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البحث :ملخص 
أسلوبي الترغیب والترهیب في تنمیة القیم فاعلیةیهدف البحث إلى التعرف على 

طالب الصف األول المتوسط ولتحقیق هدف البحث وضع الباحثون الفرضیة اإلسالمیة، لدى

الصفریة اآلتیة:

بین متوسط تحصیل طالب ) ٠.٠٥"ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

المجموعة التجریبیة األولى الذین یدرسون بأسلوب الترغیب ومتوسط تحصیل طالب المجموعة 

التجریبیة الثانیة الذین یدرسون بأسلوب الترهیب في اختبار تنمیة القیم اإلسالمیة". 

بحث اختار الباحثون متوسطة قتیبة بن مسلم  التابعة لتربیة نینوى لتطبیق تجربة ال

الضبط الجزئي لمجموعتین تجریبیتین، قسم  يلتكون میدانًا لبحثهم، واستعمل التصمیم التجریبي ذ

الباحثون األسلوبین (الترغیب والترهیب) على شعبتین من طالب الصف األول المتوسط على نحو 

ة األولى في المجموعة التجریبیاً ) طالب٣٠بواقع (اً ) طالب٦٢عشوائي، وبلغ مجموع عینة البحث (

) طالب في المجموعة التجریبیة الثانیة، وقد أجرى الباحثون عملیة تكافؤ المجموعتین في ٣٢و(

متغیرات (العمر الزمني، ودرجات الطالب في مادة التربیة اإلسالمیة للصف السادس االبتدائي 

، والتحصیل الدراسي لآلباء واألمهات)٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨للعام الدراسي 

) هدفًا معتمدین ٦٠یم التجربة، وصاغوا لها أهدافًا سلوكیة بلغت (وحدد الباحثون ق

على تصنیف بلوم في المجال المعرفي للمستویات الثالثة األولى (المعرفة، الفهم، التطبیق) ودرس 

احد الباحثین مجموعتي البحث بنفسه في التجربة التي استمرت فصًال دراسیًا كامًال، وأعد 

فقرات االختیار من متعدد، ) ِفْقرة من نوع٣٠میة في قیم التجربة تتكّون من (الباحثون اختبارًا للتن

ولغرض التثبت من صالحیة استعمالها للطالب، عرضها الباحثون على مجموعة من الخبراء 
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للتعرف صدقها الظاهري، ثم طبقوها على عینة استطالعیة لقیاس مستوى صعوبة الفقرات، 

ومعامالت فعالیة بدائلها غیر الصحیحة، واستعمل الباحثون الوسائل وسهولتها والقوة التمییزیة، 

اإلحصائیة اآلتیة في بحثهم: (االختبار التائي لعینتین مستقلتین، ومربع كاي، ومعامل ارتباط 

بیرسون، ومعامل الصعوبة، ومعامل قوة التمیز). 

البحث، وعند وفي نهایة التجربة طبق الباحثون اختبار التنمیة على طالب مجموعتي

) لمصلحة ٠.٠٥تحلیل البیانات إحصائیًا ظهر أّن هناك فرقًا ذا داللة إحصائیة عند مستوى (

یب).غ(التي استعمل معها أسلوب التر ولىطالب المجموعة التجریبیة األ

وفي ضوء نتیجة البحث أوصى الباحثون بعدد من التوصیات، منها:

 ىأحد ایة استعمال أسلوب الترغیب والترهیب بوصفهضرورة تأكید المشرفین التربویین أهم -١

األسالیب التدریسیة ذات الفاعلیة في التحصیل إلى جانب األسالیب األخرى. 

تأكید أهمیة التدریب وفاعلیته بأسلوب الترغیب من خالل الدورات التطویریة للمالكات  -٢

إلسالمیة بهذا األسلوب.التدریسیة، مع إطالعهم على الخطوات الصحیحة لتدریس التربیة ا

واقترحوا عددًا من المقترحات، منها: إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في مراحل دراسیة أخرى، 

والموازنة وفقًا لمتغیر الجنس وٕاجراء دراسة تقیس أثر استعمال أنواع أخـرى مـن األسـالیب التربویـة 

في التحصیل

Effectiveness of Encouraging and Frightening
(Targheeb And Tarheeb) on the Promotion of

Islamic Values for the First Intermediate Class Students
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Abstract:
The paper is aiming at knowing the effectiveness of encouraging

and frightening (Targheeb and Tarheeb) on the promotion of Islamic

values for the first intermediate class students. To achieve this goal, the

researchers have put the following zero hypothesis: "There is no

statistical signification difference on a significance level (0.05) between

the average of scores of the first empirical group students who are
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studying by encouragement (Targheeb) style and the average of scores of

the second empirical group students who are studying by frightening

(Tarheeb) style in the test of Islamic values promotion".

Quteibah Bin Muslim intermediate school, one of Nineveh

Education Directorate schools, is chosen as the applied domain for the

study. The empirical design with the partial control for two experimental

groups is used. The two styles, encouraging and frightening (Targheeb

and Tarheeb), are randomly divided by the researchers into two sections

of first intermediate class students. The research sample is consisted of

(90) students (30 students for the first empirical group, 32 students for the

second group). The researchers have made an equivalence process for the

two groups using the following variables: (age – scores in Islamic

education subject of sixth primary class for the year 2008 – 2009), and

the level of education for fathers and mothers).

The researchers have determined the values of the experiment and

formulated (60) behavioral goals depending upon Bloom classification

concerning the knowledge field for the first three levels (knowledge,

understanding, application). One of the researchers, by himself, has

taught both research groups in the experiment which lasted a complete

study course. The researchers have prepared a test of promotion in the

experiment values consisted of (30) articles from two types of selection

articles (which is multiple?). To prove its feasibility for students, these

values are reviewed by a group of experts to know the extent of its

explicit fitness. Then they are applied on a pilot sample to measure the

level of their complexity, easiness, distinguishing force, and coefficients

of the effectiveness of their inappropriate substitutes. The following

statistical devices are used: (T test , Kai square, Pearson correlation

coefficients, difficulty coefficients, distinguishing force coefficients, and

the wrong substitutes effectiveness).
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At the end of the experiment, the researchers have applied

promotion test on the two research groups. Through statistical data

analysis, a statistical signification divergence on significance level (0.05)

is appeared in favor of the first experimental group students, (group of

encouragement style).

According to the research results, the researchers have

Recommended the following :

1. The necessity of using encouraging and frightening (Targheeb and

Tarheeb) styles should be stressed upon by education supervisors as

one of teaching effective methods of scoring besides the other styles.

2. The importance of training using encouragement style through

developing courses for teaching staff, with their acquaintance with the

sound steps for teaching Islamic education.

Some suggestions were proposed such as:

Conducting a similar study on other teaching stages, making a

balance according to gender, and measuring the effect of using other

types of education styles of scoring.

أھمیة البحث:
تتجلى أهمیة التربیة كونها عملیة اجتماعیة تتفاعل مع نظم المجتمع، الن موضوع 

هو تنمیة اإلنسان، ومجتمعه من خالل ثقافته، مما یؤدي إلى تحریك المجتمع إلى الرئیس التربیة 

مستقبل أفضل.

ج اإلسالمي أفضل المناهج التي یمكن أْن یختاره اإلنسان في هذه الدنیا، ألنه یعد المنهو 

، فال یجد المتأمل تناقضًا فیه، وال --یمتاز بالكمال في كل شيء، والناتج من كمال المشرع 

  .)١٢٩: ١٩٧٨نقصًا وال عوجًا كما في المناهج البشریة  (الشرقاوي، 

ورة االهتمام بأسالیب التدریس المستمدة من وقد أشارت عدة بحوث ودراسات إلى ضر 

ة الحضارة العربیة اإلسالمیة األصیلة، وبیان فاعلیتها في تكوین جیل قادر على تحمل المسؤولی

  ). ٣: ٢٠٠٣جاري،وبناء مستقبل تربوي مشرق (الب

على أساس أنها جزء متكامل من موقف تعلیمي ى أسالیب التدریسینبغي أن ینظر إلو 

  ).٩٥: ١٩٩٨،تعلم(شحاتهلم وقدراته وحاجاته واألسالیب التي تتبع في تنظیم المجال للیشمل المتع
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وأسلوب التدریس عامل من عوامل نجاح المدرس، أو فشله، وان حسن اختیار األسلوب 

المناسب مهم في المواد الدراسیة على نحو عام، وهو أكثر أهمیة في مادة التربیة اإلسالمیة، ألن

السلوك العام للطالب بما یالئم نمیةلم یكن الحصول على المادة فحسب، بل تالهدف الرئیس 

  .)٣٣: ٢٠٠٢حقائق هذه المادة (السعدون،

حفظ المجتمع البشري وبعث عناصرمنمتالزمان عنصرانالترغیب والترهیب ویعد 

  . )٣: ١٩٨٤طمأنینته وضمان استقراره واطراد نمائه وازدهاره (االلوسي،

القران الكریم الترغیب بصیغ متعددة منها استعماله للترغیب في فعل الخیر  وقد استعمل 

َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها ١٦٠/األنعام: سورة

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى كقوله تعالى :التوسع في الرزق والبركة بیان اثر اإلیمان فيومنها

 ٩٦سورة األعراف/ْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواألرضآَمُنوا َواتَّقَ 

استعمل القران الكریم أسلوب الترهیب بدرجات متفاوتة مما جعل التأثیر مختلفًا في كما 

اَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس یَ النفوس وحسب طبیعة كل منها،

َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُرونَ 

٦/التحریمسورة 

الترغیب والترهیب ضمن أسالیب أخرى في الدعوة أسلوبيالكریم واستعمل الرسول

  .)١١٦: ١٩٨٥( النوري ، والتوجیة

األولوالصفالنداء في ماالناسیعلم لو« : اهللا رسولففي أسلوب الترغیب قال: 

 ولو إلیهالستبقواالتهجیر في مایعلمون ولو الستهمواعلیهیستهموا أن إال یجدوا لم ثم

  )١/٢٢٢البخاري باب االستهام، (رواه.»حبوا ولو ألتوهماوالصبحمةالعت في مایعلمون

 اهللا رضيعائشةإشارات عدیدة الستخدام أسلوب الترهیب فعنوفي السنة النبویة المطهرة 

شعبانمنالنصفلیلة هذه فقالالسالمعلیهجبریلأتاني«:قال اهللا رسول أن عنها

مشاحن إلى وال مشرك إلى فیها اهللا ینظر وال كلب غنم عورشبعددالنارمنعتقاءفیها وهللا

»خمرمدمن إلى وال لوالدیه عاق إلى وال مسبل إلى وال رحم قاطع إلى وال

  )٢٨٣/ ٣في لیلة النصف من شعبان ، رواه البیهقي ، باب ما جاء (

لك من خالل وقد یجمع القرآن الكریم، والسنة النبویة  أسلوبي الترغیب، والترهیب معًا، وذ

ِإنَُّه َال َیْیَئُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم الَكاِفُرونَ الجمع بین الخوف، والرجاء، كقوله تعالى : 

  .٨٧یوسف/سورة

 فقد صلحت فإن ،صالته في ینظر أن ،القیامةیومالعبدعنهیسألماأول«: وقوله

»وخسرخاب فقد فسدتوٕان، أفلح

  )٣٩٣/  ٢ه النسائي، باب أول ما یسال عنه العبد یوم القیامة ، (روا
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بمبدأ الترغیب والترهیب في التربیة حیث یرى ابن خلدون انه علماء االجتماعوقد اخذ 

ینبغي لقیم الصبي أن یجنبه مقابح األفعال، وینكب عنه معایب العادات بالترهیب والترغیب، 

  ).٣٩٩دون، ب.ت:بالحمد مرة وبالتوبیخ أخرى (ابن خل

ولهذین األسلوبین أسسهما النفسیة فهما یعتمدان على إثارة االنفعاالت، ومنها المحبة 

والخشوع والرجاء والخوف، وفیهما أیضًا موازنة بین العواطف، فال یطغى الخوف على األمل 

اإلنسان فیقنط المذنب من عفو اهللا ورحمته، وهما أسلوبان مناسبان لطبیعة النفس اإلنسانیة، ف

یخاف ویرجو، ویحب ویكره، فضًال عن ذلك، فان هذین األسلوبین مناسبان للفروق الفردیة فمن 

الناس من یصلح معه الترغیب، والثواب، ومنهم من یصلح معه الترهیب، والعقاب لتعدیل سلوكه، 

  ).٤: ٢٠٠٣(الهاشمي،معا وتعلیمه، ومنهم من یحتاج إلى األسلوبین

لترغیــب والترهیــب مــن األســالیب المــؤثرة نفســیا فــي مختلــف األفــراد ، اعلیــه فــان أســلوبي 

ویكون ذلك عن طریق اإلیحاء والتحفیز وٕاثارة نوازع الخیر فـي الـنفس البشـریة ، واسـتغالل میولهـا 

الفطریــة فیمــا یفیــدها ویحقــق ســعادتها وســرورها ویجنبهــا مــا یؤذیهــا ویكــون مصــدر شــقاقها وآالمهــا 

  .)٢٢٦ : ١٩٩٧(عبد اهللا ،

التربیة اإلسالمیة بتنمیة الكائن البشري بجمیع وتكمن أهمیة البحث الحالي في اهتمام 

أهمیة الطریقة، فضال عنخصائصه وجمیع طاقاته، واستغاللها كلها لتحقیق أهداف الحیاة 

واألسلوب المستعمل وأثرهما في انتقال األهداف التربویة من صیغتها النظریة إلى الجانب 

الذي یعنى بالمنهج المرتبط بالخبرات وأهمیة تعرف األثر الذي یتركه أسلوبا الترغیب التطبیقي، 

والترهیب في تنمیة القیم لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة وأهمیة 

المرحلة المتوسطة بوصفها حلقة الوصل ما بین المرحلة االبتدائیة والمرحلة اإلعدادیة، الن هذه 

رحلة تعد الطالب لمواجهة المراهقة وفق نهج سلیم، واالستعداد لمرحلة جدیدة، هي مرحلة الم

اإلعدادیة، وكل ذلك یتطلب الوقت والجهد في إعداده لیكون مفیدا لمجتمعه.

وتظهر أهمیة البحث كذلك في ندرة الدراسات التي تناولت أسلوبي الترغیب والترهیب 

الترغیب والترهیب في فاعلیة لى حد علم الباحثین تناولت دراسة واحدة عفضال عن عدم وجود 

.تنمیة القیم اإلسالمیة لدى طالب األول المتوسط 

مشكلة البحث
على أسالیب محدودة في التدریس، وربما یكون أسلوبًا واحدًا فقط یعتمد معظم المدرسین

لبة یتبعه في اغلب الموضوعات التي یدرسها، مما یبعث الملل في نفوس الط

   .)١٧٤: ١٩٩٢(عامر، 
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أن أسلوبّي الترغیب والترهیب لم یأخذا صداهما ولم یطبقا على وفق ویلحظ الباحثون

أثرهما الفعال على المتعلم خاصة في درس الغایة المنشودة في التربیة والتعلیم على الرغم من 

.)٣: ١٩٨٤لوسي،(األ التربیة اإلسالمیة

كونهما بهذین األسلوبینضرورة االهتمام على عدیدةوقد أشارت بحوث ودراسات 

تطبیقاتهما في الحضارة اإلسالمیة مستمدان من أصول العقیدة والشریعة اإلسالمیة فضال عن 

سؤال األتيالحالي ، بالمشكلة البحث علیه یمكن صیاغة:المستخلص).٢٠٠٣جاري،ب(ال

هل ألسلوبي الترغیب والترهیب فاعلیة في تنمیة قیم التربیة اإلسالمیة لدى طلبة الصف 

األول المتوسط وأي هذین األسلوبین األكثر فاعلیة

ھدف البحث:
یرمي البحث الحالي إلى: 

قیم التربیة اإلسالمیة لدى طالب أسلوبي الترغیب والترهیب في تنمیة فاعلیة التعرف على 

الصف األول المتوسط. 

فرضیة البحث: 
الباحثون الفرضیة الصفریة اآلتیة. لتحقیق هدف البحث وضع

) بین متوسط تحصیل طالب٠.٠٥"ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

المجموعة التجریبیة األولى التي تدرس بأسلوب الترغیب وبین متوسط تحصیل طالب المجموعة 

ة الثانیة التي تدرس بأسلوب الترهیب في اختبار تنمیة قیم التربیة اإلسالمیة". التجریبی

حدود البحث:
اقتصرت حدود البحث على : 

عینة من طالب الصف األول المتوسط في مدرسة قتیبة بن مسلم الباهلي للبنین التابعة   -١

للمدیریة العامة لتربیة نینوى. 

ن الكریم والتربیة اإلسالمیة المقرر تدریسهما في الصف األول النصف األول من كتابي القرا  -٢

المتوسط ویشتمل على( العلم ، الصدق ، الفرح ، الحلم ، التفاؤل ، النظافة ، بر الوالدین ، 

خفض الصوت ، الرحمة ، الشجاعة ) .  

.(الفصل األول) ٢٠١٠ – ٢٠٠٩فصل دراسي واحد من العام الدراسي   -٣
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حات: تعریف المصطل
أوالً: األسلوب 

سلب: َسَلبُه َسْلبًا اختلطه واستلبه إیاه. واألسلوب الطریق تأخذ فیه واألسلوب بالضم الفن لغــًة: 

).١٧٧ د ت : (ابن منظور

  ). ٣٧ :١٤٢٣والسلب الطویل (األسلوب) جمع أسالیب الطریق، الفن من القول والعمل (معلوف،

اصطالحا: 

  ).١٦: ٢٠٠٠ه: "النمط التدریسي الذي یفضله مدرس ما"  (جامل، ) بأن٢٠٠٠(عرفه جامل -

) بأّنه: "مجموعة اإلجراءات، والتدابیر أو المسار الذي ٢٠٠١(وعرفه الخوالدة وٕاسماعیل -

یسلكه المعلم في عملیة التفاعل المتبادل بینه، وبین المتعلمین، وعناصر البیئة المختلفة التي 

ه المعارف والمعلومات والخبرات والمهارات واالتجاهات في مدة یهیئها المعلم إلكساب طالب

  ).٢٤٩: ٢٠٠١( الخوالدة  وٕاسماعیل،  دة هي الدرس"زمنیة محد

)الباحث(اإلجراءات، استعملها المدرس من أما التعریف اإلجرائي لألسلوب هو: مجموعة 

.ینمادة التربیة اإلسالمیة لعینة البحث بنمطین مختلففي أثناء تدریسه

ثانیاً : الترغیب  
لغــًة:

(َرَغَب) فیه تسِمَع َرغبًا ُیَضمُّ وَرْغبًة أراده َكاْرَتَغَب وعنه لم ُیرّدُه وٕالیه َرغبًا ُمّحركة وَرْغبى وَرْغباَء 

كصحراء وُرغبًة بالضم ویحرُك انتهل أو هو الّضراَعُة والمسألة وأرغبه غیره وَرغَبه والرغیبُة األمر 

:لفیروز أباديرأى لنفسه علیه فضًال والرغُب (ایه والعطاء الكثیر وَرِغَب بنفسه عنهالمرغوب ف

٧٤: ١٩٧٨،١ .(  

اصطالحًا: 

كدة ؤ ) بأّنه: "وعد یصحبه تحبیب، وٕاغراء بمصلحة، أو لذة أو متعة آجلة م٢٠٠١( عرفه النحالوي-

عن لذة ضارة أو عمل شيء ابتغاء خّیرة ، خالصة من الشوائب ، مقابل القیام بعمل صالح، أو االمتناع

  ).٢٨٧: ٢٠٠١مرضاة اهللا، وذلك رحمة من اهللا لعباده"  (النحالوي، 

استعمل مع عینة البحث : أسلوب تعلیمي أما التعریف اإلجرائي ألسلوب الترغیب فهو 

لمادة وقبول الحق والثبات علیه ومن خالل تدریس ااالستجابة في استثارة الرغبة الداخلیةو  لتشویقهم

.موضوعة التعلم
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ثالثاً: الترھیب 
رَهب: َرِهَب َرهبًة وَرهبًا وَرهبًا بالتحریك أي خاف وَرِهَب الشيء َرْهبًا وَرهبًا وَرهبًة: خافه، لغــًة: 

  ). ١٢٣٧: د ت ورجل َرهبوت یقال: رهبوت أي (مرهوب) (ابن منظور،

اصطالحًا 

ان من اجل إجباره على فعل او اعتقاد أو تصور ) بأّنه: "تخویف اإلنس١٩٩٧( عرفه سعادة -

  ).٣٧٨: ١٩٩٧معین" (سعادة، 

) بأنه: "وعید من المربي  للمتعلم بالعقاب بهدف منعه عن ان ٢٠٠١( عرفه النحالوي -

  ).٢٨٧: ٢٠٠١یسلك سلوكا سلبیا غیر مرغوب فیه" (النحالوي،

التحذیر  على ملتشیأسلوب تعلیميأما التعریف اإلجرائي ألسلوب الترهیب فهو: 

طلبة عینة البحث واإلنذار ویصرح بالتهدید والوعید، الهدف منه تحقیق رقابة ذاتیة في نفس 

.خالل تدریس المادة موضوع التعلمتحول دون الوقوع في المخالفة لیكون حذرًا من األخطاء،ومن

رابعاً: التنمیة 
  ) ٥٤١،  ١٥(ابن منظور، د ت جوكثر زاد وَنماءَ وُنِمّیاً اً َنْمیَیْنِميَنَمىالزیادةالنَّماءُ لغــًة:

  .)١٣٧: ٢٠٠٤، (طراونة"تحقیق زیادة سریعة تراكمیة ودائمة عبر فترة من الزمن"اصطالحًا: 

أما التعریف اإلجرائي للتنمیة: تحقیق زیادة كمیة ونوعیة في القیم اإلسالمیة لدى طالب 

وب الترغیب والترهیبالصف األول المتوسط باستخدام أسل

خامساً: القیم اإلسالمیة 
القیم واحدتها قیمة وهي ما یقوم او یقدر أو یوزن به الشيء ویعود معنى القیم في المعاجم :لغة

اللغویة إلى االستقامة والسالمة واالعتدال واالستواء الذي ال زیغ فیه، والى القیام بمعنى المحافظة 

)٤٩٦،  ١٢(ابن منظور، جوالقائد والسید السایس لألمر والمالزمة والثبات واإلصالح

اصطالحا: 

مخالفتهاوُتَذمّ وُتسَتحَسن،ُتمَتَدحالتيالخُلِقّیةبأنها تلك المبادئعرفها الشاحوذ: -

اإلیمانیتمكَّنوحینتقَوى،وبهتنشأ،منهُ تعالى،باهللاإلیمانوأساُسهاالِقَیم أعظم.وُتسَتهَجن

  .) ٥٥ ، :١٩٩٧ عبد اهللا(ُعلیاقَیمٍ  إلى فیتطلَّعیسموالمسِلمیجعلالقلبِ  في

أما التعریف اإلجرائي للقیم اإلسالمیة فهي: هي المادة التي تدرس لطالب مجموعتي 

البحث أثناء مدة التجربة وبحسب تسلسلها المنطقي في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف األول 

  م.  ٢٠١٠ -٢٠٠٩ف في وزارة التربیة للعام الدراسي المتوسط والمعد من لجنة التألی
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سادساً: الصف األول المتوسط
وتشمل هي المرحلة التي تلي المرحلة االبتدائیة، وتسبق المرحلة اإلعدادیة، ومدتها ثالث سنوات، 

سنة)، وهي مكملة لما یدرسه الطالب في المرحلة االبتدائیة، وتزوده ١٤- ١٢سنوات العمر بین (

).٧: ١٩٩٦(وزارة التربیة، ه في اللغة، والثقافة العامةومات أوسع مما درسبمعل

الدراسات السابقة 
)١٩٩٥دراسة العاني (-١

دعت إلى التعرف على أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة، وأجریت هذه الدراسة في 

فیها أهم ما توصل إلیه من ذكر و بغداد،استعمل فیها الباحث منهج البحث الوصفي التاریخي، 

) في تربیة أصحابه الكرام أسلوب التحفیز نتائج منها: أن من األسالیب التي استعملها(

والتحذیر، وما یحتوي هذان األسلوبان من وسائل كالترغیب والترهیب والتشویق والترویج والتشجیع 

عراض بالوجه، والتأنیب، )العقوبة التأدیبیة كاإلوالوقایة وغیرها. ومن جملة ما استعمله (

األعمال والحرمان، والمقاطعة، والهجر وكان الغرض منها تقویم السلوك، والتنفیر من بعض 

)،المستخلص١٩٩٥العاني : المكروهة، والتصرفات الشائنة، وردع الجمیع من اقترافها (

)١٩٩٨دراسة الربیعي (-٢
القران الكریم والوقوف على هدفت إلى التعرف على أسلوبي الترغیب والترهیب في

مستویاتهما البالغیة التي تفرد بها النص القرآني بوصفه حقیقة ثابتة تستغني عن إقامة الدلیل 

علیها. ولتحقیق هدف البحث اعتمد الباحث منهج التحلیل االنتقائي، أجریت هذه الدراسة في 

تناول الباحث في التمهید بیانا (اللغة العربیة)، وقد قسم كلیة اآلداب -الجامعة المستنصریة 

لمعنى وأصل كل من الترغیب، والترهیب، وتلى التمهید فصول ثالثة ، تمثل الفصل األول في 

ثالثة مباحث، والفصل الثاني یحتوي على ثالثة مباحث أیضًا ، أما الفصل الثالث فقام بدراسة 

یب والترهیب في القران المستوى التصویري مبینا العناصر التي أسهمت في رسم صور الترغ

الكریم ، وانتهى مطاف البحث بخاتمة عرضت فیها أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث منها.

تبین للباحث من خالل التمهید أن القران الكریم استعمل األلفاظ المشتقة من (َرِغَب) على 

ا فان الترغیب اخذ معنى اختالف صیغها فكان المعنى الغالب علیها هو الدعوة إلى تقوى اهللا، لذ

التحفیز على الشيء بإظهار ما یشجعه علیه واستعمل القران الكریم األلفاظ المشتقة من (َرِهَب) 

أیضًا فكان معنى اإلخافة، والفزع، لذا فقد أخذ الترهیب معنى التخویف من الشيء لیكون رادعًا 

  )٢١٣ ،١٩٩٨:للمتلقي عن ارتكاب الفعل المرهوب منه (الربیعي
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)١٩٩٨دراسة السعدي (-٣
رمت إلى التعرف على أسلوبي الترغیب، والترهیب في شعر صدر اإلسالم، أجریت هذه 

كلیة اآلداب ، ولتحقیق هدف البحث اعتمد الباحث -الدراسة في بغداد في الجامعة المستنصریة 

ضًال عن أقوال مدلولهما في الكتاب، والسنة ففیها الباحث المنهج التاریخي التحلیلي، تتبع 

الخلفاء الراشدین والنقاد وبیان العالقة بین لفظي الثواب، والعقاب، وذكر الفرق بینهما تحدث في 

الباب األول عن العقیدة، وضم الباب فصلین ، وتحدث في الباب الثاني من البحث عن العبادات 

خالق الحسنة والسیئة ترغیبا وترهیبا وهو في فصلین أیضًا. أما في الباب الثالث فتحدث عن األ

وهو في فصلین ایضا، بعدها خلص الباحث إلى إن المعاني الدینیة التي تخص الترغیب 

والترهیب یأتي منها بأسلوب مباشر ومقتصر على أبیات قلیلة، أما اآلخر فیأتي باقتضاب من 

، المستخلص) ١٩٩٨(السعدي: غیر توسع أو تفصیل 

)٢٠٠٣دراسة الّبجاري ( -٤
إلى التعرف على أسالیب التهذیب، واألخالق اإلسالمیة بین األصالة، والمعاصرة. هدفت 

كلیة التربیة (ابن رشد)-والتي أجریت في جامعة بغداد 

حیث عرف الباحث الخلق، وبیََّن أصالة األخالق اإلسالمیة، ووسائطها المثمرة في 

، وقد تناول الباحث أسالیب التهذیب اكتسابها، وتكلم عنها، وعن أثرها في إصالح الفرد والمجتمع

واألخالق اإلسالمیة بین األصالة، والمعاصرة، وأكدت النتائج على: إّن استعمال األسالیب 

المتنوعة في التدریس كأسلوب القدوة، وأسلوب الترغیب والترهیب، وأسلوب ضرب األمثال، 

الق اإلسالمیة األصلیةوأسلوب الممارسة العملیة تؤثر إیجابًا في اكتساب الناشئة لألخ

  )٢٢:  ٢٠٠٣(البجاري : 

)٢٠٠٣دراسة فھد ( -٥
إلى التعّرف على أسلوبي الثواب والعقاب في ضوء الرؤیة القرآنیة، في تربیة سعت

اإلنسان، ومنهجیته التي وصفها اهللا سبحانه، وتعالى في كتابه العزیز، والتي أجریت في كلیة 

ا الثواب والعقاب في األدیان، وتحدثت عن الثواب والعقاب في ابن رشد، تناولت فیه–التربیة 

الفلسفات، وتحدثت عن التربیة النفسیة واألخالقیة، وقد توصلت الباحثة إلى:

إقرار مبدأ الثواب والعقاب كلیهما إلصالح المتعلمین بناء على ما بینهم من فروق في 

إال بالثواب، وان بعضهم اآلخر ال یصلح إال الطبائع اإلنسانیة التي تحتم بَأّن بعضهم ال یستقیم

)١٤٩: ٢٠٠٣:بالعقاب (فهد
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)٢٠٠٥دراسة الساعدي ( -٦
هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى اثـــر أســـلوبي الترغیـــب والترهیـــب فـــي تحصـــیل طالبـــات الصـــف 

الثاني المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة وطبق البحث على نحو قصدي في  مدرسة األصمعي 

الرصـافة األولـى ، واسـتعملت الباحثـة التصـمیم التجریبـي ذا الضـبط –عة لتربیـة بغـداد للبنات التاب

الجزئــي لمجمــوعتین تجــریبیتین، قســمت الباحثــة األســلوبین (الترغیــب والترهیــب) علــى شــعبتین مــن 

) طالبـة بواقـع ٨١طالبات الصف الثاني المتوسط على نحو عشوائي، وبلغ مجموع عینـة البحـث (

) طالبـة فـي المجموعـة التجریبیـة الثانیـة، وقـد ٤٠ي المجموعـة التجریبیـة األولـى و () طالبة ف٤١(

أجرت الباحثة عملیة تكافؤ المجموعتین في متغیرات (العمر الزمنـي، ودرجـات الطالبـات فـي مـادة 

، والتحصــیل الدراســي لآلبــاء ٢٠٠٤- ٢٠٠٣  التربیــة اإلســالمیة فــي نصــف الســنة للعــام الدراســي

واألمهات)

) هدفًا ٤٨ددت الباحثة موضوعات التجربة، وصاغت لها أهدافًا سلوكیة بلغت (وح

معتمدة على تصنیف بلوم في المجال المعرفي للمستویات الثالثة األولى (المعرفة، الفهم، 

التطبیق) ودرست مجموعتي البحث بنفسها في التجربة التي استمرت فصًال دراسیًا كامًال، وأعدت 

) ِفْقرة من نوعي فقرات االختیار ٤٠تحصیلیًا في موضوعات التجربة تكّون من (الباحثة اختبارًا 

من متعدد، وفقرات التكمیل، ولغرض التثبت من صالحیة استعمالها للطالبات، عرضتها الباحثة 

على مجموعة من الخبراء لتعرف صدقها الظاهري، ثم طبقتها على عینة استطالعیة لقیاس 

سهولتها والقوة التمییزیة، ومعامالت فعالیة بدائلها غیر الصحیحة، مستوى صعوبة الفقرات، و 

واستعملت الباحثة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة في بحثها: (االختبار التائي لعینتین مستقلتین، 

ومربع كاي، ومعامل ارتباط بیرسون، ومعامل الصعوبة، ومعامل قوة التمیز، وفعالیة البدائل 

الخاطئة). 

لتجربة طبقت الباحثة االختبار ألتحصیلي على طالبات مجموعتي البحث، وفي نهایة ا

) ٠.٠٥وعند تحلیل البیانات إحصائیًا ظهر أّن هناك فرقًا ذا داللة إحصائیة عند مستوى (

لمصلحة طالبات المجموعة التجریبیة األولى (التي استعمل معها أسلوب الترغیب)

)٢٠٠٥الساعدي:(

  سابقةمناقشة الدراسات ال
ومن المالحظ على الدراسات السابقة أنها تباینت بین الوصفیة والتجریبیة ، حیث هدفت 

الوصفیة منها إلى التعرف على أسالیب الترغیب والترهیب التي وردت في النصوص الشرعیة 

وغیر الشرعیة فمنها ما هدف إلى التعرف على  أسالیب الترغیب والترهیب التي وردت في القران 

) والتي وردت في السنة النبویة المطهرة كدراسة ١٩٩٨) والربیعي (١٩٩٤م كدراسة جلو (الكری
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) والتعرف على ١٩٩٨) والتي وردت في شعر صدر اإلسالم كدراسة السعدي (١٩٩٥العاني (

أسلوبي الثواب والعقاب في ضوء الرؤیة القرآنیة في تربیة اإلنسان وتنشئته بصورة سلیمة  كدراسة 

) إلى التعرف على اثر أسلوبي ٢٠٠٥وهدفت الدراسة التجریبیة دراسة الساعدي ( )٢٠٠٣فهد (

الترغیب والترهیب على طالبات الصف الثاني المتوسط وأثبتت فاعلیة أسلوب الترغیب في 

وستتناول الدراسة الحالیة فاعلیة الترغیب والترهیب في تنمیة القیم اإلسالمیة تحصیل الطالبات

ألسلوبین أكثر فاعلیة في تنمیة قیم التربیة اإلسالمیة . لدى الطلبة وأي ا

البحثمنھجیة
:للبحثالتصمیم التجریبياختیار أوالً: 

لمالءمته لهدف البحث وفرضیتهالتصمیم التجریبي ذي الضبط الجزئي الباحثون اعتمد

أسلوب الترغیب) ( وفق تدرسالتي  األولى المجموعة التجریبیةفجاء التصمیم وفقًا للشكل اآلتي:

  .)١كما هو مبین في الجدول ((أسلوب الترهیب)  وفق تدرسالتيالمجموعة التجریبیة الثانیة:و 

  )١الجدول (

لتجربةلالتصمیم التجریبي 

أداة البحثالمتغیر التابعالمتغیر المستقلالمجموعة

أسلوب الترغیبالتجریبیة األولى
تنمیة القیم اإلسالمیة

اختبار التنمیة

القبلي البعدي أسلوب الترهیبالتجریبیة الثانیة

عینة البحثثانیا : 
اختیارًا نینوىالتابعة للمدیریة العامة لتربیة نینللبقتیبة بن مسلمتم اختیار متوسطة 

ألسباب اآلتیة:لقصدیًا لتطبیق تجربة البحث، 

  . نیإبداء إدارة المدرسة رغبتها الجادة في التعاون مع الباحث -١

المدرسة من حیث الشریحة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة. البتقارب ط -٢

المتوسط.األولشعب للصف  )٥( تضم المدرسة  -٣

) لتمثــــل المجموعــــة التجریبیــــة أ  الشــــعبة ( ونوبطریقــــة الســــحب العشــــوائي اختــــار البــــاحث

التجریبیـــة الثانیـــة التـــي ) المجموعـــة ب  بأســـلوب الترغیـــب ومثلـــت شـــعبة (ســـتدرس األولـــى التـــي 

بأسلوب الترهیب.ستدرس

) طالبـًا ٣٢و ( ،( أ )فـي شـعبةاً ) طالبـ٣٠ بواقـع (اً ) طالب٦٢الشعبتین ( الببلغ عدد ط

أصـبح عـدد أفـراد العینـة اً طالبـ )١٨( مالبـالغ عـددهالراسبین البوبعد استبعاد الطفي شعبة (ب)
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فـــي  اً ) طالبـــ٢٢ المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى، و ( فـــي اً ) طالبـــ٢٢ بواقـــع (اً ) طالبـــ٤٤ النهـــائي (

) یوضح ذلك.٢المجموعة التجریبیة الثانیة والجدول (

  )٢الجـدول (

مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده البعدد ط

الشعبةالمجموعة
ب قبل العدد الط

االستبعاد

البعدد الط

الراسبین

ب بعد العدد الط

االستبعاد

٣٠٨٢٢أالتجریبیة األولى

٣٢١٠٢٢بالتجریبیة الثانیة

٦٢١٨٤٤المجمــوع

ثالثاً: تكافؤ مجموعتي البحث:
ب مجموعتي البحث إحصائیًا في عدد القبل بدء التجربة على تكافؤ ط ونحرص الباحث

ذه المتغیرات هي:عتقد أنها تؤثر في نتائج التجربة ، وهیمن المتغیرات التي 

  )١١محسوبًا بالشهور . الملحق ( البالعمر الزمني للط-١

 ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨للعام الدراسي للصف السادس االبتدائي درجات مادة التربیة اإلسالمیة في -٢

)   ٩الملحق (

التحصیل الدراسي لآلباء.-٣

التحصیل الدراسي لألمهات.-٤

آنفًا من البطاقة المدرسیة وسجل على بیانات المتغیرات المذكورة  ونوقد حصل الباحث

الدرجات بالتعاون مع إدارة المدرسة، وفیما یأتي توضیح للتكافؤ اإلحصائي في المتغیرات 

مجموعتي البحث:  البالمذكورة آنفًا بین ط

محسوبًا بالشهور: البالعمر الزمني للط-١

حین بلغ متوسط ) شهرًا، في ١٦٢المجموعة التجریبیة األولى ( الببلغ متوسط أعمار ط

)t-test) شهرًا، وعند استعمال االختبار التائي (١٦٨المجموعة التجریبیة الثانیة ( البأعمار ط

المجموعتین، اتضح أن الفرق  البلعینتین مستقلتین لمعرفة داللة الفرق اإلحصائي بین أعمار ط

) ٠.٥٣٦٤سوبة ()، إذ كانت القیمة التائیة المح٠.٠٥لیس بذي داللة إحصائیة عند مستوى (

)، وهذا یدل على ٤٢ (  )، وبدرجة حریـة ٢.٠١٨٩ أصغر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة (

) یوضح ذلك:٣ المجموعتین متكافئتان إحصائیًا في العمر الزمني. والجدول ( البأن ط

  )٣الجـدول (
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مجموعتي البحث في العمر الزمني البنتائج االختبار التائي لط

المجموعة
عدد أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٢١٦٢٦.٠٣٨التجریبیة األولى
٠.٥٣٤٦٢.٠١٨٩  ٤٢

٢٢١٦٨٦.١٤١التجریبیة الثانیة

٠.٠٥لیست بذي داللة إحصائیة عند مستوى *

  : ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨میة للعام الدراسي درجات مادة التربیة اإلسال - ٢

المجموعة التجریبیـة  الببعد تحلیل البیانات المتعلقة بهذا المتغیر بلغ متوسط درجات ط

المجموعة التجریبیة الثانیة  الب) درجة، في حین بلغ متوسط درجات ط٧٢.٢٧األولى (

ة داللة الفرق ) درجة، وعند استعمال االختبار التائي لعینتین مستقلتین لمعرف ٧٦.٤٥(

المجموعتین، اتضح الفرق لیس بذي داللة إحصائیة عند مستوى  الباإلحصائي بین درجات ط

) اصغر مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة البالغة ٠.٠١٣)، إذ كانت القیمة التائیة المحسوبة (٠.٠٥(

ن إحصائیًا في المجموعتین متكافئتا الب)، وهذا یدل على َأّن ط٤٢ )، وبدرجة حریة (٢.٠١٨٩(

) یوضح ذلك.٤هذا المتغیر. والجدول (

  )٤الجـدول (

مجموعتي البحث في درجات مادة التربیة اإلسالمیة للعام الدراسي  البنتائج االختبار التائي لط

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩السابق 

المجموعة
عدد أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٢٧٢.٢٧١١.٩٦٨التجریبیة األولى
٢.٠١٨٩  ٠.٠١٣  ٤٢

٢٢٧٦.٤٥١٢.١٠١التجریبیة الثانیة

٠.٠٥لیست بذي داللة إحصائیة عند مستوى *
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التحصیل الدراسي لآلبـــاء:-  ٣

مجموعتي البحث متكافئات إحصائیًا في تكرارات  الب) أن ط٥یبدو من الجدول (

)٢صیل الدراسي لآلباء، إذ أظهرت نتائج البیانات باستعمال اختبار مربع كاي، ان قیمة (كاالتح

)، ٠.٠٥) عند مستوى ( ٥.٩٩) الجدولیة البالغة (٢) أصغر من قیمة (كا٠.٤٢١المحسوبة (

).٤وبدرجة حریة (

  )٥الجـدول (

حسوبة والجدولیة) الم٢مجموعتي البحث وقیمة (كا البتكرارات التحصیل الدراسي آلباء ط

المجموعة
عدد أفراد 

العینة

مستوى التحصیل الدراسي
درجة 

الحریة*

قیمة كاي

یقرأ 

ویكتب
متوسطةابتدائیة

إعدادیة 

معهد أو

بكالوریوس 

فما فوق
الجدولیةالمحسوبة

  ٧  ٧  ٢  ٥  ١  ٢٢التجریبیة األولى
٥.٩٩  ٠.٤٢١  ٢  

  ٦  ٢  ٦  ٦  ٢  ٢٢التجریبیة الثانیة

  ).٥* دمجت الخالیا ذات التكرار المتوقع األقل من (

  ٠.٠٥لیست بذي داللة إحصائیة عند مستوى **

التحصیل الدراسي لألمهات: - ٤

إحصائیًا في تكرارات التحصیل الدراسي تانمجموعتي البحث متكافئ الب) أن ط٦یبدو من الجدول (

) ١.٠١٩) المحسوبة (٢ار مربع كاي، أن قیمة (كالألمهات، إذ أظهرت نتائج البیانات باستعمال اختب

).٢)، وبدرجة حریة ( ٠.٠٥) عند مستوى ( ٥.٩٩) الجدولیة البالغة (٢أصغر من قیمة (كا

  )٦الجـدول (

) المحسوبة والجدولیة٢مجموعتي البحث وقیمة (كا البتكرارات التحصیل الدراسي ألمهات ط

المجموعة
عدد أفراد 

العینة

ل الدراسيمستوى التحصی
درجة 

الحریة*

قیمة كاي

یقرأ 

ویكتب
متوسطةابتدائیة

إعدادیة 

معهد أو

بكالوریوس 

فما فوق
الجدولیةالمحسوبة

  ١  -  ٥  ٧  ٩  ٢٢التجریبیة األولى
٥.٩٩  ١.٠١٩  ٢  

  ٢  ١  ٦  ٥  ٨  ٢٢التجریبیة الثانیة

  ).٥* دمجت الخالیا ذات التكرار المتوقع األقل من (

  ٠.٠٥لیست بذي داللة إحصائیة عند مستوى **
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البحث:مستلزمات.اً رابع
البحث الحالي إجراء ما یأتي:ستلزمی

تحدید المادة العلمیة: - ١

مجموعتي البحث في أثناء التجربة،  البلط ستدرسالمادة العلمیة التي ون حدد الباحث

المتوسط للعام األوللطلبة الصف المقررالتي تم استخراجها من المنهج اإلسالمیة القیموهي 

) یوضح ذلك.٨والجدول ( ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 

  )٨الجـدول (

المتوسط، المحددة بالتجربةاألولاإلسالمیة للصف القیم

قیمال  ت

العلم١

الصدق٢

الفرح٣

الحلم٤

التفاؤل٥

النظافة٦

بر الوالدین٧

خفض الصوت٨

الرحمة٩

الشجاعة١٠

صیاغة األهداف السلوكیة:- ٢

على األهداف العامة ومحتوى الموضوعات ین) هدفًا سلوكیًا معتمد٦٠ ( ونصاغ الباحث

التي ستدرس في التجربة، موزعة على ثالثة مستویات من تصنیف بلوم المعرفي (المعرفة، الفهم، 

على  ونالباحث هاالتطبیق) وللتثبت من صالحیتها واستیفائها لمحتوى المادة الدراسیة عرض

  .)٩، ()٢والمتخصصین في العلوم التربویة والنفسیة، الملحق (محكمینمجموعة من ال

عدلت عددًا من األهداف، محكما) ١٣ البالغ عددهم (محكمینوبعد تحلیل استجابات ال

أي قبلت األهداف  ونالباحث ها%) فما فوق من موافقة الخبراء التي اعتمد٨٠ألنها لم تبلغ نسبة (

أو أكثر من المجموع الكلي لعدد الخبراء. وبذلك أصبح خبراء) ١٠السلوكیة التي وافق علیها (

. )١٠، ()٣) هدفًا سلوكیًا. ملحق ( ٦٠( بعد التعدیلعدد األهداف السلوكیة بشكلها النهائي

) یوضح ذلك.٩( والجدول 
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  )٩الجـدول (

جربةالتقیمعدد األهداف السلوكیة بشكلها النهائي لیبین 

الموضــوع  ت
عدد األهداف السلوكیة

المجموع
التطبیقالفهمالمعرفة

٦  ٢  ٢  ٢العلم١

٦  ٢  ٢  ٢الصدق٢

٦  ٢  ٢  ٢الفرح٣

٦  ٢  ٢  ٢الحلم٤

٦  ٢  ٢  ٢التفاؤل٥

٦  ٢  ٢  ٢النظافة٦

٦  ٢  ٢  ٢بر الوالدین٧

٦  ٢  ٢  ٢خفض الصوت٨

٦  ٢  ٢  ٢الرحمة٩

٦  ٢  ٢  ٢الشجاعة١٠

  ٦٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠المجمـوع

إعداد الخطط التدریسیة: - ٣

تعد عملیة التخطیط واإلعداد للدروس من الكفایات المهنیة المهمة للمدرس ومن عوامل نجاح 

الخطط التدریسیة لموضوعات التربیة اإلسالمیة التي ُدرست في أثناء  ونتدریسه، لذلك أعد الباحث

 البألهداف السلوكیة للمادة، وفقًا ألسلوب الترغیب فیما یخص طالتجربة، في ضوء محتوى الكتاب وا

المجموعة التجریبیة الثانیة. وقد  البالمجموعة التجریبیة األولى، وفقًا ألسلوب الترهیب فیما یخص ط

الستطالع آرائهم، ومالحظاتهم،  )١٠( الملحق محكمینط على مجموعة من العرضت هذه الخط

أجریت التعدیالت محكمونیاغة تلك الخطط، ، وفي ضوء ما أبداه الومقترحاتهم لغرض تحسین ص

  )٧، ( ) ٦الالزمة علیها، وأصبحت جاهزة للتنفیذ. الملحق (

سادساً: أداة البحث:
:القیم اإلسالمیةاختبار  إعدادالخطوات اآلتیة في  وناتبع الباحث

تضمن توزیع اختباریهة إّن االختبارات تتطلب وضع خریط:إعداد الخریطة االختباریة  - ١

فقرات االختبار على األفكار الرئیسة للمادة، واألهداف السلوكیة التي یسعى االختبار إلى 

,Chisellقیاسها ( 1964: P.244 ،(
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 واللموضوعات التي ستدرس في التجربة، وحدداختباریهخریطة ون وألجل ذلك أعد الباحث

) یوضح ذلك.١٠ل () فقرة موضوعیة، والجدو ٣٠ عدد الفقرات بـ(

  )١٠الجـدول (

(جدول المواصفات)اریةیاالختالخریطــة 

قیمال  ت

ت
عا

سا
بال

ن 
زم

ال

%
ى 

تو
ح
لم

 ا
ن
وز

  عـــدد الفقـــرات  عدد األهداف

المعرفة

٣٤%  
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٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  العلم  ١

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  الصدق  ٢

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  الفرح  ٣

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  الحلم  ٤

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  التفاؤل  ٥

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  النظافة  ٦

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  بر الوالدین  ٧

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  خفض الصوت  ٨

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  الرحمة  ٩

٢٢٢١١١٣  %١٠  ١  الشجاعة  ١٠

  ٣٠  ١٠  ١٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  %١٠٠  ٢٠المجمــوع

) فقرة من نوع االختیـار من متعدد، ٣٠من (االختبار یتكون :اریةیاالختصیاغة الفقرات   - ٢

فــوق األنـواع األخـرى الموضوعیـة یاالستعمال و ع هـذا النوع ألنه شائون وقد اختار الباحث

ُیسر تحلیل نتائجها إحصائیًا، وقدرتها ) فضًال عن١٦٢: ص١٩٨٤صدقـًا وثباتـًا (سعادة، 

  )٨: ١٩٨١(الزوبعي، على الحد من الحدس والتخمین 

على  تم عرضه ونالباحثه بغیة التثبت من صدق االختبار الذي أعدصدق االختبار - ٣

العلوم التربویة والنفسیة الملحق و لتربیة اإلسالمیة المتخصصین في امحكمینمجموعة من ال

.وذلك لهدف التثبت من صدق االختبار الظاهري).  ١٠(

لغرض معرفة المدة التي تستغرقها اإلجابة عن االختبار، ووضوح :التجربة االستطالعیة  - ٤

كونة على عینة مماثلة لعینة البحث ماألداة  ونفقراته، وكشف الغامض عنها، طبق الباحث

)، فاتضح قتیبة بن مسلم(توسطةالمتوسط في ماألولالصف  البمن ط ا) طالب٢٤من (

الوقت المستغرق في متوسط وان البأن الفقرات كانت واضحة وغیر غامضة لدى الط

) دقیقة.٤٥اإلجابة كان (
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مستوى صعوبة الفقرات: -أ

تتـراوح بین أنهاوجدت، كل ِفْقرة من فقرات االختبـارصعوبة ونالباحث ببعد َأْن حس

) َأّن الفقرات االختباریـة تعـد مقبولـة إذا كـان معـدل Eble)، ویرى ایبل (٠.٧٧) و (٠.٢٢(

,Bloom) (٠.٨٠) و (٠.٢٠صعوبتها بیـن ( 1971: P. )، وهذا یعني َأّن فقرات االختبار 66

  )١١كما هم مبین في الجدول (جمیعها تعد مقبولة. 

  ات:قوة تمییز الفقر  - ب

تتراوح بین أنهاوجدتالقوة التمییزیة لكل فقرة من فقرات االختبار  ونحسب الباحث

) ٠.٢٠) واألدبیات تشیر إلى أن الفقرة التي یقل معامل قوتها التمییزیة عن (٠.٧٠) و (٠.٣٠(

الفقرات جمیعها من  ونالباحث ى) لذا أبق١٠٠، ص١٩٩٧یستحسن حذفها أو تعدیلها (امطانیوس،

  )١١كما هم مبین في الجدول (أو تعدیل. غیر حذف

  )١١جدول (ال

یبین صعوبة وتمییز فقرات االختبار

تمییز الفقرةصعوبة الفقرةتسلسل الفقرةتمییز الفقرةصعوبة الفقرةتسلسل الفقرة

١٠.٢٢٠.٥٥١٦٠.٢٥٠.٥٥

٢٠.٤٤٠.٤٤١٧٠.٢٦٠.٦٦

٣٠.٦٦٠.٦٦١٨٠.٣١٠.٧

٤٠.٥٠.٣٤١٩٠.٥٤٠.٤٩

٥٠.٣٨٠.٣٢٢٠٠.٦٨٠.٤٤

٦٠.٢٦٠.٣٣٢١٠.٧١٠.٤٢

٧٠.٧٧٠.٥٩٢٢٠.٦٢٠.٥٩

٨٠.٣٩٠.٦٧٢٣٠.٦٦٠.٥٥

٩٠.٧١٠.٣٥٢٤٠.٤٨٠.٣٣

١٠٠.٥٦٠.٣٢٥٠.٢٢٠.٤٢

١١٠.٢٦٠.٣٧٢٦٠.٥٥٠.٥٨

١٢٠.٣٤٠.٧٧٢٧٠.٦٧٠.٦٥

١٣٠.٧٥٠.٤٥٢٨٠.٤٢٠.٤٣

١٤٠.٦٦٠.٣٣٢٩٠.٢٧٠.٣٢

١٥٠.٣٦٠.٣٩٣٠٠.٤٥٠.٤٨

ثبات االختبار:   -٧
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، إذ اعتمدت درجات عینة األداة طریقة التجزئة النصفیة لحساب ثبات  وناختار الباحث

التحلیل اإلحصائي نفسها، وبعد استعمال معامل ارتباط بیرسون ظهر َأّن معامل االرتباط هو 

.عالي) وهذا معامل ثبات ٠.٩٠براون بلغ (-)، وبعد تصحیحه بمعادلة سبیرمان٠.٨٦(

أصبحبعد إنهاء اإلجراءات اإلحصائیة المتعلقة باالختبار الصورة النهائیة لالختبار:  - ٨

  )٥(نوع االختیار من متعدد، الملحق ) فقرة من٣٠االختبار بصورته النهائیة یتكون من (

سابعاً: إجراءات تطبیق التجربة:
في أثناء تطبیق التجربة ما یأتي: وناتبع الباحث

    ٢٠٠٩ / ١٠ / ٤ الموافق)األحد(مجموعتي البحث یوم  البالتجربة على طبتطبیقبوشر -١

)الخمیس (مجموعة، واستمر التدریس إلى یوم بمعدل درس واحد لكلبتدریس درسین أسبوعیًا 

   ٢٠٠٩/ ١٢ / ١٧  الموافق

واحد مجموعتي البحث التجریبیتین في وقت البعلى طالقبلي طبق االختبار التحصیلي    -٢

 البعلى طالبعدي طبق االختبار التحصیلي و  ٢٠٠٩/ ١٠ /٥الموافق (األحد) یوم 

،  ٢٠٠٩/ ١٢  /١٧الموافق (الخمیس) مجموعتي البحث التجریبیتین في وقت واحد یوم 

عینة البحث.– البلدى الط نمیةصباحًا، لغرض قیاس مستوى التالتاسعةالساعة

ثامناً: الوسائل اإلحصائیة:
الوسائل اإلحصائیة اآلتیة في إجراءات البحث، وتحلیل نتائجه: ونمل الباحثاستع

  )٢٦٠: ص ١٩٧٧(البیاتي، ) لعینتین مستقلتین:t-testاالختبار التائي ( -١

  )٢٩٣: ص ١٩٧٧(البیاتي، ) مربع كاي:٢اختبار (كا-٢

  )١٨٣: ص ١٩٧٧(البیاتي، معامل ارتباط بیرسون:-٣

  )٧٧: ١٩٩٩، ( الظاهر معامل الصعوبة: -٤

معامل قوة التمییز: -٥

  )  ٧٦: ١٩٨٩(إبراهیم، وآخرون، براون –معامل سبیرمان  -٦
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نتائج البحث:
بعد أن طبق الباحثون اختبار التنمیة على طالب مجموعتي البحث إذ سجلت الدرجات، 

) درجة ٢٢.٨١٨واستخرجت المتوسطات فبلغ متوسط درجات المجموعة التجریبیة األولى (

) ١٤.٥)، في حین كان متوسط درجات المجموعة التجریبیة الثانیة (٣.٠٣٣نحراف معیاري (با

tوعند استعمال االختبار التائي  ()،٣.٠٦٦درجة بانحراف معیاري ( – test لعینتین  (

) اكبر من القیمة الجدولیة البالغة ٢.٩٦٢٥مستقلتین ظهر أّن القیمة التائیة المحسوبة (

) ٤٢) وبدرجة حریة (٠،  ٠٥عني وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى () مما ی٢.٠١٨٩(

).٣ویوضحه المخطط () ١٥الجدول (كما هو مبین في ولصالح المجموعة التجریبیة (األولى). 

  )١٥الجدول (

البعدينمیةلتمجموعتي البحث في اختبار ا البنتائج االختبار التائي لدرجات ط

المجموعة
عدد أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٢٢٢.٨١٨٣.٠٣٣التجریبیة األولى
٤٢٢.٩٦٢٥٢.٠١٨٩

٢٢١٤.٥٣.٠٦٦التجریبیة الثانیة

٠،  ٠٥دال إحصائیًا عند مستوى *

  )٣مخطط (ال

یبین الفرق بین المجموعتین في االختبار البعدي لتنمیة القیم االسالمیة
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مناقشة النتائج :
) بین متوسط ٠.٠٥داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ذيد فرق و وجائجأظهرت النت

المجموعة التجریبیة األولى التي تدرس بأسلوب الترغیب وبین متوسط تحصیل تحصیل طالب

جموعة التجریبیة الثانیة التي تدرس بأسلوب الترهیب في اختبار تنمیة قیم التربیة طالب الم

، ویمكن أن یعزى السبب إلى:اإلسالمیة". 

فاعلیة أسلوب الترغیب بجعل الطالب في موقف إیجابي متفاعل مع الدرس اعتمادًا على  -١

  درس.اإلصغاء الجید، بدًال من الموقف السلبي الذي یعتمد فیه على الم

أسلوب الترغیب یسهم في جعل عنصر االشتراك عامًا بین الطالب فكلهم یتابعون ویشعرون  -٢

بالمسؤولیة المباشرة التي قد یقل الشعور بها في أسلوب الترهیب لكونه یشتت انتباه الطالب 

بین الصوت والحركة، وما یمكن أن یحصل من ترهیب سواء كان بالكالم أم باإلشارة.

الذي یوفره أسلوب الترغیب أثر في هذا التفوق، الذي یمكن أن یعد تمهیدا أو تعویدا  للهدوء -٣

للطالب على جو اإلثابة في داخل المدرسة أو في خارجها.

أسلوب الترغیب شد من انتباه الطالب وزاد من تركیزهم بوصفه أسلوبًا تدریسیًا جدیدًا، ومن  -٤

نه أسلوبًا تحفیزیًا. ثم زیادة درجات التحصیل لدى الطالب لكو 
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أوالً: االستنتاجات:
من خالل النتیجة التي توصل إلیها الباحثون یمكن استنتاج ما یأتي:

إن ألسلوب الترغیب فاعلیة في أثناء التدریس، والسیما في تدریس طالب المرحلة المتوسطة  -١

ونمو معارفهم، وخبراتهم، وزیادة تحصیلهم.

نة لما یتركاه في نفوس الطالب من عذوبة ونشوة تبعدهم عن الترغیب مكاإن ألسلوب -٢

السآمة والملل اللذین تولدها األسالیب النمطیة أو التقلیدیة في التدریس. 

أن استعمال أسلوبي الترغیب والترهیب بحكمة وتدرج تأكید یتوقف مع أهداف التربیة  -٣

الحدیثة.  

ثانیاً: التوصیات:
صل إلیها الباحثون فإنها توصي بما یأتي:في ضوء النتیجة التي تو 

تأكید المشرفین التربویین أهمیة استعمال أسلوب الترغیب بوصفه أحد األسالیب التدریسیة  -١

ذات الفاعلیة في التحصیل إلى جانب األسالیب األخرى.

تأكید أهمیة التدریب وفاعلیته بأسلوب الترغیب من خالل الدورات التطویریة للمالكات  -٢

التدریسیة، مع إطالعهم على الخطوات الصحیحة لتدریس التربیة اإلسالمیة بهذا األسلوب. 

إقرار مبدأ الترغیب والترهیب كلیهما بناًء على ما بینهم من فروق في الطبائع اإلنسانیة التي   -٣

تحتم بأن بعضهم ال یستقیم إال بالترغیب وأن بعضهم ال یصلح إال بالترهیب. 

استعمال الترغیب والترهیب. التدرج في  -٤

ثالثاً: المقترحات: 
إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة : ونقترح الباحثیاستكماال للبحث الحالي 

في مواد دراسیة أخرى مثًال: القرآن الكریم، الفقه.  -١

على الذكور واإلناث معًا. -٢

لمعلمین والمعلمات.حل دراسیة أخرى كاإلعدادیة، أو معاهد إعداد اافي مر  -٣
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:المصادر العربیة .أوالً 
ار عمان للنشر ، ، دمبادىء القیاس والتقویم في التربیة: )١٩٨٩(ابراهیم ، عاید واخرون.١

عمان 

، مقدمة ابن خلدون: )١٤٠٦(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي.٢

مطبعة مصطفى محمد التجاریة، مصر. 

لسان فضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري: ابن منظور ، ابو ال.٣

، تحقیق: عبد اهللا علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، مصر  . العرب

: عقوبات الحرب في جاهلیتها وحدود المعاصي التي )١٩٨٤(اآللوسي، السید محمود شكري.٤

  .٣٥، مج٢، جراقيالمجمع العلمي العیرتكبها بعضهم، تحقیق محمد بهجت األثري، 

، دار الحكمة للطباعة والنشر، التقویم والقیاس: )١٩٩٠(اإلمام، مصطفى محمود وآخرون.٥

بغداد،.

، منشورات جامعة دمشق. القیاس والتقویم في التربیة الحدیثة: )١٩٩٧(امطانیوس، میخائل.٦

بین : أسالیب تدریس التهذیب واألخالق اإلسالمیة )٢٠٠٣(الّبجاري، محمد یاسین حسین.٧

(رسالة ماجستیر غیر منشورة).بغداد، كلیة التربیة (ابن رشد)،األصالة والمعاصرة، جامعة

، دار صحیح البخاري: )١٣٧٨(البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي.٨

  . بمطابع الشع

لي في اإلحصاء الوصفي واالستدال : )١٩٧٧(البیاتي، عبد الجبار توفیق وزكریا إثناسیوس.٩

، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد،.التربیة وعلم النفس

طرائق التدریس العامة ومهارات تنفیذ وتخطیط : )٢٠٠٠(جامل، عبد الرحمن عبد السالم.١٠

، دار المناهج، األردن. ١، طعملیة التدریس

الیبها طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة وأس: )٢٠٠١(الخوالدة، ناصر أحمد ویحیى إسماعیل.١١

األردن، ومكتبة الفالح للنشر -، دار حسین للنشر والتوزیع، عمان١، طوتطبیقاتها العملیة

والتوزیع، الكویت ودولة اإلمارات المتحدة،.

: الترغیب والترهیب في القرآن الكریم، الجامعة )١٩٩٨(الربیعي، موسى سلوم عباس.١٢

).المستنصریة، كلیة اآلداب،  (رسالة ماجستیر غیر منشورة

، ١، جمناهج البحث في التربیة: )١٩٨١(الزوبعي، عبد الجلیل إبراهیم ومحمد أحمد الغنام.١٣

جامعة بغداد، كلیة التربیة، 

أثر أسلوبي الترغیب والترهیب في تحصیل  )٢٠٠٥(،إیناس عبد حسن طاهر، الساعدي.١٤

ابن رشد / –،  كلیة التربیة طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة

، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة بغداد
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، دارتنظیمات المناهج وتخطیطها وتطویرها: )١٩٩٧(سعادة، جودت أحمد وعبد اهللا محمد.١٥

  .ةالثقافة للنشر والتوزیع، القاهر 

، دار العلم للمالیین، ١، طمناهج الدراسات االجتماعیة: )١٩٨٤(سعادة، جودت أحمد.١٦

بیروت،.

: أثر استراتیجیة التقویم التكویني في تحصیل طالبات )٢٠٠٢(دلة علي ناجيالسعدون، عا.١٧

الصف الثاني المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة، جامعة بغداد، كلیة التربیة 

(ابن رشد)، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). 

: الترغیب والترهیب في شعر صدر اإلسالم، )١٩٩٨(السعدي، شاكر محمود عبد علي.١٨

دكتوراه غیر منشورة. اطروحةامعة المستنصریة، كلیة اآلداب، ، الج

، مكتبة الدار العربي ١، طالمناهج الدراسیة بین النظریة والتطبیق: )١٩٩٨(شحاتة، حسن.١٩

للكتاب، القاهرة،.

، دار المعارف، القاهرة،. نحو منهج علمي إسالمي: )١٩٧٨(الشرقاوي، حسن محمد.٢٠

-، دار الشروق للنشر والتوزیع، عماناساسیات في التربیة :)٢٠٠٤طروانه، خلیف یوسف (.٢١

االردن.

، مكتبة دار ١، طمبادئ القیاس والتقویم في التربیة: )١٩٩٩(الظاهر، زكریا أحمد وآخرون.٢٢

الثقافة للنشر والتوزیع، األردن.

،طرق التدریس الخاصة باللغة العربیة في التربیة اإلسالمیة): ١٩٩٢عامر، فخر الدین(.٢٣

.١ورات جامعة الفاتح، د.م، طمنش

، دار عمان ١، طأسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة: )١٩٩٥(العاني، زیاد محمود.٢٤

للنشر، األردن،.

، مؤسسة  ٢المرجع في تدریس علوم الشریعة ، ج: )١٩٩٧عبد اهللا، عبد الرحمن صالح (.٢٥

الوراق ، األردن.

، مدخل إلى التربیة اإلسالمیة وطرق تدریسها :)١٩٩١(عبد اهللا، عبد الرحمن صالح وآخرون.٢٦

، دار الفرقان، األردن،.١ط

، مجلة األستاذ: فلسفة الثواب والعقاب في ضوء الرؤیة القرآنیة، )٢٠٠٣(فهد، ابتسام محمد.٢٧

  .٢٢ص )،٤٨ملحق العدد (

دار الجیل،  -١، طالقاموس المحیط: )١٩٧٨(الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب.٢٨

.بیروت،

، منشورات ذوي القربى، مطبعة الغدیر.٤، طالمنجد في اللغة: )١٤٢٣(معلوف، لویس.٢٩
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أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبها في البیت والمدرسة : )٢٠٠١(النحالوي، عبد الرحمن.٣٠

، دار الفكر، دمشق،.٢، طوالمجتمع

، مجلة التربیةرة، : التربیة بین األصالة والمعاص)١٩٨٥(النوري، عبد الغني عبد الفتاح محمد.٣١

  .٣٣)،٧٤العدد (

الترغیب والترهیب أسلوب إسالمي في التعلیم : )٢٠٠٣(الهاشمي، عبد الرحمن عبد علي.٣٢

كلیة التربیة (ابن رشد)،. -، ملخص بحث، جامعة بغدادخصائصه وأسسه النفسیة

قیة، اللجنة (التقریر الوطني للجمهوریة العرا)١٩٩٦( تطور التربیة في العراقوزارة التربیة: .٣٣

. بغداد، )١) مطبعة وزارة التربیة رقم (٤٥الوطنیة العراقیة للتربیة والثقافة والعلوم)، الدورة (

. العراق

المصادر األجنبیة.ثانیاً 
34.Bloom, B.S and Madaus, G.F.( 1971) “Hard Bookon for mative and

Summative Evaluation of Student learning”, New York, Me. Graw-

Hill,.

35.Chisell, E.E.( 1964) “Theory of Psychology Measurement”, Me. Graw-

hill, New York,.



فاضل خلیل ابراهیم وآخران

٢٨

  )١ملحق (

استمارة معلومات عن الطالب

.عزیزي الطالب: أرجو الحرص على تثبیت المعلومات بدقة وأمانة

اسم الطالب:

السنة/تاریخ الوالدة:     الیوم/               الشهر/ -١

التحصیل الدراسي لألب:-٢

كلیة فما فوق -و   إعدادیة-همتوسطة-ابتدائیة   د-یقرأ ویكتب  ج - ب أّمي   -أ   

التحصیل الدراسي لألم:-٣

كلیة فما فوق -و  إعدادیة -همتوسطة-ابتدائیة   د-تقرأ وتكتب  ج - ب أّمیة   -أ   

الـذي          یسـبقحـرفال) تكون اإلجابة عنهما بوضـع دائـرة حـول ٤،  ٣فقرات (ال :مالحظة

.االختیار الصحیح  مع الشكر والتقدیر

الباحثون
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  )٢ملحق (

جامعة الموصل

التربیة األساسیةكلیة 

استبانة آراء المحكمین لمعرفة صالحیة األهداف السلوكیة م / 

األستاذ الفاضل _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  المحترم. 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته . 

تنمیــة قــیم فاعلیــة اســتخدام أســلوبي الترغیــب والترهیــب فــي یــروم الباحــُث إجــراء دراســة 

.التربیة اإلسالمیة لدى طالب الصف األول المتوسط 

إذ یتطلب هذا البحث صیاغة أهداف سلوكیة للقیم المقررة في مادة التربیة

للمرحلة األولى  في متوسطة قتیبة بن مسلم للبنین .–اإلسالمیة

ا المجــال، یضــع ودرایــة فــي هــذ،ودقــة وأمانــة علمیــة،ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة علمیــة

الباحُث بین أیدیكم هذه األهداف للحكم على مدى صالحیتها ومالءمتها، واقتراح ما ترونه مناسبا 

لتعدیلها. 

هذا وجزآكم اهللا خیرًا ونفعنا بعلمكم.

الباحث
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جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

األهداف السلوكیة لقیم التربیة اإلسالمیة في صیغتها النهائیة 

العلم

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف العلم١

معرفةیعدد أنواع العلم٢

فهمیبین فضل العلم وأهمیته٣

٤
یستشهد بأیة على فضل العلم من 

خارج المنهج
تطبیق

٥
یورد قصة تبین أهمیة العلم في 

المجتمع
تطبیق

فهمیبین حكم طلب العلم في اإلسالم٦

الصدق

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةالصدق  یعرِّف ١

فهمیبین مراتب الصدق٢

معرفةیذكر المفهوم المخالف للصدق٣

فهمیبین اثر الصدق في قبول العمل٤

٥
یستشــــهد بأیــــة علــــى مكانــــة الصــــادق 

من خارج المنهج

تطبیق

تطبیقیحفظ الحدیث النبوي الشریف٦
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الفرح

المستوى األهداف السلوكیة

رفيالمع
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف الفرح ١

معرفةیذكر أنواع الفرح٢

فهمیبین حقیقة الفرح٣

فهمیبین مقیاس الفرح عند الصحابة٤

تطبیقیستشهد بأیة عن الفرح من خارج المنهج ٥

تطبیقیورد قصة عن الفرح ٦

الحلم

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف الحلم ١

فهمیبین صور الحلم٢

معرفةیذكر بعضا من فضائل الحلم٣

فهمیعرض أنواع  الحلم٤

تطبیقیستشهد بحدیث نبوي عن الحلم ٥

تطبیقیحفظ اآلیة الكریمة التي تدعوا إلى الحلم٦

التفاؤل

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف التفاؤل ١

معرفةیذكر صور التفاؤل٢

فهمیبین حقیقة التفاؤل٣

فهمالتفاؤلیبین بعضا من فوائد٤

تطبیقیورد قصة تبین أهمیة التفاؤل٥

تطبیقیستشهد بأیة تبین فضل التفاؤل٦
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النظافة

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف النظافة ١

فهمابقةیبین  شكل النظافة في األمم الس٢

٣
یعطي حدیثا نبویا في أهمیة النظافة من 

خارج المنهج

تطبیق

معرفةیذكر المفهوم المخالف للنظافة٤

٥
یورد بعضًا من األمثلة على أهمیة النظافة 

في المجتمع 

تطبیق

معرفةیكشف عن رأي العلم في أهمیة النظافة٦

بر الوالدین

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف بر الوالدین١

معرفةیوجز حقوق الوالدین ٢

فهمیحدد معنى العقوق٣

فهمیبین أهمیة رضا الوالدین٤

٥
ـــدین مـــن  ـــر الوال یعطـــي حـــدیثًا فـــي فضـــل ب

خارج المنهج
تطبیق

تطبیقیورد أمثلة على العقوق من خارج المنهج ٦

خفض الصوت

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف معنى خفض الصوت  ١

معرفةیذكر بعضا من صور خفض الصوت٢

فهمیبین فضل خفض الصوت٣
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٤
عطـــي آیـــة فـــي أهمیـــة خفـــض الصـــوت ی

من خارج المنهج
تطبیق

فهمیبین عقوبة رفع الصوت عند األنبیاء٥

تطبیقیورد قصة تبین فضل خفض الصوت٦

الرحمة

المستوى األهداف السلوكیة

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

ةمعرفیعرِّف الرحمة  ١

فهمیبین أهمیة الرحمة في حیاة اإلنسان٢

معرفةیذكر أنواع الرحمة٣

٤
یعطــي حــدیثًا فــي فضــل الرحمــة مــن خــارج 

المنهج 
تطبیق

تطبیقیذكر أمثلة على الرحمة من خارج المنهج٥

  فهمیبین فضل الرحمة في حیاة المسلم الیومیة٦

الشجاعة

المستوى یةاألهداف السلوك

المعرفي
تصلح

ال 

تصلح
المالحظات

جعل الطالب قادرا على أنت

معرفةیعرِّف الشجاعة١

فهمیذكر بعضا من صور الشجاعة٢

فهمیبین مجاالت الشجاعة٣

٤
یـــــــذكر األســـــــباب المعینـــــــة علـــــــى اكتســـــــاب 

الشجاعة
معرفة

٥
یعطـــــي مثـــــاًال علـــــى الشـــــجاعة مـــــن خـــــارج 

هجالمن
تطبیق

تطبیقیورد حدیثًا في فضل الشجاعة ٦
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استبانه آراء المحكمین لمعرفة صالحیة فقرات اختبار تنمیة قیم التربیة اإلسالمیة 

المحترم……………………………األستاذ الفاضل 

…السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

لترهیـب فـي تنمیـة قـیم التربیـة اإلسـالمیة فاعلیـة ُأسـلوبي الترغیـب وایروم الباحث دراسة 

.وتحقیقًا لذلك أعد الباحثون اختبارًا موضوعیًا بقصـد تطبیقـه لدى طالب الصف األول المتوسط 

علـــى عینــــة البحــــث بعــــد إنهــــاء التجربــــة لغــــرض اســــتعمال نتائجــــه فــــي الموازنــــة بــــین تنمیــــة القــــیم 

أمانـة علمیـة ، ونظـرة موضـوعیة فـي هـذا اإلسالمیة  لمجموعة البحث، ولما نعهده فیكم مـن دقـة و 

المجال ، فضـًال عمـا تمتلكونـه مـن خبـرة ودرایـة ، أضـع بـین أیـدیكم اختبـار التنمیـة راجیـًا التفضـل 

بإبداء آرائكم السدیدة ، ومالحظاتكم القیمة في الحكم على صـالحیة فقراتـه  ، ومالءمتهـا لمسـتوى 

  الطالب .. 

والدعاء بالخیر الوفیر.مع الشكر واالمتنان ...

الباحثون
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ورقة تعلیمات اإلجابة عن اختبار تنمیة القیم  

)اسم الطالب : (                                               

الصف : األول (        )

متوسطة قتیبة بن مسلم للبنین

) فقرة بدون ترك ٣٠عزیزي الطالب اإلجابة تكون عن جمیع فقرات االختبار البالغ عددها (

:یحة كما هو موضح في المثال األتيوذلك بوضع دائرة حول الحرف الذي یحمل اإلجابة الصح

مثال: 

ثقیلتان في المیزان حبیبتان إلى الرحمن:كلمتان خفیفتان على اللسان

اله إال اهللا محمد رسول اهللا.أ. سبحان اهللا والحمد هللا.                    ب. ال

(ج). سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظیم.            د. سبوح قدوس رب المالئكة والروح.
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اختبار  تنمیة قیم التربیة اإلسالمیة 

الفقراتت

؟یطلق على إحدى القیم وهي:جازماً إدراكاً علیههوماعلىالشيءٕادراكالمعرفة و ١

التوحید –العلم                د  -ج      اإلسالم-األیمان              ب -أ

))ُمْؤِمُنونَ ِللَِّه اَألْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح الْ ذكر اهللا تعالى في قوله: (( ٢

  ؟ إحدى  القیم اإلسالمیة أال وهي :

العبادة-التوحید     د - الفرح    ج -اإلیمان    ب   –أ     

كلها من صور: ؟الناسعنوالعفوالترقيثمالغیظكظم٣

الصبر-الحلم                  د - ج     الشجاعة -بالصدق           -أ  

وراحةالنفسطمأنینةویورثهللعمل،ویحفزهالمحن،لتجاوزاإلنسانفعیدمن فوائده انه ٤

  أال  وهو : ؟ القلب

التفاؤل-الصالة                   د -ج     األمانة - بالصبر              -أ 

؟:ند اإلنسان إنما هوعَ اْلَعْزمُ َوَیْقَوىِلَذِلكَ النَّْفُس َفَتِطیبُ ،َنَجاًحاَیَتَضمَّنُ كالماْسِتْحَسان٥

البر-التفاؤل                     د-اإلحسان    ج-الصدق        ب  -أ    

الفرح إنما هو : ؟٦

أربعة أنواع  - دثالثة أنواع          -ج    نوعان-نوع واحد         ب  -أ  

یحبهماخصلتینفیكإنك«:فقالالقیسعبدأشجوالسالمالصالةعلیهمدح٧

  ؟ ، اهللا

العدل والطاعة-العلم والعمل      د-الحلم واألناة    ج -بالصدق والوفاًء      -أ 

.؟ورثواوٕانمادیناراً والدرهمَا◌ً یورثوالم-والسالمالصالةعلیهم-ألنهماألنبیاء،هو إرث٨

الكتب  - د الذریة                  -العلم    ج -العمل                   ب -أ

من أعلى مراتب الصدق هي مرتبة : ؟٩

المصداق - دالصدیق                 - ج الصدوق    -الصادق        ب -أ 

ما هو إال :؟لألمةالخیرلتحقیقلألخطارمواجهة اإلنسان١٠

األمانة - دالحب           - ج    اإلخالص-الشجاعة                 ب -أ

اهتمام اإلسالم بالنظافة جعل الطهارة مفتاحا لـ : ؟من أدلة ١١

الصوم  - دالحج                    - جالزكاة    –ب الصالة                - أ

((َقالَ اْلَفْأُل؟َوَما:الحدیثفيكمااهللارسولسئل١٢ :؟)):
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الفقراتت

العلم النافع-لجاریة  دالصدقة ا-العمل الصالح   ج-الكلمة الحسنة     ب–أ 

:لبعضبعضهمفقالمنه،الخروجیستطیعوافلمالغارعلیهمأطبقالذینالثالثةقصة١٣

: تدل على أهمیة : ؟یفرجها لعله بها اهللا فادعوا صالحة، هللا عملتموهاأعماالانظروا

البیع-بر الوالدین         د–الحج      ج -الصوم          ب -أ

بلوغعندالصدرفيوانشراحمحبوب،أمرعلىالحصولبسببالقلبفياللذة١٤

  ؟ :یسمى بـمطلوبمقصد

شجاعةال –د       فرحال –ج      دعاءال –ب           صدقال –أ 

: ؟كافرین فانهإذا كان الوالدین ١٥

لهم حق األكل والشرب-یسقط بعض حقهما على أبنائهم         ب -أ

ال حق لهما - د      على األبناء واجبةبالمعروفومصاحبتهماباٍق،ماحقه - ج

: ؟قسم العلماء العلم إلى١٦

خمسة أنواع-أربعة أنواع           د-ثالثة أنواع    ج-نوعین              ب -أ

؟)) فیه دعوة إلى :فطهروثیابكفكبروربكفأنذرقمالمدثرأیهایاقوله تعالى ((١٧

الصوم - د       النظافة       -العمل     ج -العلم                       ب -أ

؟یحتاج الى التحلي بـ االنفعالثورةعندالعقلإلىوالنزوع،الغضبعندالنفسضبط١٨

األمل-الحلم           د-المال     ج-العمل            ب -أ

عقوق الوالدین من: ؟١٩

المسكرات-اللمم                  د-الصغائر     ج-الكبائر                ب -أ

تعد من : ؟ والطاعاتالمصائبكتمانوالقلباطمئنان٢٠

عالمات الصدق-أنواع الصدق  د  -ج   مراتب الصدق-مجاالت الصدق   ب –أ

كان العرب ومن سبقهم من الیهود والنصارى والمجوس: ؟٢١

ال یهتمون بالنظافة - بون النظافة       یحب -أ

ال یعلمون شیئا عن النظافة  -دالغون في النظافة   یب  - ج

الشر إلىاإلنسانتدفعنزعةأوآفةكلمنوالتخلصالناسالخیر إلىإیصالإرادة٢٢

  ؟ یسمى  ذلك بـ:

السالمة-الرحمة          د-الثقة     ج-المحبة            ب -أ 

هي : ؟تعالىاهللاسبیلفيبالنفسللتضحیةالتقدم٢٣

أوسط مراتب الشجاعة-أعلى مراتب الشجاعة                      ب -أ
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الفقراتت

أخر مراتب الشجاعة-اقل مراتب الشجاعة                        د-ج

؟في اآلیة أمر بـ}النَِّبيِّ َصْوتِ َفْوقَ ْصَواَتُكمْ أَ َتْرَفُعواالآَمُنواالَِّذینَ َأیَُّهاَیا:قال تعالى٢٤

عدم مقاطعة الكالم    - دخفض الصوت    - ج  عدم الكالم مطلقا -برفع الصوت   -أ

، )فقتلهنهاهأوفأمرهجائرإمامإلىقامورجلحمزةالقیامةیومالشهداءسید(:قال ٢٥

  : ؟ على أهمیةیدل قوله 

المال-الشجاعة              د-الصبر     ج - ب             الفرح     -أ

في قوله تعالى تأكید لقیمة }ورحمةرأفةاتبعوهالذینقلوبفيوجعلنا{:تعالىقال٢٦

  أال وهي : ؟  إسالمیة عظیمة

الصدقة-الرحمة         د-الصدق      ج-البر             ب-أ

للصدق هو: ؟إن المفهوم المخالف٢٧

الكذب - الخیانة             د-النفاق    ج–الخطأ           ب  -أ 

والمعركة: ؟الخطابةمنهاالسنة،بهاوردتمقاماتفيكان النبي صلى اهللا علیه وسلم ٢٨

یرفع صوته   -ب    ال یرفع صوته مطلقا      -أ

كة فقطیرفعه في المعر  - د               یرفعه ویخفضه - ج

: ؟إذا رحم العبد أخاه العبد فانه ینال بذلك٢٩

الحكم والریاسة-المال والبنون            ب -أ

رحمة عباد اهللا تعالى-رحمة اهللا تعالى          د - ج

إذا كنت في المسجد فحكم رفع صوتك فیه هو : ؟٣٠

رفع الصوتال یجوز مطلقا-جواز رفع الصوت                     ب -أ

وجوب خفض الصوت مطلقا-یجوز مع عدم التشویش والفوضى      د - ج

مع تمنیاتنا لكم بالموفقیة والنجاح
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  )٦ملحق (ال

) بأسلوب الترغیب في الصدق(قیمةنمیةخطة أنموذجیة لت

مادة التربیة اإلسالمیة

الیوم:

التاریخ:

الصف:

المادة:

الحصة: 

الشعبة: 

  )دقالصالموضوع/ (

  على أن:  ااألهداف السلوكیة: جعل الطالب قادر 

لصدق بأسلوبه الخاص. لیـعطي تعریفًا  -١

.بین مراتب الصدقیـ -٢

.یذكر المفهوم المخالف للصدق -٣

یبین اثر الصدق في قبول العمل -٤

.مكانة الصدق في المجتمع اإلسالميیـستشهد بآیات قرآنیة تدل على  -٥

نبوي الشریف.یـحفظ الحدیث ال -٦

الوسائل التعلیمیة: 

السبورة لكتابة عناصر الموضوع.  -١

الطباشیر الملون.  -٢

خطوات الدرس: 

دقائق).  ٥التمهید: ( -١

صـلى –النبـي سؤاله عن اللقـب الـذي كانـت تطلقـه قـریش علـى تكلم المدرس (الباحث) عن یوفیه 

قبل اإلسالم ولماذا ؟  -اهللا علیه وآله وسلم

دقیقة ٢٥رض: الع

نموذجیة: قراءة المدرس (الباحث) اال  -أ

كلـف یبـالقراءة الصـامتة ثـم  البكلـف الطـیبدأ المدرس بقراءة نص الحدیث قـراءة متقنـة ثـم ی

ب البمناقشـة الموضـوع بترغیـب الطـ الببدأ المدرس مع الطیبقراءة النص وبعدها  الببعض الط

بالصدق. 

التـزم بالصـدق فـي أقوالـه وأعمالـهأن مـن -لیه وآلـه وسـلمصلى اهللا ع–بین لنا رسول المدرس:

وجه بذلكبنیة خالصة، مؤمنًا بفریضته مصدقًا بما ورد فیه من الثواب والفوائد قاصدًا 

.كان له ذلك طریقا إلى الجنة، --اهللا 

فما هي فوائد الصدق؟
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.: یرضى اهللا عنه ویدخله جنتهفوائد كثیرة، منها دقإن للص  طالب: 

.نیل محبة الناس واحترامهمالب أخر:ط

.هللا تعالىهو عبادة طالب أخر: 

فوائد كثیرة، فهو زیادة على كونه عبادة مفروضـة. وفیـه نـواٍح  دقإن للص:نعم أحسنتم المدرس: 

.فالصادق یحبه الناس ویحترمونه ویثقون به ، االجتماعیةعدیدة منها الناحیة 

وضــبط الــنفس ومراقبــة اهللا قــول الحــقإلنســان علــى ومــن الناحیــة الربانیــة فهــو یعــود ا

تعالى في كل تصرفاته سرًا وعالنیة، والسمو بالنفس عن سفاسف األمور، ویرتفـع بهـا 

ویبعد اإلنسان عن كل ما یشین. 

عند اهللا تعالى؟  ادقما جزاء الصالمدرس: 

.یوصله إلى البر ثم إلى الجنة  طالب:

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا َأْو َكذََّب ِبآَیاِتِه ِإنَُّه ((:--تعالىقال نعم فقد :المدرس

  . ٢١األنعام: سورة ))ال ُیْفِلُح الظَّاِلُمونَ 

)٥رقم ، ١/١٠( مسلمأخرجه).بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما سمع كفى(وفي روایة لمسلم:

اجتنـاب هل هو مجرد و  دقاآلن ما معنى الصو ائد، وما له من فو  دقذكرت فضائل الصالمدرس: 

أم ماذا؟.الكذب في القول

.اجتناب الكذب في القولنعم هو طالب:

إجابة أخرى من لدیهالمدرس: 

   همما ذكره زمیل ونیؤكد الببعض الط

 في قّوةٍ  على یدلُّ ،أصلٌ  والقاف والدالالصادمأخوذ من لغة: هو دقشكرًا الصالمدرس: 

ْدق.قوالً الشيء  فهو له،ُقوَّة ال الكِذبَ  وألنَّ  نفسه، في بذلك لقّوتهسمِّيَ الَكِذَب،خالف:الصِّ

 وفي الِقتاَل،َصَدُقوهمویقال.َصْدقٌ وُرْمح.ُصْلب أي َصْدٌق،شيءٌ  قولهم من هذا وأصل.باطلٌ 

  ).٢٦٥/ ٣، ٢٠٠٢(مقاییس اللغة  زكریا َكَذبوهم ذلك خالف

صــفة فــي الــنفس تشــع علــى اللســان قــوال ثابتــا وحقــا ، وعلــى العمــل :  فهــو   الحأمــا فــي االصــط

.ونصحا ، وعلى السلوك التزاما وشرفاإخالصا

  ؟  التحلي بالصدقاهللا سبحانه وتعالى على المسلمین أكد لماذاالمدرس:

.ألنه صفة من صفاته عز وجلطالب:

.الن صفة األنبیاء الصدق طالب أخر: 

أفضــل الصــفات اإلنســانیة علــى اإلطــالق ، ذلــك أن مــن یتحلــى نعــم  أحســنتم : وألنــه :المــدرس

، اإلنسـانيبنـاء المجتمـع  فـيفهو لبنه صالحة یفلح ،القول وفى العمل ، فيبالصدق 

تسـتقیم بهـا حیـاة الفـرد، وتصـلح بهـا العالقـات االجتماعیـة، التـيمـن أهـم الـدعائم  وهو
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ولذا حث اإلسالم علیه ، ووعد الصادقین المجتمع ، فيوتقوى بها الروابط بین الناس 

جنات النعیم. 

قـــال اهللا هـــذا یـــوم ینفـــع الصـــادقین صـــدقهم ، لهـــم جنـــات تجـــرى مـــن ((عطـــي مثـــاًال: یطالب: 

))العظــیماهللا عــنهم ورضــوا عنــه ذلــك الفــوررضــيخالــدین فیهــا أبــدا، تحتهــا األنهــار

  .١١٩المائدة:سورة 

  ؟أحسنت وبارك اهللا فیك  : ولكن هل للصدق أنواع المدرس:

صدق اللسانال  إنما هو طالب:

إجابة أخرىمن لدیهالمدرس : 

نعم هناك صدق العملطالب أخر:

دق نعـم ، یـا أعزائـي إن  أنـواع الصـدق خمسـة وهـي : صـدق اللسـان وصـدق النیـة وصـالمـدرس:

.العزم وصدق الوفاء بالعزم وصدق العمل

عند اهللا تعالى؟  ادقما جزاء الصالمدرس: 

.یوصله إلى البر ثم إلى الجنة  طالب:

أحد على اطلع إذا وسلمعلیه اهللا صلى كان((:قالت عنها اهللا رضيعائشة فعن:المدرس

)).توبةیحدثحتىعنهمعرضاً یزل لم كذبًة؛ كذب بیتهأهلمن

منإليّ أحبُّ وضع،وقّلماالصدق،یضعني ألن :قال إذ عنه اهللا رضي الفاروق قولأبلغوما

.یفعلوقّلماالكذب،یرفعني أن

  ؟  التحلي بالصدقاهللا سبحانه وتعالى على المسلمین أكد لماذاالمدرس:

.ألنه صفة من صفاتهطالب:

.صدق الن صفة األنبیاء الطالب أخر: 

أفضل الصفات اإلنسانیة علـى اإلطـالق ، ذلـك أن مـن یتحلـى بالصـدق فـى نعم وألنه :المدرس

مـــن أهـــم  وهـــوالقـــول وفـــى العمـــل ، فهـــو لبنـــه صـــالحة فـــى بنـــاء المجتمـــع اإلنســـانى ، 

الــدعائم التــى تســتقیم بهــا حیــاة الفــرد، وتصــلح بهــا العالقــات االجتماعیــة، وتقــوى بهــا 

ــذا حــث اإلســالم علیــه ، ووعــد الصــادقین جنــات الــروابط بــین النــاس فــى المجتمــع ،ول

.النعیم

دقائق).  ٥التقویم: (-

  ؟  جزاء الصادق عند اهللا تعالى من منكم یخبرنا عن البأعزائي الطالمدرس: 

.جنته ونعیمهیدخله اهللا سبحانه وتعالى في طالب:

یحبه ویرضى عنهطالب أخر :

َعْمــٍروْبــنِ اهللاِ َعْبــدِ َعــنْ ف وتــرك الكــذب افلــح فــي الــدنیا واآلخــرةالصــدقالتــزممــن نعــم فالمــدرس:
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:َقالَ َأْفَضُل؟النَّاسِ َأيُّ :-وسلمعلیه اهللا صلى-اهللاِ ِلَرُسْولِ ِقیلَ :َقالَ َعْنُهَمااهللاُ َرِضيَ 

ُهـوَ قَـالَ اْلَقْلـِب؟َمْخُمـومُ َفَمـاَنْعِرفـهُ اللَِّسـانِ َصُدوقُ :َقاُلوا.»اللَِّسانِ َصُدوقِ ،اْلَقْلبِ َمْخُمومِ ُكلُّ «

»َحَسدَ َوالَ َبْغيَ َوالَ ِفیهِ ِإْثمَ الَ ،النَِّقيُّ التَِّقيُّ :

؟ (وفیه ترغیب)الصدقعطي مثاًال عن فضل ی مأعزائي الطلبة من منكالمدرس: 

النبي صلى اهللا علیه وسلم الصادق االمینطالب :

َفاتَـكَ َمـاَعَلْیـكَ فَـالَ َفْیـكَ ُكـنَّ ِإَذا((َأْرَبـعٌ :-صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم–قال رسول اهللا:أخر طالب

.))ُطْعَمةٍ ِفيَوِعفَّةٌ َخِلیَقةٍ َوُحْسنُ ،َحِدیثٍ َوِصْدقُ ،َأَماَنةٍ الدُّْنَیا،ِحْفظُ ِمنَ 

  ؟ دقمثاًال عن فوائد الصنعم أحسنتم  واآلن من یعطیناالمدرس:

وضبط النفس. قول الحقیقةوروحیة، ویعود اجتماعیةتربیة  قدالصطالب:

یرى اإلنسان مراقبة اهللا تعالى في كل تصرفاته سرًا وعالنیة.طالب أخر:

.وبارك اهللا فیكم أحسنتمالمدرس:

دقائق) ٥تحدید الواجب: (

اإلجابة عن األسئلة اآلتیة في دفاترهم.  البطلب المدرس من الطی

  ؟والصدیقالصدقن س/ ما الفرق بی

  ؟تعالىعند اهللاادقینالصمكانةس/ ما 
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  )٧ملحق (ال

) بأسلوب الترهیب فيالصدق(قیمةنمیةخطة أنموذجیة لت

مادة التربیة اإلسالمیة

الیوم:

التاریخ:

الصف:

المادة:

الحصة: 

الشعبة: 

)الصدقالموضوع/ (

األهداف السلوكیة: جعل الطالب قادرة على أن: 

لصدق بأسلوبه الخاص. لطي تعریفًا یـع -١

.بین مراتب الصدقیـ -٢

.یذكر المفهوم المخالف للصدق -٣

یبین اثر الصدق في قبول العمل -٤

.مكانة الصدق في المجتمع اإلسالميیـستشهد بآیات قرآنیة تدل على  -٥

یـحفظ الحدیث النبوي الشریف. -٦

الوسائل التعلیمیة: 

صر الموضوع. السبورة لكتابة عنا -١

الطباشیر الملون.  -٢

الكتاب المدرسي.  -٣

خطوات الدرس: 

دقائق). ٥التمهید: ( - ١

–النبي سؤاله عن اللقب الذي كانت تطلقه قریش على تكلم المدرس (الباحث) عن یوفیه 

قبل اإلسالم ولماذا ؟  -صلى اهللا علیه وآله وسلم

دقیقة ٢٥العرض: 

نموذجیة: اال س (الباحث) قراءة المدر  -أ

كلف یبالقراءة الصامتة ثم  البكلف الطیبدأ المدرس بقراءة نص الحدیث قراءة متقنة ثم ی

ب الالط هیببمناقشة الموضوع بتر  الببدأ المدرس مع الطیبقراءة النص وبعدها  الببعض الط

.من الكذب

الصدق في أقواله وأعمالهترك أن من -صلى اهللا علیه وآله وسلم–بین لنا رسول المدرس:

.كان له ذلك طریقا إلى النار
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: فما هي مضار الكذبالمدرس

: إن للكذب مضار كثیرة منها : ال یرضى عنه اهللا تعالى ویذیقه عذابهطالب

: ینال كراهیة الناس وسخطهمطالب أخر

: هو معصیة هللا تعالىطالب أخر 

سیئة . وفیه نواٍح من الكبائرة، فهو زیادة على كونه كثیر مضار كذبإن لل: المدرس : نعم أحسنتم

.الناس وال یحترمونه وال یثقون بهفالكاذب ال یحبه ، االجتماعیةعدیدة منها الناحیة 

ال یجعل ضبط النفس و عدم و  قول الباطلومن الناحیة الربانیة فهو یعود اإلنسان على 

سفاسف  إلىبالنفس نحدارالمراقبة اهللا تعالى في كل تصرفاته سرًا وعالنیة، وا

كل ما یشین.و الدنایا ویقربها مناألمور، 

  ؟ما عقاب الكاذب عند اهللا تعالىالمدرس : 

یوصله إلى الفجور ثم إلى النارطالب : 

ِإنَُّه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا َأْو َكذََّب ِبآَیاِتِه ((:--تعالىقال نعم فقد :المدرس

. ٢١األنعام: سورة ))ال ُیْفِلُح الظَّاِلُمونَ 

)٥ رقم ، ١/١٠( مسلمأخرجه).كفى بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما سمع(وفي روایة لمسلم: 

هل و  دقاآلن ما معنى الصو ، عواقبوما له من الكذب وعدم االلتزام بالصدقذكرت المدرس: 

  ؟.أم ماذااجتناب الكذب في القولهو مجرد 

.اجتناب الكذب في القولنعم هو طالب:

   همما ذكره زمیل ونیؤكد الببعض الطإجابة أخرى من لدیهالمدرس: 

 في قّوةٍ  على یدلُّ أصلٌ  والقاف: والدالالصادمأخوذ من  لغة: هو دقشكرًا الصالمدرس: 

ْدققوالً الشيء  فهو له،ُقوَّة ال الكِذبَ  وألنَّ  نفسه، في لقّوتهسمَِّي بذلكالَكِذَب،خالف:،الصِّ

 وفي الِقتاَل،َصَدُقوهمویقال.َصْدقٌ وُرْمح.ُصْلب أي َصْدٌق،شيءٌ  قولهم من هذا وأصل.باطلٌ 

  )٢٦٥/ ٣، ٢٠٠٢(مقاییس اللغة  زكریا ، َكَذبوهم ذلك خالف

، وعلى العمل صفة في النفس تشع على اللسان قوال ثابتا وحقافهو :  أما في االصطالح

.ونصحا ، وعلى السلوك التزاما وشرفاإخالصا

: لماذا نهى اهللا سبحانه وتعالى المسلمین عن الكذبالمدرس

: ألنه صفة من صفات المنافقینطالب 

: الن صفة الدجالین الكذبطالب أخر 

صفتالصفات اإلنسانیة على اإلطالق ، ذلك أن من یقبحأنعم  أحسنتم : وألنه :المدرس

، اإلنسانيالمجتمع  هدم یسهم فيمعولفهو  ال یفلح ،،القول وفى العمل في كذببال

تصلح بها العالقات االجتماعیة، ال تستقیم بها حیاة الفرد، و التي ال الرذائلمن  وهو
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كاذبین، ووعد النهاإلسالم عنهىولذا  المجتمع ، فيتقوى بها الروابط بین الناس ال و 

.نار جهنم

قال اهللا هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم ، لهم جنات تجرى من ((عطي مثاًال: یطالب:

))العظیمز اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك الفو رضيخالدین فیها أبدا، تحتها األنهار

.١١٩المائدة:سورة 

  ؟: ولكن هل للصدق أنواع أحسنت وبارك اهللا فیك  المدرس:

صدق اللسانال إنما هوطالب:

المدرس : من لدیه إجابة اخرى

نعم هناك صدق العملأخر: طالب

نعم یا أعزائي إن أنواع الصدق خمسة هي : صدق اللسان وصدق النیة وصدق العزم المدرس:

.وصدق الوفاء بالعزم وصدق العمل

ند اهللا تعالى؟ ع ادقما جزاء الصالمدرس: 

.یوصله إلى البر ثم إلى الجنة  طالب:

أحد على اطلع إذا وسلمعلیه اهللا صلى كان((:قالت عنها اهللا رضيعائشة فعن:المدرس

)).توبةیحدثحتىعنهمعرضاً یزل لم كذبًة؛ كذب بیتهأهلمن

أحبُّ وضع،وقّلماالصدق،یضعني ألن :قال إذ عنه اهللا رضي الفاروق قولأبلغوما

.یفعلوقّلماالكذب،یرفعني أن منإليّ 

  ؟  التحلي بالصدقاهللا سبحانه وتعالى على المسلمین أكد لماذاالمدرس:

.ألنه صفة من صفاتهطالب:

.الن صفة األنبیاء الصدق طالب أخر: 

نسانیة على اإلطالق ، ذلك أن من یتحلى بالصدق فى أفضل الصفات اإلنعم وألنه :المدرس

من أهم  وهو، اإلنسانيبناء المجتمع  فيالقول وفى العمل ، فهو لبنه صالحة 

تستقیم بها حیاة الفرد، وتصلح بها العالقات االجتماعیة، وتقوى بها التيالدعائم 

صادقین جنات المجتمع ،ولذا حث اإلسالم علیه ، ووعد ال فيالروابط بین الناس 

.النعیم

دقائق).  ٥التقویم: (

  ؟  من منكم یخبرنا عن جزاء الصادق عند اهللا تعالى  البأعزائي الطالمدرس: 

.جنته ونعیمهیدخله اهللا سبحانه وتعالى في طالب:

یحبه اهللا ویرضى عنهطالب أخر :

صلى –قال رسول اهللا إذ  وتحرى الكذب هلك في الدنیا واآلخرةالصدقمن ترك نعم المدرس:
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((-اهللا علیه وآله وسلم ما یزال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند اهللا :

.كذابا ))

)هیب؟ (وفیه تر الصدقعطي مثاًال عن فضل ی مأعزائي الطلبة من منكالمدرس: 

مسیلمة الكذابطالب : 

الَ «:-وسلمعلیه اهللا صلى-اهللاِ َرُسْولُ َقالَ :َقالَ هُ َعنْ اهللاُ رِضيَ ُهَرْیَرةَ َأِبيَعنْ :أخر طالب

َكانَ َوإِنْ اْلِمَراءَوَیْتُركَ ،اْلُمَزاَحةِمنْ اْلَكِذبَ َیْتُركَ َحتَّى،ُكُلهُ اِإلْیَماناْلَعْبدُ ُیْؤِمنُ 

»َصاِدقاً 

  ؟ دقمثاًال عن فوائد الصیعطینانعم أحسنتم واآلن منالمدرس:

وضبط النفس. قول الحقیقةوروحیة، ویعود اجتماعیةتربیة  دقصال طالب:

یرى اإلنسان مراقبة اهللا تعالى في كل تصرفاته سرًا وعالنیة.طالب أخر:

.وبارك اهللا فیكمأحسنتمالمدرس:

دقائق) ٥تحدید الواجب: (

اإلجابة عن األسئلة اآلتیة في دفاترهم.  البطلب المدرس من الطی

  ؟والصدیقالصدقین س/ ما الفرق ب

؟تعالىعند اهللاادقینالصمكانةس/ ما 
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  )   ٨ملحق ( ال

درجات الطالب في االختبار القبلي والبعدي والوسط الحسابي والتباین واالنحراف المعیاري

درجة االختبار ألبعدي

المجموعة التجریبیة 

الثانیة

درجة االختبار القبلي 

المجموعة التجریبیة 

الثانیة

االختبار ألبعدي درجة

المجموعة التجریبیة 

األولى

درجة االختبار القبلي 

المجموعة اتجریبیة 

األولى

  ت

٢٣ ١٦ ٢٣ ١٣ ١

١٦ ١٢ ٢١ ٩ ٢

١٤ ١٣ ١٩ ١١ ٣

١٣ ١٣ ١٨ ١٧ ٤

١٦ ١٣ ٢١ ١١ ٥

١٢ ٨ ٢٢ ١٣ ٦

٢٠ ١٠ ٢١ ١٥ ٧

١٢ ٩ ٢٤ ١٢ ٨

١٢ ١١ ١٨ ٢ ٩

١٦ ١٠ ٢٨ ١٥ ١٠

١٢ ١١ ٢٤ ١٠ ١١

١١ ١٠ ٢٠ ١٤ ١٢

١٠ ٨ ٢٨ ١٩ ١٣

١٦ ١٥ ٢٥ ١٧ ١٤

١٤ ١١ ٢٥ ١٠ ١٥

١٧ ١٤ ٢٧ ١٨ ١٦

١٤ ٨ ٢٤ ٦ ١٧

١٥ ١٣ ٢٠ ١٦ ١٨

١٧ ١٣ ٢٧ ٢٢ ١٩

١١ ٧ ٢٣ ١٤ ٢٠

١٤ ١٢ ٢٣ ١٥ ٢١

١٤ ١١ ٢١ ٩ ٢٢

٣١٩ ٢٤٨ ٥٠٢ ٢٨٨ المجموع

١٤.٥ ١١.٢٧ ٢٢.٨٢ ١٣.٠٩ المتوسط

٩.٤٠٥ ٥.٧٣٢ ٩.٢٠٣ ٢٠.٢٨ باینالت

٣.٠٦٧ ٢.٣٩٤ ٣.٠٣٤ ٤.٥٠٣ االنحراف
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  ) ٩ملحق ( 

التربیة اإلسالمیة للصف  ةدرجات تحصیل طالب متوسطة قتیبة في ماد

السادس للمجموعتین التجریبیتین

المجموعة التجریبیة الثانیة المجموعة التجریبیة االولى   ت

١ ٩٣ ٥٠  

٢ ٦٦ ٩٠  

٣ ٨٦ ٧١  

٤ ٨٠ ٧٦  

٥ ٦٦ ٥٠  

٦ ٦٧ ٧٢  

٧ ٦٥ ٦٥  

٨ ٨٠ ٧٩  

٩ ٨٨ ٥٦  

١٠ ٦٤ ٦٧  

١١ ٧٧ ٧٦  

١٢ ٥٠ ٥٦  

١٣ ٨٠ ٧٧  

١٤ ٨٤ ٨٢  

١٥ ٦٦ ٩٠  

١٦ ٩٥ ٧٧  

١٧ ٦٤ ٧٥  

١٨ ٨٨ ٨٧  

١٩ ٩٤ ٧٩  

٢٠ ٧٩ ٧٦  

٢١ ٨٣ ٨١ 

٢٢ ٦٧ ٥٨  

المجموع ١٦٨٢ ١٥٩٠

المتوسط الحسابي ٧٦.٤٥٤٥ ٧٢.٢٧٢٧

التباین ١٤٦.٤٥ ١٤٣.٢٥٥

المعیارياالنحراف  ١٢.١٠١٧ ١١٩٦٨٩
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  ) ١٠ملحق ( 

أعمار الطلبة للمجموعتین التجریبیتین محسوبا باألشهر

المجموعة التجریبیة الثانیة المجموعة التجریبیة االولى   ت

١٦٨ ١٦٨ ١  

١٦٨ ١٦٨ ٢  

١٦٨ ١٦٨ ٣  

١٦٨ ١٦٨ ٤  

١٦٨ ١٦٨ ٥  

١٦٨ ١٦٨ ٦  

١٦٨ ١٦٨ ٧  

١٦٨ ١٦٨ ٨  

١٦٨ ١٦٨ ٩  

١٦٨ ١٦٨ ١٠  

١٦٨ ١٦٨ ١١  

١٦٨ ١٥٦ ١٢  

١٦٨ ١٥٦ ١٣  

١٥٦ ١٥٦ ١٤  

١٥٦ ١٥٦ ١٥  

١٥٦ ١٥٦ ١٦  

١٥٦ ١٥٦ ١٧  

١٥٦ ١٥٦ ١٨  

١٥٦ ١٥٦ ١٩  

١٥٦ ١٥٦ ٢٠  

١٥٦ ١٥٦ ٢١ 

١٥٦ ١٥٦ ٢٢  

٣٥٨٨ ٣٥٦٤ المجموع

١٦٨ ١٦٢ المتوسط الحسابي

٣٦.٤٧ ٣٧.٧١ التباین

٦.٠٣٩ ٦.١٤١ االنحراف المعیاري
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  ) ١١ملحق ( ال

أسماء المحكمین

استبیان صالحیة األهداف السلوكیة-١

استبیان صالحیة خطة التدریس للمجموعة التجریبیة األولى " الترغیب "-٢

استبیان صالحیة خطة التدریس للمجموعة التجریبیة الثانیة  " الترهیب "-٣

استبیان صالحیة اختبار تنمیة القیم اإلسالمیة-٤

العملمكان االختصاص الدقیقأسماء المحكمینت
طبیعة االستشارة

١٢٣٤  

***كلیة التربیةتقنیات تربویةأ.م.د. قصي توفیق  غزال١

****كلیة التربیةطرائق تدریس الفیزیاءاهللاأ.م.د.عبد الرزاق یاسین عبد٢

****كلیة تربیة األساسیةعلم النفس التربويأ.م.د.خشمان حسن علي٣

****كلیة تربیة األساسیةعلم النفس التربويمد نوريأ.م.د.احمد مح٤

****كلیة تربیة األساسیةعلم النفس التربويأ.م.د.ثابت محمد خضیر  ٥

****كلیة التربیةطرائق تدریس الكیمیاءم.د.نعم حازم سلیم  ٦

****كلیة التربیةعلم النفس التربويم.د.لجین سالم مصطفى٧

****كلیة التربیةطرائق تدریس اللغة العربیةسیف إسماعیل ابراهیمم.د.٨

**العلوم اإلسالمیةعلوم قرانم.د.إبراهیم محمود ابرهیم ٩

**العلوم اإلسالمیةحدیث نبويم.د.یحیى حسین احمد١٠

****كلیة التربیةعلم النفسم.م.صبیحة یاسر مكطوف١١

**مدیریة إلشرافتربیة إسالمیةالكریم محمد احمدالمشرف عبد ١٢

**مدیریة إلشرافتربیة إسالمیةمشرف عبد المنعم یحیى علي١٣


