيجة االختبار البعدي تبعاً  -)الضابطة واالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعتني
مجموعتني حبسب متغري اجلنس فقد مت لملتوسطات احلسابية لاجلنس ولتأكد من داللة الفروق بني ا

ملعرفة الفروق بني متوسطي درجات (  (ANOVAااستخدام اختبار حتليل التباين األحادي النوف
 .التالميذ من اجلنسني

اجلنس جاابت التالميذ تبعا  ملتغري إ( للفروق بني One Way ANOVAحتليل التباين ) ( نتائج اختبار5)جدول 
 للمجموعتني

 
مصدر 
 التباين

 جمموع املربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 النتيجة F Sigقيمة 

االختبار 
 البعدي

بني 
 اجملموعات

4059.506 3 1353.169 

66.249 .000 
توجد 
داخل  فروقات

 اجملموعات
490.208 24 20.425 

  27 4549.714 اجملموع
( بلغت Fقيمة اختبار حتليل التباين األحادي )ن ( أ5) رقم اجلدوليف خالل النتائج املوضحة ومن 

( وهذا يشري إىل وجود فروق معنوية بني 0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة )66.249)
أن قيمة  ومبا ،جابة على االختبار البعديموعتني الضابطة والتجريبية يف اإلخمتلف فئات اجلنس يف اجمل

بني  وجود فرق معنويقبل الفرضية اليت تنص على ه تاحتمال اخلطأ أقل من مستوى الداللة فإن
 .علي التحصيل الدراسي حبسب متغري اجلنس موعاتخمتلف اجمل
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 ( L.S.D(اختبار اقل فرق معنوي )  6جدول ) 
 اجلنس للمجموعتنيجاابت التالميذ علي االختبار البعدي تبعا  ملتغري إروق بني للف

 
 
 

االختبار 
 البعدي

 
 

 

 (I اجملموعة )  (J املستوى التعليمي ) 
متوسط الفروق 

 (I– Jبني)
اخلطأ 
 املعياري

مستوى 
 الداللة

(I) group (J) group Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

موعة ذكور اجمل
 الضابطة

 000. 2.73666 -16.66667* ذكور  اجملموعة التجريبية
 133. 2.44078 3.79167- اانث اجملموعة الضابطة
 000. 2.38195 -29.00000* اانث اجملموعة التجريبية

ذكور اجملموعة 
 التجريبية

 000. 2.73666 16.66667* ذكور اجملموعة الضابطة
 000. 2.57648 12.87500* اانث اجملموعة الضابطة

 000. 2.52082 -12.33333* التجريبيةاانث اجملموعة 

اانث اجملموعة 
 الضابطة

 133. 2.44078 3.79167 ذكور اجملموعة الضابطة
 000. 2.57648 -12.87500* ذكور  اجملموعة التجريبية
 000. 2.19605 -25.20833* اانث اجملموعة التجريبية

موعة اانث اجمل
 التجريبية

 000. 2.38195 29.00000* الضابطةذكور اجملموعة 
 000. 2.52082 12.33333* ذكور  اجملموعة التجريبية

 000. 2.19605 25.20833* ابطةضاانث اجملموعة ال
االختبار  ىستجاابت التالميذ علإن املقارانت بني أتشري نتائجه إىل  ( 6اجلدول رقم )ابلنظر إىل 

قد و  ،ي حبسب اجلنس للمجموعتني ملعرفة اقل فرق معنوي والذي أظهره جدول حتليل التباينالبعد
اجملموعة الضابطة والذكور واإلانث يف  ستجاابت التالميذ الذكورإتبني وجود فروق بني متوسط 

حل ولصا ،(0.05لة )واإلانث ابجملموعة التجريبية وهذه الفوارق بينهما دالة إحصائيا عند مستوى دال
انث ابجملموعة التجريبية ن التالميذ اإلأى أ ،(29.00انث ابجملموعة التجريبية ومبتوسط حسايب )اإل

بينما مل يكن هناك  ،درجات ابالختبار البعدي مقارنة ابلتالميذ يف اجملموعتني ىعلأقد حتصلوا على 
 طة.فروق دالة احصائيا بني الذكور واإلانث يف اجملموعة الضاب
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فراد العينة من التالميذ أستجاابت إنالحظ وجود فروق واضحة بني  (1رقم )البياين  الرسمومن 

 ،اجملموعة التجريبيةإانث سب اجلنس بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية ولصاحل الصف السابع حب
( 0.05عند مستوى) ا إحصائيال د فرق ذات دو وجنه يتم قبول الفرضية اليت تنص علي إوعليه ف
موعات األربعة جمموعة )الذكور التجريبية( وجمموعة )إانث التجريبية( وجمموعة )الذكور بني اجمل

 جمموعة )إانث التجريبية(.لصاحل الضابطة( وجمموعة )إانث الضابطة( يف االختبار البعدي 

متوسطات درجات التالميذ ( بني 0.05احصائيا عند مستوى) وجد فرق داليالفرضية الثالثة: 
 اإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اإلانث.من الذكور و 

انث فقد مت استخدام لتأكد من داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية جملموعة الذكور واإل
 (7رقم ) ليوضح اجلدو  ملعرفة الفروق بني متوسطي درجات التالميذ من اجلنسني. (T-test)اختبار

ملتغري  االختبار البعدي وفقاً  ىرافات املعيارية لدرجات اجملموعة التجريبية علاملتوسطات احلسابية واالحن
 اجلنس يف اجملموعة التجريبية.

 
 
 

 االختبار البعدي تبعا ملتغري اجلنس ىواالحنرافات املعيارية لدرجات اجملموعة التجريبية عل ( املتوسطات احلسابية 7جدول )
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اجملموعة 
 التجريبية

 حجم العينة
N 

 الختبار البعديا

 .Std االحنراف املعياري Mean الوسط احلسايب
Deviation 

 3.93700 44.0000 5 ذكر
 2.72226 56.6250 8 انثى

( 3.93واحنراف معياري )( 44.00ن املتوسط احلسايب للذكور  بلغ )( أ7رقم )يتضح من اجلدول 
 ( حيث يظهر هناك فرقاً 2.722اري )وابحنراف معي ،(56.62انث )بينما بلغ املتوسط احلسايب لإل

 .انث يف نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبيةبني الذكور واإل اً كبري   ظاهرايً 
موعة التجريبية مت حساب فراد العينة حبسب اجلنس يف اجملأنتائج اختبارات وملعرفة وجود تباين بني 

لتحديد جتانس التباين وجاءت قيمتها  (Levene's Test)ابستخدام اختبار ليفن  F القيمة الفائية
فراد أنتائج اختبارات والذي يدل على عدم وجود جتانس بني  0.250( ومبستوى داللة 1.473)

 .الختبار البعدياب التجريبيةاجملموعة  انث( يفاإل ،)الذكور اجلنسنيالعينة من كلتا 
 ( يبني التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث8جدول )

 لداللة الفروق بني متوسطات درجات التالميذ من اجلنسني يف اجملموعة التجريبية على االختبار البعدي. (T)الختبار

اجملموعة 
 التجريبية

حجم 
 العينة
(N) 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

- F T Sig. (2مستوى داللة  Fالقيمة الفائية 
tailed) 

 11 ذكر
1.473 .250 -6.292 .001 

 17 انثى
( وهي قيمة معنوية عند 6.292-بلغت ) (T)أن قيمة اختبار  (8) رقم كما يتضح من اجلدول

( وهذا يشري إىل وجود فروق 0.001( حيث بلغت قيمة الداللة املثبتة إزاءها )0.05مستوى داللة )
ومبا أن قيمة  ،تبار البعدي للمجموعة التجريبيةواإلانث يف نتيجة االخمعنوية بني اجلنسني الذكور 

وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبار  0.05صغر من مستوى داللة أالداللة 
عليه  ،(56.62كرب وبقيمة )املتوسط احلسايب األ ىانث علحيث حتصل اإلانث البعدي لصاحل اإل
 احصائيا عند مستوى  لداق وجود فر ليت تنص علي يتم قبول الفرضية ا
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( بني متوسطات درجات التالميذ من الذكور واإلانث يف اجملموعة التجريبية يف االختبار 0.05)
 البعدي لصاحل اإلانث.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة النتائج

 :متهيد
 سوف تناقشبعد أن مت عرض نتائج التحليل اإلحصائي اخلاص ابلتحليل واختبار الفرضيات    

بناًء على ما جاء يف نتائج الباحثة نتائج التحليلي اإلحصائي اخلاص يف اختبار فرضيات الدراسة 
 يف الفصل السابق: (SPSS)التحليل االحصائي ابستخدام احلقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية 

( بني متوسطات 0.05) احصائيا عند مستوى وجد فرق دالي الرئيسية االويل: " فرضيةال
ات تالميذ اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة درج

 التجريبية".
( بني 0.05حصائيا عند مستوى)إ وىل على وجود فرق دالنصت الفرضية الرئيسية األ     

ساسي الذين مت تدريسهم ابلطريقة متوسطات درجات تالميذ الصف السابع من مرحلة التعليم األ
خرائط املفاهيم اجملموعة الضابطة( وبني نظريهم من التالميذ الذين مت تدريسهم ابستخدام )لتقليدية ا

ولقد أكدت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق دالة  ،)اجملموعة التجريبية( يف االختبار البعدي
 .احصائيا بني استجاابت التالميذ ابجملموعتني الضابطة والتجريبية

دراسة هذه النتيجة تتفق مع نتائج حيث أن  .تم قبول الفرضيةنه يإوعليه ف
إىل طريقة  ىعز دالة احصائيًا يف التحصيل تُ  على وجود فروق ظهرت النتائج حيث م(2004حجوج)
واليت أظهرت  م(2003كل من صابر )  ودراسة .ولصاحل اجملموعة التجريبية )خرائط املفاهيم( التدريس
اجملموعة التجريبية  لبةدرجات التحصيل لط طاتإحصائيًا بني متوس إىل وجود فروق دالة نتائجها

واليت  (م2004ودراسة كرامي حممد بدوي ) ،املعريف يواجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيل
درجات تالميذ اجملموعة التجريبية  اتإحصائيا بني متوسط ةق دالو وجود فر أظهرت نتائج الدراسة  

وذلك يف اختبار التحصيل  ،الضابطة  لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية ودرجات تالميذ اجملموعة
 .البعدي

عزى الباحثة ذلك إىل ما تتمتع به اسرتاتيجية خرائط املفاهيم من القدرة على جذب وتُ  
ور التالميذ من دور املتلقي للمعلومة إىل دور هتمام التالميذ وإحداث تفاعل داخل احلصة وحتول دإ
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ملعلومة ليحدث تغريًا يف معلوماته وربطها ابلبنية املعرفية اخلاصة بشكل منطقي الباحث عن ا
ومتسلسل يسهم يف استعاب املادة الدراسة ابملقارنة مع التالميذ الذين درسوا ابلطريقة التقليدية 

مما سهل على التالميذ يف اجملموعة  ،واحلشو للمعلومات معتمدين يف تعلمهم على طريقة التلقني
جريبية أسرتجاع املعلومات و املعارف  ابلنقاشات البناءة اليت أبعدهتم عن الضجر وامللل الذي الت

وهذا يدل على مناسبة اسرتاتيجية خرائط املفاهيم  ،يصاحب دروس مادة الرتبية اإلسالمية يف العادة
بصورة منظمة واليت يز به من عرض للمفاهيم والعالقات اليت تربط هذه املفاهيم ملا تتم ،لطبيعة املادة

عاب املعلومات بشكل مرتب  يربط األفكار اجلديدة ابلبنية يوظفت قدرات التالميذ البصرية على است
 مما ساعد على التعلم ذي املعىن املبين على الفهم بدالً من احلفظ للمعلومات.  ،املعرفية للمتعلم

طورها نوفاك   Ausubelفكار أوزبل وهي ترمجة أل ،تعترب خرائط املفاهيم إسرتاتيجية تعليميةحيث 
Novak ،  واستخدمها يف اكتساب املفاهيم فهو يري أن اخلرائط املفاهيمية تساعد يف متثيل البناء
مبادئ وافرتاضات وأن املعرفة مؤلفة من مفاهيم تكون العالقة بينها مبنية علي  ،املتعلم ىاملعريف لد

 .(م2011 عابد ،اخلرماين) منظمة بطريقة متسلسلة
( بني اجملموعات 0.05عند مستوى) اإحصائي الوجد فرق  دي الرئيسية الثانية: " الفرضية

األربعة جمموعة )الذكور التجريبية( وجمموعة )إانث التجريبية( وجمموعة )الذكور الضابطة( 
 جمموعة )إانث التجريبية(. لصاحل وجمموعة )إانث الضابطة( يف االختبار البعدي

متوسطات درجات ( بني 0.05لفرضية على وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى)نصت هذه ا     
اجملموعة )ساسي الذين مت تدريسهم ابلطريقة التقليدية تالميذ الصف السابع من مرحلة التعليم األ

)اجملموعة التجريبية( خرائط املفاهيم الضابطة( وبني نظريهم من التالميذ الذين مت تدريسهم ابستخدام 
استخدام اختبار حتليل التباين مت  ،اجملموعتنياالختبار البعدي حبسب متغري اجلنس يف كلتا يف 

 .ملعرفة الفروق بني متوسطات درجات التالميذ من اجلنسني (ANOVA) األحادي النوفا
ستجاابت التالميذ الذكور ابجملموعة الضابطة والذكور واإلانث إوقد تبني وجود فرق بني متوسط 

انث ولصاحل اإل ،(0.05إحصائيا عند مستوى داللة )ة التجريبية وهذا الفرق بينهما دال ابجملموع
انث ابجملموعة التجريبية قد ن التالميذ اإلأى أ ،(29.00ابجملموعة التجريبية ومبتوسط حسايب )

فروق  بينما مل يكن هناك ،درجات ابالختبار البعدي مقارنة ابلتالميذ يف اجملموعتنيأعلى حتصلوا على 
 انث يف اجملموعة الضابطة.دالة احصائيا بني الذكور واال
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( بني ذكور اجملموعة التجريبية واإلانث 0.05إحصائيا عند مستوى داللة ) وجود فرق دالكما يتضح 
ن أي أ( 16.66التجريبية مبتوسط حسايب )ذكور اجملموعة الضابطة ولصاحل  ةوالذكور ابجملموع

ستجاابت الذكور ابجملموعة الضابطة إفضل بكثري عن أوعة التجريبية كانت استجاابت الذكور يف اجملم
 يف االختبار البعدي.

 وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات واألحباث مثل:دراسة. قبول الفرضية يتم نهإوعليه ف
صائية يف التحصيل الدراسي وجود فرق ذي داللة إحم( واليت أظهرت نتائجه إىل 1990ابنكريوس)

ومن ذلك ترى الباحثة  أن استخدام  ني اجملموعات لصاحل  جمموعة جتريبية مقارنًة ابجملموعة الضابطةب
خرائط املفاهيم وعرضها أثناء العملية التعليمية تعمل على تسهيل كيفية التعلم بشكل جيعل من املتعلم 

ئيسية واملفاهيم الفرعية عنصر فعال أثناء الدرس وتكون لديه القدرة على التمييز بني املفاهيم الر 
ا ابملعلومات السابقة بشكل أفضل مما جيعلهم حيفزون عقوهلم والعالقات اليت تربطها  ببعضها و ربطه

كما تعمل على تنمية األدراك ،  للوصول إىل املعلومات املعرفية أبنفسهم وجعلها أكثر ثبااتً لفرتة طويلة
ب تدعيم املستوايت العليا للمعرفة لديه وهذا مؤشر احلسي للمفاهيم اليت يتلقاها املتعلم إىل جان

  اعلية خرائط املفاهيم يف اإلحتفاظ ابملعلومات عند تالميذ اجملموعة التجريبية.واضح  ملدى ف
حيث تؤدي اسرتاتيجية خريطة املفاهيم جمموعة من الوظائف التعليمية والتعلمية: فهي توجه 

مات ومييز هبا الفرد بني املفاهيم املفتاحية واملبادئ والتعمي ،ويةمناحي تعلم الفرد إىل تدريبات أكثر معن
وقد تزيد مهارات الفرد يف استخدام أدوات فوق معرفية متوسطة للمتعلم فتزيد ثقة الفرد يف  ،الرابطة
وتبقي الفرد يف  ،وتسهل تعلم بنية املعرفة وعمليات تكوينها وتكوين العمليات فوق املعرفية ،نفسه

بناء عالقات بني مفاهيم ومتكن الفرد من  ،ليجد املفهوم املناسب ،حبثي حول بنية املعرفةستمرار إ
  .م(2000 عبد هللا ،اخلطايبة) عندهمعروضة عليه ومفاهيم متوافرة 

( بني متوسطات درجات 0.05احصائيا عند مستوى) وجد فرق دالي الرئيسية الثالثة: " الفرضية
 إلانث".ا اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل التالميذ من الذكور واإلانث يف

( بني متوسطات 0.05نصت الفرضية الرئيسية الثالثة على وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى)    
خرائط ساسي الذين مت تدريسهم ابستخدام التعليم األدرجات تالميذ الصف السابع من مرحلة 

ولقد أكدت نتائج التحليل  ، االختبار البعدي حبسب متغري اجلنس هبا)اجملموعة التجريبية( يفاملفاهيم 
 أسفرتحيث  .ستجاابت التالميذ ابجملموعة التجريببةإاإلحصائي وجود فروق دالة احصائيا بني 
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اجلنسني الذكور واإلانث يف نتيجة االختبار البعدي للمجموعة بني  النتائج على وجود فروق معنوية
 كرب.املتوسط احلسايب األ ىانث علانث حيث حتصل اإلإلالتجريبية لصاحل ا

واليت  م(2004)الشمليت  دراسةهذه النتيجة تتفق مع نتائج و  ،قبول الفرضيةيتم  نهإوعليه ف 
وترى الباحثة . انثاجلنس ولصاحل اإل ىلإعزى احصائية تُ وجود فروق ذات داللة أظهرت النتائج إىل 

ية خرائط املفاهيم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية لكوهنا يعود إىل فاعلية اسرتاتيجأن ذلك 
اسرتاتيجية حديثة ساعدت على شد انتباه اإلانث بشكل أكثر من الذكور لكون اإلانت أكثر قدرة 

يث يكون دماغ األنىت  أثناء احملادثة أكثر نشاطًا من دماغ الذكور على اإلتصال مقارنة مع الذكور ح
وهذا ما متيزت به  ،تفوقًا ابإلضافة إلتصافهن ابلرتتيب وحسن االنتباه والرتكيزوهذا ما جيعلهن أكثر 

 .الذي يشد االنتباه واجلذاباسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية من العرض الشيق 
من دول بينها السعودية  ،مشلت قرابة مليون طالب وطالبةقد كشفت دراسة جديدة و 

من سن احلضانة وحىت اجلامعة ومن مجلة التفسريات اليت  أن اإلانث يتفوقن على الذكور ،واألردن
وذلك حبسن اإلصغاء إىل التعليمات واتباعها  ،تكشفها الدراسة انضباط اإلانت أكثر من الذكور

ت وحسن التنظيم لدى الفتيات. كما كشفت دراسات سابقة أجريت يف واالنتباه وإمتام الواجبا ،بدقة
أن الفتيات أكثر قدرة على االنضباط  Seligman and Angela lee Duckworth Martin))بنسلفاتيا 

 .الذايت الذي جيعلهن أكثر قدرة على فهم تعليمات االمتحان قبل البدء ابإلجابة
http://Arabianbusiness. Com/business/education/2014/spe/19/370829              

اتيجية خرائط املفاهيم ضرورة أتباع اخلطوات و لذلك على املعلمني القائمني على استخدام اسرت 
الصحيحة لبناء خرائط املفاهيم واإلعداد هلا بشكل جيد ليستطيع توصيل املعلومة بشكل سلس 

 ومرتب وبدلك يؤدي إىل الرفع من املستوى التحصيلي للتالميذ. 
تقف على أسس  أن خرائط املفاهيم كاسرتاتيجية تدريسية تعليمية  Novakولقد بني نوفاك       

مما  ،بل تعلمه أن يتعلم كيف يتعلم ،فهي ال تساعد املتعلم على أن يتعلم فحسب ،سيكولوجية متينة
كما أن خرائط املفاهيم تتماشى   ،ويطور قدرات التفكري لديه ،ينمي لديه العمليات واملهارات العلمية

 م(2007 عايش ،زيتون) مرتبةة ختزن ن املعرفأومن بينها املبدأ الذي يرى  ،ئ التعلممع كثري من مباد
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 توصياتال
لتدريبهم علي كيفية التدريس  ،عقد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية االسالمية يف أثناء العمل -
 ستخدام خرائط املفاهيم.اب
 ساسي.كأسرتاتيجية فاعلة واإلهتمام هبا يف مرحلة التعليم األاستخدام خرائط املفاهيم واختاذها   -
املعلمني يف مراحل التعليم االساسي علي إعداد وتصميم خرائط املفاهيم يف مقرراهتم تشجيع  -

 الدراسية.
إثراء كتاب الرتبية اإلسالمية ابخلرائط املفاهيمية كمرجع يستند عليه املتعلمني يف طريقة  -

 استخدامها.
 :رتحاتاملق

 أخريفاهيم يف متغريات إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية حول اسرتاتيجية خرائط امل -
 إجراء دراسات تستخدم خرائط املفاهيم كأداة تقومي يف املواد الدراسية اآلخري. -
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 املراجع واملصادر

ضبط وتوثيق يوسف  ،2ط ،القاموس احمليط ،حممدجمد الدين ،بن يعقوب ،الفريوز ،آابدي   .1
 .(م2005 ،زيعدار الفكر للنشر والتو  ،بريوت ،)لبنان ،حممد البقاعي

 م(.1978 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ) ،1ج ،جامع بيان العلم وفضله ،ابن الرب .2
  .م(2003 ،دار احلديث ،القاهرة ) ،2ط ،5ج ،لسان العرب ،ابن منظور  .3
دار املسرية  ،ردناأل) ،2ط ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،صاحل حممد علي ،أبو جادو  .4

 .(م2000 ،للنشر والتوزيع والطباعة
فعالية استخدام خرائط املفاهيم على حتصيل طلبة اجلامعة االسالمية بغزة يف  ،حممد ،أبو جرب .5

كلية الرتبية   ،غزة) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،مادة اجلراحة والباطنة التمريضية واجتاهاهتم حنوها
 .(م2002 ،سالميةاجلامعة اإل

 (.م2002 ،د.م ،غزة ،فلسطني) ،1ط ،سالميةمقدمة يف الرتبية اال ،حممود خليل ،أبو دف .6
  ه(.1428 ،مكتبة آفاق ،غزة) ،3ط ،مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،حممود ،أبو دف .7
 م(.2007 ،املسريةدار  ،عمان) 1ط، التعليم املعريف ،حسني ،ابو رايش .8
 يف تدريس العلوم على حتصيل veeأبوسعيدي، وآخرون: قياس فاعلية استخدام خريطة الشكل  .9

، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملة   23طلبة الصف التاسع من التعليم العام واجتاهاهتم حنوها، ع
 م(. 2006كلية الرتبية، 

دار الثقافة  ،)األردن ،تنمية املفاهيم العلمية ومهارات عمليات التعلم ،سناء ،ابو عاذرة .10
  .م(2012 ،عمان

   م.1987 ،عمان ،االردن ) ،4ط ،تقومي الرتبويمبادي القياس النفسي وال ،عسب ،أبو لبدة .11
يف تنمية التفكري  vاثر استخدام اسرتاتيجييت خرائط املفاهيم والشكل  ،ران ،ابومرق .12

 ،رسالة ماجستري غري منشورة ،االستداليل يف اجلغرافيا لدي طالبات الصف التاسع االساسي بغزة
 م(.  2013 ،سالميةاجلامعة اإل ،غزة)
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تنمية التفكري يف اهلندسة واختزال القلق حنوها لدى طلبة الصف الثامن  ،دحمم ،أبوملوح .13
جامعة  ،غزة) ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،خمططات املفاهيماألساسي مبحافظة غزة يف ظل 

 (.م2002 ،األقصى
 ،مصر) ،ادارة الفصل والتحصيل الدراسي عناصر ،السيد ،ابراهيم واملراغي ،أمحد .14

 .م(2000املعارف احلديثة  مكتبة ،االسكندرية
 ،دار املسرية ،عمان) ،2ط ،طرائق تدريس الدراسات االجتماعية ،فخري ،االخضر .15

 .م(2006
 .م1991 ،دار الكتب ،املوصل ،العراق) ،أسس علم النفس الرتبوي ،فاضل ،االزيرجاوي .16
 .وامحد حممد خلف هللا ،عطية ،والصواحلي ،عبد احلليم ،ومنتصر ،ابراهيم ،أنيس .17
اثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس اجلغرافيا على التحصيل وتنمية ، كرامي،  يبدو  .18

جامعة ) ،رسالة ماجستري منشورة، التفكري االستداليل لدى تالميذ الصف الثاين االعدادي
 .م(2004 ،كلية الرتبية،سوهاج

ألمل للطباعة دار ا ،)د.م أثر التوجيه املدرسي على التحصيل يف مرحلة الثانوية ،حممد ،برو .19
 م(.2010 ،والنشر والتوجيه

 ،األردن ) ،1ط ،املفاهيم واملهارات ألطفال ما قبل املدرسةتنمية  ،حافظ بطرس ،بطرس .20
  (.م 2004 ،دار املسرية، عمان

العالقة بني اسرتاتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرها علي التحصيل  ،أمال ،بن يوسف .21
 .(م2008،) جامعة اجلزائر ،شورةرسالة ماجستري غري من ،الدراس

ديوان املطبوعات  ،اجلزائر) ،التحفيز وعالقتها ابلتحصيل الدراسينطق  ،حممد ،بو دخيلي .22
  .م(2004 ،اجلامعية

 .(2006 ،ترمجة مكتبة جرير ،الرايض) 3ط ،خريطة العقل ،ابري ،بوزانو  توين ،بوزان .23
دار املسرية للطباعة والنشر  ،ن)عما 2ط ،تدريس الرتبية االسالمية ،ماجد زكي ،اجلالد .24

 .(م2007 ،والتوزيع
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اجلالد، ماجد، أثر استخدام خرائط املفاهيم يف حتصيل املفاهيم الشرعية وتنمية مهارات التفكري  .25
، 2الناقد لدى الطلبة يف مادة الرتبية اإلسالمية )جامعة امللك سعود، جملة العلوم الرتبوية ،ع

2006.) 
اهيم واألسلوب املتمركز حول املشكلة وأثرها يف حتصيل املفاهيم فخرائط امل ،طارق ،اجلنايب .26

 .م(2011،دار الصفاء ،عمان) ،اإلحيائية وتنمية حب االستطالع العلمي
يف تصحيح    vآثر استخدام منوذجي التعلم البنائي ومنوذج الشكل  ،أمنة، اجلندي .27

الثانوي يف مادة الفيزايء التصورات البديلة لبعض املفاهيم العلمية لطالب الصف األول 
 .(م1999 ،املؤمتر العلمي الثالث ،)اجلمعية املصرية للرتبية العملية ،واجتاهاهتم حنوها

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف التحصيل مبادة التاريخ لدي طالب  ،حممد ،اجلهين .28
مكة ) ،نشورةرسالة ماجستري غري م ،ف الثالث املتوسط يف املعهد العلمي مبكة املكرمةالص

 (.م2007 ،جامعة ام القري ،املكرمة
فاعلية استخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف تدريس مقرر الفقه  ،أمحد ابراهيم ،اجلهيمي .29

 ،) السعودية ،رسالة دكتوراة ،الثانويوأثرها علي التحصيل واالجتاه لدي طالب الصف االول 
 (.ه1428 ،قسم الرتبية ،ةعلوم االجتماعيمام حممد بن سعود االسالمية كلية الجامعة اإل

دار الصوتية لتوزيع  ،)الرايض ،دراساته .التحصيل الدراسي ،حممد بن معجب ،احلامد .30
  م(.1996،والنشر

التعلم الفردي والتعلم التعاوين القائمني علي اثر التدريس ابستخدام  ،يوسف ،احلباشنة .31
ايب واجتاهات طالبات املرحلة االساسية يف االردن اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التعبري الكت

 م(.2006 ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،)األردن ،اطروحة دكتوراه غري منشورة ،حنوه
استخدام خرائط املفاهيم يف الرفع من مستوى التحصيل يف مقرر فعالية  ،ابتسام ،احلبيب .32

رسالة ماجستري غري  ،مبحافظة جدة التعليميةالفقه االسالمي لدى طالبات املرحلة املتوسطة 
 .(ه1426 ،كلية الرتبية،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة)منشورة

طلبة الصف العاشر اثر استخدام اخلرائط املفاهيمية يف حتصيل  ،عبد القادر ،حجوج .33
ة رسالة دكتوراه غري منشور  ،األساسي يف مادة الرتبية االسالمية يف لواء األغوار اجلنوبية

 .م(2004  ،ربية للدراسات العلياعجامعة عمان ال،)األردن
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دور الرتبية الوقائية يف اإلسالم ومدى إستفادة املدرسة الثانوية  ،خليل بن عبد هللا ،احلدري .34
 ،قسم الرتية اإلسالمية واملقارنة ،كلية الرتبية ،)جامعة أم القرى ،رسالة ماجستري منشورة ،منها

  ه(.1418
أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس العلوم على التحصيل  ،غدير ،وحسن داود ،احلرايب .35

 .(م2011 ،اجمللة العربية للرتبية العملية ) ،1ع، لدى طالبات الصف السادس
أثر تدريس النحو خبرائط املفاهيم علي تنمية مهارات االنتاج اللغوي واالجتاه  ،ثناء ،حسن .36

 ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس)86ع، اديحنو املادة لدي طالب الصف االول إعد
 .(م2003 ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس

 (.م2009 ،مكتبة أفاق ،)غزة ،حماضرات يف طرق تدريس الرتبية االسالمية .داود ،حلس .37
 .م(1999  ،دار املسرية ،عمان)،1ط ،التصميم التعليمي نظرية وممارسةحممد حممود.  ،احليلة .38
فاعلية إسرتاتيجية قائمة علي الدمج بني دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية يف عابد.  ،رمايناخل .39

رسالة دكتوراه ، هاو واجتاهاهتم حنتنمية بعض املهارات النحوية لدي طالب الصف الثالث املتوسط 
  (.م2011 ،جامعة ام القري ،مكة املكرمة ) ،غري منشورة

 .(2006 ،مكتبة اجملتمع العريب ،االردن، )1ط، التعلم مقاييس يف صعوابت .عمر ،اخلطاب  .40
أثر استخدام دورة التعلم يف حتصيل الصف األول الثانوي  .وليد ،عبدهللا ونوافلة ،اخلطايبة .41

 ،جامعة امللك ،مركز البحوث الرتبوية  ،مؤتة للبحوث والدراسات) ،الصناعي يف الكيمياء
 م(.2000

  ،دار مصر للطباعة ،مصر) ،2ط ،2ج ،ييس الطلبيةاالختبارات واملقا .بركات ،خليفة .42
 م(.1995

  (.م1996،جملة الرتبية ،قطر ) ،مضامني الفلسفة البنائية يف تدريس العلوم .خليل ،اخلليلي .43
تدريس  اخلليلي، خليل يوسف، وحيدر، عبد اللطيف وحسن ويونس، حممد مجال الدين: .44

 م(.1996، ،)ديب، دار القلمالعلوم يف مراحل التعليم العام
فاعلية اسرتاتيجييت دورة التعلم وخريطة املفاهيم يف حتصيل طالب  .سامل عبد العزيز ،اخلوالدة .45

مكة  ،)19ط ،الثانوي العلمي يف األحياء واكتساهبم ملهارات عمليات العلمالصف األول 
 م(.2007 ،جامعة أم القرى ،املكرمة
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دار  ،عمان) 1ط ،دريس الرتبية االسالميةطرائق ت .حيي إمساعيل ،عيدو انصر امحد  ،اخلوالدة .46
  .(م2001،حنني
 .م(2000 ،دار الندي ،عمان)1ط ،علم النفس العام .وهيب ،صاحل والكبيسي ،الداهري .47
دار الشروق للنشر  ،عمان)1ط ،االسئلة التعليمية والتقييم املدرسي .أفنان نظري ،دروزة .48

 .م(2005 ،والتوزيع
 .(م1995 ،جامعة النجاح الوطنية ،انبلس)2ط ،املناهج اجراءات يف تصميم. أفنان ،دروزة .49
 م(.1970 ،دار النشر والطباعة ،)القاهرة  د.ط ،املدرسة واجملتمع ،الدسوقي .50
، 2ط ،مدي أتثري القيم العربية االسالمية علي برامج اإلعالميني .فاروق أمحد ،الدسوقي .51
 .(م1986،كتبة الرتبية العريب لدول اخلليجم ،د.م)1ج

       ،االجنلو مكتبة ،القاهرة ،)مصر ،علم االجتماع ودراسة اجملتمع .كمال  ،يالدسوق .52
  .م(1971

املطبعة التعاونية  ،اي) سور  ،الصحة النفسية دراسات يف سيكولوجية التكيف .نعيم ،الرفاعي .53
 .م(1987  ،دمشق

اللغة  بناء برانمج تدرييب لتطوير مستوى البنية املفاهيمية لدى معلمي حممد. ،الروسان .54
  .م(2004،جامعة عمان العربية ،)األردنرسالة دكتوراه غري منشورة ،العربية واختيار فاعليته

 (.م2009 ،دار الفكر ،عمان) ،رؤية جديدة يف التعليم اميان. ،الرويثي .55
مكتبة الفالح للنشر ، الكويت )2ط ،اسرتاتيجيات التدريس لتنمية التفكري .حممد ،راين .56

 .م(2012 ،والتوزيع
مكتبة  ،الرايض ،)السعودية ،تربية املراهق بني الرتبية وعلم النفس ،حممد السيد ،لزعبالويا .57

  ه(.1414 ،التوبة
أثر مستوي البنية املفاهيمية ملعلمي العلوم يف املرحلة األساسية علي  .طالل ،الزعيب .58

 ،االردن ) ،شورةرسالة دكتوراه غري من ،اسرتاتيجيات تدريسهم ومستوي البنية املفاهيمية لطلبتهم
 .(م1992 ،اجلامعة االردنية ،عمان

دار التنمية للنشر )، 1ط، تطور التعليم يف ليبيا يف العصور احلديثة :غنيمي الشيخ، رأفت .59
 (.1972،والتوزيع



104 
 

 م(.1970الغريب، رمزية: التقومي والقياس النفسي والرتبوي، )مصر، مكتبة األجنلو املصرية،  .60
عامل الكتب  ،القاهرة) ،4ط ،الطفولة واملراهقةعلم النفس  .حامد عبد السالم ،زهران .61

 .(م1986،
عامل  ،القاهرة) ،5ط ،علم النفس النمو الطفولة واملراهقة .حامد عبدالسالم ،زهران .62

 .(م2001،الكتب
 ،1م ،2ج ،سلسلة اصول التدريس .تصميم التدريس رؤية منظومية .حسن حسني ،زيتون .63

 (.م2000 ،عامل الكتب ،القاهرة)
 م(.   1994،دار الشروق ،بريوت ،لبنان)1ط ،أساليب تدريس العلوم .عايش ،زيتون .64
 ،دار الشروق ،عمان) ،النظرية البنائية واسرتاتيجيات تدريس العلوم .عايش ،نزيتو  .65

  (.م2007
منشورات اجلامعة الليبية ) ،1ط ،النمو النفسي للطفل واملراهق .حممد مصطفى ،زيدان .66

 م(.1975
رؤية ايستمولوجية تطبيقية يف ضوء  –التصميم التعليمي والتعلم دون معىن  .عادل ،سرااي .67

 .م(2007 ،دار وائل ،عمان ،األردن) ،2ط ،نظرية جتهيز املعلومات ابلذاكرة البشرية
دار الشرق للنشر  ،عمان) ،تنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها جودت أمحد. ،سعادة .68

 .(م2001 ،والتوزيع
تدريس مفاهيم اللغة العربية والرايضيات والعلوم والرتبية . يعقوب ،لومجا جودت ،سعادة .69

 م(.1988 ،دار اجلبل ،بريوت) 1ط ،االجتماعية
للنشر  دار الشروق ،)عمان1ط ،أساليب تدريس الدراسات االجتماعية .حممد ،السكران .70

 م(.2002 ،والتوزيع
دار ، عمان) 1ط ،هاالعلمية وطرق تدريستنمية املفاهيم واملهارات  .عادل ،سالمة .71

 .م(2004،الفكر
دار  ،القاهرة ) ،األهداف الرتبوية يف إطار النظرية الرتبوية يف االسالم .حممود السيد ،سلطان .72

 .م(1981 ،احلسام للنشر والتوزيع والطباعة
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ة فعالية استخدام خرائط املفاهيم العنكبوتية والدائرية يف تنميسليمان، مسيحة حممد: .73
والتفكري اإلبتكاري وامليل حنو مقرر الوسائل وتكنولوجا التعليم لطالبات التحصيل الدراسي 

 م(. 2013، 16، مرايض األطفال
 ،دار الشرق ،بريوت) ،2ط ،التنظيم املدرسي والتحديث الرتبوي ،نبيل ،السمالوطي .74

 .(م1986
ء املناهج التعليمية علي ضو مداخل عاملية يف تطوير  .عفت ،الطنطاويفوزي و  ،الشربيين .75

 (. م2001 ،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة ،مصر) ،حتدايت القرن احلادي والعشرين
، )عمان، أساسات التدريسشرب، خليل إبرهيم، وجامل، عبد الرمحن، أبو زيد، عبد الباقي:  .76

 م(.2005دار املناهج، 
 .(م2009 ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،)عمان ،1ط ،سيكولوجية املراهقة .رغدة ،شرمي .77
حنو تدريس فاعل ملفاهيم الدراسات االجتماعية ابستخدام  .عبد الرمحن بن حممد ،الشعوان .78

  ه(.1417 ،سعودجامعة امللك  ،الرايض ) ،اسلوب االستنتاج واالستقراء
خرائط املفاهيم آثر استخدام غيداء سعيد قاسم . ،والطائي ،جلني سامل مصطفي ،الشكرجي .79

ع العام للمفاهيم اجلغرافية يف مدينة املوصل قسم العلوم الرتبوية يف أكتساب طالبات الصف الراب
 (.2007 ،كلية الرتبية،)جامعة املوصل  2ع14م ،والنفسية

دار الشروق للنشر  ،عمان ،االردن)1ط ،طرق تدريس الرتبية االسالميةهدي.  ،الشمري .80
  .(م2005 ،والتوزيع

يف اكتساب طلبة املرحلة االساسية العليا  اثر البنائية واخلرائط املفاهيمية .عمر ،الشمليت .81
 .م(2004،جامعة عمان للدراسات العليا ) ،اطروحة دكتورا غري منشورة ،للمفاهيم الفقهية

املفاهيم يف تدريس علم النفس علي اثر استخدام اسرتاتيجية خرائط  .ملكة حسني ،صابر .82
 ،القاهرة )22ع،الثانية الثانويةاكتساب بعض املفاهيم وتنمية االجتاه حنوه لدي طالبات السنة 

 م(.2003 ،جملة القراءة واملعرفة ،كلية الرتبية  ،جامعة عني مشس
االختبارات املدرسية أنواعها وخطوات  .فاضل علوان ،مهدي خطاب ويوسف ،صبحي .83

 . م(1995 ،وزارة الرتبية ،العراق) ،اأعداده
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لبة الصف الثاين اثنوي يف أثر استخدام خرائط املفاهيم علي حتصيل ط نوال. ،الضباعي .84
 (.م2000 ،جامعة عدن) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،مادة الكيمياء يف مدينة عدن

 ،القاهرة) ،البحوث الرتبويةأساليب التعليم والتعلم وتطبيقاهتا يف  .عفت مصطفي ،الطناوي .85
  م(.2000 ،مكتبة االجنلو املصرية

فاهيم على التحصيل الدراسي يف مادة العلوم اثر استخدام خرائط امل، معننب حممد: يناملد .86
، رسالة ماجستري منشورة، )اململكة العربية السعودية، جامعة أم لتالميذ الصف السادس االبتدائي

 م(2000القرى، 
دار الفكر للنشر  ،عمان ،)األردن ،أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية .تيسري وآخرون ،طه .87

 م(.1992 ،والتوزيع
)مطابع اببل  ،1ط ،أجتاهات تربوية يف أساليب تدريس العلوم .يز حممدحممد فا ،عادل .88

 (.م1999،صنعاء
استخدام خمططات املفاهيم علي التحصيل يف النحو وامليول حنوه  أثر .إايد ،عبد اجلواد .89

جامعة عني مشس  ،) القاهرة ،رسالة دكتوراه غري منشورة، لدي طالبات الصف احلادي عشر بغزة
 (.م2004

على حتصيل تالميذ الصف الثالث الق، عبد الرمحن . فاعلية استخدام خرائط املفاهيم عبد اخل .90
 2013هيم أحكام املواريث واجتاهاهتم حنو دراستها، )مصر،  البحرية األزهرية، اإلعدادي األزهري ملفا

.) 
 .(م1986 ،دار القلم ،ديب) ،االسس النفسية للنمو االنساين .طلعت ،عبد الرحيم .91
دار الفكر  ،)القاهرة ،االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم .عبد السالم مصطفي، معبد السال .92

 ( .م2001 ،العريب
  د.ت(.،مصر) 4ط ،الرتبية وطرق التدريس .صاحل ،عبد العزيز .93
مكتبة دار الثقافة للنشر  ،عمان) ،1ط ،مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي .جودة ،عبد اهلادي .94

 .م(2004 ،والتوزيع
والتحليل البحث العلمي  طرق مصطفى حسني. ،ابهيو  اخالص حممد ،فيظعبداحل .95

 .(ه1420 ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة) ،االحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية
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أثر استخدام التعلم التعاوين واخلريطة املفاهيمية يف الفهم املفاهيمي لطلبة حيدر.  ،عبيدات .96
 ،ردنيةاجلامعة اال) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،يف مادة العلومالصف السابع االساسي 

 م(.2000
دار  ،لرايضا ،السعودية) ،البحث العلمي مفهومه وأساليبه وأدواته ،ذوقان وآخرون ،بيداتع .97

   م(.2002 ،أسامة للنشر والتوزيع
 ،دناألر  ) ،النظرية والتطبيق –علم النفس الرتبوي . وسف، عبدالرمحن وقطامي ،عدس .98

 م(.2005 ،دار الفكر ،عمان
حمافظة ) ،استخدام اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التدريس .خالد مطهر ،العدواين .99

  م(.2014 ،مكتبة الرتبية والتعليم ،احملويت
 ،مكتبة االجنلو ،القاهرة) ،إسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلمجمدي إبراهيم.  ،عزيز .100

 (.م2004
  ،عمان دار املسرية ،االردن ) ،1ط ،طرق واساليب تدريس العلوم .املميشيل ك ،عطا هللا .101

 (.م2001
جملة املعلم  ،وكالة الغوث الدولية ) 2ع ،اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية .ميشيل ،عطا هللا .102

 .(2001 ،الطالبو 
 ،ضياتالعالقة بني املعرفة املفاهيمية واملعرفة االجرائية يف تعليم وتعلم الراي .عزو ،عفانة .103

 .(2001 ،فلسطينيةلة البحوث والدراسات الرتبوية ال)جم ،5ع
 خرائط ملفاهيم يف حتصيل طلبة الصف الثامن أثر استخدام .فاتن خليل ،عقروق .104

 ،) أربد جامعة الريموك ،رسالة ماجستري ،األساسي لبعض املفاهيم املتعلقة ابلصوت واالحتفاظ
  .م(1996

دار اخلرجيي للنشر  ،الرايض) 3ط ، الطفولة واملراهقةالنمو االنساين  .حممود عطا ،عقل .105
 .(م1996 ،والتوزيع

 .م(1999 ،مطبعة اجلمهورية ،االسكندرية ،مصر) ،الصحة النفسية .حممود ،عكاشة .106
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أساسياته وتطبيقاته  –والتقومي الرتبوي والنفسي  القياس .صالح الدين حممود ،عالم .107
  .(م2002 ،الفكر العريب للنشر والتوزيع دار، القاهرة ) ،1ط ،وتوجيهاته املعاصرة

دار عامر  ،مصر) ،2ط ،مصطلحات يف املفاهيم وطرق التدريس .حممد ،علي .108
 م(.2000،املنصورة

 ،دار االمل للنشر والتوزيع ،االردن) ،التدريسيةالقياس والتقومي يف العملية  .امحد ،عودة .109
 م(.2004

القدرات العقلية وعالقتها  .عبد العلي ،اينحممد واحلسم ،عبد الرمحن والزعبالوي ،العيسوي .110
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عدد املدارس الليبية يف كواالملبور

 
 

 (2امللحق رقم )
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حث فيهاعينة البحث وموافقة مدرسة داماي امبانق على تطبيق اجلانب امليداين للب

 
 

 

 (3)امللحق رقم 
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 دروس العبادات 

 الطهارة وأحكامها: الدرس األول:

 طهارة احلدث(. ،)طهارة اخلبث ،يتناول هذا الدرس متهيد للدرس عن الطهارة. أقسام الطهارة

 املاء املقيد(. األسئلة التقوميية. ،املياه وأقسامها )املاء املطلق

 

 الوضوء: الدرس الثاين:

فرائض  ،دليل وجوبه.حكمة مشروعيته ،لدرس ما يلي: الوضوء لغة وشرعاً.حكمهيتناول هذا ا
 نواقض الوضوء.األسئلة التقوميية..الوضوء.سنن الوضوء

 الُغسل: الدرس الثالث:

 .فضائل الُغسل ،وحكمه.موجباته وأسبابه.فرائضه أو أركانه.سننه ،يتناول هذا الدرس تعريف الُغسل
 األسئلة التقوميية.

     

 

 

 

 

 

 (4امللحق رقم )
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 خرائط املفاهيم:

مادة الرتبية املستخدمة يف درس الطهارة من وحدة  العبادات املفاهيم  يطةرسم توضيحي خلر 
 ي:ساسالتعليم األمن لصف السابع لسالمية اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سالمية ة العبادات مادة الرتبية اإلمن وحد لوضوءالرسم توضيحي خلريطة املفاهيم يف درس ا

 التعليم االساسي من لصف السابعل

 الطهارة

 المياه وأقسامها
الخبث طهارة طهارة الحدث  

بالماء الطهور 

بالماء الطهور  "المطلق"

 "المطلق"

بالصعيد 

 الطاهر

الماء 

 المطلق

الماء 

 المقيد

 مثال

 

 مثال

 

 حكمه

 

 مثال حكمه
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سالمية توضيحي خلريطة املفاهيم يف درس الُغسل من وحدة العبادات مادة الرتبية اإلالرسم 
 عليم االساسيالت من لصف السابعل
 

سلالغ    

 الوضوء

 لغة

 حكمه

 شرعا

دليل 

 وجوبه

حكمة 

همشروعيت  

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 

نينلمسح األذ  

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
زوال العقل 

 بإغماء أو س كر

النوم الثقيل 

الطويل 

 والقصير

الشك في 

الحدث بعد 

 الوضوء

 عبادة
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 (5امللحق رقم )

 -2017)للصف السابع االساسي حتليل حمتوى دروس العبادات يف مادة الرتبية اإلسالمية 
 ( م2018

 موجباته وأسبابه حكمه تعريفه

 

 فرائضه وأركانه

 

 فضائله سننه

ظاهر الجسد تعميم  النية

 بالماء

ةالمواال الدلك تخليل الشعر  

 الجنابة االسالم

 غسل اليدين قبل ادخالهما في اإلناء المضمضة مسح صماخ األذنين اإلستنشاق اإلستنثار

غسل أعضاء  التسمية

الوضوء قبل 

 الغًسل

أعلي غسل 

البدن قبل 

 أسافله

البدء بإزالة 

نجاسة ال

 عن جسده

تقديم الشق 

األيمن على 

 األيسر

غسل 

الميامن قبل 

 المياسر

تقليل الماء 

مع إحكام 

 الغًسل

تثليت 

الرأس 

 بالغًسل
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  لطهارة يف مادة الرتبية االسالمية( حتليل حمتوي درس ا1جدول 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 الطهارة.أ 1
       أن يستدل علي اآلية اليت تبني حب هللا للمتطهرين. 2
       أن يكتب من ذاكرته البعيدة أمهية الطهارة. 3

 أقسامها
       أن يتعرف علي أقسام الطهارة. 4
       وطهارة احلدث.يقارن بني طهارة اخلبث  5
       أن يصنف كل من املاء الطهور والصعيد الطاهر. 6

 املياه و
 أقسامها

       أن يقرأ أقسام املياه. 7
       عرف املاء املطلق .أن ي 8
       أن حيدد املياه اليت ال يصح التطهر هبا. 9

       والغري طاهرة. أن مييز بني املياه الطاهرة 10
       أن يبني حكم املياه املستعملة للطهارة . 11

 1 1 2 2 2 3 جمموع أهــــــداف كل مستوي
 

 

 

 

 

 ء  يف مادة الرتبية االسالمية للصف السابع االساسي ( حتليل حمتوي درس الوضو 2جدول رقم )

 الصفحات الوضوء العبادات
 مستوايت االهداف اجملموع إيل من
 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر 4 41 38
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 االهداف السلوكية م املكون

 الوضوء
 

       أن يعرف الوضوء لغة وشرعا. 1
       أن يذكر حكم الوضوء. 2
       أن يتدرب علي كيفية الوضوء. 3
       أن يربهن حبديث ألمهية الوضوء. 4
       أن يبدي رأيه يف نقاش زميله عن الوضوء. 5

أن يرتب الطالب خطوات الوضوء بشكل  6
       صحيح.

       أن يذكر فرائض الوضوء. 7 الفرائض
       أن يبني سنن الوضوء. 8 السنن

 النواقض
       أن يتعرف علي نواقض الوضوء. 9

       أن مييز بني نواقض الوضوء وسنن الوضوء. 10
 1 1 2 2 1 3 جمموع اهداف كل مستوي

 

 

 

 

 

 

 ( حتليل حمتوي درس الُغسل مادة الرتبية االسالمية للصف السابع االساسي3اجلدول رقم )

 الصفحات الُغسل العبادات
 هدافمستوايت اال اجملموع إيل من
67 69 3 

 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر
 االهداف السلوكية م املكون
       أن يعرف الغسل. 1 الغسل
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       أن يبني حكم الغسل وموجباته. 2
       أن يربهن أبية تبني وجوب الغسل. 3

       أن يشرح فرائض الغسل. 4 الفرائض
       ل.أن يرتب سنن الغس 5 السنن

 الفضائل

       أن يتعرف علي فضائل الغسل. 6

أن يصنف فضائل الغسل كل واحدة  7
 علي حده.

      

       جييب عن أسئلة املوضوع. 8

ما فهمه من  أن يناقش مع زمالءه 9
       املوضوع.

 1 1 2 1 3 1 جمموع اهداف كل مستوي
 

 

 

                          

 

 

 

 (6رقم )امللحق 

 جدول املواصفات
 جدول املواصفات لدروس وحدة العبادات يف مادة الرتبية االسالمية للصف السابع من التعليم االساسي
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 احملتوي
 األهــــــــــــداف

 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% 

 
 

 
 املواصفات يف صورته النهائية:الرسم البياين جلدول 

 
 

دة جماميع مستوايت االهداف واألوزان النسبية لألهداف واملوضوعات وعدد أسئلة االختبار يف دروس وحدة العبادات يف ما
 الرتبية االسالمية للصف السابع التعليم االساسي
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 عدد أسئلة االمتحان اجملموع اجملموع اجملموع جماميع مستوايت األهداف ووزهنا النسيب اجملموع
جمموع 
 6 االسئلة

7 6 5 6 3 3 
30 100% 100% 

30 

23% 20% 17% 20% 10% 10% 6 6 6 6 3 3 
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مستوايت االهداف واألوزان النسبية لألهداف واملوضوعات وعدد أسئلة االختبار يف شكله النهائية الرسم البياين جملاميع 
مدعوم جبدول لنتائج النهائية لنسب  لدروس وحدة العبادات يف مادة الرتبية االسالمية للصف السابع التعليم االساسي

 مستوايت االهداف السلوكية

 (7امللحق رقم )
 قائمة أبمساء حمكمني

 
 احملتوي

عدد 
 اهداف تقومي تركيب حتليل تطبيق مفه تذكر احلصص

 املوضوع

 الوزن
 النسيب

 للموضوع
 

 الوزن
 النسيب

 لألهداف

 أسئلة
 تذكر

 أسئلة
 فهم

أسئلة 
 تطبيق

 أسئلة
 حتليل

 أسئلة
 تركيب

أسئلة 
 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 الثاين

الدرس 
 10 1 1 2 2 2 2 %30 %33 9 1 1 2 1 3 1 2 الثالث

 جهة العمل الصفة التخصص اإلسم م
 جامعة سبها ماجستري دراسات اسالمية حسن حممد بناين 1

0
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10
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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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 (8امللحق رقم )

 االختبار التحصيلي يف صورته األولية

 

 جامعة سبها ماجستري دراسات اسالمية آمنه عبد القادر السنوسي 2
 جامعة سبها معلمة دراسات اسالمية يفوزية إبراهيم عل 3
 الزيتونةجامعة  ماجستري علم نفس تربوي احلسني عمر حممد 4
 جامعة املدينة العاملية أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس رقية انجي الدعيس 5
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 أخي الطالب:

فقرة واملطلوب منك اإلجابة عن مجيع  30لذي بني يديك مكون من االختبار التحصيلي ا
 الفقرات.

 األختبارتعليمات 

 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. 45هذا االختبار الزمن املتاح لألجابة على  -4

 

  

 اسم الطالب................................    

 شعبة......................................ال

 املدرسة....................................

 

 

 األسئلة

 ماملقصود بطهارة احلدث واخلبث يف الشريعة االسالمية ؟ 1س

 عبادة . وضح هذه العبارة أبختصار؟ الطهارة شرط الزم يف صحة كل 2س
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والنظافة . أذكر بعض األمور اليت يضهر فيها          حرص حض االسالم علي الطهارة  3س
 االسالم علي النظافة ؟

 عرف املاء املطلق مع ذكر حكمه ؟4س 

 ضع عالمة صح أو خطأ : 5س

 سوائل كاللنب واخلل .جيوز التطهر ابملاء املطلق كماء املطر والبحر إذا خلطه شي من ال -1
 ء . ال يصح استعمال ماء تغري لونه برتبة صفرا -2
 إذا رايت ماء قليالً توضأ به أحد قبلك ووجدت ماء مل يستعمل . فبم تتوضأ ؟ 6س

 أذكر أنواع املاء املطلق ؟ 7س

 اكمل مايلي : 8س

 املاء املقيد وهو املاء الذي يستخرج من االشياء ابلتحضري كماء ........... -1
 ................وحنو ذلك .، ...................،
 ..............، ...............، املاء الطهور )املطلق( مثل ........... -2
،..............،. .............. 

 وضح حكم كل من املياه األتية : 9س

 ماء اختلط بشئ طاهر كاخلل والزهر حيت تغري لونه أو طعمه أو رائحته . -
 الطهارة .طهور استعمل مرة يف ماء  -
 ماء اختلط بنجاسة غريت طعمه أو لونه أو رائحته . -
 ماء كثري اختلط بقدر من النجاسة مل تغريه . -
 ماء تغري لونه برتبة صفراء . -

 قارن بني املاء املطلق واملاء املقيد ؟  10س
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 ما معين الوضوء لغة وشرعاً ؟11س

 ضوء ؟أذكر األية اليت تدل علي وجوب الو  12س

 الوضوء ؟ وضح فرائض 13س

 اختار ما بني االقواس : 14س

 االستنشاق (. ،املضمضة ،من فرائض الوضوء )النية  -1
 غسل اليدين مع املرفقني (. ،من سنن الوضوء )غسل اليدين إيل الكوعني  -2
 بني أقسام النوم اليت تنقض الوضوء ؟  15س

 اكمل ما أييت : 16س

 واالمجاع . ،................و الوضوء للصالة واجب ب........ -1
فهو ،الوضوء جبانب أنه عبادة وأستجابة ألمر هللا وأنه نظافة لألنسان وحسن ملظهره  -2

 ويقرب املسلم من ربه، ...........، .................، ...............، ............
 ما حكم الوضوء ؟17س

 ضع عالمة صح أو خطأ : 18س

 نية .الال تصح الصالة بدون  -1
 ليس من الضروري األتيان أبفعال الوضوء  يف زمن متصل . -2
 بني ما ينقض الوضوء وما ال ينقضه من االمور االتية : 19س

 أ تيقن الوضوء . مث شك يف حصول احلدث قبل الصالة .    

 ب وضوء حصل بعده نوم خفيف .    
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 ج وضوء حصل بعده نوم قصري ثقيل .    

 ريعة االسالمية ؟لشما معين الغسل يف ا20س

 أذكر االية اليت تدل علي وجوب الغسل ؟ 21س

 ضع عالمة صح أو عالمة خطأ : 22س

 من موجبات الغسل تعميم ظاهر اجلسد ابملاء . -1
 تقدمي الشق األمين علي األيسر من موجبات الغسل . -2
 املواالة من فرائض الغسل . -3
 ماهي فرائض الغسل ؟ 23س

 اكمل ما يلي : 24س   

 ي .............موجب من موجبات الغسل .النية وه -1
 املواالة وهي األ يقوم املغتسل بني ................. بعمل ليس منه . -2

 فضائل الغسل كثرية . اذكر مخسة منها ؟ 25س   

 ما حكم الغسل ؟ 26س 

 بني موجبات الغسل ؟ 27س

 أييت مع ذكر السبب: وضح حكم الغسل فيما 28س

 ملواالة .أ غسل ترك صاحبه ا     

 ب غسل ترك صاحبه النية فيه .    

 ج غسل مل تذكر فيه التسمية .   
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 د غسل بدأ صاحبه ابلشق األيسر قبل األمين .   

 ه غسل مل يتم فيه غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإلانء .  

 ن بينهما ؟والغسل )النية ( قار  ،من فرائض الوضوء  29س

  .للوضوء عدة سنن طبقها عملياً   30س

  



131 
 

 (9امللحق )

 أسئلة االختبار النهائية

 أخي الطالب:

فقرة واملطلوب منك اإلجابة عن مجيع  30االختبار التحصيلي الذي بني يديك مكون من 
 الفقرات.

 تعليمات األختبار

 االختبار.أقرا مجيع األسئلة بدقة قبل البدء ابألجابة على  -1

 أن تكون أجابتك خبط واضح. -2

 نتهاء من األجابة راجع إجابتك إذا كان هناك وقت.بعد األ -3

 دقيقة. 45الزمن املتاح لألجابة على هذا االختبار  -4

 

  

 اسم الطالب................................     

 الشعبة......................................

 .............................املدرسة.......
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 -ل :السؤال األو  

 عرف كل من :          

 الوضوء لغة. -1

 الغسل يف الشريعة االسالمية. -2

 
 -السؤال الثاين:

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من بني اخليارات الثالية:

 تعرف الطهارة علي أهنا.  -1

 خمصوصة.طهارة مائية تتعلق أبعضاء  -
 هي النظافة من االقدار واألوساخ. -
 ع ظاهر اجلسد بنية استباحة الصالة.إيصال املاء إيل مجي -
 املياه اليت يصح استعماهلا يف الطهارة. -2

 العيون واألهنار واألمطار. -
 املاء املطلق كماء األابر خالطه شئ من الرتبة الصفراء فتغري لونه. -
 حكم املاء املطلق. -3

 هر بشي من ذلك.ال يصح التط -
 الوجوب بكل عبادة ال تصح إال به. -
 مطهر لغريه. طاهر يف نفسه -
 للطهارة فوائد كثرية منها. -4
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 حتفظ علي املرء صحته وتبعده عن األمراض. -
 فيه تكفري للذنوب. -
 يعرف الصعيد الطاهر أبنه. -5

 هو الذي يتطهر به من احلدث كالوضوء والغسل.  -
 .هو وجه األرض من تراب أو حجر -
 املياه املستعملة يف الطهارة إذا مل تتغري فهي.  -6

 طهرة ولكن يكره استعماهلا يف الطهارة مرة أخري.طاهرة م -
 غري طاهرة وغري مطهرة فال جيوز استعماهلا يف الطهارة. -
 طاهرة مطهرة وميكن استعماهلا يف الطهارة مرة أخرة. -
 املياه اليت يصح استعماهلا يف الطهارة. -7

 املاء النازل من السماء كاملطر والثلج. -
 لتحضري كماء األشجار وماء الورد والزهر.املاء الذي يستخرج من األشياء اب -
 ماء اختلط بشئ طاهر كاخلل حيت تغري لونه. -
 من فرائض الوضوء. -8

 النية. -
 املضمضة. -
 اإلستنشاق. -
 من سنن الوضوء. -9

 غسل اليدين إيل الكوعني. -
 قني.غسل اليدين مع املرف -
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 ما رايك يف االيت مبا تراه من ضمن نواقض الوضوء.10

  شك يف حصول احلدث قبل الصالة.تيقن الوضوء. مث -
 وضوء حصل بعده نوم خفيف. -

 من موجبات الغسل.-11

 النوم الطويل. -
 اإلسالم. -
 اتساخ الثوب. -
 من تصنيفات  سنن الغسل. -1
 اإلستنثار. -
 تقليل املاء مع إحكام الغسل. -
 عضو كان.الدلك أبي  -

 -السؤال الثالث:

 أكمل ما يلي مبا يناسبه:

 م املغتسل بني ............. بعمل ليس منه.املواالة: وهي اال يقو  -1

 النية: وهي ............ موجب من موجبات الغسل. -2

 ............، ........، .......، .......، من فرائض الغسل أو أركانه ....... -3

 ...........، ............، ........، ........، ........،ترتيب سنن الغسلاعد  -4
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 -الرابع:السؤال 

 طبق عمليا سنن الوضوء ابلرتتيب.  -1

 برهن حبديث المهية الطهارة.  -2

 برهن آبية لوجوب الوضوء.  -3

 برهن آبية ذكر فيها املاء الطهور.  -4

 برهن آبية تدل علي وجوب الغسل.   -5

 برهن آبية دكر فيها اجلنابة.  -6

 -السؤال اخلامس:

 يحة وعالمة ) ( أمام العبارة اخلاطئة:ضع عالمة ) (  أمام العبارة الصح
 ال تصح الصالة بدون النية.)   ( -1
 هل يف رايك انه ليس من الضروري اإلتيان أبفعال الوضوء يف زمن متصل.)  ( -2

 من فرائض الوضوء.)   (تشري املواالة علي أهنا فرض  -3

 ه.)   (وإن مل يكن عليه شعر يغين عن مسح الراس كل ،مسح جزء من الراس -4

 النية هي قصد رفع موجب من موجبات الغسل.)   ( -5

  كل ما خرج من السبيلني يعترب من نواقض الوضوء.)   (   -6

 


