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اثر أنموذج بيركنز وباليث في اكتساب المفاهيم اإلسالمية لدى 

ن الكريم والتربية  طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة القرا
 اإلسالمية

 
 سعد محمد خضير   

 مركز التعليم المستمر   جامعة نينوى  
 ( 10/5/2022قبل للنشر   4/2022/ 10م للنشر )قد

 مخلص البحث
بحمفددتم البالمددف   لأنمددج بلرك ز دداللث فيددحلسددرلب   ددت للأثدد لعلدد هدد البحث ددحلبح ددتحرلبح  دد ال

ثح  لكددهلهدد اللحدد طللتحثددتصلبحلددنلبحلددتنرلبحم جمددالسددرل ددتيملبحلدد بةلبحسدد ةالثبح    دد لبالمددف   
للتحثددتصلحث دحلبح دتحرلعلد لبق لدد لبثللحدحلس يدد  لادف ة لضلأ لد جلحل   ةد لبحث دحلادتالبحثت

ل-2021) ربمدددرلنل  تسظددد لنك دددجطلضلحل دددت لبحبحم جمدددالسدددرل  ي ددد لبحمجاددد ل دددلبحلدددتنرلبحلدددنل
ل.ل(2022

يلضلبحدييلضلدالبم خ  لبحثتححلبح لم البح   ةبرل بلبحم مجع كنلبحم ستسئ كنل بصلبال  ثترلبحث  ل
لللل  مجع لت  ةب   عل لثسهللَيَرْمنَّلضلث  مجع ليتبط للأنمج بلرك ز اللث فيحل عل لثسهَيَرْمنَّ

 ددنل   مدد للب  ددترهالبحثتحددحلقلدد ضت لل (للتحثدد51ث ددحل ددنل)تسجنددجلعك دد لبحبحط ةلدد لبالع  تيضدد لضل
سددرلل (للتحثدد26ث)لسددرلبحم مجعدد لبح   ةب دد ل (للتحثدد25بح ربمدد ل ددج عكنلعلدد ل  مددجع كنلرجبقدد ل)

بحم مجعدد لبحلددتبط لضلثقدد لزتسدد لبحثتحددحلرددكنلهددتتكنلبحم مددجع كنلسددرلعدد يل ددنلبحم  كدد بصل   ددتل ل
يرجدد لثللبح  لددك لبح ربمددرلحلجبحدد ينلض  دد جطلءلضلثلرضلثب  ثددترلبحديزتجلشدد بتحلبحال  ددرل   ددج تلبح مد 
حللدددنلب ثللبحم جمدددالضلثبحم ددد للبح دددت للحللدددنلب ثلللبحلددد بةلبحسددد ةالثبح    ددد لبالمدددف    دددتيمل

سددرل ددتيملال   ددت لبحمفددتم البالمددف   لثقدد لَتطلدد لت لكددهلهدد البحث ددحلثجددجيلب  ثددتربللبحم جمددالض
  ثددترلأعدد البحثتحددحلر ف دد لح دد  لتددجبس لببحم جمدداللب ثلحللددنللبحلدد بةلبحسدد ةالثبح    دد لبالمددف   

ل ثتددالبح  لددهل ددنلادد قلبحم جمددالبحلددتنرحللددنللبحلدد بةلبحسدد ةالثبح    دد لبالمددف   جددتهاللسددرل ددتيمل
(لث  دد لب  مددتللأيثبصلبحث ددحللبددهلبحثتحددحلبح    دد لثبمدد   قجل0,ل83ثثثتتدد لث ل ددجل  مدد لثثتتدد ل)

لإحلتئ ت لظ  صلبح  تئجلبآلت  ل سلف ليربم ت لزت ف لثع  ل  تح  لبحب تنتصل
لسددرلبحطتحثددتصل(لرددكنل  جمدداليرجددتصل0.05حدد ل) قل ثليالحدد لإحلددتئ  لع دد ل  دد جطلياليججدد لسدد*ل

سدددرلبحم مجعددد للبحطتحثدددتصل,لثلأنمدددج بلرك ز ددداللث فيدددحلبتمددد خ ب للنبحم مجعددد لبح   ةب ددد لبحددديينلي رمددد
ل مجع لبح   ةب  ل.نلبتحط ةل لبالع  تيض لسرلبح  لك لثحملل  لبحمبحلتبط لبحيينلي رم

ل
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بح مت بللي ثرملبم خ ب بح جا تصلثبحمل  حتصلبآلت  ل لجمل ل نلللق  لبحثتححللل  تئجبحثسرليجءل
لبحلدد بةلبحسدد ةالثبح    دد لبالمددف   سدرلتدد رة ل ددتيمللز دداللث فيددحلأنمددج بلرك للبح د رة لبح  يلدد لث   ددت

سددرلب   ددت لبحمفدددتم اللر دددتةتبأنمددج بلأثررر  حم  سدد لليربمددد  بحدد لبح ربمددد  لزتسدد للضلث جدد بءلبحمسددرل
ل.لب يرربح بب للبالمف   لح طللف ل

ل
 

The effect of the Perkins and Blythe model on acquiring Islamic 

concepts for second-grade intermediate students in the subject of the 

Holy Qur’an and Islamic Education 

 
Saad Muhammad Khudair 

  University of Nineveh Continuing Education  Center 

 

ABSTRACT 

Holy Qur’an and Islamic education for the first intermediate grade, 

prepared by the researcher himself because there was no ready test in the 

subject of the Holy Qur’an and Islamic education. For the second 

intermediate grade, its validity and reliability were verified, and its 

stability value was (0,83). After the completion of the research tools, The 

current research aims to identify the effect of the Perkins and Blythe 

model on the acquisition of Islamic concepts by second-grade 

intermediate students in the subject of the Holy Qur’an and Islamic 

education in the academic year (2021-2022). The researcher used the 

experimental design of the control and the experimental groups with a 

post-test for both. The experimental group studied according to the 

Perkins and Blythe model, while the control group studied according to 

the usual method. The research sample consisted of (51) female students, 

chosen by the researcher intentionally with (25) female students in the 

experimental group and (26) female students in the control group. The 

researcher equalized both groups in some variables, including age 

calculated in months, the intelligence test, the parents’ academic 

achievement level, the grade of the Holy Qur’an and Islamic education 

for the first intermediate grade, and the general average for the first 

intermediate grade. Achieving the aim of the research required 

constructing a test for acquiring Islamic concepts in the subject of the he 
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researcher applied the experiment for a whole semester. Then, the data 

was collected and analyzed statistically with the following results : 

  *There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of the female students in the 

experimental group who study using the Perkins and Blythe model, and 

the female students in the control group who study in the usual way in the 

achievement and for the benefit of the experimental group. In light of the 

results, the researcher presented a set of recommendations: the necessity 

of using modern teaching models, including the Perkins and Blythe 

model, in teaching the Holy Qur’an and Islamic education at all academic 

levels, and conducting a study to find out the effect of the Barman model 

in acquiring Islamic concepts for students of the fourth literary class . 

ل
ل
 
ل للمشكلة البحث:   أولا 
عل لت  ة لل طجربحلبهيللض م تس جحججرلسرلش  لبحم تيينلب لللعلمرللتطجرضش  لبحل ةلبح تحرلل   

بالن دتةل ددنلب مدتحك لبح للك ضدد لإحد لب مددتحك لبح  يلد لضلثتفدد ةلعل د ل جب ثدد لبح طدجربصلبح دد ة  ل
م دددترالثبحم لج دددتصلثتل ة دددتلثبحم ل  ددد لضلثأادددثالحالب دددت لعلددد لبحممم دددتصلبح  ل م ددد لأةلاللت لددد لبح

ب متحك لبالم ظ ترلثبح للكنلضلث نمدتلت لد البحطلثد لمدب لبح فسكد لثبالرد بعلثبح  ت د ل د لبح  دتملرد ث ل
ب لي فددهلزلكدد ل ددنلبح   ددجةكنلعلدد لبةل   سدد لس ددجةلل بئددهلبح دد رة لت دد لرز ددت ل  مددت ل ددنل علدد ة 

بحم شدجيم,لسمدتيملبح    د لبالمدف   للأرزتةلتيحك لا ج تصلبحم  جلبمف ج  لبح  يح,لثت ق ل له بس 
ح ددتلأهم دد ل تادد لتخ لددنلعددنلبق دد لبحمددجبيلبح ربمدد  لزجن ددتلتلددالأب ددتيب لعلتئ ضدد لثت  جةدد لثنف دد  ل
 لدد رهتلز ددت لالت ددتح لثبح دد  لبحمط دد م,لث تح ددتحرلض دد لبةلتلدد  ل جبيهددتلبشدد  لأسلدد لثأح ددنل

للثت لر    ددتلعلدد لبح مل دد لبح   جةدد حددتل,لثأيلتللددك لسددرلتلدد ضم تلبشدد  لشكدد ليقكددهلثشددت  ليددمث لمدد
ث دتليدالبللبحسلكد لض  مد ثةلعلد لبحط بئدهلبتحم رمدكنلثبحم رمدتصللللثالحظلبحثتححلث ددنل دفللحلدتءا

بح للك ضدد لسددرلتدد رة ل ددتيملبح    دد لبالمددف   ضلثهدديبلردد ثراليددمييلإحدد لتدد نرل  دد جطلبحطلثدد لسددرلهدديال
حطلث ضل   مد ملعلد لبح فدظلثبح للدكنل دنليثةلبحمتيم؛ل ن تلت  رلتجاك لبحمتيملبح لم  لإح ل هنلب

بح  ثك لسك الت ثك ب ل لمجمت لضلستحسلك ل نلبحط بئهلبح للك ض لق لت م لبح تن لبح لمرلسك تضلحيحكلسإن تل
ندد طلأةلبحسلكدد ل ددنلبحمددمتم بصضلثبح دد ثبصلبح ددرلعلدد صلسددرليب دد لبحلطدد لث ترجدد ضلأ دد صليدد ثرمل

  ددددتيلعددددنلب مددددتحك لبح للك ضدددد لبحم دددد   ملإحدددد لبح فددددظلبع مددددتيلأمددددتحك لح يلدددد لسددددرلبح دددد رة ضلثبالر
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ثبالم ظ ترضلثبح  زكاللعل ل شترز لبحطلث لبحف تح لسرلعمل د لبح  لد الثبحد  لاضلثت م د لقد ربت العلد ل
زدتحممتم لي ثرملبح   ي لضلثبع مدتيلبحط بئدهلبح  يلد لسدرلبح د رة لضللل للت م خلبحمفتم الح ي ال   ت

(ضلثبحمدمتم لبح لمدرلبحد ثحرلبح تشد لبحم  لد لسدرلزل د لبح    د ل2009بح بب لسرلجت   ليضتح لح   ل)
إحدددد لثجددددجيليدددد نلسددددرلتدددد رة ل ددددتيملبح    دددد ل(ل2020جت  دددد لتس ةددددجلعددددت ل)ل-حل لددددج لبالن ددددتن  

ثق لأشددترصلبالمدف   لث دنليددم  تلبحمفدتم البالمدف   لث حددكلربجد لحلط بئدهلبحم ث دد لسدرلت رة د ت.
أج ةدددجلسدددرلهددديبلبحلددد يلإحددد لثجدددجيليددد نلسدددرلتددد رة للبح  يددد ل دددنلبح ربمدددتصلثب ير دددتصلبح دددر

بحمفتم اضلث تحيبصلبحمفتم البالمف ّ  ضلثت م  لبحم تربصلبح لل  ضلثهيبللق لض جةلربج ت لإح لبحط بئهل
حكدددحلل(2015يربمددد لبح  كلدددرل)لثل(2014بحب ةفسدددتنرل)ليربمددد لبحم ددد  مل لسك دددتضلثهددديبل دددتلأ  تددد 

 لسددرلت لددالبحمفددتم الإ لأن دالض ددتنجةل ددنليدد نلقدد ربت الأشدترصلإحدد لبحلدد ج  لبح ددرليجبج  دتلبحطلثدد
بحم دددددد  مل لسددددددرللبع  تيضدددددد لسددددددرلت  يدددددد لبحمفددددددتم البالمددددددف   ضلثهدددددديبلمددددددبث لربجدددددد لإحدددددد لل بئددددددهل

أنموذج بيركنز وباليث في  أثروعليه يحدد الباحث مشكلة بحثه في السؤال األتي : ما بح  رة .
ثاني المتوسط في مادة القران الكريم والتربيةة اكتساب المفاهيم اإلسالمية لدى طالبات الصف ال

ل؟اإلسالمية
لأهمية البحث :ثانياا :  
بح ل لبحييلنع ش لبتح  ك لبح  ة ؛لب ب لبح جمد لبحم  سدرلبح تئد لسدرلجم د لبحم دتالصضلللي لن

ثهدديالبح  كدد بصلت طلدد لج دد ب لزبكدد ب ؛لحمجب ثدد لبح طددجربصلبح لم دد لثبح ل  دد ضلثتطب لتت ددتلسددرل  ددتالصل
لإعد بيلملبحمخ لف ضلث متلالشكلف د لتلدكلهديالبح  كد بصلأحلدجلعلد لبح    د ل  دمثح تصلزبكد ملسدرلبح  ت

بح شئضلثتالثة هالبمتلض تع هالعلد ل جب ثد لهديبلبح لد  لبح لمدرضلثبح دك لسدرلن  د ضلثبح س د ل  د ل
لب جن ددتلإحدد طلبح زددتئاللبح ددرلت  مدد لعلك ددتلب  ددالحل فددتنلعلدد لز تن ددتضلثأةلتلدد  لبحم  مدد ضلثتطددجرا

(لسجظ ف لبح    د لت م د لقد ربصلبحفد يضلثت ديي ل131-130للض1995ض    لإحك تل)بحخجبح الثآ  ثةضلل
 كجحددددد ضلثادددددل لسط تددددد ضلث   دددددتب ل  دددددتربصلعت ددددد لسدددددرلندددددجبحرلح تتددددد ضلثتالثةددددد لبح لددددد لبت سسدددددترل

ستح    ددد لثمدددكل لح لددد لبح ددد بنضلثتف دددك اضللب ج دددتلثبحم لج دددتصلبح  يلددد ضلثنلددد لبح ددد بنلبحللدددتسرلردددكنل
لك ددد ضلثبحالةدددتيملعل ددد ضلثت  يلددد ضلزمدددتلأن دددتلت ددد لع لددد ب ل دددنلع تاددد لبحللتسددد ضلثجدددالءب ل دددنلن دددتبلثت 

ضلثآ دد ثةلبح  ددتمل)  دد يللأثحجةددتصل ددنللثأثحجةدد بحم  مدد ضلث  دديبلسددتةلبح    دد لحددهلحلفدد يلثبحم  مدد ل
  مدد لبح    دد لبحكددج لهددرل  ددتع ملبحمدد  لالعلدد لبح س دد ل دد لركئ دد لثبح جادد لإحدد للبةثلل(96لض1993
ملجز لثتطجة لشخلك  ضلث  تهم  لسرلتل  ل   م  ضلثتم  د ل دنلبحم دتهم لبحفتعلد لسدرلللتش ك 

بحدييللبح  لد الثهديبلاللي  لدهلإالل دنل دفلل.(10لض2003ضلثمد تيللرقرلبح  تملبالن دتن  ل)بحد ح مر
سمدنل فحد ليد التالثةد للضبحدييلالش د لع د لحم دتي ملبح طدجرلسمدتالبح زكدالملب ثحد لحل لد  لثهدجلأللض  ل
 تةلبتحق البح ي   لثبح لجز  لثبحم  ف د لثبح خللد  لسدرلزد لبحم دتالصلب كدحلضلدثالبالن دتةلبالن
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بحلددددجللإةلل بئددددهللةم ددددنثلل(9ض2008ض) لددددطف للحلم ددددتهم لسددددرلر ددددتءلبحم  مدددد لبح دددد يحل  كئددددت ل
تش  لح  لبحالبثة لح  تا لبحم  جلب   طلبح رلهرلبحس ت لللت  ل نلأرزتةلبح  ل الحكحللبح  رة 

  مجعد ل دنلب مدتحك لثبحف تح دتصلضشد  السك دتللت د لثه ديبلسدتةلل ةلد لبح د رة للتحد لطثبحلل رسثبحم
سرلبح  تض لإح لإيرباللطتح لضلحسرلضل لبحللطتح لثبحلل رسل ستلبح مل  لبح  ل م  لبح ئ  تةلثهمتلبحم

اللرد لثلل(ل38ضلل2004ضللبحد ح مرثللبحد ح مر)للبحمطلج د لب قد لج د لث  قلد ل  دنللثتف الحلم لج تصل
ح زدد ل  ل  دد لسددرلبالمدد فتيمل ددنل ثددتيعلنظ ةددتصلبحدد  لاللبح ددرلت دد للل مددت بلبح  ل م دد ترملحه ددتلبالشدد

ثن دددتئجلبحث دددجنلبح دددرلتددد ثرلحدددجللبحمددد  لالح ف كددد لعمل ددد لبح  لددد اليب ددد لش سددد لبحلدددنل)بحخجبحددد مل
تبدد  لأهم دد لبمدد خ ب لبح مددت بللسددرلتطددجة لبح دد رة لثرسدد لستعل دد لب يبءلثلل(35لض1993ثآ دد ثةضل

ت تصل   دددتلأن دددتلت دددتع لبحطلثددد لعلددد لس دددالأنف ددد الث كئددد  السدددرلإلدددترلتشددد ل لر  ددد لإحددد لعدددّ ملإمددد 
علدد لت كئدد للبحبكئدد لبح  ل م دد لبحم تمددث لل رسثت ددتع لبحمدد0ب نمددج بضلثة دد يالبح دد ال ددنلتلددم م ل

 ه بسددد لبح  رة ددد  ضلزمدددتلت ددد النمدددت بلبح ددد رة لسدددرلتطدددجة لبحم دددتهجلبح ربمددد  ل ّن دددتلأيحددد لعمددد ل
ظ  صلسرلبآلثن لب  ك ملنمت بلت رة   ل   جعد لثلل.(165ضل2011ةلثبح جب  ملبم  شتيض ل)بح  ثب

حددديحكلحددد بلبتحثدددتحلكنلبح   دددجةكنلإحددد ليربمددد  تلثت  ةب دددتلحلسشدددنلعدددنلأهمك  دددتلثأث هدددتلسدددرلبح مل ددد ل
بح  ل م  لثبةلحس لأنمج بلت رة رل لجا  لث ل ل تصلت  نلتلجرب لثس مت ل  ك ت لحجبق لبح مل  ل

 بصلأهم  ل ن لبهد الر طدجة للأنمج بل)رك ز اللث فيح(ثة  لل.(33لضل2004 رةجلضلل)لبحللبح  ل م  
إلدددترليدددجس لحلم رمدددكنل طدددجبصلح خطددد الثتددد رة لأيل جيدددجعلر  دددجل  ست ددد لضلثةبددد  لباللدددترل
ع تادد لرئ  دد لإ لضم ددنلبع متيهددتلح لددم الثحدد بصلت ل م دد لأثلزدد نمج بلتدد رة ل ددنلبجدد لبحف ددال

ث فيدددح(ل دددنلأةلبع مدددتياليدددجس لحلم  لمدددكنلس اددد لبحق دددت لب عمدددتللثتددد ترلأهم ددد لأنمدددج بل)رك ز دددالل
ثأنشددط لت طلدد لبح فسكدد لسددرل جيددجعتصل  ك دد لضلثبحق ددت لب دد ملعمل ددتصل لدد لبح جيدد الضلث عطددتءل
بحبددد بهكنلثب  للددد لضلثب عمدددت لثبح طبكدددهلثبحم ت دددتملثبح  بكددد لعدددنلبحخبددد بصلبط بئدددهلج يددد مل)ضتمدددكنل

 دنل دفللللثد  بلت ل مرلت رة درلس دتللسدرل  دتللس دالبحطزمتلض  لأنمجللل(163 لل2012ث ة  لضلل
  ددجرلبح مل دد لبح  ل م دد ل ددنلحكددحللثدد البح ربمدد  لثتف ددك هتلف  ددجةلبحطلت ظدد ال  لج ددتت الث فددتم م 

بح فتع لستح  الب مم ل نلهيبلب نمج بلهجلبح  ل ال نلبج لبحف الحيبلس مج بل)رك ز اللث فيح(ل
لإحددد (لضReigeluth .2009)للأشدددترثقددد لل(76ضلل2017لض ددد ل طددد لحلم  لمدددكنل)لبحم ددد جييلض

هيبلبالنمج بلب ن لضم نلبحم  لمكنل نلر تءلبحم   لعنلل ةهلتسدجةلعفقدتصلردكنلبحخبد بصلللأهم  
بح تبل لثبحم ترالبح  ي ملبتم خ ب لبح مل تصلبح فسك ة ل نلس الث   س لث   د لضلبم  د لبةلض دجةل

بحمخ لفدد لحلم  سدد لثتجحكدد لبحم  دد لضل دد لت الةدداللبحم لدداللبءب جدداللبحمدد  لالنشددطتلح  ددجةلبح فقدد للرددكنل
ح لبح لدجللعلد لبحد  لالبحف دتللضلس دجللأسسترلإيتس للأث نلقب لبحم  لالثت  يل للللأيبءحس للللثتلجةم 

ح  لكدهللأ د طلعمل  لنشدط لت لدمنلستعل د لبحمد  لال د ل  فئد ل دنلنتح د لث د لبحم لدال دنلنتح د ل
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أمتمددد تصللبحددد للبالمددف   بحمفدددتم البةل.ل(لللReigeluth ,2009 .33بح تضددتصلبح   جةددد ل.لل)
بحم ددلاللبالن ددتةبحسبكدد لسددرليددثالمددلجاللب ثدد حمددتلح ددتل ددنللبالمددف   بحم  سدد لسددرل دد  جلبح    دد ل

ثبقددد للإ ةتل ددلثتلجةمدد لسلدد لبق لدددجلبةلتدد  التلدددكلبحمفددتم البتحددد حك لبحشدد عرل دددنلبحلدد بةلثبح ددد  للس
هدددرللث نمدددتتلدددجربصل  تح ددد لس  ددد للأثصلنظ ةددد ل   دددجسلي رزددد لبحمددد  لالضلس دددرلح  دددجل  لج دددت

) ددتظاضل.للعددنل حددكلس ددرلشدد  لحتشدد تءلبح ددرلضف دد ةلبحم طددهلثججيهددتل دد حجالصلثبقع دد لضلسلددف ل
ثة لبحطلثد لبح  ي ل نلبحمفتم البحش ع  لبح رلي ث رلتاللللتلاللبالمف    تيملبح     للثللل(63ضلل2008
...لبح ددرلت ددتع هالعلدد لس ددالعلكدد ت الل جةدد لسلددفلعددنلبحمفددتم البح  لمفددتم البح لكدد ملثبحفلدد لر ددتلز

بحمفدددتم اللأهم ددد تبددد  لضلثلسدددرلح دددتت اللتضلدددثالبحددد ينلعلكددد ملثمدددلجزلح ددد ثشددد ة   الس مدددتلمدددل متل
ثهدددرلتشددد  لرز دددتلأمتمددد تلسدددرلر دددتءلن دددل تلبحم  سدددرللبالمدددف   لب  ددد بترتثتل دددتلرللتسددد للبالمدددف   

تملدد لسددرلحق ل  ددتلعملددتلعلتئدد ضتللبالمددف لثعمل ددتلبح  بثددرلثب  دد بيهتلبحفسدد يلثبح لددتريلضلسمفددتم ا
طجة لي ثرملتت ل م تلحلطلث لثللأهم  ثلثقجبع البحفس ة لضللبالمف ث لج تل     تلتب  لعل  لحلتئهلل

ثت  دد لبح    دد لبالمددف   ل  تندد لل(69ضل2000بح ددفيضلس تحدد لح  رة دد تل.ل)لثنمددت بللبمدد  بت   تصل
لثأ ف  دد رثح دد لثت  جةدد لثعلم دد للإب ددتيلبح    دد ل ددنل  مدد لسددرلبح مل دد لبح   جةدد لف مددتلت لددم  لهدديال

  دد  ثط ل ددنلبحلدد بةلبحسدد ةالثبح دد  لبح بجةدد لبحشدد ةف ضلثت دد الإحمب ددتءلشخلدد  ل  ست لدد لث  جب ندد ل.ل
بحمد  لاللال  دت لح  دجلز ك هدتل دنلبحمدجبيلتد رسللبالمدف    تيملبح    د لثلللل(4للض2013)بحعثتيي,لل

لسدددرت ددد يللثل ث بحدددلتلدددفرلس  ددد لحس  دددتلسدددجقل حدددكلحلدددكل ل دددنلبحم دددترالثبحخبددد بصلثبحم دددتربصل
ثتددد تثالزددد لبالرتثدددت لبتح دددلجاللثب حتمددد  بحللدددج لثت ددد البحمشدددتع لثبحججددد بةلثتلكددد لبح جبلدددنل

ضللأحبددد ريلرلبحثشددد ل.ل)سدددرلت ت لددد ل ددد لشكددد ال دددنلر دددلأ مدددجبءلسدددرلعفقددد لبحشدددخ لر  ددد للثب  دددفق
بح ربمدد  ل ددنلحكددحلبه مت دد للتهجلزمددتلض دد ل   ددتبلبح    دد لبالمددف   ل ددنلأهددالبحم ددل(16ضلل1990

ثح دد لض ددجةلحلم  ددتبليثرل ددمث لسددرل حددكلسفردد لضلضثبج متع ددت للضثبنف تح ددت للج ددم ت لثعلل ددت لر    دد لبحفدد يل
ل(لسددد ثللآضددد لنالحدددجلعلددد لرمدددجللالعل ددد 5ض2005ض)بحشدددت رل.ل دددنلباله مدددت لأثال لبتحم  دددتبلنف ددد ل

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ الثمددلالقجحدد لت ددتح للاددل 

ال عمل دد لبح  لددثت دد ال5 - 1العلوو    سووورةچک  ک  ک  ک   گ  گ  
سرلبالمف لإحد لتالز د لبح فدجسلثت م د لرث لبحخكد لثتالثةد لبح لد لبتحم لج دتصلثبح د ثك لسدرلبحججد بةل

ح  ككدد لبحم دد م لس مددتح لبح    دد لبح ددرلي دد الإحك ددتلبالمددف لهددرلإحدد بنلبلضثبالمدد لت  لسددرلبح ددلجا
ثبالض ددتررلسددرلمددلجالبحم  لمددكنل   دد متل دد لبالضمددتةلردد ل لدد قتلحدد لسددرلبحجبقدد لثبح مددد ل)بح ددت جال

لل(19ضلل2003ضلثه ط
 سبق تكمن أهمية البحث في الجوانب اآلتية :بناء على ما و 
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بحد  لالأنمج بلرك ز اللث فيحلبحييلض  ل نلبح مت بلبح  يلد لبحف تحد لسدرلعمل د لبح  لد الثلللأهم  لل-1
حكددحلمددتع لعلدد لبحم حلدد لبحم جمددط لضلبددهلهدديبلبح مددج بلر  ددت لعلدد لبحم بحدد لبح ربمدد  لثالمدد متل

بحطتحد لب د ل حدكللأاثات  كنل   جطلبحف الح طلبحطلث ل نل فللت ظ البحم لج تصلث  تح   تلض
 عل لت  كنل   جبالبح ربمرلأضلت  جرلبح مل  لبح  ل م  ضثمتع ل

 لسدددرلبح ددددلالبح  ل مددددرلضإ لتددددمييليثربل  مدددتلسددددرلإلددددفقلإ  تن ددددتصلأهم ددد لبحم حلدددد لبحم جمددددطل-2
 ثبحم  لمكنلثبالستيمل   تل.

ل.   تلسرلح تت الثتطب ل تلبح ملرلحإلستيمحلطلث للبالمف    ت لبحمفتم ال أهم  لب ل-3
ل.لمف   لرجاف تلرزكالمل  م لسرلح تملبحطلث لبح لم  لثبح مل  أهم  ل تيملبح     لبالل-4
 ل دددددتيملبحلددددد بةلبحسددددد ةالثبح د  كدددددد لبالمدددددف   لسددددددرلر دددددتءلبح جبنددددد لبالج متعكدددددد لثبح  تمكدددددد لأهم ددددد-5

لثبالق لتييد لثبحللتسدكد لحلم  لمكن.
لبنطفقت لحلبدتحلكنلثللث لبح ربمتصلبح ل تلالم سمتح لسدرل  تالصلأ  ط.بحث حلُضَ ْ لل-6

 هدف البحث : ثالثاا :  
 لأنمددج بلرك ز دداللث فيددحلسددرلب   ددت لبحمفددتم البالمددف   لبثددل   سدد ل ي دد البحث ددحلبح ددتحرلإحدد ل

  ل.ح طللتحثتصلبحلنلبحلتنرلبحم جمالسرل تيملبحل بةلبحس ةالثبح     لبالمف   
 البحث :  يةفرض  رابعاا :

لبحلف ة لبآلت  ل للف ي  اتالبحثتححلبحلث حلبحل  لكهله اح
رلسدلتحثدتصل(لردكنل  جمداليرجدتصلبحط0.05الح ل)يجج لس قل ثليالح لإحلتئ  لع  ل   جطليلللال*لل

سددرلبحم مجعدد لبحلددتبط للتحثددتصل,لثبحطل نمج بلرك ز دداللث فيددحلبددنلبحم مجعدد لبح   ةب دد لبحدديينلي رمدد
ل.ب   ت لبحمفتم البالمف   نلبتحط ةل لبالع  تيض لسرلبحيينلي رم
لضل ل لبحث حلبح تحرلعل  للل: بحثحدود الخامساا :  

 .سرل  ي  لبحمجا لبحم جماللنرللتحثتصلبحلتل: الحدود البشرية -1
ل.لل  تسظ لنك جطلسرللبحم جمط بحم برسللالحدود المكانية : -2
لل(2022-2021)ل نلبح ت لبح ربمرلب ثلبحفل لبح ربمرلل: الحدود الزمانية -3
سدددرلز دددت ل بحلددد بةلبحسددد ةالثبح    ددد لبالمدددف   ل لبحملددد رللبحمجيدددجعتصلل:موضةةةو ية الحةةةدود ال -4

 .ل2021ضللبح تيم بحطث  لل–ضلت ح  لح   لث برملبح     لل  جماللبحلتنرنلبحلل ثحطلت رة  ل
 تحديد المصطلحات :سادساا:   
  بأنه (2014زاير وآخرون )عرفة النموذج أول :  
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 ل طددد لثادددك  ل  ست لددد لتلدددالعمل ددد لتلدددم ال   دددجطل  دددكنلأثل جيدددجعل دددتلثت فكددديالضلثتجج ددد لل
ضلس جلي لمنل  مجع لبم  بت   تصلت  لدهلبت   دترلعمل  لت لم لسرليب  لش س لبحلنلثتلجةم ل

بحم  ددجطلبحم تمدد لضلثأمددتحك لثل بئددهلبح دد رة لبحم تمددث لث جدد بءبصلإثددترملبح بسع دد لحدد طلبحم  لمددكنل
ل(ل44ضلل2014) بي لثآ  ثةلضللللللللللللللللللللللللللللللثأمتحك لثثمتئ لبح لجةالبحم تمث ل 
 ويعرف الباحث النموذج إجرائيا : 

أث ددتءل  ت دد لبح    دد لبالمددف   لل رس  مجعدد ل ددنلبالجدد بءبصلثبحممترمددتصلبح ددرلضلددج لر ددتل دد ندد لبل
 ط لحلدثالثتجج د لعمل د لت لد الثت لدال دتيملبح    د لبالمدف   للثتلد ضم تلللب مل  لبح  رة لضلثهر

بحلدتنرلبحلدنلللتحثدتصلل نلأج لت لكهلب   ت لأنمج بلرك ز اللث فيحلث  تح   تلبإتثتعل طجبصل
لبح     لبالمف   لل.لبحل بةلبحس ةال تيملحلمفتم السرلحم جماب

 عرفه كل من :    لأنموذج بيركنز وباليث : ثانياا 
1- (Hetland)لهددجل طدد لت ل مدد لض ددجةلبحمدد  لالسك ددتلقددتيربلعلدد لبحق ددت لبم مجعدد ل   جعدد ل ددنل 

ط ثحدد ل دد لبحشدد  لب شدد تءلبح ددرلت طلدد لبح فسكدد لثتجحكدد لب سسددترلعددنلل ةددهلبحمجبيدد  لبح ئ  دد لبحم
ثبح جي الث ض تيلب يح لثب  لل لثبح  م الثأضلتلبح طبكدهلح ديالب سسدترلثب شد تءلثتملكد لبحمجيدجعل

 (Hetland.2005.33ث خ لف ل.ل)لثتل ضم لبط ةل لج ي م
ل: إجرائيا بأنه أنموذج بيركنز وباليثويعرف الباحث 

بحم مجعد لبح   ةب د للتحثدتصلحطة لثسل دتلبح درلضلدج لبحثتحدحلبتح د رل  مجع ل نلبحخطجبصلبالج بئ د لل
بحمجيدددجعتصلبحمجحددد ملب ثحدد لع ددد لتلددد ضال جيدددجعتصل دددتيملبح    ددد لبالمددف   لث  جنددد ل دددنل  حلددد ل

)تلدد ضالبحمددتيملبح لم دد (لث  حلدد لأهدد بالبحف ددال)بمدد   ت لبحمفددتم ا(ضلث  حلدد لتلدد ضالبح  يضدد لبح بج دد ل
لبحمفتم البالمف   .ل ابغ  لإ  ترأث تءلب يبءلبحييليبكنل)  حل لبح لجةالبحم  م (ل

 لأنه : (2009أبو جادو ) عرفه  الكتساب -ثالثاا 
ثهدرلأثحد لبحم بحد لبح  ل م د لبح ددرليد ال فح دتلتملكد لبحسدتئنلبح ددرلحل دلجالبح  يد لح لدثالجددالءب ل"ل

 (424لض2009.ل)أرجلجتيثضل" نلحلكل  لبح لجز  
 لبحث دحل(ل دنلتمككداللبحمفدتم البح درليرمد  تلسدرل لأن لتم نللتحثتصل)عك دللإجرائيا  الباحث  هاويعرف
ثبمد خ ب  تلبح     لبالمف   لحللنلبحلدتنرلبحم جمدال دنلشك هدتل دنلبحمفدتم الللبحل بةلبحس ةالل  ت ل

 ددنل ضلثتلدد  ف تلت ددجلبحفئددتصلبح ددرلت دد ربلت   ددتلضلسددرل جبقددنلتطب ق دد لأ دد طلسددرلبح  ددتملبحكج  دد 
لل.لبحم  ل ش بةلبحث حلبح تحر بحييلت  ينلح  فللإجتر  نلعل لب  ثترلب   ت لبحمفتم ال

 :بأنه  (2017قرني )عرفه  : المفهومرابعاا:  
بح فقددتصلأثلبحلددفتصلأثلبحخلددتئ لبحمشدد  ز لرددكنلبحظددجبه لأثلهددجللإيربار ددتءلعللددرلي دد جلعددنل"

 (10ض2017)ق نرضلل"عمل  لت  ي لبح  تا لبحمش  ز لركنلع مل جبقنلأثلحلتئه
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 إجرائيا :  مالمفهو ويعرف الباحث 
ثبح درلتد تثالف مدتللبحم جمدابحلدتنرلبحلدنللتحثدتصللهجل  مجعد لبحخلدتئ لبحلتر د لبحم سجند لحد طل

لرك  تلب فقتصلثافتصل ش  ز ل.
 : بأنه ( : 2017العساف ) عرفهخامساا: المفهوم اإلسالمي 

بحمط  ملبح درللهرلبحم تنرلبح لجرة ل بصلبحم حجالصلبحم  يملثبحم   ثط ل نلبحل آةلبحس ةالثبح   "
ل.ل"تش  لبحلب تصلب متم  لحل لجللبحم  ف  لبحم  جع لثسلت لح ؤة لبح لك ملبالمف   

 (22لض2017)بح  تاضلل
 إجرائيا : اإلسالمي  المفهومويعرف الباحث 

ضم دنللإمدف رل لطلالأثزلم للأثعل لش  لر اللتلجرللأث تلي سجةلح طلبحطتحثتصل نل    ل
ثةلدددتسلبتح رجددد لبح دددرلت لددد لعلك دددتلل تثتلددد  فلهدددت لبحم لج دددتصلثتمككاللتحلددد رملعلددد لجمدددبب   دددتب ل

لبحث  يل.للبالمف   بحطتحثتصلسرلب  ثترلبحمفتم ال
 الصف الثاني المتوسط :  سادسا

,لبحلدتنرل,لبحلتحدحللب ثلثفنلادفجالهدرل)ل دنبحم حل لبحم جمط لبحم جن لللسدرللكد هجلبح   لبحلتن"
 .للل"لكد م دلثبحل  بالن تنبيلمدجل لبحدلع تلسدكبحم جما(لثتشم لبح ربم ل

 ودراسات سابقة خلفية نظرية 
  خلفية نظرية                                        

 النظرية البنائية ::   ا أول
 ددنلل بئدهلثبمد  بت   تصلبح دد رة ل,لحكدحلتمزد لعددل لأهمكدد لللت  لبح ظ ةد لبحب دتئكد لبمتمدت لحسلكدد لل

بح ددتبل لبتح  يدد ملسددرل هددنلبحم  دددلمكنل,لح ددد لكهلت دددلال يل ددد   لع دد لبحم  دددلمكنللر ددالبحمد دددلج تصل
س ددددل لبحمد ددددلال,لأةلضلددددج لر  كئددد لبح ددددجلبحمد ددددتم لحل  دددددلال,لثأةلضشددد  لبحم  دددددلمكنلعددددل لب  شددددتال
بحمدددد  س لث مترمددد لعمل دددتصلبح  ددددلال,لثبةلاللضلددد   تلح دددالجدددتهالملثبنددددمتليدددجج  الثة دددتع هالعددددل ل

ثتشدد يلبح ظ ةدد لبحب تئ دد لعلدد ليثرلبحمدد  لالسددرلل(46لضل2010 لح ددتلب نف دد ال.ل)لبح جةدد يل,بح جادد
لأثر تءلبحم  س لثتش كل تلثت ظ لإحد لبحد  لالعلد لبند لعمل د ليي ت    د لتس ك د لت فتعد لسك دتلبحخبد مل

 يد ملسدرلبحم  س لبح  ي مل  لبحم  س لبح تبل لسرل هنلبحم  لالس    للثت  سم لبحخب ملبح دتبل لبتح 
ظدد لتفتعدد لشخلددرلثبج مددتعرليميضدد لبحمدد  لالسددرلركئدد لبحدد  لالضلث تح ددتحرلسدد ةلبح ظ ةدد لبحب تئ دد لالل
تخ بلعنلزجن دتلنظ ةد ل   ف د لشكد لإن دتلت فد يلعدنلبح ظ ةدتصلبحم  ف د لبُ  د لسدرلتف دك هتلحب دتءل

 ظ ةد لبحب تئ د لحب(لزمدتلت د ل246,لل2015بحم  س لع  لبحم  لالثآح  لتسجةنلتلكلبحم  سد ل)عط د لضل
جدددالءل دددنلبح مددد لبحدددييلقدددت لبددد لبحم ظددد لبح   دددجيل)جدددتةلر تج ددد (لسلددد لبمددد  م لبح   كدددجةلبحمل ال دددجةل
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بتح ظ ةدد لبحب تئ دد لبحمثددتيعلب متمدد  لسددرلنظ ة دد لضلثبعدد ثبلبحدد  لالعمل دد ل بت دد لضلددج لبحمدد  لال فح ددتل
ثةلددج لبحمدد  لالرب ددتءلبإي ددتللبحم  سدد لح لددثالجددالءبل  دد لث حددكل ددنل ددفللعمل ددتصلعلل دد ل خ لفدد لضل

بحم  سددد لث عدددتيملر تئ دددتل دددنل دددفللبح فتعددد لبح شدددال ددد لبحخبددد ملبح  ل م ددد ل.)بح دددت  بئرلثبحخفدددتجرلضل
ل(51ضلل2014

 األسس التي تقوم عليها النظرية البنائية : 

 تب  لعل لبح  لالثح  لعل لبح  ل ا. .1
 تش  لبحم  لمكنلعل لبحث حلثبالم للتء. .2
 بالسرلبحم تس  لثبح فتع لبالج متعر.تش  لبحم  لمكنلعل لبالش  ل .3
 ت   لبحم  لمكنل ب عكن. .4
 تل لبحم  لمكنلسرل جبقنلث ش فصلحق ق  . .5
 تش  لبم لفح  لبحطلث لثتلبل ت. .6
 ثبحف الع  لتلك البحم  لا.لب يبءتمز لعل ل .7
  (236ضلل2013ضل)ق نر                                ت  يلبح مج بلبح للرلبتح  ثتة .8
 قات التربوية للنظرية البنائية :التطبي

لباله مت لبتحم  س لبحلبل  لحلم  لالبمتلسرل حكلبحخب بصلثبحم  ل بصلثبالت تهتصلثبحمفتم ال.ل–ل1
لمشترز ل نل فللبحم تقش لثشك هتل نلأش تللبح م لبح متعرل.بحبح  زكاللعل لبح فتثةلثلل–ل2
لبم خ ب لتملكفصل    يملحلمفتم الثبحم لج تصل.ل–ل3
تطدددجة لنمدددت بلت رة ددد  لت  ددديلسدددرلبع ثترهدددتلبحطب  ددد لبحمجقك ددد لحلددد  لالث تح دددتحرلبح ست ددد لردددكنلل–ل4

لب   ت لبحم  س لثتطب ل تل.
تطجة لإج بءبصلبح لجةالب كحلتلثال  لم  ليب  لن  جلعمل  لبح  ل الب كحلت زاللعل لللل–ل5

ل(ل187ل-لل186ضللل2003) ة جةلضللل  ت لحق ق  لثت  يلسرلح ثتن تلبح جج لبحف ييلحلم  لال.
 نماذج التدريس :ثانياا :  

ثة  لنمدج بلبح د رة لاد   ل دنلب لد لبح  ظ م د لبح درلتلدج لعلد لثج دتصلنظد لتف دك ة لح  لكدهل
أهدد بالعت دد لت  لددهلب مل دد لبح  لدد الثبح دد رة لثتجج دد لنشددت لبحم لدداليب دد لش سدد لبحلددنلضلثت دد   ل

يالبحل   لأثلبح مج بلت ظ البحم لج دتصلإح لب جنلأثلنظ ةتصلسرلعلالبح ف لبح   جيلثة السرله
حجللبح مل  لبح  ل م  لثت  ي لبحم لمتصلثل  لبحفد ثةلثتلد ضالبحم دتربصلح مد لبحب تندتصلبحف  د ل
ال  ثدترلبحفدد ثةلبحمل  حدد لر دد الت ظدد ال ددجبيلبح  لد الحلجاددجللإحدد لأ لدد لاددجرلبح دد رة لثبح  لدد ال

ل(ل43ضلل2003)لبحخجبح ملضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللس تح  ل.
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تب  لأهم  لبح مت بلبح  رة   ل نل دفلل دتلبتفدهلعل د لأ لد لبحممحفدجةل  مجعد ل لدتئ لث عدجل
لعل لثفث ل  تثرلثهرل 

 لضخ ددالللب نمددج بلبح دد رة لبحجبقدد لبحم لدد لثبحم شددتبكلضلس سددجةلبحختادد  لب متمدد  لالختةةزال  -1
ل البحجبق لثبح م نل نلسكل  جنتت لث يرباللب   لبح فقتصلبحم   م لف  .حتنمج بلضلث نلثالتث 

ي لنلب نمج بلبتح  زكاللضلإ لض م لعل لإر ب لب ضلبحخلتئ لث حكلبدتح  زكاللللالتركيز :  –  2
سرلب ضلبحم جنتصلثبح فقتصلضلب   لبحييلض طرلبح برمدكنل  ثند لزبكد ملسدرلبح  ت د ل د لبحجبقد ل

لث طجبصلبح ك لبح رلتالت  ي هتل.لضلثتجظ ف الحلمخططتصل
بةل دتلضمكداللب نمدج بلهدجل  م د لبحم    د لبحسشدك  لضلإ لضم دنلعد ال ةدتيملعلد لللالكتشاف :  –  3

بحجظ ف لبحجاك  لبح  لكل  لأيبملت تع لبحثتحلكنلعل لتطجة لنظ ةتت لثب  شتالنمدت بلج يد ملأ لد ل
يلض دددتع هالعلددد لإي دددتللت ددد يفصلعلددد لت لكددد بلضلث لجرت دددتلثهدددجلبقددد  لإحددد لبحجبقددد لبح  ل مدددرلبحددديل

لب نمج بلب ا لضلح لالع يبلب ب ل نلبحم تالصلبح رلتشم لع يبل نلبح فقتصلبح  ي مل.
ل(46لل-ل45ضلل2014) بي لثآ  ثةلضل

 (  perkins &Blytheأنموذج بيركنز وباليث :)  ۞

(ل1988عدت ل)لإحد لت دجيلجديثرلهديبلبالنمدج بلبح  ل ال نلبج لبحف الضللأثبح  رة للللب نمج بض  الل
حك متلر أل)يضفك لرك ز ال(لث)تك دتلرفيدح(ل دنلجت  د لهترسدتريلبم تح د لبحمشد ل لبح درلت  لدهلب مل د ل

 فحظددتت السددرلبحمدد برسلبح ددرلاللت طددرلبح  تضدد لبحستف دد لحلف دداللإحدد لإيددتس بحف ددالع دد لبحم  لمددكنلضل
حرلح طدجة لهديالبح مل د ضلضثق لبع م ثبلعل لبحث دحلث د ب جلبح طدجة لحمد مل مد لمد جبصلعلد لبح دجب

(ل  رمددددت لحكددددحلشددددم لزدددد لبحمدددد برسلبالر  بئ دددد ل60بحم  دددد يمل)لب ثجدددد بمدددد   ل شدددد ثعلبحث ددددحل ثل
ثثفثدد لبددتحلكنل ددنلبح ت  دد لحلث ددحلسددرل دد طل   سدد لتجج دد لت زكدداللبحم  لمددكنلبح  تضدد للثبالع بيضدد 

بح   ددجيلثبحم  سددرلعلددالبحدد ف للأير ددتصلبددتحف الحكددحلبع م )يضفكدد لرك ز ددال(لعلدد ل ب تدد لبحشددت ل لسددرل
ثبحلدد ج تصلسددرلهدديالبحم مدد لت  لدد لسددرلل-بحف دال-حدد لحلم مدد لت  يدد بل ددت بلن  ددرلب لمدد للالض دتيل

 ف دج ل دتحرل دنلبحلد  لبم دتةلتف دك العلد لبحد شال دنلبمد خ ب  لبحجبمد لسدرل  دتللبح  لدد اللأن دت
ملضثق لزتنجلهديالسرلبحلمتنك تصل نلبحل ةلبح ش ةنلبم الس ا لبحم تع لللب ير تصلثبح  لالضثحالتلالل

حسنلتطب ل دتلعلد ل  دتللبح  لد الحدالض دنلسدرل جيد لباله مدت للبح ظ مل ب   لعل ليربمتصلثبم  لض
سدددرل حدددكلبحجقدددجلضثقددد لقدددت لرك ز ددداللبم بج ددد للحل ربمدددتصلبح   ةب ددد لسدددرلجت  ددد لهترسدددتريل دددنلبجددد ل

لإيرباعددنلس ددالض ددجةل بل  مدد لت ل م دد للثقدد لبمدد   جل ددنل حددكل بةلبحف ددالهددجلعثددترمللإحدد بحجاددجلل
حلمجبقددنلبح  ل م دد لبح ددرلضمدد لر ددتلبحمدد  لالثر ط ددتل دد لب لدد تلالمدد   تبلحلددجللحمجبقددنلث  دددترال
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هدجللثأضلتثح ملزل  لزت ل لضلإح بحم الأمل نلبحم لج تصللب ق ت ج ي ملضلزيحكلض م لعل لت جة ل
ل.ت لمتلزلمتلاترلثبع تلب مهلج ل لأ ل ت تقضلحق لرلسسلمتلزتةلبحم  لال

ل(لGardner.لل (33:  2006
 :ألنموذج بيركنز وباليث  األساسيةالمراحل 

 الموضوعات المولدة )التوليدية(. المرحلة األولى:
ثبحم لج دتصلبحكج  د لبح درلتم لس دتلبحطتحثدتصللب سسدتربةلبح  ال نلهيالبحم حلد لهدجلبح  د العلد ل

ل ةددهلب   ددترللبح ددرلمددجاليدد البح طدد قلح ددتللعددنلبح  يدد ملثب سسددترح دد لتسددجةل دد   لحلمجبيدد  ل
ثبحمثددددتيعللب متمدددد  لحتسسدددتربحمجيدددجعلبحددددييلض ددد  هلبحف ددددالثة دددجةلتجحكدددد يلبمددددتلض طدددرلس ادددد ل

ثبالج بءبصلبةلت طجرلسرلعمل  لبح  ل الثبح  لا.لحكحلتلج ل)بحم رم (لب  ةلبحمجيجعلث  تقش  ل
م تقشدد لبح ددجبرلثبحلأمددلج لثبحمفددتم ا.لثهدديبليدد العددنلل ةددهلبمدد خ ب ل)بحم رمدد (للب سسددترحددجللتلددكل

لض تع لبحطتحثتصلعل لس البحمجيجعل.للح  ةلبح  كئ لبح ف   لثبحيه   ليب  لش س لبحلنللثهيب
للل(396ضل2015)عط  لضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الخاصة بالفهم  األهداف المرحلة الثانية:
ثبحدييلل رست  ي ل   جطلبحف البحمطلج ل دنلقبد لبحمدلت  م لهيالبحم حل لعل لجم لبحم لج تصلث

ت دد يلبلددجرمللب هدد باثبيدد  للثبةلهددياللأهدد بات ق لدد لر دد رة لبحمجيددجعلبلددجرمللإحدد ض دد  ل
حف ددداللأهددد باع  دددتضلزمدددتلض ددد لعلددد لبحم لدددالبةلض ددد يلعددد مللبالجتبددد يددد بيل دددنلبحم  لمدددكنللأمدددئل 

ت ظ البحمتيملبح  ل م  لثس م تضللثة الللت تع لبحطتحثتصلعل لبحم حل بةلهياللإح لإيتس بحمجيجعضل
 حكلل نل فللبحق ت للبتحجبجثتصلبح رلت  يلبحف دالع د لبحطتحثدتصلث ةدتيملقد رت نلعلد لر دالبحمدتيمل

 (164ضل2012)ضتمكنلث ة  لضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبح  ل م  لب ل تلرث ض.

 الذي يبين الفهم : األداء  المرحلة الثالثة:
 ددم لبضلددت ل)بن ددت بصلبحف ددال(للت  مدد لهدديالبحم حلدد لعلدد لت لكددهلبحم ددت لبح  ل م دد للثبحلدد رملعلدد لثت

بح ددرللتدد عالبحف ددالثبح  ددتثةلرددكنللثب نشددط ثةدد ال حددكلل ددنل ددفللل  ددت لبحمشددترز للب سسددترت لكدد ل
بح دد رة ل ددنلبجدد لبحف ددالثبةلض ت د لبحف ددالرجاددف لزدد يبءلثحدد  للإلدتربحطتحثدتصضلثة دد ل حددكلجددجه ل

بحف دالضثقد للأيبءبحف العل لبحم  لالر الل نلبحم لالثح  لزد لنشدت لهدجلللأيبءح تح لبح ف   لضي زالللب
لبحف ال للأيبءتبكنللأنشط ق  لرك ز اللث فيحلع مل

ل.ثب يبءبح م ك يلب ثحرلضثبح رلتجج لن جلبحث حللب يبءلأنشط *
للللللللللللللللللللل ل   لتشم لنلت لي جلل   جع .لأنشط *
ل  ت   لتمل لت  ضت لحلم  لمكنل ل لز تب ل جيجعل  كنلنشط أ*

ل(ل287للل2014ضللثآ  ثةلةلب)علجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 التقويم المستمر: المرحلة الرابعة:  
رسل ددنلبح لددجةالسددرلبح  لدد ال ددنلبح ددجعلبحب ددتئرلأثلبح سددجة رلبحم دد م لثهددجليددف  لزدد لنشددتلتصلبحدد ل

ضثبةلسدرلهديالبحم حلد لي طلد لتلدجةالبحطتحثد لح ف د تلثحال كل  ددتللب  كد مبحخطدجمللإحد لب ثحد بحخطدجمل
  ددتح ل  مدد لسددرل  ددتع ملبحطتحثددتصلعلدد لبح  ظدد اللبقدد أن ا ددنللبآل دد ةنثة دد لبح قدد البحدديبترلثتقدد ال

لدجةالبحمد  لاليد البتح  دث لح لإ دتضلب  د طلبحيبترلسرلت لم الضثبةلبح لجةالح  ل  فلفلعنلبحم بح ل
 فللمك لبح مل د لبح  ل م د ليب د لش سد لبحلدنللأيبئ ن نل فللبم  تبتصلبحطتحثتصلث فحظ لل

بح  ل م دد لضهدديبل تض ددتع لبحمدد ر كنللعلدد لب   ددت لبحم  سدد لثبحخبدد ملثت ثدد لبح مل ددتصللب مددئل ثلدد  ل
ل(لBlack.2003 :52)للللللللللللللللللللللللللللللللللللبحم  ف  لل نلز ك  لت لالبحم  لمكنل.

 :ثالثاا: اكتساب المفاهيم
ت  لبحمدفتم الحب  ل دنلبحلب دتصلب متمكدد لسدرلبحب ددتءلبحمدد  سرلثع لد ب لرئ  دت ل ددنلع ددتا لبحمدد  س ل
بح دلمكد ,لإ لإن تلت دتع لبحم  ددلالعددل لبتخددت لبحلد بربصلث اد برلب ح دت لثبح  م مدتصلبحم  ددلل لبشد ةل

بح رلتجبج  ,لثت  لزيحكلبملتب لح  لب متسلحلمدد  س لبح دلمكدد لحديبل بيلباله مدت لبحللتضتلثبحم تئ لل
ت دددلاللر ددد رة  تلثبح  زكدداللعدددلك تلثت دد ك لت دددلم تل دددنلقبدد لبحم  دددلا,لس  دد  تليدد م نلبحم  دددلالحلددت ل دددن

ل دلمر.بحمدفتم البح ئ   لثب متمكد لتاليبيلأ ت  لس صلبح  ت لثبح ل  لسرلبح ربم لثبح د لك لبح
 (25لض2014,بحخفتجر)بح ت  بئرلثلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 العوامل المتعلقة بالمفهوم نفسه التي تؤثر في اكتسابه :
ل_لب  لل لبحم  م  لثب  لل لشك لبحم  م  ل.1
ل_لبحلفتصلل)بح متصلبحممكالم(لثبحلفتصل)بح متصلشك لبحممكالم(.2
لبح   ةب  ل.لمككاللبحمف ج لثلب    لبحمتيض لأث_لت3
 (32ضل2014)بح البثيض                                                   . _لبح  يض لبح بج  4

لت ل البحمفتم البالمف   لإح لأنجبعلثهرل ل لأنواع المفاهيم اإلسالمية
ح ددجبسلث ددنلب  للدد لعلدد لهدديبل فددتم الإمددف   لح ددتلثبقدد ل   ددجسلضلثهدديالتدد رالعددنلل ةددهلبل-أ

لثج لضلثم  لرمجللال )ال لالعل  للثملا(لبح جعلمتئ لب ح ت لبح رلثريصلسرلز ت لالعالَّ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ٹلٹ لدد ل لبحلددفملضلثبحالزددتملضلثبح دددجلض.قددتللمددث تن لثت دددتح ل

ھ  ھ  ے  ے   چ ٹ ٹ،و  ١١١اإلسررءا    چڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۆڭ   ۇ  ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ٹنه  أ وقال جلَّ ش  ٣٩  الءوم    چۋ   ٱ  ٻ   چ  ٹ 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٻٻ

 .  )١٩٧البقءة  ) چڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ

آثترهدتلبح بحد لعلد لثججيهدتل فتم الإمف   لح دتلثبقد ل   دجسلثتد رالعدنلل ةدهلبالح دتسلبلل- ل
ث نلب  لل لعل لهيبلبح جعلبالم  الللعل لثججيلبحختحهل نل فلل ظدته ل للد لبحسلكد ملسدرلهديبل

ٺ  چ  ٹللٹبحسجة.لل ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺ  

  )١٦٤البقءة  ) چچ     ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 فتم الإمف   لح تلثبق لاللي رزد لبالن دتةلب جبمد ل؛ل ن دتل دنلعدتحالبح كد ل لدتلل حدكلبح دنللل-ب
ثبحشددد تلكنلثبحمفئسددد لضلس ددديال فدددتم الح دددتلثبقددد لاللي رزددد لبالن دددتةلب جبمددد لضلحسدددنلبحملددد رلبحدددييل

(.للسلددد لقدددتللمدددث تن ل152-151ل1997أ ب ندددتلع  دددتلقددد لقطددد لبحشدددكلبدددتح لكنلبلددد ق )عب لالضل
ڃ  چ  ٹ ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   پ  چ   تعالى   ،وقال ٥٦الذاءيات     چڄ    ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  

 .(٨٢األنبيا    )چڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ڀپ   پ  پ

 :  األتيفي  اإلسالميةخصائص المفاهيم 
 دد ي لبح  ككدد لثبح ل تلبدد بتحلثددتصل لترندد لب ك هددتل ددنلبحمفددتم الس ددرللبالمددف   بحمفددتم اللت مكددالل-1

ت( ق آن دد للقددتل)ل ن ددتلت دد م ل ددنلآضددتصل نُللِإنددَّ تلَن ددْ ْح ددَ ْ  َللَنالَّ تلبحدديِّ تِسُظجةَللحددَ ُللَثِ نددَّ (ل9)بح  دد ل للَح ددَ
لأ  جدد بح دد  لبح بجةدد لضللإيبحلدد بةلث للدد ل  دد (للأثتكددجل( )أاللبن ددرل(نبجةدد لقددتللبح مددجلللثأحتييددحل

لبحل تب لثبح تب كنل.لأقجبليبثيللث تلاال نللأرج
 نل لد رل  د ل لعدنلبحم لفدكنلزتسد لسدفلي د   لف د لبشد لضل حدكللبالمف   بحمفتم اللللم لت  لل-2

 بةلبح ب ملهرلبالم  الللبتح حك ل.
لإلددتر ددنل لدد رلي  ددالبددتح مج لسددرل ختلثدد لبحم لفددكنلزتسدد لسددرللبالمددف   ت دد م لبحمفددتم الل-3

 ل  ل.بحمخلجصلثسهلح ثيلبح سلأث اتس ة ل  البحم تثبملسرلبح سل  لثحسنلحس ل
 بتحشمجللحس لججبن لبح  تملثبحم  جةتصلزتس ل.لبالمف   ت لنلبحمفتم الل-4
 س البح  البحش عرل نلبح حك لاللبح الح لعل  ل.لإييتبط لث  م لحل ل للبالمف   بحمفتم الل-5
    لبح تئ مل.ثبج جلبحمفتم البح  للإ بلثب اتح بتحخلجا  للبالمف   ت مكاللبحمفتم الل-6
ب  فقك  ددددتلث  م ددددتلثتشدددد  لف مددددتلرك  ددددتل  ظج دددد ل ددددنلبحمفددددتم اللبالمددددف   الت مكدددداللبحمفددددتم ل-7

ل(ل661ضل2010)بحع تا مضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبحم  مع  لبحم مكالمل.
 أنمةوذج بةيركنز وباليث :دراسات تتعلق  دراسات سابقة :ثانيا : 
 : ( 2017طةاني ) السلدراسة 
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لب ثر دررددك ز اللث فيدحلسددرلتدد لك ل دتيملبح دترةخللأنمدج ببثد للبح  د العلد لإح لبح ربم للله سجل
أج ةددجلهديالبح ربمدد لل.ب يردربحخت ددد لللتحثدتصلحدد طللبالرد بعربح د يحلثبحمددد تا لثت مكدد لبح دددفسك ل

(ل35)جعددد لبح   ةب ددد لرلددددلعددد يلبحم ملددددتحث لل70تسجندددجلعك ددد لبح ربمددد ل دددنلللرددددتر ل-سدددرلبح ددد بقل
.لثح  لكدهلأهد بال(لتالب   ترهالبط ةل لعشجبئ  لب  ط لح  ةلبح ربمد 35ثبحم مجع لبحلتبط ل)

بح دد يحلثبحمددد تا لتسددجةل دددنللب ثر ددرب  بدددترلبح ددد لك لسدددرل ددتيملبح ددترةخلل بحثتحلددلأعدد صللبحث ددحل
بحمدد  للالرد بعربدترلبح ددفسك لبحبددتحل لب  بدلأعمد صل(لسل ملندجعلبال  بددترلب  بددترل ددنل  دد  يلزمدتل45)

لضثحم تح ددد لبحب تندددتصلإحلدددتئ ت لبالر بعرالبح دددتهال(لحق دددتسلقدددد رملبح ددددفسك لل ددددنلقبددد ل)بح دددك ل كددد 
ب بئ لبال  ثترلبح تئرلح ك  كنل   لل كنلض  ت ل لبحل ج  لضبحلجملبح مكالة لضستعل  لبحلل بم خ  لبحثتح

بحم مجع لبح   ةب د لبحديينلللتحثتصلتفجقللبح ربم للن تئجللللأظ  صلثل(لل20ض  تيح ل) كجيرلرة شتريمجةل
بحم مجع لبحلتبط لبحيينليرمجبلعلد لثسدهلتحثتصلعل لثسهلأنمج بلرك ز اللث فيحلعل للللنيرم

ل.بالر بعرب  ثترلبح فسك لثلبحط ةل لبح للك ض لسرلب  ثترلبح  لك ل
لدراسات اكتساب المفاهيم اإلسالمية : ( :2011دراسة الحبار ) -2

أثد ل إحد بح د بقلجت  د لبحمجاد ل لزل د لبح    د لحلب دتصللضلهد سجلبح  د اليالبح ربم لسدرللأج ةجله
لبم خ ب لل ةل لبالم  جب لسرلت م  لبحمفتم البالمف   لح طلتلمكيبصلبحلنلبحلتححلبالر  بئرل.

(لتلمكيملسرلبحم مجع لبح   ةب  لبح رل للجلشعث ل28(لتلمكيملرجبق ل)54تسجنجلعك  لبحث حل نل)
سددرلبحم مجعدد لبحلددتبط لبح ددرل للددجلشددعث ل) (.لثبمدد خ  جلبحثتحلدد لبح لددم ال(تلمكدديمل26(لث))أ

بح   ةبدرل بلبحم مدجع كنلبحم سدتسئ كنلإحد بهمتلت  ةب دد لثب  د طليدتبط لضثح  لكدهلأهد بالبحث ددحل
 ل(لسل ملبت البتحل قلثبحلثتصلضثتال  تح 25أع صلبحثتحل لب  ثترب لحلمفتم البالمف   ل  جنت ل نل)

تئ ت لبتمددد خ ب لبال  ثدددترلبح دددتئرلح ك  دددكنل  ددد لل كنلث  ت ددد لبرتثدددت لرك مدددجةلح  لكددد لبحب تندددتصلإحلددد
ل: بح  تئجل.لأظ  صلبحجمتئ لبالحلتئ  لبح  تئجلبآلت  

ثجددجيلسدد ثقل بليالحدد لإحلددتئ ت لرددكنل  مددجع رلبحث ددحلبح   ةب دد لثبحلددتبط لف مددتلي  لددهلبتال  ثددترل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(2011)بح ثترلضلملل  لبحم مجع لبح   ةب  ل.البالمف   لثحبحلبلرلثبحث  يلح  م  لبحمفتم 

 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة : *     
ل للب  لبم   بةلبح ربمتصلبح تبل لبم فتيلبحثتححل   تلسرلججبن لع ملهرلللل

 .رلجرمل ش ل لبحث حلثأهمك   .1
 . بصلبح فق لبتحث حلبح تحرلبحملتيرللباللفعلعدل  .2
 ت  ي ل   م لبحث حلثب   ترلبح ك  ل. .3
 .بالمف   للر تءلب  ثترلب   ت لبحمفتم ا .4
لل.لدترلبحجمتئ لبالحلتئكد لبحمفئم لالج بءبصلبحث حلبح تحرلثن تئ  كب   .5
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 إجراءات البحث 
 التصميم التجريبي:  -1

صلبح ددرلتلدد لعلدد لعددتتهلبحثتحددحلع دد لإج بئدد لت   دد لأثحدد لبحخطددجبلبددرثة دد لب   ددترلبح لددم البح   ة
علم  ضلإ لت  م ليق لبح  تئجلعل لنجعلبح لم البح   ةبرلبحم   م ضلبحييلض طرليدمتنت لال  تن د ل

ح ددديبلب  دددترلل(250لض1993تددديحك لبحلددد ج تصلبح دددرلتجبج ددد لع ددد لبح  لكددد لبالحلدددتئر.ل)عدددجيمضل
حمفئمد للب د يلئ كنلبح   ةب  لثبحلتبط لبت  ثدترمجع كنلبحم ستسبح لم البح   ةبرل بلبحم للبحثتححل

للللللللللللللللللللللللللل.ل(1زمتل جيالسرلش  ل)ثللظ ثالبحث حلبح تحر
ل)ب  ثترلب  يل(لبحم  ك لبح تب لبحم  ك لبحم  ل للبحم مجع 

لأ   ت لبحمفتم البالمف   للردك ز اللث فيحللأنمج بلبحم مجع لبح   ةب  ل
ل لط ةل لبالع  تيض لبحلجع لبحلتبط لبحم م

 التصميم التجريبي للبحث (1الشكل )
 مجتمع البحث : -2

 مدلفلل  مد لبحث دحل لحد يلثلل  د لنك دجطل لق دالبح خطد البح   دجيلح  لبحثتححلإحد ل  ي ةد لبح ت د لح  ل
بح ددتح لل  ي دد لبحمجادد سددرل(ل2022ل-ل2021حل ددت لبح ربمددرل)لبحلددنلبحلددتنرلبحم جمددالتحثددتصلل

ح دد لل(ل  رمدد 208ي ج عددجةلعلدد ل)ل (للتحثدد21965)لنحثددتحدلعدد يهثبل تسظدد لنك ددجطل ب ض دد ل
ل.لثلبحفل لبح ربمرلب ل–إحلتئ  لبحم ي ة لبح ت  لحل     لسرل  تسظ لنك جطل

شد ة  ل ددنلبحدم  مدد لت لمددنللأثت د العك د لبحث دحلعلد لإن دتل هدرلجدالءللل:  عينة البحث  -3
 لتئلددد لثة ددد لبةلتسدددجةلتددددلكللبح د دددد العدددددل بحدددييلن شددد لسددددرللب ادددلر لدددتئ لبحدم  مدددد ل
.ل دددف يبصلهدديبلبحدم  مددد لتملددكفلادد   تلبح ك دد ل مللدد لح مدكددد  اخترراء ل(139لض2017)بحالهكددد يلض  

 ومتوسرطة مةرة المةءمرة للبنرات  للبنات  متوسطة المقاصد  الباحث العينة بصوءة قصديه مدءسة

بحم مجعد للللتحثدتصلعد يلللل لددثلللللة الموصر من الجانب األيسء من مدينرللميثاقال  في حي  الواقعتين
ث  د لبمد ث تيلأضلدت لللتحثد (ل30بحم مجعد لبحلدتبط ل)للتحثدتصللث لددلعد يللت ل,(للتحثد31)لبح   ةب د 

أاثالع يلبحم مجعد للعمترهالب ب لب لك ل نلعم ل  كفت ابحيينلأللبحطتحثتصلثلللبحطتحثتصلبح بمثتصل
للل(1)سرلبح  ثللرقال(لزمتل بكنل26(لثبحم مجع لبحلتبط ل)25)ل بح   ةب 

 البحث توزيع أفراد العينة على مجموعتي( 1رقم ) جدول

 الصف المدرسة المجموعة 
  الطالبات عدد

 قبل االستبعاد 
  الطالبات عدد

 المستبعدين
  الباتالطعدد 

 بعد االستبعاد
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 25 6 31 لثاني ا م/المقاصد للبنات   ةالمجموعة التجريبي

 المجموعة الضابطة
م/ متوسط مكة  

 لمكرمة  ا
 26 4 30 الثاني 

 51 10 61   المجموع

 مجموعتي البحث : ؤتكاف  -4
ثبحلتبط لسرلب ضلبحم  كد بصلل بح   ةب  تس لبحثتححلقب لبحش ثعلبتح     لركنل  مجع رلبحث حل

لثب  ثددترلبحدديزتءلضلبح مدد لبحال  ددرلضهددرل)لبحم  كدد بصلثهددياللتددمث لسددرلن ددتئجلبحث ددحللأن ددتبحددييلض  لدد ل
ضلثبحم دد للبح ددت لللب ثللبحم جمددايرجدد لبح    دد لبالمددف   لحللددنلمددرلحترددجةنلضلثلثبح  لدك لبح رب

للللللللللللللللل(2)لج ثلللسرلزمتتمث لسرلن تئجلبح     لثللثهرلرفلشكل   ك بصلل(للب ثللبحم جماحللنل
 ( نتائج الختبار التائي لمجموعتي البحث في عدد من المتغيرات 2الجدول )

 المتوسط العدد  المجموعة المتغيرات 
 الحسابي 

 النحراف المعياري 
القيمة  
التائية 
 المحسوبة

القيمة  
التائية 
 الجدولية 

 
 الدللة 

درجة التربية 
 اإلسالمية 

 7,78289 69,6400 25 تجريبية
1,61800 2,0115 

 ليوجد 
فرق دال  
 احصائياا 

 7,88933 73,1923 26 ضابطة 
معدل العام للصف  
 األول المتوسط

 8,12404 73,2000 25 تجريبية
1,13100 2,0115 

 9,56275 70,3846 26 ضابطة 

 ذكاء اختبار ال
 5,95175 39,5600 25 تجريبية

0,485 2,0115 
 3,72352 40,2308 26 ضابطة 

العمر الزمن  
 محسوباا باألشهر 

 11,55162 161,7600 25 تجريبية
0,066 2,0115 

 12,34579 161,5385 26 ضابطة 
ل

ع ددد لجلبال  ثدددترلبح دددتئرلح ك  دددكنل  ددد لل كنلعددد  لثجدددجيلسددد ثقل بصليالحددد لإحلدددتئ  لأظ ددد صلبح  دددتئ
(لرددكنل  مددجع كنلبحث ددحل)بح   ةب دد لثبحلددتبط ل(لث دديحكلس ددرل  ستسئدد لسددرل0,05)ل  دد جطليالحدد ل

ل(3جم  لهيالبحم  ك بصل.ث ج بءلبح ستسملسرل   جطلت لك لب  لثبال لزمتلسرلج ثللرقال)
 لمجموعتي البحث  ولألمهات  باء ( لمتغيرات التحصيل الدراسي لال2قيمة )كا  (3) جدول رقم 
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التحصيل  

 الدراسي 
 المجموعة

ابتدائية  

 فما دون 
 ثانوية 

 جامعية

 وعليا 

 

 

 المجموع

(  2قيمة )كا

 المحسوبة

قيمة  

(  2)كا

 الجدولية 
 لآلباء

 25 14 10 1 التجريبية
0,670 5,99 

 26 16 8 2 الضابطة 

 لألمهات 
 25 8 7 10 التجريبية

0,515 5,99 
 26 6 8 12 الضابطة 

ت لددك لبالبددتءلل(0,05)(لب ندد لالتججدد لسدد ثقلإحلددتئ  لبم دد جطل2 ددتن ددتئجلت لكدد ل   دد ل)لثأظ دد صل
للث م دد جطلت لددك لب   ددتصلرددكنل  مددجع رلبحث ددحل)بح   ةب دد لثبحلددتبط ل(لث دديحكلس ددرل  ستسئدد 

لسرلل   ك لت لك لب  لثت لك لبال لل.
 : التجريبي ة للتصميملسالمة الداخليا -

ثةللدددد لر ددددتل لددددجلبح لددددم ال ددددنلبحم  كدددد بصلبحخترج دددد لثة ددددالطلبحفدددد قلرددددكنلبحم مجعدددد لبح   ةب دددد ل
ثبحم مجع لبحلتبط لإح لأث لبحم  ك بصلبح   ةب د لثحد  لإحد لس د لأثلتد ثك لعجب د لأ د طضلثتداليبيل

تللكد لعجب د لبحخطد للبح درليد  الع  دتبح ف  لبح ب ل  لحلث حلزلمتلتاليثالبحم  كد بصلبحخترج د لثل
ل(243ض2009بح رلتمث لسرلتلم البحث حل)بح تيريلثأرجلحلجضل

بم تثحد لبح د ط ملعلد لعد يل دنلبح جب د لبح درلل ب ل  لحل لم القت لبحثتحدحلثحل  لهل نلبح ف  لبح
لق لتمث لسرلبحظ ثالأثلبحم تح تصلبح   ةب  ضلثهيالبح جب  لهر 

 ث المصاحبة :ظروف التجربة والحواد -أ
للددد لر ددديبلبح ت ددد لزتسددد لبحظددد ثالبحطب ع ددد لبح دددرلضم دددنلأةلت  قددد لمدددك لبح    ددد لإيدددتس لإحددد لض

بحظ ثالب   طلزتح ط لبح مم  لبح درلتلدتيالأضدت لتطبكدهلبح    د لأثلحد ثنلأيلظد اللدترعل
جللضلضم دنلبحلدلعلد لبحم  كد لبحم د ل لأثد ق لض  ق لمك لبح     لثةمث لسرلبحم  ك لبح دتب لب تند ل

ل.لنف لبحظ ثات جللزتةلعل لبحم مجع كنبح     لهلكطبتتفتيض ل ن للبح ت  لتاأث لهيبلةلإ
 العمليات المتعلقة بالنضج : -ب
بةلت ثك لهيبلبح ت  لقلك لثتمجلبح  ط ملعل د لثبح دب لض دجيلحمد ملبح    د لبح درلتمللدجلبتحفلد للل

لك لبح م لبحال  رل.رلبحث حلسرل   بح ربمرلب ثللإيتس لإح لبةلبحثتححلق لزتس لركنل  مجع 
 أدوات القياس : – ج
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هددجلبال  ثددترلبحث دد يلسددرلب   ددت لبمدد خ  لبحثتحددحلأيثبصل  ددتسلثبحدد ملحم مددجع رلبحث ددحلثهددرل)
لعل لبحم مجع كنلسرلثقجلثبح ل.لمل(لثلثلجلب يبلبحمفتم البالمف   

ف جاددكنلث ددنلثددالضللدد لبتالهدد برلت دد  لعدد يل  دد يل ددنلبحمل: اإلهدار)خسةةران المفحوصةةين(-د
(لثحدالض دنلأيلإهد برلسدرلعد يلبحطتحثدتصلإث دتءل237للض2007ب  فالبح  تئج.ل)بحثطشلثأرجل ة د ضلل

 س  ملت فكيلبح     .
لل  مدجع رلبحث دحللتحثتصلت الب ضلللأث تتجلعنلبنلطتعلثهجلب ث لبح:  الندثار التجريبي    -  ه

 لأيلتدد ث لقددجيلضلإاللض ددنلح دديبلبح ت ددأث ددتءل دد ملتطبكددهلبح    دد ل ددتليددمث لمددلثتلسددرلن تئ  ددتلضلثحددال
 ب ضلحتالصلبحغ ت لبالع  تييلحسفلبحم مجع كنل

 السالمة الخارجية للتصميم التجريبي :رابعاا : 
ثةللددد لر دددتلبح رجددد لبح دددرليددد م نلسك دددتلبحثتحدددحلبح   ةبدددرل دددنلت مددد الن دددتئجلبحث دددحلعلددد ل جبقدددنلل

ثح  لكدددهلبح دددف  لل(243لض2009جضلت  ةب ددد ل متثلددد لأثلعلددد لبحم  مددد لبحسبك )بح دددتيريلثأردددجلحلددد
لبحخترج  لحل لم الي ث رلبح  ط ملعل لبح جب  لبآلت   

ضلث دتلضلددك  لهدديبللهدديبلبح ت د لسددرلن دتئجلبح    دد لتد ثك حلددمتةلعد  لتدد   ل: المةةادة  درسمة -1
ر دد رة للرلبحمددتيملسددرلبحم رمدد تة   رمددضلعلدد لن ددتئجلبح    دد لقددت لل ددنليقدد لث جيددجع  لبالجدد بء

 .اتبط ل(لر ف  ثبحلل بح   ةب )لبحم جع كن

ل بحم رملإيبرم  لحل لتمجلبح  ط ملعل لهيبلبحم  ك لحكحلبتفهلبحثتححل توزيع الدروس : -2
ب كحلت رسل(لحل لت رة   لسرلب مبجعلحس لانلل2بحثتحدل)عل لت ظ الج ثللبح ل ل

رلنف لل  تلثس ضت لنفلسرلبلبالمف   بح     لبحل بةلبحس ةالثلل تيملبحلتبط ثلل بحم مجع تةلبح   ةب 
 (4)لرقالج ثلثقجلبح ثب لثزمتل جيالسرل
ل لمجموعتي البحثتوزيع الدروس (ل4) رقملجدول

لبح ل لبح ربم  للبحم  ك لبحم  ل للبحم مجع لبحكج ل

لب ح ل
لبح ل لب ثح للردك ز اللث فيحللأنمج بلبح   ةب  ل
لبح ل لبحلتن  للبحط ةل لبالع  تيض للبحلتبط ل

لبالث كنل
لبح ل لبحلتن  للز اللث فيحلردك للأنمج بل  لبح   ةبل

لبح ل لب ثح للبحط ةل لبالع  تيض للبحلتبط ل
 :  مستلزمات البحثخامساً :  

 : تحديد المادة الدراسية -أ



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 

 297 

 جيددجعتصل ددتيملبح    دد لثهددرللك الت رة دد تلسددرلأث ددتءلبح    دد بحثتحددحلبحمددتيملبح لم دد لبح ددرلمددلحدد يل
 يلل  جمدداللبحلددتنربحلدنللتحثددتصلحطبحم د لل     دد لبالمددف  بحلدد بةلبحسد ةالثبحلز دت لبالمدف   ل ددنل

 .(ل2021ح ت ل)للبح تيم لبحطث  
 :  صياغة األهداف السلوكية -ج

صلتلدددتالاددد تش لمدددلجز  لثبيددد  لح  بددد لعدددنلبح  ككددد لعثدددتربلبح دددلجز  لب ن دددتلب شددد بةلت ددد ال
ل  لابحدأث دتءلعمل د لسرلضلثةم نل فحظ  لث  تم لف  لثبحم جق لح ثث لسرلملجالبحم  لالللبحم شج ل

(لضلثبح دد ةلبح ددلجزرلهددجلعثددترملعددنلجملدد لإ ثترةدد لتلددنل126ضلل2010) جبس دد لضللهتأثلب دد ل
ثافتل فلفل دت بلرجمد لبحمد  لالأةلضظ د الب د لت لمد لحمف دج لأثل بد ألأثلإجد بءلأثلحق لد لتد رسل

ل80الةد لعلد لي  لد لزمدتلسدرلبح لد لبح ربمد  لضلثاللتل45    د لقلدك ملن دب تلاللتلد لعدنلللسرلس  م
لدد لزمددتلسددرلبحم تيدد ملبح ت ع دد لضلسددتح  ةلب يبئددرل)بح ددلجزر(لهددجلشدد ةل ددتصلث فحددظلضلي  

ادتالبحثتحدحلب هد بالبح دلجز  لعلد لضلبح لم د لل  لت  ي ل   دجطلبحمدتيمثلللثقتر لحلق تسلثبح لجةا
لث  دد جطلبح طبكددهل(تلدد   لرلددج لثهددرل)  دد جطلبحم  سدد لضلث  دد جطلبحف ددالضللثفثدد ل  دد جةتصل ددن

علدد لعدد يل ددنلبحم  مددكنل ددنل ثيلبحخبدد ملثبال  لددتصلحم  سدد ل دد طلشددمجح تل دد للثتددالع يدد ت
ل%80ب د لبتفدتقلأ لد ل دنللهد باربئ دالتدالت د ي لب دضلب آثسرليجءللللضللحلمتيملثا  لا تش  ت

ل.(له ست لملجز ت ل78ث  يبلأاثالبح  يلبح  تئرل)
 :إعداد الخطط التدريسية   -د 

بحمجبريلثبال  تنتصلبحم تحد لح  لكدهلأهد بال  ك د لرثم لالم  فللل  تثح ل  لض  البح خط الب ن لل
عدد لأهدد بالبحث ددحلألثح  لكددهلل(ل35ضلل2009ث جمددتئ ل   جعدد لسددرلس دد مل    دد ل  دد يمل)بحط ددتثيلضل

لددجبلل دد ملبح    دد لسددرليددجءلبحملدد رلبح ربمددرللح  رة دد تضل(ل طدد لت رة دد  لنمج ج دد ل32بحثتحددحل)
م مجعد لبح   ةب د لبح درلمد  رسلعلد لة   لحلت رلل(ل ط 16 ل)ضلث جبقب ش بةلبح لجز  لبحم  مللثل

بح ددرلمدد  رسلبتحط ةلدد لت رة دد  لحلم مجعدد لبحلددتبط لل(ل طدد 16ث)لبحدد  لالبح جحكدد يلضلنمددج بثسدهل
لددكنللثبحم خل ددنلبحخطددالعلدد لح  دد ل ددنلبحم  مددكنثقدد لعدد ةلبحثتحددحلنمددج جكنللبالع  تيضدد لض

تت الح   ددكنل فحظددتت الث ل  حددلحإلسددتيمل ددنلف لسددرلبحم ددتهجلثل بئددهلبح دد رة لثبح    دد لثعلددالبحدد 
ضلث دديحكلأادددث جلجددجه يلعلدد ل   جةدددتصلبحخطدداللأيلت ددد ي لإجدد بءثحددداليدد اللادد تش لبحخطددالض

ل. طبكهجتهالملحل
 : اكتساب المفاهيم اإلسالمية  ختبارال البحث : ةأداسادساا : 

م البملحق دددتسلبحمفدددتح ددد  لثجدددجيلأيبملجدددتهالملت  ددد الثهددد البحث دددحلضلسدددتةلبحثتحدددحلض  دددتبلإحددد لأيل
ردك ز الللأنمج بحل   العل ل  طلت ثك للبحث حلسرلر بض لبح     لثن تي  تحم مجع رللللبالمف   لل

)بال   دترلل(لسل مل دنلندجع32)لضلحيبلقت لبحثتححلبل تش بالمف   للبحمفتم اللللب   ت لللسرللث فيحل
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سلدفلعدنللعلك دتلبحثتحدحضلب  ل لبم خ ب تلسرلب ير تصلثبح ربمتصلبح رلبللد ن ل نل    ي(لل 
 جند لض ددّجيلبحمف دجصلعلدد لبحمجب ند لثبح  ددالبحلدتئ لسلددف لعدنل حددكلمد جح لبمدد  متح تلثمدد جح ل

 دد لزمددتلت مكدداللب جن ددتل بصلتلدد  الهدديبلبح ددجعل ددنلبال  ثددتربصلثقدد رت تلعلدد لت ط دد لبحمددتيملبح لم
ل(ل.224لض2009زتس ل) ل الضلةم نلبم خ ب  تلسرلحلجللبحم  س ثللا قلعتل

 لختبار :صياغة فقرات ا -1
 ددنل جيددجعرللقددت لبحثتحددحلب عدد بيلب  ثددترلبح ددتحرلث ددحلح دد  لثجددجيلأيبملجددتهالملت  دد الثأهدد بالبح

ثهجل حكلبح جعل نلبال  ثتربصلبحييلضلد  لف د لبح دمبللثبالجتبد لسدرلادجرمللنجعلبال   ترل نل    يل
(لإحد ل3))بالجتبدتص(ل دنلر بئ ل    يملإح بهتلاد    لثب   ةدتصل تلئد لضلثة دجةلعد يلبحبد بئ ل

ضلل2008(لإجتبددتصلضلف خ ددترلبحطتحدد لبالجتبدد لبحلدد    ل ددنلرددكنلتلددكلبالجتبددتصل)لعط دد لضل5)
 (ل310
 تصحيح الختبار : -2

ثيددد لبحثتحددددحل  ددددتيك لح لدددد  البالجتبدددتصلعددددنلسلدددد بصلبال  ثددددترلسدددرليددددجءلأير ددددتصلبحمجيددددجعل
لعل لبح  جلبآلتر ل,ثبح ربمتصلبحممتثل ل

ل    لعنلز لسل مل نلسل بصلبال  ثترل. ملحإلجتب لبحلت ط ليرج لثبحل-ل1
لت ط لبالجتب لشك لبحل    لأثلبحم  ثز لأثلبح رلت لمنلإجتر كنلاف ب ل.ل-ل2
لل: الختبارصدق  -3

(ل117ل,2005)بحددد ح مرلثبحم ددد بثيل,لضللددد لبتحلددد قلهدددجلبةلضقددد  لبال  ثدددترل دددتلثيددد لحق تمددد 
م  مدددددكنل دددددنل ثيل ل  مجعددددد ل دددددنلبحثح ددددد ةلبح  لدددددهل دددددنلاددددد قلبال  ثدددددترلتدددددالع يددددد لعلددددد

بح  د يفصلعلد لتدالأجد بءلب دضلثللبال  لتصلثلل ل   البالعد ب لعدنل د طلادفح  لبحفلد بصل
ل(ل%ل80لتتفدتقلأ لد ل دنل)ضلثق لع لبال  ثدترلادتيقت لبلأ ل ل   تمثح سجةللسل بصلب يبمللع يل نلل

لث يحكلتالبح  لهل نلبحل قلبال  ثترلظته ةت .لبحم  مكنل ن
 : الختبارل  ق الستطالعيالتطبي  -4
ب ددتةل دد طلثيددج لأمددئل لبال  ثددترلثت ل متتدد لثلت  يدد لبحددال نلبحم دد   قلحإلجتبدد لعددنلب مددئل لثلح

ل(76إض تيلبحلجملبح مككالة لحسد لسلد مل دنلسلد بصلبال  ثدترلثلح دت لثثدتصلبال  ثدترضلب  دترلبحثتحدح)
ح سدددددجةلبح ك ددددد لبح ددددد  كنلحلب دددددتصللبحلدددددنلبحلدددددتنرل  جمدددددالسدددددرل  جمدددددط للتحثدددددتصل دددددنلللتحثددددد ل
ت دد ك للف دد ثتددال2022ل 1 لل5بحمجبسددهلعلددك السددرليددج للب حدد للالمدد طفع  لضلإ للبددهلبال  ثددترب

(لي  لددد لث  ددد ل40(لي  لددد ضلثأ ددد للتحددد لثزدددتةل)30  دددنلبن  دددتءلأثلللتحددد ل دددنلبالجتبددد لثزدددتةل)
ل(لي  ل .35ح ت لبحم جمالبحال  رلثج لأةلبحال نلبحم    قلال متللبالجتب لهجل)

 عوبة الفقرات :مستوى ص  -1
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تالإض تيل  ت  لبحل ج  لحس لسل مل نلسلد بصلبال  ثدترلعلد لثسدهل  تيحد لبحلد ج  لبح درلت بثحدجل
ل.ت  ل لبجح لثاتح  لحل طبكهل(لل متلي للعل لأةلسل بصلبال  ثترلجم   تل0,78-0,36ركنل)

بال  ثترلض د للةإضلثة لل حكلعل لأةلسل بصلبال  ثترلجم   تلت  ل لبجح لثاتح  لحل طبكهلضلإ لل
لللللللللللللللللللللللل(106ض1989)ممترالثآ  ثةضل(0.80-0.20اتح تلإ بلزتةل  ت  لا ج  لسل بت لي  بث لركنل)

 يز الفقرة : يقوة تم -2
تالتل  البالجتبتصلضللتحثتصلحل   العل ل  طلافح  لبال  ثترلثثيج لسل بت لف متلضخ لبحط

%(لل50(للتحثدتلضلثل)38ح درلتشدم ل)  مجعد لعل دتلبل%ل(ل50ثق لتدالتل د م تلإحد ل  مدجع كنل)
ثبح  دددبجلبحلدددجملبح مككالةددد لحسددد لسلددد مل دددنلسلددد بصلبال  ثدددترل ل(للتحثددد38  مجعددد لين دددتلبح دددرلتشدددم ل)

(لثيرجددد لح ةددد ل0.05رجبمدددط لبمددد خ ب لبال  ثدددترلبح دددتئرلح ك  دددكنل  ددد لل كنلثع ددد ل  ددد جطليالحددد ل)
 دنلسلد بصلبال  ثدترلثأادثاللت ديالأضد لسلد ملحديبلحدالل(55ض0-32ض0(لضلثثج لأن تلتل لركنل)49)

ل.جتهالبللبالمف   لب  ثترلبحمفتم ال
 ثبات الختبار :  -3

 Kuder – Richard)لل(20رة شتريلمجةل)ل–ريلبتم خ ب ل  تيح لزجلتالبح    ل نلثثتصلبال  ثترلل

  ثدترلة دجيلبح دب لسدرلب   دترلهديالبحم تيحد ل ند لضم دنلتطب ل دتلسدرلبالثلح  دت لبحلثدتصللل( 20 ,
ل,إ ددتلادد    لس   دديليرجدد لثبحدد ملثأ ددتل تلئدد لس   دديلاددف بلةليرجدد لبالجتبدد لعددنلبحفلدد محددييلتسددجلب

ل.ل(لثهجل  ت  لثثتصلعتلل0.83ث لدل  ت  لبحلثتصل)
 ق أداة البحث : ي تطبسابعاا : 

سلد لل(2020 1 16ل) طبكهلسربح   لبالن  تءل نلثلل2021 11 7بح     لبحثتححلسرلتطبكهلللر أ
ب   ددت لبحمفددتم اللتددالتطبكددهلب  ثددترحكددحللأمددبجع(ل10بم دد لل)لأيلت ل(ليج دد70)ل   دد بمدد م صلبح 

ل.ل(2022 1 16بحم مجع كنلبح   ةب  لثبحلتبط لر ترةخل)للتحثتصلعل للبالمف   
 الوسائل اإلحصائية :: ثامناا 

ل( Lind &other , 2001 , 385 )     للللللللللللللللللبال  ثترلبح تئرلح ك  كنل   لل كنل-1
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(281لض2010)عف ضللللللللللللللللللللللللللللللللل.للللللللللللللللل(2 تيل)    لز ل-2
ل(ل264لضل2009لض) ل الل.للللللللللل[ل KR – 20]لل20-رة شتريلمجةلل–  تيح لزجيرلل-3
ل(301ضلل2013)عف لضللللللل.لللللللل ثترلح  ت لا ج  لسل بصلبال  لل  تيح لبحل ج  ل-4
ل(150ضصلل2010بال  ثتر.لل) جبس  لضلل  تيح لقجملبح مككال لح  ت لبحلجملبح مككالة لحفل بصلل-5

 عرض النتائج ومناقشتها : 
 أول : عرض النتائج :
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جل ل دثل(لح ك  دكنل  د لل كنلضلt.test لبال  ثدترلبح دتئرل)ببمد خ للتدالبحث دحللس يد   نلهدياللللهحل  ل
(لثهرلب ب ل نل49(لث  رج لح ة ل)0.05(لع  ل   جطليالح ل)3،344  لبحم  ج  ل)بحق م لبح تئ

بصليالحددد لإحلدددتئ  لرددددكنلثلظ ددد صلسدددد ثقل للعل ددد ثلضلل(2،0115بحق مددد لبح تئ ددد لبح  ثح ددد لبحثتح دددد ل)
ل.ث يحكلت سضلبحف ي  لبحلف ة (ل5ج ثلل)ثلضللبحم مجع لبح   ةب  ل ل ملبحم مجع كنلثح

 التائي لمجموعتي البحث في اختبار اكتساب المفاهيم اإلسالمية  تائج الختبار ( ن5جدول )

المتوسط  العدد  المجموعة
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

القيمة  
 المحسوبة

القيمة  
 الدللة  الجدولية 

 3،5322  23،6800  25 تجريبية
3،344 2،0115 

يوجد فرق دال 
عند مستوى 

 3،66354 20،3077  26 ضابطة (0.05)

 : مناقشة النتائج : ثانيا
للب   ددت لبحمفددتم الب  ثددترض ددالثلبحثتحددحلتفددجقلبحم مجعدد لبح   ةب دد لعلدد لبحم مجعدد لبحلددتبط لسددرل

ل لإح ل تلض ترل
عددددل لجدددي لبن ثدددتالبحطددددتحثتصلث بيل ددددنلتدددد زكالهنلثتدفسكدددد هنللرددددك ز اللث فيدددحللأنمدددج بلمدددتع لل-1

لتيملب   ت لبحمدفتم ا. ةلإح  رلتمييل دنلأمتحدك لبح د رة لبح  يل لبحلرجاف ِل
ق لأظ  للبد   لبحمدفتم البالمدف كد لثعدفق لهيالبحمدفتم اللردك ز اللث فيحللأنمج بإةلأندمج بللل-2

ب ل تلضل مدتلمتع لعدل لس الهديالبح ددفقتصلثب   تردد تلعددل لبح  دجلبحلد  اضلثهديبليمزد لأةللل د 
بيلبح ربمكددددد لبح ددددرلت مكدددداللر ددددد ببالزبدكددددد لردددددكنل دددددنلبحمدددددجلل كددددد  دددددتيملبحلدددد آةلبحسدددد ةالثبح   كددددد لبالمدف

ل دجيجعدتت ت.
ق لأثترصلبه مت لبحطتحثتصلثج ددل نلأ لد لستعدلكدد للردك ز اللث فيحللأنمج بإةلبم خ ب ل طجبصللل-3

لهددديبلب نددددمج ب ض مددد لعددددل لتجسكدددد لع لددد يلبح شدددجةهلثبح دددد  يلحلددد ربصللسدددرليب ددد لبحلدددنل,ل ةَّ
عدددل لبح  ددتؤللعددنللمددتليس  ددنلإحدد لبالع مددتيلعدددل لأنف دد نلثقدد رت نئ نلبحمددد  سرل بحطتحثددتصلث  دددت

بحمجيدددجعتصلبحم رثمددد ضلبمدددتلضخفدددنل ددددنلبحددد ثتكنلبحدددييلض دددجيلبحلدددفجالبح دددرلتدددد رسلبتحط ةلددد ل
ل.لبالع  تييد 

نلعدل لر دتءل د  س  نلأث دتءل  دت  نلبتح  يد ل ددل دنلق رملبحطتحثتصلللردك ز اللث فيحلللأنمج بيالة لللل-4
تلعدددل لبحف دداضلثهدديبليددمييلإحدد لت مدد خلبحمد دددلج  لبط ةلدد لبحم ددت لب نف دد  نل مددتلض  ددد لت دددلم نلقتئمدد 

ل د ظم لض   لبم د عتؤهتلثتطب ل تلسرل جبقنل شتر  .
لالمقترحات و التوصيات و  الستنتاجات 

لترل ح تحرلضم نلحلثتححلبةلض    جل تض سرليجءلن تئجلبحث حلبللالستنتاجات :اولا :  
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 دنلبحطتحثدتصل  دجرب لأمتمد ت لسدرلعملكدد لبح  ددلاضلإ للض  د  ردك ز اللث فيحلللج بأنمبةلبم خ ب لللل-1
يددمييلإحدد لبحمشددترز لبحفّ تحدد لثبح دفتعددد لبالض ددترّرلرددكنلبحطتحثددتصللددجبلل دد ملبح    دد لثهدديبل ددتلتمزدد ُال

ل د ظم ت.لثب ير تصلبح ربمتصل
تل لبحم بحددد لبح ربمددد  لزجن دددسدددرلزتسدددل  ل م ددد بح مل ددد لبحسدددرل رددددك ز اللث فيدددحللأنمدددج ببمددد خ ب لل-2
ل.   جطلبحمتيملبح ربم  بح لم  لبح رلي لم  تللبشل ل   جطلبحمجبيل  تم ل  لت

بم شد ترلبحطتحثدتصلب هم د ل دتيمللإحد سدرلعمل د لبح  لد ال  ردك ز اللث فيدحلللأنمج ببم خ ب للللأيطلل-3
ل.لح ي   بلبحكج   لتت نثبم فتيت نل   تلنظ بلحلل  تلبحمثتش ملب  لبالمف   بح     ل
 التوصيات :  ثانياا : 

  ل حلثبم   تجتت ليجارلبحثتححلبمتض ترسرليجءلن تئجلبحثل
بددإر ب لبحمفدتم الثتجج دد لبحطلثد لن ددجلل  تضد علد لبحلث  رمددتت تلبالمدف   بح    دد للحدحل  رمدرلل-1

 لعمل دددتت السدددرل مترمدددلب هم ددد  طدددرلحلم  لمدددكنلتلتأن دددب ل طدددجبصلتددد رة لبحمفدددتم اللثلبمددد   تر ت
ل.ه   لث ةتيمل ب بت ابحيل
أثل  رمدددتت تلبإشددد بالبحلددد بةلبحسددد ةالثبح د  كدددد لبالمدددف   لإعددد بيليثربصلتطجة ةدددد لحم رمدددرل دددتيملل-2

أمددددتتيمل  خللددددكنلبط بئددددهلبح دددد رة ,لتددددالثيهالردددددتح طجربصلثبحم دددد   بصلسدددددرلبح مددددت بلثل بئددددهل
ل.أنمج بلردك ز اللث فيحلبح  رة لبح  يل لث د  تل

ل  المقترحات ::   ثالثاا 
بم سمتال لحلث حلبح تحرلث   الس الآستقل   لبل  لحث جنلأ  طلضل   لبحثتححلإج بءلبح ربمتصلل

 :بآلت  
لتحثتصلبحلنل  ت لبحمفتم البالمف   لح طلللسرلب ل بتر تةلأنمج بأث  لحم  س إج بءليربم لل-1

ل.لبح بب لب يرر
للسرلحلنلبحخت  لب يررلتحثتصللبل لك تلسر م كثتناللأنمج بلبث حم  س لإج بءليربم لل-2

ل.لثت م  لبح فسك لبح جبسلرللبحل بةلبحس ةالثبح     لبالمف   ل تيم
 * القران الكريم المصادر العربية واألجنبية :

ضلمهةةارات التفكيةةر فةةي تعلةةم اللغةةة العربيةةة وتعليمهةةا(ض2007إردد بم اضلاددفتءل  مدد ل  مددجيض)ل-1
 ب رية.لبح ج ة ضلعمتة_ضل مم  لحجرسلبح ثح  لحل ش لثل1 
ضليبرلبحم ك ملحل ش لثبح ج ة ل2ضل علم النفس التربوي (ل2009أرجلجتيثضلاتحال  م لعلرل)-2

 ب رية.ل–ثبحطثتع ضلعمتةل
ضليبرلبحفسد ضل1ضل دليل المعلم في التربية اإلسالمية(ل1990ب ريضل  م لعب لالبحم د يل)بح-3

 .ب ريةل-عمتة
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مناهج البحث العلمي تصةميم البحةث (لضل2007 لضل) لزت  لأرجل ة بحثطشلضل  م لثحك لثس ة-4
 ب ريةل.ل-ضليبرلبحم ك ملحل ش لثبح ج ة لضلعمتةلل1ضل للوالتحليل اإلحصائي

األسس المنهجيةة والسةتخدامات (.2009بح تيريلضلع نتةلح كنلثة لج لعب لالأرجلحلدج)-5
 ب رية.ل-ثبح ج ة ضلعمتةليبرلث بءلحل ش ضلاإلحصائية في بحوث العلوم التربوية واإلنسانية

بحم  لددد لزل ددد لبح    ددد لحل لدددج للالمةةةؤتمر العلمةةةي الةةةدولي العاشةةةر(ضل2020جت  ددد لتس ةدددجضل)ل-6
 .ل2صلل26ل-25بالن تن  لحلم مل

 ش  لشثت ضليضتح .لالمؤتمر العلمي الثالث،(لل2009جت   ليضتح ضلزل  لبحم لمكنلضل)ل-7
ضلأب تنلبحك  جالضللإلسالمية وأساليب تدريسهاالمفاهيم ا(لض2000بح فيلضل تج ل زرللض)ل-8ل

ل.ل16جت   لبحك  جالضلبح لج لبالن تن  لثبالج متع  لضلبح  يلبحلتححلضلبحم ل ل
اثةةةر اسةةةتخدام طريقةةةة السةةةتجواب فةةةي اكتسةةةاب المفةةةاهيم ضل(2011)، ثدددترلضلنددد طلحلمدددتةبح-9

ح    دد لب متمدد  لضلبح دد يل لأب ددتنلزل د لب  لددل،الصةةف الثالةةث البتةةدائي  تلميةةذاتلةةدى  اإلسةةالمية
 .100(لضلجت   لبحمجا لضلصل11(لضلبحم ل ل)1)

"فاعليةةة اسةةتخدام اسةةتراتيجيات اإلقنةةاع فةةي (ض2015بح  كلددرضلت ددتنرلر ددجل ثددترالعجةدد لض)-10
 ضل)رمدتح ل تج د ك لشكد ل  شدجرم(,لإكساب المفاهيم الفقهية لةدى طالبةات الصةف الثةاني الثةانوي 

 ضلجت   للكث . ل  لبح     
ضليبرلبحم ددددك ملحل شدددد لل1ضل لمقدمةةةةة فةةةةي التربيةةةةة(لضل2003بحخجبحدددد ملضل  مدددد ل  مددددجيلضل)-11

 ب ريةل.ل–ثبح ج ة لثبحطثتع لضلعمتةل
ضلاد  تءلض طددتب لل1ضل لمةةدخل فةي التربيةةة(لض1995بحخجبحد ملضل  مد ل  مددجيلثلآ د ثةض)ل-12

 بحس ت لبحم رمرل.
ضلث برملل1ضل للالتةةةةدريس العامةةةةة طةةةةرق (لضل1993ضل)للثآ ددد ثةللخجبحددد ملضل  مددد ل  مدددجيلبح-13

 بح     لثبح  ل الضلبح م جرة لبح م   .
التةةدريس الهةةادف ) مةةن نمةةوذج التةةدريس   باألهةةداف إلةةى (ضلل2004بحدد رةجلضل  مدد ضلل)ل-14

 ضليبرلبحس ت لبح ت  رلضبح كنلضلب  تربصلبح     لبحم   م.ل1(لضل لنموذج التدريس بالكفايات
القيةةةاس والتقةةةويم فةةةي (لضل2005يلثعددد نتةل  مدددجيلبحم ددد بثيلضل)رلضلإح دددتةلعلكدددجلبحددد ح م-15

 بح  بقل.ل–ضل  ي ة ليبرلبحس  لحلطثتع لثبح ش ضلب  بيلل2ضل للالعملية التعليمية
أسةاليب حديثةة فةي تةدريس قواعةد (لضل2004بح ح مرلضلل لعلرلثزت  ل  مجيلبح ح مرلضل)-16

 ب ريةل.ل-ةلثبح ج ة لضلعمتضليبرلبحش ثقلحل ش للاللغة العربية
اللغةةةة العربيةةةةة (ضل2003بحددد ح مرلضلددد لعلدددرلح دددكنلثمددد تيلعبددد لبحسددد ةالعثدددتسلبحدددجبئلرضل)-17

 عمتة.ل-ضليبرلبحش ثقلحل ش لثبح ج ة 1ضل مناهجها وطرائق تدريسها
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ل–بح دالءلب ثللضلب د بيللالموسوعة التعليمية المعاصةرة ،(لضل2014 بي لضلم  لثآ د ثةلضل)-18
 .بح  بقل

ضل  زاللييبجنجلح د ددلدد الل1ضل للمةناهج البحث التربوي (لض2017حك رلعب لبحس ةالض)للبحالهكد يض-19
 بح فسكد لحل ش ضلعدمتةل

رؤيةةةة مةةةعاصرة لطةةرق التعلةةيم  –استةةةراتيجيات التةةدريس (لضل2003 ة ددجةل,لح ددنلح ددكنل)-20
  ل ل.ل–,لعتحالبحس  ل,لبحلته ملوالتعلم 

التجاهةات الحديثةة فةي طرائةق (ضل2014فدتجرل,ل)ربئد لإيرةد لبحخبح ت  بئرضلقلرل  م لثل-21
 ب رية.ل-ضليبرليجل لحل ش لثبح ج ة ضلعمتةل1ضل للالتةدريس

منةاهج التربيةة اإلسةالمية (لضل2003بح ت جا,لم  ثةل  مجيلثه طلعلرلججبيلبحشم يلض)ل-22
 .لب ريةل–,ليبرلبحم تهجلحل ش لثبح ج ة ,لعمتةل1,ل لوأساليب تطويرها

اثر أنموذج بيركنز وباليث فةي تحصةيل مةادة (لضل2017ضلنجرلبحم لمد  ثةلضل)لبح لطتنرلل-23
التةةاريا األوربةةي الحةةديث والمعاصةةر وتنميةةة التفكيةةر اإلبةةداعي لةةدى طالبةةات الصةةف الخةةامس 

لضلزل  لبح     لب متم  لضلجت   لبتر ل.للرسالة ماجستيرضللاألدبي
ضليبرلل2ضل للس والتقةةويم فةةي التربيةةةمبةةادا القيةةاضلل(1989مددمترالضلعالةدداللثآ دد ثةلضل)ل-24

 ب ريةل.ل-بحفس لحلطثتع لثبح ش لثبح ج ة لضلعمتةل
,جمع دددد لل1, لالثقافةةةةة اإلسةةةةالمية أسةةةةاليب التةةةةدريس(ل,ل2005بحشددددت رل,  مدددد لعمدددد ل,)-25

 ب ريةل.ل–بحم تسظ لعل لبحل بةلبحس ةال,عمتةل
اسةتراتيجياته  -مهاراتةه  -فعال تخطيطه التدريس ال(ل.ل2009بحط تثيل,لعفجل لدطف ل)-26
لب ريةل.ل–,ليبرلبحم ك ملحل ش لثبح ج ة ل,لعمتةل1,ل لتقويمه -

أثرإسةةتراتجيتي النمذجةةة واأللغةةاز الصةةورية (ل2013بحعثددتيي,لأرةددجلإمددمتعك ل لكدد لإردد بم ال)-27
 للرمدتحإلسةالمية   فيتنمية التفكير التأملي لدى تلميذات الصف الرابع البتدائي في مادة التربية ا

 زل  لبح     لب متم  .ل- تج  ك لشك ل  شجرم,لجت   لبحمجا 
ضلل2ضلبلالمرجةةةع فةةةي تةةةدريس علةةةوم الشةةةريعة(ل1997عبددد لاضلعبددد لبحددد حمنلادددتحالضل)-28

  مم  لبحجربقلضلب رية.
بةةين النظريةةة لتصةةميم التةةدريس(لضل2011بح دد ثبةلضل ةدد لمددل متةلف  مدد لسددمبيلبح جب دد ملضل)-29
 ب ريةل.ل-رلبحم ك مللحل ش لثبح ج ة لضلعمتةلضليبل1ضل لطبيقوالت
اثر استراتيجيتي كلةوز مةاير (لضل2012بح البثيضلح نلعلرلس حتةللثن طلف ل لبح مكلرل)-30

وميرل تنسةون فةي اكتسةاب المفةاهيم والحتفةا  بهةا لةدى طالبةات الصةف الثةاني المتوسةط فةي 
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جت  دد لل-تشدد ةنلب ثل,للزل د لبح    دد للبح د يلبح شدد ثة,,ل  لد ليربمددتصلت  جةدد ,لالتربيةةة اإلسةةالمية
 ب  بي.

مكةةارثي فةةي اكتسةةاب طةةالب  –اثةةر نمةةوذجي داريفةةر(ل2014بح ددالبثيضلنشددجبةل جسددهلقتمددال)-31
ضل)أل ثح ليز جربالشك لالصف الخامس لبعض المفاهيم الجغرافية وتنمية تفكيرهم فوق المعرفي

   شجرم(ضلزل  لبح     ضلجت   لتس ةج.
فاعلية أنمةوذجي المنظمةان التخطيطةة والمكعةب فةي (ل2017  م لمد ك ل)بح  تاضلحلمتةلل-32

)أل ثحد للاستيعاب طلبة الصف الرابع األدبي لمفاهيم التربية اإلسالمية وتنمية تفكيرهم التأملي
 يز جربالشك ل  شجرم(ضلجت   لبحمجا ضلزل  لبح     .

ضليبرلل1ضل للريس الفعةاللحديثة في التةدالستراتيجيات ا(لضل2008عط  لضل   نلعلدرل)-33
 ب ريةلل.ل-افتءلحل ش لثبح ج ة لضلعمتةل

ضل لالبنائية وتطبيقاتهةا اسةتراتيجيات تةدريس حديثةة (لضللل2015عط  لضل   نلعلرلضل)لل-34
 ب ريةل.ل-عمتةلضليبرلبحم     لحل ش لثبح ج ة لضلل1

ضليبرلل1 لضللثس النفسةةي الحةةديإتقةةان القيةةا(لضل2013عددف ل,لاددف لبحدد ينل  مددجيلضل)ل-35
 ب ريةل.ل-بحفس لنتش ثةلث ج عجةلضلعمتةل

األسةاليب اإلحصةائية السةتدللية فةي تحليةل بيانةات (ل2010عف ضلادف لبحد ينل  مدجيل)-36
 ضليبرلبحفس لبح   رضلبحلته م.2ضل البحوث النفسية والتربوية والجتما ية

ضلعمدتةلضللية للطباعة والنشرالمفاهيم العلم(لضل2014علجبةلضليجمنلستي لضلثآ د ثةل)ل-37
 ب ريةل.ل

ضلبحمطث دد ل3ضل القيةةاس والتقةةويم فةةي العمليةةة التدريسةةيةلض(1993عددجيمضلأحمدد لمددل متةل)-38
لبحجل   ضلب رية.

التربيةةة اإلسةةالمية واسةةتراتيجيات تدريسةةها وتطبيقاتهةةا (ضل2010بحع تادد ملضلثحكدد لتجسكددهلض)ل-39
  ة لضلعمتةلضلب ريةل. ملحل ش لثبح جلضليبرلبحم كل1ضل لالعملية

يبرل،  1 لاتجاهةةةةات حديثةةةةة فةةةةي تقةةةةويم المنةةةةاهج ، (لضل2013ق ندددرلضل  كددد مل  مددد لضل)ل-40
 ب ريةل.ل-ب ا قتءلحلطثتع لضلعمتةل

ضلبحم  ثدد لبح لدد ة ل1ضل اسةةتراتيجيات التعلةةيم وخةةرائط الةةتعلم(ل2017ق نددرضل  كدد مل  مدد ل)-41
 بح     .لحل ش لثبح ج ة ضلجم جرة ل ل 

اثةر اسةتعمال أنمةوذجي النتقةاء وفرايةر فةي اكتسةاب (ل2008تظالضلرش لإممتعك لجدجبيل) -42
المفةةاهيم اإلسةةالمية وتنميةةة التفكيةةر الناقةةد لةةدى طالبةةات الصةةف الرابةةع العةةام فةةي مةةادة التربيةةة 

 )أل ثح ليز جربالشك ل  شجرم(لزل  لبح     ضلبرنلرش ضلجت   لب  بي.لاإلسالمية،
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القيةةاس والتقيةةيم وأسةةاليب القيةةاس والتشةةخيص فةةي  (لض2010فلددالضل)بس دد لضلت  ددك ل  جل-43
 ب ريةل.ل-ضليبرلبحم ك ملحل ش لثبح ج ة لثبحطثتع لضلعمتةلل3ضل للالتربية الخاصة

النمةةةاذج الحديثةةةة فةةةي المةةةنهج والتةةةدريس (لضل2017بحم ددد جييلضل  مددد لحمكددد ل  ددد يلضل)-44
 ية.ب رلل- ضلعمتةلبح يجبةلحل ش لثبح ج ةلضلوالتقويم

ل1ضل للاستراتيجيات التدريس في التربية الرياضةية(لضل2008 لطف لضلعفتالعلمتةلضل)-45
  ل ل.ل–ضليبرلبحجستءلح ن تلبحطثتع لثبح ش لضلبالم   رة ل

ضليبرلل3ضل للالقياس والتقويم في التربية وعلم الةنفس(لضل2009 ل الضلمت رل  م لضل)لل-46
 ب ريةل.ل-تةلثبحطثتع لضلعملبحم ك ملحل ش لثبح ج ة 

ضلجت  د لب د بيلضل  ي ةد ليبرلبحس د لل،أسس التربية(1993   يلضلعثتسلعب لثآ  ثةلضل)-47
 حلطثتع لثبح ش ل.

ضليبرلبحس ت ل۲ضل أساليب تةدريس العةلوم في المرحلة األساسيةة(ضلل۲۰10بح جة يضل ة ضل)لل-48
 كد لبحم د  م.بح ت د رلحل ش لثبح ج ة ضلبح كنضلب  تربصلبح   

المةةةةدخل البنةةةةائي نمةةةةةاذج  (ض2012ضتمددددكنلضلثبثددددهلعبدددد لبحسدددد ةالث ة دددد لحمددددالملربجددددرلضل)ل-49
 بح  بق.ل-ضل   ث لنجرلبح  نضلب  بيل1ضل لواستراتيجيات في تدريس المفاهيم العلمية

50- Black,p.Harrison,c,Lee,c,marshall,B,wiliam,D&press,O.U,(2003) 

:Assessment for learning ;putting it in to pracitcem( lst ed) .new york: 

open university press. 
51- Gardner,H,E,(2006);Multipieintellingences;NewHorizonintheoryand 

practice(2nd ed) .Basic Books. 

52- Hetland lois & Presidendent and fellows of Harvad                

College (on behalf of project Zero) , (2005)  Mixing it Up in the 

Assessment funne project   Zero & WIDE Word. 

 

53- Reigeluth   C  M. (2009)  ,Instructional –Desing Theories 

and modeis   Volume lll: Building a Common Knowledge Base 

(1st ed) Routledge 
 

54-Lind ,A. Douglas & Other , (2001) ," Statistical Techniques  

Business and Economics " , 11th  ed. Mc Grow-Hill  Company,  New 

York  . 

 


