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البحث :ملخص 
یهدف البحث الحالي إلى معرفة أثر طریقتي االستقصاء الموجه والتعلم التعاوني في تحصیل 

طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة ، استعملت الباحثة التصمیم التجریبي ذا 

اقع ) طالبا" بو ٦٨المجموعات المتكافئة اثنتین تجریبیة وواحدة ضابطة ، تكونت عینة البحث من   (

) طالبا" في المجموعة التجریبیة األولى والتي مثلت شعبة (أ) الذین درسوا مادة التربیة ٢١(

) طالبا" في المجموعة التجریبیة الثانیة والتي ٢٣اإلسالمیة باستعمال طریقة االستقصاء الموجه ، و(

) ٢٤تعاوني ، و(مثلت شعبة (ب) الذین درسوا مادة التربیة اإلسالمیة باستعمال طریقة التعلم ال

طالبا" في المجموعة الضابطة والتي مثلت شعبة (ج) الذین درسوا مادة التربیة السالمیة باستعمال 

الطریقة االعتیادیة (المحاضرة) ، أعدت الباحثة اختبارا" تحصیلیا" في مادة التربیة اإلسالمیة   

دد ذي البدائل الثالثة) ، یضم االختبار من نوع : (التكمیل ، الصواب والخطأ ، االختیار من متع

) فقرة ، تم التأكد من صدق محتوى االختبار التحصیلي من خالل عرضه على ٤٢االختبار (

مجموعة من المحكمین اختصاص طرائق التدریس والعلوم التربویة والنفسیة ، أما ثبات االختبار 

معامل ثبات االختبار ) وبلغ٢١التحصیلي فقد تم حسابه بتطبیق معادلة (كوردر ریتشاردسون 

) یوما ، استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : (تحلیل ٤٠) واستمرت التجربة (٠.٩٤(

التباین األحادي ، طریقة شیفیه ، مربع كاي ، معادلة صعوبة الفقرة ، معادلة تمییز الفقرة ومعادلة 

) ، وأظهر البحث النتائج اآلتیة :٢١كوردر ریتشاردسون 

فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة الضابطة في یوجد -١

التحصیل ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى .

ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة الثانیة والمجموعة الضابطة في -٢

التحصیل.

ة األولى والمجموعة التجریبیة الثانیة ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبی-٣

في التحصیل.
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Abstract:
The current research aims to know the effect of using directed

inquiry and cooperative learning on the achievement of first intermediate
class pupils in islamic education . The researcher used the empirical
design of the equivalent groups two experimental and control groups .
The sample consisted of (68) pupils divided into (21) pupils at the
empirical group representing class (A) who studied Islamic education
using directed inquiry ,(23) students at the second empirical group
representing class (B) who studied the material using cooperative learning
and (24)students in the control group represented class (C) studying
traditionally . The researcher made an achievement test in Islamic
education consisting of (completion , right and wrong , multiple choices
of three alternatives) variables of (42) items. The reliability of the
content of the achievement test was valid by presenting it to a panel of
experts in methodology , psychological and educational sciences.The
stability, however, was found using Korder Richardson (21) equation
reading (0.94) .The experiment lasted (40) days . The following
statistical means were used : unilateral variance analysis , chivet way ,
ski square ,item difficulty equation item distinction equation and Korder
Richardson (21) equation .

The researcher concluded the Following :
1- Statistically significant difference is found between the first

experimental group and the control one in achievement with a bias
towards the former .

2- No statistically significant difference is found between the second
experimental group and the control one in achievement .

3- No statistically significant difference is found between the first and
second experimental group in achievement .

Given the above mentioned findings , the researcher came with a
number of recommendations and suggestions.
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مشكلة البحث 
ازداد االهتمام بتطویر طرائق التدریس وأسالیبه واستراتیجیاته واستحداثها لتكون أكثر 

فعالیة وٕانتاجا" من تلك الطرائق واألسالیب التقلیدیة التي یكون فیها المدرس مركز النشاط في 

لم والمتعلم هما العملیة التربویة والتعلیمیة ألن المطلوب في الموقف التعلیمي هو أن یكون المع

مركزي النشاط ومحوري العملیة التعلیمیة وهذا ما تسعى الى تأكیده االتجاهات التربویة الحدیثة 

بضرورة االهتمام بطرائق التدریس الحدیثة التي تنمي القدرات العقلیة لدى الطلبة وتراعي الفروق 

  ) ١١، ١٩٩٦الخوالدة وآخرون ، (.الفردیة بینهم 

سالمیة كغیرها من المواد الدراسیة تدرس باألسالیب والطرائق التقلیدیة لذا ومادة التربیة اإل

فالحاجة ماسة إلى تطویر طرائق وأسالیب التدریس ألن ذلك أصبح واجبا" إسالمیا" وتربویا" لما 

،  ٢٠٠٥(فهد ، لهذه المادة من عالقة مباشرة بذاتیة المتعلم الثقافیة وهویته العربیة اإلسالمیة .

٢ (  

ومن المؤتمرات التي عقدت في هذا المجال المؤتمر العلمي الحادي عشر الذي عقد في 

) وأكد هذا المؤتمر على عدة توصیات منها وجوب مواصلة تطویر المناهج ٢٠٠٥بغداد عام (

الدراسیة ومنها منهاج التربیة اإلسالمیة لیشمل هذا التطویر األهداف والمحتوى والطرائق 

اتیجیات التدریسیة لمواكبة التطورات المتسارعة في عملیتي التعلیم والتعلم . واألسالیب واالستر 

  )١٧ -١١،  ٢٠٠٥الجامعة المستنصریة ، وقائع المؤتمر ، (

وقد الحظت الباحثة أن استخدام طرائق التدریس وأسالیبه واستراتیجیاته الحدیثة في مادة 

ثین والمشرفین التربویین والمتخصصین فقط التربیة اإلسالمیة یحظ  باهتمام كبیر من قبل الباح

المادة ومدرساتها وانعكس هذا سلبا" على مستوى الطلبة في مادة ولم یحظ  باهتمام مدرسي

التربیة اإلسالمیة وعندما التقت الباحثة بعدد من مدرسي مادة التربیة اإلسالمیة ومدرساتها أكدوا 

تراتیجیات التدریس الحدیثة هو تعودهم على أن سبب عزوفهم عن استخدام طرائق وأسالیب واس

الطریقة التقلیدیة وفائدة وجدوى هذه الطریقة من وجهة نظرهم بدلیل عدم وجود رسوب في هذه 

المادة والحظت الباحثة أنه بالفعل ال یوجد رسوب في مادة التربیة اإلسالمیة اال أن مستوى معظم 

یه األدبیات والدراسات التربویة إذ تؤكد الزبیدي الطلبة في هذه المادة ضعیف  وهذا ما أكدت عل

) أن سبب ضعف مستوى الطلبة في مادة التربیة اإلسالمیة یعود إلى استخدام طرائق ٢٠٠٥(

التدریس التقلیدیة التي تجعل المدرس وعاء" مثالیا" لنقل المعرفة وتحفیظها للطلبة من غیر 

 ٢٠٠٥الزبیدي ، (واالستنتاج   یر والربط والمقارنة االلتفات إلى ذاتیة الطلبة وقدراتهم على التفك

 ،٣( .  

كما أن الباحثة لم تعثر في حدود علمها على دراسة تجریبیة تناولت طریقتي االستقصاء 

الموجه والتعلم التعاوني في تحصیل طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة في 
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قیام بهذه الدراسة تجریبیا" لمعرفة أثر هاتین الطریقتین مدینة الموصل مما حفز الباحثة على ال

على تحصیل طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة ، وعلیه تحدد الباحثة 

مشكلة بحثها بالسؤال اآلتي :

ما أثر طریقتي االستقصاء الموجه والتعلم التعاوني في تحصیل طالب الصف األول 

بیة اإلسالمیة ؟المتوسط في مادة التر 

أھمیة البحث :
شهد العصر الحالي تحوالت وتغییرات كثیرة حیث تراكمت المعارف والمعلومات بصورة 

هائلة فأصبح الفرد یواجه مشكالت حیاتیة متعددة مما أثر على مفهوم التربیة وأسالیبها وأهدافها 

یر العملیة التربویة لمواكبة وهذا مما جعل العاملین في میدان التربیة یعملون على تجدید وتطو 

هذه المستجدات والتطورات األخیرة من خالل تنویع طرائق التدریس بتنوع األهداف التي تسعى 

  ).١٧٠،  ٢٠٠٧إلى تحقیقها . (سرحان ونصر اهللا ، 

وتعد التربیة أساس كل تقدم وٕاصالح وعنوان كل تغییر ونهضة في المجتمع والطریق 

وتثقیف العقول وبناء األمم وهي العملیة الواعیة المقصودة إلحداث الموصول إلى تهذیب النفوس

نمو وتغییر وتكییف مستمر للفرد من جمیع جوانبه المعرفیة والجسمیة والعقلیة والوجدانیة . 

  ).٣،  ٢٠٠٩(المعاضیدي ، 

فها وتتبوأ التربیة اإلسالمیة مكانة كبیرة في مناهج التعلیم المختلفة وذلك ألنها تستمد أهدا

ومحتواها وأسالیبها وكل ما یتعلق بمكوناتها وأصولها من اإلسالم باإلضافة إلى أنها تقوم بدور 

رئیسي في بناء الشخصیة المسلمة من جمیع جوانبها ، فالتربیة اإلسالمیة أكثر ارتباطا" بمفهوم 

ربیة ترتبط باإلسالم . التربیة بل إنها أكثر اتساعا" وشموال" من مفهوم التربیة بمعناها العام ألنها ت

  ) .٢٦٩،  ٢٠٠٣(المعاضید ، 

ونظرا" ألهمیة التربیة اإلسالمیة فقد اهتم التربویون والباحثون المعاصرون بالتربیة 

اإلسالمیة والعلوم الشرعیة وتدریسها لذا جاءت البحوث والدراسات لتعالج ما اعترى تحصیل هذه 

وى تدریس التربیة اإلسالمیة ومن الجوانب التي العلوم فوضعت خطوات وتوصیات لالرتقاء  بمست

نالت اهتماما" كبیرا" هي طرائق التدریس لما لها من أهمیة بارزة ودور أساسي في  انجاح العملیة 

  ) .٨،  ٢٠٠٣التعلیمیة .(العبودي ، 

) أن طرائق التدریس تشكل العنصر الفعال والمهم في العملیة ١٩٩٧ویرى إبراهیم (

أولت المؤسسات التربویة في التعلیم العام اهتماما" واضحا"بمسألة إلمام المدرس التعلیمیة وقد 

بأسالیب وطرائق التدریس وٕاتقانه لها إذ إنها تسهم في ترجمة الجانب المعرفي (المعلومات) إلى 
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مجموعة من المهارات واالتجاهات والمیول التي ینبغي تنمیتها في ذهن الطالب لشحن طاقته 

  ).٥٤، ١٩٩٧بداعیة .(إبراهیم ، الفكریة واإل

) أن أهمیة الطریقة التدریسیة الجیدة تبدو في إسهامها في مساعدة ٢٠٠٢وتؤكد مهدي (

المتعلم للحصول على الخبرات الكاملة والشاملة بفاعلیة لذا البد للمعلم تنویع طرائق تدریسه 

م مع قدراتهم واستعداداتهم (مهدي واختیار الطریقة المالئمة التي تلبي احتیاجات المتعلمین وتتالء

) ، وكلما كانت الطریقة التدریسیة منسجمة مع عمر المتعلم وذكائه وقابلیاته ١٤،  ٢٠٠٢، 

ومیوله كانت األهداف التعلیمیة المتحققة بها أوسع عمقا" وأكثر فائدة إذ أن نجاح التعلیم یرتبط 

  ).٤٣ ، ٢٠٠٣إلى حد كبیر بنجاح الطریقة .(الدلیمي والشمري ،

وتعد طریقة االستقصاء بنوعیه الحر والموجه من المداخل الرئیسة التي من شأنها تطویر 

البیئة المعرفیة للمتعلم وذلك ألن الوصول الى المعرفة یحتاج إلى استعمال الطریقة العلمیة في 

) إلى أن ٢٠٠٣) وتشیر الفتالوي (٨٠، ١٩٨٤البحث والتفكیر .(اللقاني ورضوان ،

ءهو نوع من أنواع التعلیم حیث یستخدم المتعلم المستقصي مجموعة من المهارات االستقصا

واالتجاهات الالزمة لعملیات تولید الفرضیات وتنظیم المعلومات والبیانات وتقویمها وٕاصدار قرار 

إزاء الفرضیات المقترحة التي صاغها المستقصي لإلجابة عن سؤال أو التوصل إلى حقیقة أو 

یق ما تم التوصل إلیه في مواقف جدیدة ویطلق على الطریقة االستقصائیة في مشكلة ثم تطب

التعلیم والتعلم بالطریقة التنقیبیة ألن المتعلم المستقصي یبحث وینقب في مصادر المعرفة 

  ).١٢٦، ٢٠٠٣المختلفة من أجل التوصل إلى هدفه .(الفتالوي ،  

من االتجاهات الحدیثة في تدریس ) فیرى أن طریقة االستقصاء تعد٢٠٠٧أما الراوي (

المواد العلمیة واإلنسانیة ونقلها من حالة الجمود النسبي التي تعاني منها إلى الحیویة والحداثة 

كما وتؤكد على الدور اإلیجابي للمتعلم في العملیة التعلیمیة وكل المشاكل السلبیة المتمثلة 

"من أن یكون مستقبال" للمعلومات من الكتب باالعتماد الكلي على المعلم فهي تجعله یفكر بدال

أو المعلم أو االعتماد على نفسه من خالل التفكیر ألن التفكیر ذو أهمیة كبیرة في حیاة اإلنسان 

في حل المشكالت وتجنب األخطاء فضال" عن أنها توسع آفاق المتعلمین وتنمي قدراتهم 

المنهج لیشمل جوانب البیئة المحیطة بهم المعرفیة والفكریة في المواد المنهجیة وما هو خارج 

  ).٦، ٢٠٠٧.(الراوي ، 

ویشكل التعلم التعاوني أحد االتجاهات الحدیثة التي تهدف إلى ربط التعلم بالعمل 

والمشاركة اإلیجابیة من جانب التالمیذ وتنشیط أفكارهم للعمل في جماعات وتعلیم بعضهم 

  ) .٧٣،  ٢٠٠٥بعضا" .      (الدیب ، 

لعمل بأسلوب التعلم التعاوني یعتمد بشكل أساسي على تقسیم التالمیذ إلى وٕان ا

مجموعات وكل مجموعة تعمل في إطارها من حیث طرح اآلراء والمفاهیم والمعلومات والنقاش 
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، ٢٠٠٣بأسلوب منظم وباحترام متبادل من أجل تحقیق الهدف المطلوب . (األحمد ویوسف ، 

١٥٧.(  

webbویرى ویب( نجاح التعلم التعاوني یعتمد على مدى قناعة الطلبة بهذا  )أن1989

salvianاألسلوب من التعلم ، ویؤكد سلفیان( أنه من الضروري أن تتوافر الحوافز عند )1994

الطلبة لتشجیعهم على العمل مع بعضهم البعض حتى یبذلوا أقصى جهدهم في هذا 

التعلم التعاوني في التدریس  فان  ) . وعند استخدام أسلوب ٨١،  ٢٠٠٥العمل.(سلیمان ، 

للمعلم والمتعلم أدوارا" یقومان بها حیث یقوم المعلم بإعداد بیئة التعلم وتقسیم طالب الصف وفق 

جماعات متعاونة ووفق مهام محددة مسبقا" وتزوید الطالب بالمشكالت أو المواقف ومساعدتهم 

ٕاسهامات كل فرد داخل كل مجموعة أما على تحدید المشكلة مع متابعة تقدم أفراد المجموعة و 

دور المتعلم فیتمثل بأداء كل عضو في الجماعة للمهام المعطاة له والتعاون والتآزر فیما بینهم 

ومما ذكر أعاله تتجلى أهمیة البحث الحالي ) ٤- ٣، ٢٠٠٧لتحقیق أهداف العمل .(الشایع ، 

:في النقاط اآلتیة 

تفعیل دور المتعلم وتنمیة قدراته العقلیة وٕاكسابه أهمیة طریقة االستقصاء الموجه في -١

المهارات والقیم واالتجاهات .

أهمیة طریقة التعلم التعاوني في تحسین ورفع مستوى التحصیل للمتعلم وتنمیة وتعزیز الثقة -٢

بالنفس .

أهمیة التربیة اإلسالمیة باعتبارها منهجا" شامال" تهتم بتنمیة شخصیة الفرد من جمیع -٣

ي الجسمیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة .النواح

عدم توافر دراسات (في حدود علم الباحثة ) تناولت طریقتي االستقصاء الموجه والتعلم -٤

التعاوني في تحصیل طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة.

ھدفا البحث :
یهدف البحث الحالي إلى التعرف على:

ستقصاء الموجه في تحصیل طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة اثر طریقة اال -١

اإلسالمیة.

اثر طریقة التعلم التعاوني في تحصیل  طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة  -٢

اإلسالمیة.
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فرضیات البحث :
لغرض تحقیق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضیات الصفریة اآلتیة :

) بین ٠.٠٥ة األولى : ((ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة الرئیسی

متوسط تحصیل طالب مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصیلي في مادة التربیة 

.اإلسالمیة))

وتتفرع من هذه الفرضیة ثالث فرضیات فرعیة :

) بین ٠.٠٥عند مستوى داللة (: ((ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة الفرضیة الفرعیة األولى-

متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة األولى الذین درسوا بطریقة االستقصاء الموجه 

ومتوسط تحصیل طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة (المحاضرة)).

) بین ٠.٠٥لة (: ((ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى دالالفرضیة الفرعیة الثانیة-

متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة الثانیة الذین درسوا بطریقة التعلم التعاوني 

ومتوسط تحصیل طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة (المحاضرة)).

) بین٠.٠٥: ((ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة الفرعیة الثالثة-

متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة األولى الذین درسوا بطریقة االستقصاء الموجه 

ومتوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة الثانیة الذین درسوا بطریقة التعلم التعاوني)).

حدود البحث :
)٢٠١٠- ٢٠٠٩طالب الصف األول المتوسط في مركز مدینة الموصل للعام الدراسي(-١

(طبعة منقحة  ارة التربیة للصف األول المتوسط بیة اإلسالمیة المقرر من وز كتاب التر -٢

٢٠٠٨ (

)٢٠١٠- ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (-٣

أسلوب التعلم معا".-٤

االستقصاء الموجه.-٥
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تحدید المصطلحات :
االستقصاء الموجه : عرفه كل من : - ١

إشراف المعلم وتوجیهه أو ضمن خطة بحثیة أعدت ما یقوم به المتعلم تحت ) :١٩٨٨(نشوان -

  ) .٨٢، ١٩٨٨مقدما" .(نشوان ، 

الطریقة التي یخطط فیها المعلم لمجموعة من التوجهات واألهداف التي  : )٢٠٠٢(عطا اهللا  - 

ترشد الطلبة وتساعدهم على التعلم وهذه التوجهات تتجدد و تتطور بصورة مستمرة تبعا" 

  )١٨٥، ٢٠٠٢لطلبة على المعلم خالل الدرس .(عطا اهللا ،لألسئلة التي یطرحها ا

:٢٠٠٣(األحمد ویوسف - الطریقة التي یكون فیها المعلم أو المدرس هو الموجه والمرشد )

األساسي للطلبة وذلك من خالل قیام المعلم بأعداد خطة البحث وتحدید اإلجراءات واألنشطة 

)٢٠٠٣،١٠٩(األحمد ویوسف ،المناسبة للطلبة والتي یجب أن یتبعوها   .

مجموعة خطوات الدرس المنظمة التي وتعرف الباحثة طریقة االستقصاء الموجه إجرائیا" :-

تقوم بها مدرسة التربیة اإلسالمیة في تدریس طالب المجموعة التجریبیة األولى وذلك من 

الحقائق خالل طرح األسئلة التي تتسم بالغموض وٕاعطاء الحریة للطالب في استقصاء 

والمعلومات وصوال" إلى االستنتاجات تحت إشراف وتوجیه مدرسة المادة لتحقیق أهداف 

  الدرس .

التعلم التعاوني : عرفه كل من : - ٢

"طریقة یتبعها المعلم أثناء التدریس في تقسیم التالمیذ إلى جماعات صغیرة :)١٩٩٦(زاهر  - 

عا" أثناء التعلم بطریقة جماعة ممختلفة داخل الفصل الدراسي بحیث یعمل تالمیذ كل

  ) .٥٤،  ٢٠٠٥. (الدیب ، تعاونیة"

" إستراتیجیة تدریس تعتمد على مبدأ تعلم الطالب في الصف لموضوع ) :٢٠٠٥سلیمان (-

دراسي معین في صورة مجموعات تعاونیة صغیرة بغیة تحقیق أهداف أكادیمیة و تنمیة  

هذا الموضوع ویوجهون إلى القیام بمهام تعاونیة معینة المهارات التعاونیة فیحفزون أوال" لتعلم

  ) ١٨،  ٢٠٠٥تتعلق به وفق معاییر محددة للنجاح في أداء تلك المهام " . (سلیمان ، 

إستراتیجیة تعلم وتعلیم تربط بین عمل الفریق ومسؤولیة الفرد ویتم تقسیم :  )٢٠٠٧العمر (-

) طالب ویعطى لكل مجموعة مشروع أو ٥- ٣الطالب إلى مجموعات صغیرة تتراوح بین (

مهمة مشتركة ویتم تشجیع المجموعة على العمل المشترك لتحقیق األهداف . (العمر ، 

١٠٧،  ٢٠٠٧ (  

:وتعرف الباحثة طریقة التعلم التعاوني إجرائیا- طریقة تتبعها مدرسة مادة التربیة اإلسالمیة "

لك بتقسیم الطالب إلى مجموعات صغیرة غیر في تدریس طالب المجموعة التجریبیة الثانیة وذ

متجانسین في التحصیل یتعلمون من بعضهم البعض بأسلوب تعاوني منظم لتحقیق أهداف 

الدرس المرسومة. 



…أثر طریقتي االستقصاء الموجه والتعلم التعاوني في تحصیل 

٩٢

خلفیة نظریة  
االستقصاء الموجھ :.أوال

تعد طریقة االستقصاء الموجه من أبرز أنواع االستقصاء فهو إتباع األسلوب العلمي في 

والتوصل إلى الحقائق والمعلومات والتفسیرات تحت توجیه وٕارشاد المدرس وتوفیر فرصة البحث 

للطالب بأن یفكر بشكل مستقل لیحصل على المعرفة معتمدا" على نفسه ومواجهة المشكالت 

وٕایجاد الحلول لها األمر الذي یتطلب تقصي المعلومات وهنا یأتي دور المدرس الذي یساعد 

ه الحلول وٕانما بتشجیع الطالب على استعمال معلوماته وقابلیاته للوصول الطالب لیس بإعطائ

إلى حلول والهدف األساسي من طریقة االستقصاء الموجه هو جعل الطالب یفكر بدال" من  

االعتماد الكلي على المدرس أو الكتاب الن  هذه الطریقة تؤكد على ضرورة اعتماد الطالب على 

  )  ٨،  ٢٠٠٣نفسه   . (الكناني ، 

) إلى أن طریقة االستقصاء الموجه تجمع بین طریقة العرض ٢٠٠٢ویشیر عطا هللا (

واالكتشاف الحر حیث یعمل المعلم على المواءمة بینهما عند قیامه بعملیة التدریس حیث یخطط 

المعلم لمجموعة من التوجهات واألهداف التي ترشد الطلبة وتساعدهم على التعلم وهذه التوجهات 

د وتتطور بصورة مستمرة تبعا" لألسئلة التي یطرحها الطلبة على المعلم خالل الدرس وأما تتجد

النشاطات التي یمارسها الطلبة فهي من نوع النشاطات المفتوحة التي تمكنهم من االستقصاء 

للتوصل إلى فهم ما هو غامض علیهم فتساعدهم على الفهم وٕادراك ما حولهم في البیئة المحیطة 

التالي بناء المفاهیم العلمیة بصورة دقیقة وما یقوم به الطلبة بعد ذلك هو التحقق من قدرة بهم وب

المفاهیم العلمیة الجدیدة على مساعدتهم للقیام بمزید من االستقصاءات فیحكمون بالتالي على 

  ) .١٨٦-١٨٥،  ٢٠٠٢صدقها وتقودهم إلى إعادة بناء أطر مفاهیمیة خاصة بهم .(عطا اهللا ، 

VANرى فان سكوتر (وی SKOTER  أن االستقصاء الموجه یقوم بوظیفتي العملیة (

العقلیة  وطریقة التدریس إذ إننا حین نتأمل فإننا نستقصي وعندما نضع استفسارا" علمیا" فإننا 

) وٕان هذا النوع من ٩٤، ١٩٧٥نستقصي وعندما نحاول حل مشكلة فإننا نستقصي .(الفنیش ،

األمثل واألنسب وخاصة بالنسبة للمرحلة المتوسطة التي یمكن أن االستقصاء هو األسلوب

یتدرب الطالب فیها على البحث عن المعرفة وهذا ما نسعى إلیه وهو االنتقال من األسالیب 

).١٩٨٤،١١١التقلیدیة إلى األسالیب الحدیثة دون االعتماد بصورة كلیة على المعلم .(سعادة ، 
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أنواع االستقصاء الموجھ :
) االستقصاء الموجه إلى نوعیــــــن هما :٢٠٠٦صنف كویران(

االستقصاء الموجه المنخفض :-١

یتمیز هذا النوع من االستقصاء بسیادة دور المعلم فیه فهو الذي یخطط لهدف 

االستقصاء ومحتواه ویكون المعلم طرفا" ثابتا" في كل حوار بینما یكون الطرف اآلخر في الحوار 

ه یتغیر بصورة مستمرة فیسأل المعلم سؤاال"فیجیب عنه تلمیذ ما ثم یسأل سؤاال" التلمیذ ولكن هو

آخر  فیجیب عنه تلمیذ آخر غیر أن في هذا النوع ال یوجد حوار بین التالمیذ أنفسهم كما ال 

یجوز للتلمیذ أن یستكمل إجابة زمیله .

االستقصاء الموجه المرتفع :-٢

المنخفض كثیرا" إال فیما یتعلق بعالقة المعلم ال یختلف هذا األسلوب عن األسلوب 

والتالمیذ فیه ففي االستقصاء الموجه المنخفض تكون العالقة بین المعلم وأحد التالمیذ ، أما في 

االستقصاء الموجه المرتفع فیمكن ألكثر من تلمیذ المشاركة في اإلجابة عن سؤال المعلم ، أي 

المیذ وال یستطیع اإلجابة أو تكون إجابته غیر مكتملة فإن عندما یوجه المعلم سؤاال" إلى أحد الت

المعلم یسمح لتلمیذ آخر باستكمالها وٕاذا أخطأ هذا التلمیذ أو لم یتمكن من استكمالها فإن المعلم 

  ) ٣٢-٣١، ٢٠٠٧یسمح لتلمیذ ثالث و رابع بإكمال االجابة.  (الراوي،

إجراءات تطبیق طریقة االستقصاء :
ب للموضوع الدراسي المطلوب .استطالع الطال.١

تطور یزود المعلم طالبه بمواقف وحقائق وأمثلة تشترك معا" بعناصر محددة لیساعدهم على.٢

وابتكار طرق جدیدة توصلهم إلى النتائج .

التركیز على بناء الفكر وتطویر قواه اإلدراكیة لدى الطالب أهم من تدریس أكبر قدر من .٣

المتوفر .المعلومات في الوقت المحدد و 

قبول أي قرارات وآراء یتوصل إلیها الطالب ثم التدرج بها وفحصها وتطویرها لألفضل أو .٤

تغییر مساراتها لتصبح أكثر جدوى لتعلمهم .

تجنب إخبار الطالب بخطأ آرائهم بل تركهم للتحقق من الخطأ وتصحیحه بنفسهم .      .٥

).٢٨٦- ٢٨٥، ٢٠٠٣(الشمري ،
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  الستقصاء :مراحل التعلم بطریقة ا
.عرض الموقف موضوع الدراسة للطالبمواجهة الموقف المشكل: حیث یقوم المعلم ب-١

مرحلة جمع المعلومات: حیث یقوم الطالب بجمع المعلومات التي تتعلق بالمشكلة ومناقشة -٢

مدى تعلق المعلومات بالمشكلة .

ات مبدئیة تحتمل حیث تعد أسئلة الطالب فرضی:مرحلة التجریب والتحقیق من المعلومات-٣

الصواب والخطأ لذا یمكن باستخدام التجریب أن یصل الطالب إلى حالة یتقصى فیها 

المعلومات التي هدف إلیها في معالجة المشكلة .

مرحلة التفسیر : حیث یطلب من الطالب تقدیم تفسیرات علمیة للمشكلة موضوع البحث .-٤

التدریب على التساؤل التي یتم توظیفها مرحلة عملیة االستقصاء وتقویم لكل استراتیجیات-٥

).٩٦- ٩٥،  ٢٠٠٩للوصول إلى حل المشكلة .(الصرایرة وآخرون ،

ممیزات طریقة االستقصاء :
.ها وٕایجابیا"في اكتشاف المعلوماتتجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة وعنصرا" فعاال" فی-١

نتائج بأسبابها .تمكن المتعلم من إدراك العالقات بین األشیاء وربط ال-٢

توفر الفرصة للمتعلم كي یصل إلى االستدالل باستخدام التفكیر المنطقي باالستقراء أو -٣

االستنباط .

تنمي لدى المتعلم القدرات العقلیة والتفكیر المنظم .-٤

یتعلم الطالب في هذه الطریقة كیف یتعلمون وكیف یتعاملون مع المشكالت الجدیدة .-٥

االنجاز وتزید من دافعیتهم نحو التعلم .تجعل الطلبة یشعرون ب-٦

).٢٠٥- ٢٠٤،  ٢٠٠٨تنمي لدى المتعلم اإلبداع واالبتكار والتفكیر الناقد.(عطیة ، -٧

سلبیات طریقة االستقصاء 
ال یمكن تطبیقها في جمیع المواد الدراسیة .-١

تحتاج إلى وقت طویل .-٢

تحتاج إلى جهد كبیر ومصادر عدیدة ومعلومات واسعة .-٣

جمیع التالمیذ لدیهم القدرة على القیام بهذه الطریقة .لیس -٤

).  ١١٢،  ٢٠٠٣،األحمد ویوسفصعوبة استخدام هذه الطریقة في المجموعات الكبیرة . (-٥

شروط نمط التعلیم االستقصائي  :
أكد (سكمان) على الشروط التي یجب مراعاتها في التعلیم االستقصائي وهي :

تثیر اهتمامات الطالب وتدفعهم إلى التساؤل والبحث عن تعلیل اختیار حادثة أو ظاهرة تس-١

أو تفسیر .
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أن تكون الظاهرة المستهدفة بالتعلیم على درجة من األهمیة والغموض بحیث تستثیر دهشة -٢

الطالب واستغرابهم على نحو یمنع ظهور الالمباالة لدیهم.

ینبغي تجنب السؤال عن تفسیر أن یجیب المعلم عن أسئلة الطالب بكلمة (نعم) أو (ال) أي -٣

أو تعلیل الظاهرة موضوع االهتمام و على المعلم أن یبین لهم ما إذا كانت عباراتهم صحیحة 

أم خاطئة .

یجب أن یدور الحوار التعلیمي على نحو یمكن الطالب من تحدید حقائق الظاهرةموضوع -٤

طقي یسهل عملیات البحث وشروط حدوثها أو تغیرها وتنظیم هذه الحقائق على نحو من

التفسیر والضبط والتنبؤ بحیث یؤهل الطالب الكتساب المفاهیم وٕادراك العالقات واستخالص 

  ) ١٥٧- ١٥٦،  ٢٠٠٢المبادئ وتكوین النظریات .(مرعي والحیلة ،

دور المعلم في الطریقة االستقصائیة :
تبر المعلم هو الموجه ) إلى أهمیة دور المعلم  في هذه الطریقة فیع٢٠٠١یشیر زیتون (

للتالمیذ ویعینهم على البحث والتنقیب والتقصي واالكتشاف من خالل المواقف (المشكلة) أو 

األسئلة الفكریة المفتوحة وعلى الرغم من كون العملیة االستقصائیة تتمركز حول المتعلم فهذا ال 

تبه بل للمعلم دور أساسي یعني أن یترك المعلم تالمیذه لیستقصوا أو یكتشفوا وهو جالس في مك

في توجیه عملیة التعلم بالتقصي وتخطیط المشكلة وصیاغة األسئلة الفكریة الجدیدة والمتعددة 

) أن دور المعلم ال یقتصر على ١٩٨٨اإلجابة والمتسلسلة منطقیا وعلمیا. فیما یؤكد نشوان (

على التالمیذ ولذلك على إعطاء المعلومات للتالمیذ فقط إذ إن االستقصاء یعتمد بشكل أساسي 

المعلم في دروس االستقصاء إحجام المعرفة العلمیة عن التالمیذ كلما استطاع ذلك و علیه أن 

یوجه النشاطات التعلیمیة جمیعها إلى مساعدة التالمیذ وتمكینهم من اكتشاف اإلجابات بأنفسهم 

لمعلم الناجح في التدریس وذلك ألن االستقصاء هو الطریقة الوحیدة لإلجابة وحل المشكالت فا

،  ٢٠٠٥االستقصائي هو الذي یطرح أسئلة تكون أجوبتها غامضة على التلمیذ. (العبیدي ، 

٢٣- ٢٢. (  

أھمیة طریقة االستقصاء في التدریس :
) أن الستخدام طریقة االستقصاء في التدریس أهمیة كبیرة یمكن ٢٠٠٣یرى الفتالوي (

تلخیصها في النقاط اآلتیة :

تعود المتعلم على البحث والعمل من أجل الوصول إلى المعرفة .-١
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یكتسب المتعلم خالل عملیات وخطوات طریقة االستقصاء المهارات واالتجاهات والقیم منها -٢

مهارات: تحدید الهدف والتعرف على المصطلحات والقدرة على الوصف والمقارنة والتصنیف 

والتحلیل واالستنباط .

ارات التفكیر العلمي في حل المشكالت التي تواجهه .یكتسب المتعلم مه-٣

أن التعلیم والتعلم من خالل االستقصاء یمثل إستراتیجیة تدریسیة تسمى إستراتیجیة التدریس -٤

االستقصائي ألن المتعلمین قد یستخدمون أكثر من أسلوب أو وسیلة عند تحدید الهدف 

یب والوسائل (المناقشة ، االستكشاف وجمع المعلومات والتحقق من صحتها ومن هذه األسال

، التحلیل ، التركیب ، التقویم ، التعمیم).

یدفع االستقصاء المتعلمین إلى كشف الحقائق والمعلومات بأنفسهم ویزودهم بمهارات التفاعل -٥

والتواصل واالتصال االجتماعي مع الجماعة والعمل فیما بینهم في جمع األدلة وتبادل اآلراء 

) .١٢٧- ١٢٦،  ٢٠٠٣وصول إلى المعرفة .(الفتالوي،واألفكار لل

ثانیا : التعلم التعاوني :
إن مبدأ التعاون موجود منذ أن خلق اهللا عز وجل اإلنسان وتزاید االهتمام بهذا المبدأ مع 

زیادة النمو والتطور البشري والشعور بوجود الحاجة الملحة إلیجاد فرد واع  بمدركات الحیاة 

ه القدرة االجتماعیة التي تساعد على العیش في مختلف البیئات ومع مختلف المختلفة ولدی

الظروف لكي یواكب اإلنسان التطور الحاصل في مجتمعه لما یمتلكه من قدرة بناءة في التفاعل 

  ) .٣٧٠،  ٢٠٠٦االیجابي نحو أي موقف جدید .(منذر ، 

مبدأ إسالمي له جذور في وٕاذا رجعنا إلى التراث العربي اإلسالمي   نجد أن التعاون

))َتَعاوُنْوا َعلى اإلثم َوالُعْدَوانوال والتقوىرْ ى البِ لَ ا عَ وْ عاونُ وتَ القرآن الكریم بقوله تعالى : ((

، ریح ودعوة واضحة إلى التعاون فیه) وفي هذه اآلیة القرآنیة الكریمة أمر ص٢، اآلیة (المائدة

في بیت من بیوت اهللا یتلون كتاب اهللا ویتدارسونه فقال علیه الصالة والسالم : ((ما جلس قوم 

. ومن )١(إال نزلت علیهم السكینة وغشیتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهللا فیمن عنده))

مبادئ التعلم التعاوني في اإلسالم : النظام والتنظیم واإلتقان والطاعة وااللتزام والتواضع والحلم 

  ) .٢٧٠-٢٦٩،  ٢٠٠٣ي ، واالستمراریة والتدرج . (الشمر 

منذ بدایات القرن العشرین عام وظهر استخدام طریقة التعلم التعاوني في البالد الغربیة  

)  ضمن مشروع (جون دیوي) في الدراسات االجتماعیة الذي یساعد على تعمیق التعلم ١٩٠٢(

، إنترنت) ٢٠٠٢بصفة عامة عند الطالب وتحقیق أهداف المنهج بفاعلیة عالیة .(القحطاني ، 

  ٣٧رواه البخاري ، كتاب العلم ، الباب العاشر ، الجزء األول ، ص )١(
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)slavin(نات والتسعینات فقد أكد سالفن وقد اهتم الباحثون والتربویون بهذه الطریقة في الثمانی

ان هذه الطریقة تعمل على تعزیز التحصیل األكادیمي لدى التالمیذ وتنمي روح  ١٩٨٠عام 

تعلم التعاوني إلى أن ال ١٩٩٠عام Ellis)التعاون واحترام الذات وحب الدراسة ، وأشارت (إیلز 

األكادیمیة أو االجتماعیة طریقة تدریسیة فعالة لما لها من فائدة على التالمیذ سواء" من الناحیة

Steven) وأكد كل من (ستیفن وجیمس  ١٠٨- ١٠٧،  ٢٠٠٣(العیوني ،  and James عام (

التعلم في أن البیئة الدراسیة عندما تكون ذات أجواء تعاونیة تحقق تعلما فعاال یفوق  ١٩٩٨

  ) .٧، ٢٠٠٧الطریقة التقلیدیة .(الطائي ،

وطریقة التعلم التعاوني إحدى الطرائق التدریسیة التي جاءت بها الحركة التربویة 

المعاصرة وتقوم هذه الطریقة على تقسیم الطلبة إلى مجموعات صغیرة تعمل معا" من أجل 

یة تنظیمیة وفق أدوار واضحة تحقیق هدف أو أهداف تعلمهم الصفي لذلك یجب إیجاد هیكل

ومحددة مع التأكید من أن كل عضو في المجموعة یتعلم المادة التعلیمیة . (مرعي والحیلة ، 

٢٠٠٢،٨٤.(

) أن طریقة التعلم التعاوني من الطرائق المهمة في تعلیم ٢٠٠٣ویرى األحمد ویوسف (

ن خالل تعلیم المفاهیم واكتساب التالمیذ ذوي القدرات المحدودة ورفع مستواهم التحصیلي وذلك م

المهارات ولها نتائج فاعلة في تحسین أداء التالمیذ وتقبل األفكار والمفاهیم واتخاذ القرارات 

الواعیة والمشتركة وتساهم هذه الطریقة بشكل كبیر في الكشف عن میول التالمیذ وذلك من 

خالل عملیة التأثیر والتأثر فیما خالل التفاعل واالستماع مع زمالئهم في الحصة الدراسیة ومن 

  ) .١٥٤،  ٢٠٠٣بینهم .(االحمد ویوسف ، 

إستراتیجیات التعلم التعاوني :
وتقوم هذه اإلستراتیجیة )Slavinإستراتیجیة الفرقة الطالبیة : طور هذه اإلستراتیجیة (سالفن .١

القدرات  عل تقسیم الطالب إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من أربعة طالب مختلفین في

والمستویات ویقوم المعلم بتقدیم موضوع الدرس ثم یبدأ الطالب بالعمل والمشاركة في 

مجموعاتهم والتأكد من أن جمیع األعضاء قد تعلموا الدرس في مجموعاتهم وبعد ذلك تناقش 

كل مجموعة الواجبات المعطاة لها ثم یقوم المعلم باختبار الطالب بشكل فردي وبعدها یقارن 

لم نتائج االختبار ومكافأة الطالب الذین تجاوزوا االختبار ویستغرق تطبیق هذه المع

) حصص تقریبا" .٥-٣اإلستراتیجیة (

إستراتیجیة التعلم التكاملي التعاوني : ویطلق على هذه اإلستراتیجیة عدة تسمیات وهي .٢

تشاركة ، (طریقة آرنسون الدوري ، طریقة جیجسو ، طریقة الصور المقطوعة ، الفرق الم

الترتیب المتشابك) وفي هذه اإلستراتیجیة یتم تقسیم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة 
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) أجزاء وبعدها یقوم كل طالب بتعلم ٥) أعضاء ویقسم محتوى المادة التعلیمیة إلى (٦تضم (

جزء واحد من المادة ویكلف كل طالب بشرح الجزء المتخصص له ویتقابل الطالب في 

ختلفة في مجموعات تسمى مجموعات خبرة وبعدها یقوم أعضاء المجموعة المجموعات الم

بكتابة تقریر ویتم تقییم الطالب فردیا" باستخدام االختبارات الفردیة .

: طور هذه اإلستراتیجیةاب والمباریات الطالبیةإستراتیجیة فرق األلع.٣

)Devries and Salvin(لتي تستخدمها وتستخدم هذه اإلستراتیجیة نفس اإلجراءات ا

اإلستراتیجیة األولى إال أنها ال تستخدم االختبار الفردي بل تستخدم اختبارا" أسبوعیا" أو 

مسابقة أسبوعیة في نهایة العمل وتتم مقارنة مستویات الطالب في المجموعة الواحدة مع 

طالب المجموعات األخرى من حیث مشاركتهم في فوز مجموعتهم بأعلى الدرجات حیث أن 

طالب في هذه اإلستراتیجیة یتنافسون على الفوز .ال

Arsonsonإستراتیجیة تكامل المعلومات المجزأة التعاوني المسمى ب (.٤ Jigasaw( یعد

) ویتم تنفیذ هذه اإلستراتیجیة ١٩٧٨(آرنسون) أول من استخدم هذه اإلستراتیجیة عام (

ضاء مختلفین في ) أع٥بتقسیم المدرس الفصل إلى جماعات تتكون كل جماعة من (

) أجزاء على عدد أعضاء ٥القدرات التحصیلیة ویجزئ المدرس الموضوع الدراسي إلى (

الجماعة الواحدة ویخصص لكل عضو جزءا یدرسه بنفسه ومع زمالئه في جماعة مؤقتة ثم 

یعلم هذا الجزء لزمالئه في جماعته األساسیة .

Jonson(إستراتیجیة التعلم معا" : طور هذه اإلستراتیجیة .٥ and Jonson(  وفي  ١٩٨٧عام

) أعضاء غیر ٥- ٤(إلى مجموعات تضم كل مجموعة هذه اإلستراتیجیة یتم تقسیم الصف

متجانسین في التحصیل وتقوم كل مجموعة بأداء واجبات معینة وكل مجموعة تقوم بتسلیم 

هذه  أعمالها بعد االنتهاء منها وتأخذ مكافأة مقابل ما قامت به من أعمال وتعتمد

اإلستراتیجیة على النشاطات الجماعیة البناءة حیث تركز على كیفیة العمل الجماعي بین 

).١٤٧-١٤٣، ٢٠٠٥.     (سلیمان ، أعضاء المجموعة الواحدة

دواعي االھتمام بالتعلم التعاوني :
) أن دواعي اهتمام التربویین بالتعلیم التعاوني تكمن في النقاط    ٢٠٠٥یؤكد الدیب (

تیة :اآل

دور التلمیذ سلبي في التعلیم التنافسي ..١

یتنافس التالمیذ ویفشلون مما قد یؤدي إلى میل التالمیذ إلى الحقد والغیرة على أقرانهم .٢

الناجحین والفائزین حتى یصبحوا ذوي سلوك عدواني تدریجیا" نحو التالمیذ  الناجحین الذین 

ا یزید الفجوة بینهم .ینظرون نظرة متدنیة للتالمیذ الذین أخفقوا مم



خولة احمد محمد

٩٩

إن التنافس ال یؤدي إلى تنمیة الشعور بالتفاهم والود والتعاون المشترك بین أفراد جماعة .٣

الفصل الواحد .

إن التنافس بین التالمیذ الناجحین أنفسهم قد یؤدي إلى القلق والشك وعدم الثقة بالنفس .٤

والشعور بعدم األمان .

  .)٧٥- ٢٠٠٥،٧٤تنافسي مهارات التفاعل الجماعي(الدیب، لال یكتسب التالمیذ  في التعلم ا.٥

مراحل التعلم التعاوني :
) أن معلم التربیة اإلسالمیة یستطیع استخدام طریقة التعلم ١٩٩٩یرى یونس وآخرون (

التعاوني من خالل التركیز على ثالث مراحل وهي :

اآلتیة :مرحلة التخطیط واإلعداد : وتتضمن هذه المرحلة الخطوات أوال: 

تحدید األهداف ..١

) تالمیذ .٧- ٢تحدید حجم المجموعات بحیث تضم كل مجموعة (.٢

توزیع التالمیذ على المجموعات ..٣

تحدید الفترة الزمنیة التي تعمل فیها كل مجموعة معا"..٤

ترتیب حجرة الفصل ..٥

إعداد المواد الدراسیة ..٦

ن الخطوات اآلتیة::وتتضممرحلة تنظیم المهام واالعتماد المتبادلثانیا: 

شرح المهام ..١

تكوین االعتماد المتبادل والتعاون لتحقیق الهدف ..٢

تحدید المسؤولیات الفردیة ..٣

تحقیق التعاون المتبادل بین المجموعات ..٤

مرحلة المراقبة والتدخل والتقویم : وتتضمن الخطوات اآلتیة : ثالثا: 

مالحظة سلوك التلمیذ . .١

ذ ألداء المهام .تقدیم المساعدة للتالمی.٢

غلق الدرس ..٣

التقویم ..٤

  ) .١٩٥ -  ١٩٣،  ١٩٩٩(یونس وآخرون ، 
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مزایا طریقة التعلم التعاوني
تساهم طریقة التعلم التعاوني في زیادة درجة اإلتقان حیث أن قیام المتعلمین بالتعاون معا" .١

هم .إلنجاز المهام یساعد على زیادة درجة إتقانهم للمهام المعطاة إلی

زیادة سرعة اإلنجاز ألن قیام المتعلمین بالعمل معا" یساهم في سرعة إنجاز المهام والزمن .٢

الذي یحتاج إلیه المتعلمون في إنجاز المهمة یقل في حالة توزیع المهام .

اكتساب التالمیذ مهارات اجتماعیة جدیدة كالقیادة واإلدارة والتواصل .(الخوالدة وآخرون ، .٣

٢٣١- ٢٣٠، ٢٠٠١. (

تحسین المستوى التعلیمي للتالمیذ وخاصة في حاالت عدم التجانس بین التالمیذ من خالل .٤

مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ في الصف الواحد .

الكشف عن میول التالمیذ ومدى استعدادهم للتفاعل والتعاون فیما بینهم ..٥

مشاعر واالتجاهات السلبیة تجاه تساعد طریقة التعلم التعاوني التالمیذ في التخلص من ال.٦

.١٥٧-١٥٦، ٢٠٠٣(األحمد و یوسف ، البیئة المدرسیة . (

عیوب طریقة التعلم التعاوني 
صعوبة استخدام هذه الطریقة في الصفوف الضیقة المساحة والتي تحتوي على أعداد كبیرة .١

من الطالب .

عدم استجابة بعض أفراد المجموعة بالشكل المطلوب ..٢

، ٢٠٠٥یة فرض أحد أفراد المجموعة رأیه أو إرادته على بقیة األفراد .(سلیمان، إمكان.٣

١٠٢. (

التمحور حول المتعلم المبدع والمتقن وٕاهمال اآلخرین ..٤

ضعف دافعیة التالمیذ نحو التعلیم من خالل إحساس المتعلمین بتفوق احدهم على تحقیق .٥

مشاركة وبالتالي تضعف دافعیتهم نحو درجة اإلتقان بالسرعة المطلوبة قد یبعدهم عن ال

  )  ٢٣١،  ٢٠٠١التعلم . (الخوالدة وآخرون ، 

دراسات سابقة :
عرضت الباحثة الدراسات السابقة في محورین یضم المحور األول الدراسات التي تناولت 

ما طریقة االستقصاء الموجه ویضم المحور الثاني الدراسات التي تناولت طریقة التعلم التعاوني ك

یأتي :

المحور األول : الدراسات التي تناولت طریقة االستقصاء الموجه :
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(١٩٨١دراسة كاندیرا (.١ (Kindra(
مقارنة اثر االستقصاء الموجه (األسلوب النشاطي) والمحاضرة التقلیدیة (أسلوب الكتاب) في "

"التحصیل في الصفوف ذات المستوى الجامعي

ا ، وهدفت إلى مقارنة أثر االستقصاء الموجه (األسلوب أجریت هذه الدراسة في أمریك

النشاطي) والمحاضرة التقلیدیة (أسلوب الكتاب) في التحصیل في الصفوف ذات المستوى 

) طالبا" في ٦٩) طالبا" موزعین على مجموعتین بواقع (١٤١الجامعي ، بلغ حجم عینة الدراسة (

) طالبا" في المجموعة ٧٢اء الموجه ، و(المجموعة التجریبیة التي درست بطریقة االستقص

) أسابیع ، وأعد الباحث اختبارا" ٦الضابطة التي درست بطریقة المحاضرة ، واستمرت التجربة (

لمعالجة البیانات إحصائیا" )t-testتحصیلیا" طبق على المجموعتین واستعمل الباحث اختبار (

وأظهرت الدراسة النتائج اآلتیة :

اللة إحصائیة في التحصیل عندما تم تصنیف الطالب إلى ثالثة مستویات ال یوجد فرق ذو د.١

للقدرة (عالي ، متوسط ، واطئ) .

ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة في التحصیل عندما تم تصنیف الطالب إلى مستویات .٢

متعددة تبعا" لعدد الساعات في الصف السابق .

ب الذین تم تدریسهم بطریقة االستقصاء ال یوجد اختالف كبیر في التعلیم بالنسبة للطال.٣

الموجه وبین الطالب الذین تم تدریسهم بطریقة المحاضرة

)Kindra ,1982 ,p 170(

)١٩٩٩دراسة العنبكي (.٢
أثر استخدام طریقة االستقصاء الموجه مع األحداث الجاریة في تنمیة التفكیر الناقد لدى "

"الطالبات في مادة التاریخ

لدراسة في العراق (بغداد) ، وهدفت إلى معرفة أثر استخدام طریقة أجریت هذه ا

، قد لدى الطالبات في مادة التاریخاالستقصاء الموجه مع األحداث الجاریة في تنمیة التفكیر النا

استعملت الباحثة التصمیم التجریبي ذا المجموعات المتكافئة اثنین تجریبیة وواحدة ضابطة ، بلغ 

) طالبة في الصف الثاني المتوسط تم توزیعهن على ثالث مجموعات ، ٨٩( حجم عینة الدراسة

) طالبة اللواتي تم تدریسهن بطریقة االستقصاء الموجه ، ٣١المجموعة التجریبیة األولى ضمت (

) طالبة اللواتي تم تدریسهن بطریقة االستقصاء الموجه ٣١والمجموعة التجریبیة الثانیة ضمت (

) طالبة اللواتي تم تدریسهن بالطریقة ٢٧، والمجموعة الضابطة ضمت (مع األحداث الجاریة 

االعتیادیة  وأعدت الباحثة اختبارا" للتفكیر الناقد وطبق االختبار على مجموعات البحث الثالث  

قبل وبعد التجربة ، واستعملت الباحثة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : (تحلیل التباین األحادي ، 

، معادلة تمییز الفقرة ، االختبار التائي اط بیرسون ، معادلة صعوبة الفقرةل ارتبمربع كاي ، معام
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)t-test() لعینتین مستقلتین ، االختبار التائيt-test( لعینتین مترابطتین) وأظهرت الدراسة

النتائج اآلتیة :

موعة یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین طالبات المجموعة التجریبیة األولى وطالبات المج.١

الضابطة في تنمیة التفكیر الناقد ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى .

یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین طالبات المجموعة التجریبیة الثانیة وطالبات المجموعة .٢

الضابطة في تنمیة التفكیر الناقد ولمصلحة المجموعة التجریبیة الثانیة .

بات المجموعة التجریبیة األولى وطالبات المجموعة یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین طال.٣

التجریبیة الثانیة في تنمیة التفكیر الناقد ولمصلحة المجموعة التجریبیة الثانیة .

یوجد فرق ذو داللة إحصائیة لدى طالبات المجموعة التجریبیة األولى بین االختبارین القبلي .٤

بار البعدي .والبعدي في تنمیة التفكیر الناقد ولمصلحة االخت

یوجد فرق ذو داللة إحصائیة لدى طالبات المجموعة التجریبیة الثانیة بین االختبارین القبلي .٥

والبعدي في تنمیة التفكیر الناقد ولمصلحة االختبار البعدي.

الیوجد فرق ذو داللة احصائیة لدى طالبات المجموعة الضابطة بین االختبارین القبلي .٦

  )٦١٦- ٦١٥، ٢٠٠٢یر الناقد.(الموسوي واخرون،والبعدي في تنمیة التفك

)٢٠٠١دراسة الزھراني  (.٣
أثر استخدام طریقة االستقصاء الموجه على التحصیل الدراسي في مادة الفیزیاء لدى طالب "

"الصف الثاني الثانوي

أجریت هذه الدراسة في السعودیة ، وهدفت إلى معرفة اثر استخدام طریقة االستقصاء 

لى التحصیل الدراسي في مادة الفیزیاء لدى طالب الصف الثاني الثانوي في المستویات الموجه ع

المعرفیة اآلتیة : (تذكر ، فهم ، تطبیق) من تصنیف بلوم ، استعمل الباحث التصمیم التجریبي 

) ٦١ذا المجموعتین المتكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، بلغ حجم عینة الدراسة (

) طالبا" تم تدریسهم بطریقة ٣٠وزعین على مجموعتین : المجموعة التجریبیة ضمت (طالبا" م

) طالبا تم تدریسهم بالطریقة االعتیادیة ، ٣١االستقصاء الموجه ،والمجموعة الضابطة ضمت (

وأعد الباحث اختبارا" تحصیلیا" موضوعیا"في مادة الفیزیاء من نوع االختیار من متعدد وتم 

) طالبا" وبلغ معامل ثبات االختبار ٣٠على عینة استطالعیة مكونة من (تطبیق االختبار

) وبعدها طبق االختبار على المجموعتین التجریبیة والضابطة قبل التجربة وبعدها ٠.٨١(

واستعمل الباحث تحلیل التباین األحادي وسیلة إحصائیة لمعالجة البیانات إحصائیا" وأظهرت 

فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین في التحصیل عند نتائج الدراسة إلى عدم وجود
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مستوى التذكر ووجود فرق ذي داللة إحصائیة بین المجموعتین في التحصیل عند مستویي الفهم 

والتطبیق ولمصلحة المجموعة التجریبیة .

  ) ٣٠، ٢٠٠٥(العبیدي ، 

)٢٠٠٥دراسة العبیدي (. ٤
ه في اكتساب المفاهیم العلمیة لدى تالمیذ الصف أثر استخدام طریقة االستقصاء الموج"

"الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامة

أجریت هذه الدراسة في العراق (دیالى) وهدفت إلى معرفة اثر االستقصاء الموجه في 

استعمل اكتساب المفاهیم العلمیة لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامة ،

التصمیم التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، بلغ الباحث 

س االبتدائي موزعین على مجموعتین:  ) تلمیذا" من تالمیذ الصف الخام٦٠حجم عینة الدراسة (

) تلمیذا" الذین تم تدریسهم بطریقة االستقصاء الموجه ٣٠ضمت (المجموعة التجریبیة 

)تلمیذا تم تدریسهم بالطریقة االعتیادیة استمرت التجربة فصال" ٣٠طة ضمت (،والمجموعة الضاب

دراسیا" كامال" وأعد الباحث اختبارا" الكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم العامة ُحدد 

) مفهوما" علمیا" وبواقع ثالث فقرات اختباریة لكل مفهوم من نوع االختیار من ٢٢االختبار ب(

دائل األربعة واالختبار یقیس جوانب محددة  الكتساب المفاهیم العلمیة والتي تمثل متعدد ذي الب

(التعریف ، التمییز ، التطبیق) ، استخرج الباحث ثبات االختبار بتطبیق معادلة (كوردر 

) وتم معالجة البیانات إحصائیا" باستعمال ٠.٨٧) وبلغ معامل ثبات االختبار (٢٠ریتشاردسون 

لعینتین مستقلتین وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین )t-testاختبار (

مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة في اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم العامة 

، أ) . ٢٠٠٥المجموعة التجریبیة .(العبیدي ، ولمصلحة

قة التعلم التعاوني :المحور الثاني : الدراسات التي تناولت طری
(١٩٨٩دراسة دیفز (.١ (Davis(
أثر استخدام الطلبة لمهارات إجراءات المجموعة المختارة في تحصیل الطلبة واتجاهاتهم نحو "

"التعلم التعاوني في مادة الریاضیات

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الطلبة لمهارات إجراءات المجموعة المختارة في 

الطلبة واتجاهاتهم نحو التعلم التعاوني في مادة الریاضیات ، بلغ حجم عینة الدراسة تحصیل 

) طالبا" قسموا إلى مجموعتین تجریبیة استعملت طریقة التعلم التعاوني وضابطة استعملت ١٠٤(

الطریقة التقلیدیة في التدریس وبعد تطبیق االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاهات على عینة 
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كشفت الدراسة عن تساوي المجموعتین في التحصیل واالتجاهات في مادة الریاضیات . الدراسة 

  ) .٨٦-٨٥،  ٢٠٠٣(الجبوري ، 

:١٩٩٨دراسة علي (.٢ (
أثر طریقة التعلم التعاوني في تحسین مستوى تحصیل طلبة الصف الثالث األساسي في اللغة "

"العربیة في األردن

وهدفت إلى معرفة أثر طریقة التعلم التعاوني في أجریت هذه الدراسة في األردن ، 

تحسین مستوى تحصیل طلبة الصف الثالث األساسي في اللغة العربیة في األردن ، استعملت 

الباحثة التصمیم التجریبي ذو المجموعتین المتكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، بلغ 

) طالبا" وضمت ٣٤مجموعة التجریبیة () طالبا" وطالبة ، ضمت ال٧٢حجم عینة الدراسة (

) طالبة موزعین على شعبتین دراسیتین وأعدت الباحثة اختبارا" ٣٨المجموعة الضابطة (

تحصیلیا" في مادة اللغة العربیة وبعد معالجة البیانات إحصائیا" أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود 

طة في التحصیل ولمصلحة فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضاب

المجموعة التجریبیة وكذلك وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین مجموعتي البحث تبعا" لمتغیر 

  ) .٦٤،  ٢٠٠٤الجنس ولصالح الذكور . (الدیب ، 

)٢٠٠٧دراسة الشایع (.٣
"یبیةأسلوب التعلم التعاوني ودوره في تحفیز الفهم القرائي لمادة اللغة العربیة   دراسة تجر "

أجریت هذه الدراسة في الكویت ، وهدفت إلى معرفة مدى فاعلیة إستراتیجیتین من 

إستراتیجیات التعلم التعاوني وهما إستراتیجیة فرق التحصیل وٕاستراتیجیة المجامیع الفرعیة على 

ث الفهم القرائي لطالب المرحلة المتوسطة في مادة اللغة العربیة في دولة الكویت ، استعمل الباح

التصمیم التجریبي ذا المجموعات المتكافئة اثنان تجریبیة وواحدة ضابطة ، بلغ حجم عینة 

) إناث موزعین على ثالث  ١٨٩) ذكور و (١٦٠) طالبا" وطالبة منهم (٣٤٩الدراسة (

مجموعات : المجموعة التجریبیة األولى التي درست باستعمال إستراتیجیة فرق التحصیل ، 

الثانیة التي درست باستعمال إستراتیجیة المجامیع الفرعیة ،والمجموعة والمجموعة التجربیة

الضابطة التي درست باستعمال الطریقة االعتیادیة وأعد الباحث اختبارا" لقیاس الفهم القرائي 

) فقرة من نوع االختیار من متعدد ذي البدائل األربعة وطبق الباحث ٢٤للطلبة یضم االختبار (

جموعات البحث الثالثة قبل التجربة وبعدها لمعرفة الفرق بین االختبارین القبلي االختبار على م

والبعدي ، استمرت التجربة شهرا" ونصف واستخرج الباحث ثبات االختبار بتطبیق معادلة معامل 
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) واستعمل الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : ٠.٧٩ارتباط  بیرسون وبلغ  معامل الثبات (

:وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة، وتt-testن األحادي واختبار  (تحلیل التبای

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطریقة االعتیادیة وٕاستراتیجیتي التعلم التعاوني .١

ولمصلحة المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة .

نسین في إستراتیجیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج االختبار البعدي لكال الج.٢

فرق التحصیل ولمصلحة الذكور .

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج االختبار البعدي لكال الجنسین في إستراتیجیة .٣

)١، ٢٠٠٧اإلناث .(الشایع،المجامیع الفرعیة ولمصلحة

)٢٠٠٩دراسة الرضواني (. ٤
" في تنمیة التفكیر الناقد والثقة بالنفس أثر استخدام التعلم التعاوني بإستراتیجیة التعلم معا"

"لدى طالبات الصف الخامس األدبي في مادة التربیة اإلسالمیة

أجریت هذه الدراسة في العراق(الموصل) ، وهدفت إلى معرفة أثر استخدام التعلم 

التعاوني بإستراتیجیة التعلم معا" في تنمیة التفكیر الناقد والثقة بالنفس لدى طالبات الصف

لخامس األدبي في مادة التربیة اإلسالمیة ، استعملت الباحثة التصمیم التجریبي ذا  المجموعتین ا

) ٢١) طالبة بواقع (٥٧المتكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، بلغ حجم عینة الدراسة (

التعلم طالبة في المجموعة التجریبیة التي درست باستعمال طریقة التعلم التعاوني (إستراتیجیة

) طالبة في المجموعة الضابطة التي درست باستعمال الطریقة االعتیادیة وأعدت ٣٦معا") ، و (

) فقرة واستخرجت الباحثة ثبات االختبار ٧٥الباحثة اختبارا" لتنمیة التفكیر الناقد مكونا من (

، واعتمدت ) ٠.٨٣) وبلغ معامل ثبات االختبار (٢٠بطریقة تطبیق معادلة (كوردر ریتشاردسون 

) فقرة ، وطبقت الباحثة األداتین على ٣٣الباحثة على أداة جاهزة لقیاس الثقة بالنفس مكونة من (

المجموعتین التجریبیة والضابطة قبل التجربة وبعدها ، واستمرت التجربة فصال" دراسیا" كامال" ، 

)t-test، االختبار التائي ((معادلة تمییز الفقرة -:واستعملت الباحثة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 

كرونباخ) ، وأظهرت نتائج –، معادلة ألفا  ٢٠لعینتین مستقلتین ، معادلة كوردر ریتشاردسون 

ة التفكیر الناقد والثقة الدراسة تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في تنمی

، أ) ٢٠٠٩بالنفس(الرضواني،
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  قة :مؤشرات ودالالت من الدراسات الساب
الهدف : هدفت جمیع الدراسات السابقة في المحور األول التعرف على أثر استخدام طریقة .١

واكتساب المفاهیم في االستقصاء الموجه في عدة متغیرات وهي : التحصیل ، التفكیر الناقد

حین هدفت جمیع الدراسات السابقة في المحور الثاني التعرف على أثر استخدام طریقة التعلم 

اوني في المتغیرات اآلتیة :  التحصیل ، االتجاه ، التفكیر الناقد ، الثقة بالنفس ، والفهم التع

القرائي  . أما البحث الحالي فقد هدف إلى معرفة أثر طریقتي االستقصاء الموجه والتعلم 

التعاوني في تحصیل طالب الصف األول المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة .

: استعملت غالبیة الدراسات السابقة التصمیم التجریبي ذي المجموعتین التصمیم التجریبي .٢

) ، ١٩٨١المتكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة كدراسة كل من :      كاندیرا (

) ، ٢٠٠٩) والرضواني (٢٠٠٥) ،العبیدي(٢٠٠١) ،الزهراني (١٩٩٨) ، علي (١٩٨٩دیفز(

) فقد استعملت التصمیم التجریبي ذا ٢٠٠٧) والشایع(١٩٩٩أما دراستي العنبكي (

المجموعات المتكافئة إثنان تجریبیة وواحدة ضابطة .أما البحث الحالي فستستعمل الباحثة 

التصمیم التجریبي ذا المجموعات المتكافئة إثنان تجریبیة وواحدة ضابطة .

) طالبا ٣٤٩حجم العینة : اختلفت الدراسات السابقة من حیث حجم العینة وتراوحت مابین (.٣

) .أما عینة ٢٠٠٩) طالبة في دراسة الرضواني (٥٧) و (٢٠٠٧وطالبة في دراسة الشایع (

البحث الحالي فستكون من طالب الصف األول المتوسط .

مدة التجربة : تباینت الدراسات السابقة من حیث مدة التجربة فقد استغرقت مدة التجربة في .٤

) فقد استغرقت مدة التجربة ٢٠٠٧أما دراسة الشایع () أسابیع ، ٦) (١٩٨١دراسة كاندیرا (

) والرضواني ٢٠٠٥شهرا" ونصف ، في حین استغرقت مدة التجربة في دراستي العبیدي (

) فصال" دراسیا" كامال" ، وهناك بعض الدراسات السابقة لم تذكر مدة التجربة وقد ٢٠٠٩(

ذه الدراسات وٕانما حصلت على تعذر على الباحثة معرفة ذلك ألن الباحثة لم تعثر على ه

) ١٩٩٩)،العنبكي(١٩٩٨) ، علي (١٩٨٩ملخصاتها فقط كدراسة كل من :دیفز(

).أما البحث الحالي فستستغرق مدة التجربة فصال" دراسیا" كامال".٢٠٠١،والزهراني(

األدوات : اختلفت الدراسات السابقة من حیث األدوات تبعا" لمتغیرات تلك الدراسات ففي .٥

، )١٩٨١في دراسة كل من: كاندیرا(دراسات أعد الباحثون اختبارا" تحصیلیا" كمابعض ال

) فقد اعتمد الباحث على ١٩٨٩) ، أما في دراسة دیفز(٢٠٠١) والزهراني (١٩٩٨علي (

أداتین وهما االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاهات ولكن لم تذكر الدراسة  أهاتان   األداتان 

) فقد أعدت الباحثة اختبارا" ١٩٩٩احث ، وبالنسبة لدراسة العنبكي(جاهزة أم من إعداد الب

) أعد الباحث اختبارا" الكتساب المفاهیم العلمیة ، ٢٠٠٥للتفكیر الناقد ، وفي دراسة العبیدي (

اعتمدت الباحثة باحثة اختبارا" للتفكیر الناقد و ) فقد أعدت ال٢٠٠٩وفي دراسة الرضواني (
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) فقد أعد الباحث اختبارا" ٢٠٠٧النفس ، أما بالنسبة لدراسة الشایع(على أداة جاهزة للثقة ب

لقیاس الفهم القرائي في مادة اللغة العربیة ، أما في البحث الحالي فستعد الباحثة اختبارا" 

تحصیلیا" في مادة التربیة اإلسالمیة .

اإلحصائیة الوسائل اإلحصائیة : تباینت الدراسات السابقة من حیث استعمالها للوسائل.٦

بسبب اختالف متغیرات وأهداف تلك الدراسات ویمكن إجمالها    باآلتي : (تحلیل التباین 

األحادي ، مربع كاي ، معامل ارتباط بیرسون ، معادلة صعوبة الفقرة ،معادلة تمییز الفقرة 

قلتین كرونباخ ،االختبار التائي لعینتین مست-، معادلة ألفا  ٢٠،معادلة كوردر ریتشاردسون 

) ١٩٨٩، واالختبار التائي لعینتین مترابطتین) ، في حین لم تذكر دراسة كل من : دیفز  (

) الوسائل اإلحصائیة التي استعملتها وقد تعذر على الباحثة معرفة ذلك ألن ١٩٩٨وعلي (

الباحثة لم تعثر إال على ملخصات هاتین الدراستین .أما في البحث الحالي فستستعمل 

یل التباین األحادي واختبار شیفیه.الباحثة تحل

أكدت غالبیة الدراسات السابقة في المحور األول على فاعلیة طریقة االستقصاء :النتائج.٧

) فقد أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فرق ذي ١٩٨١الموجه باستثناء دراسة كاندیرا (

النسبة لدراسات المحور أما ب، داللة إحصائیة بین طریقتي االستقصاء الموجه والمحاضرة 

فقد أكدت معظم هذه الدراسات فاعلیة طریقة التعلم التعاوني ما عدا دراسة دیفز الثاني

) فقد أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین المجموعتین ١٩٨٩(

تائج في التحصیل واالتجاهات ، وستستفاد الباحثة من نتائج هذه الدراسات في تفسیر ن

.البحث الحالي 

منھجیة البحث وإجراءاتھ :
اعتمدت الباحثة على منهجیة البحث التجریبي  لمالءمته ألهداف   وطبیعة البحث . 

التصمیم التجریبي للبحث :

اعتمدت الباحثة على التصمیم التجریبي ذي المجموعات المتكافئة اثنان تجریبیة وواحدة 

) :١( ضابطة ، وكما هو موضح في الجدول

التصمیم التجریبي للبحث)١( الجدول

المتغیر التابعالمتغیر المستقلالمجموعة

طریقة االستقصاء الموجهالتجریبیة األولى

التحصیل في مادة التربیة 

اإلسالمیة
التجریبیة الثانیة

طریقة التعلم التعاوني (إستراتیجیة 

التعلم معا")

حاضرة)الطریقة االعتیادیة (المالضابطة

مجتمع البحث : 
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تحدد مجتمع البحث الحالي بطالب الصف األول المتوسط في المدارس المتوسطة للبنین 

) طالبا".٤٧١٤٧) والبالغ عددهم (٢٠١٠-٢٠٠٩في مدینة الموصل للعام الدراسي (

ة عینة البحث : اختارت الباحثة بصورة قصدیة متوسطة فتح الفتوح للبنین الواقعة في حي الشرط

) طالبا" واختارت الباحثة ثالث شعب لتمثل ١٠١في مدینة الموصل وبلغ حجم عینة البحث (

عینة البحث ، شعبة(أ) المجموعة التجریبیة األولى التي سوف تدرس بطریقة االستقصاء الموجه 

) طالبا" ، وشعبة (ب) المجموعة التجریبیة الثانیة التي سوف تدرس بطریقة ٣٦بلغ عدد طالبها (

) طالبا" ، وشعبة (ج) المجموعة الضابطة التي سوف ٣٢تعلم التعاوني وبلغ عدد طالبها (ال

) طالبا" ، وبعد استبعاد الطالب ٣٣تدرس بالطریقة االعتیادیة (المحاضرة) وبلغ عدد طالبها (

) طالبا" ٢١الطالب في شعبة (أ) (الراسبین وغیر المسلمین في الشعب الثالث  أصبح عدد

) ٢٤) طالبا" أما عدد الطالب في شعبة (ج) فقد أصبح (٢٣ب في شعبة (ب) (وعدد الطال

) طالبا" ٦٨طالبا" وبذلك بلغ حجم عینة البحث بعد استبعاد الطالب الراسبین وغیر المسلمین (

  ) :٢وكما هو موضح في الجدول (

) عدد افراد عینة البحث وتوزیعهم على الشعب والمجموعات ٢الجدول (

  عدد الكليالشعبةالالمجموعة
عینة المستبعدون من التجربة

البحث غیر المسلمینالراسبون

٣٦١٣٢٢١أالتجربة األولى

٣٢٨١٢٣بالتجربة الثانیة

٣٣٨١٢٤جالضابطة

١٠١٢٩٤٦٨المجموع

تكافؤ مجموعات البحث : 
بة ودقة النتائج لذا فقد حرصت الباحثة على ضبط المتغیرات التي قد تؤثر على التجر 

كافأت الباحثة بین مجموعات البحث الثالث  قبل البدء بالتجربة في المتغیرات اآلتیة :

حاصل الذكاء : - ١

طبقت الباحثة اختبار (رافن) للمصفوفات المتتابعة والمقنن للبیئة العراقیة من قبل (الدباغ 

حث وطبق االختبار على مجموعات البحث ) كونه اختبارا" مناسبا" ألفراد عینة الب١٩٨٢وآخرون 

) والجدول ٣وضح في الجدول () وكما هو م١٣/١٢/٢٠٠٩الثالثة في یوم األحد المصادف (

)٤. (
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  )٣الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمتغیر حاصل الذكاء لطالب مجموعات البحث الثالث

عیاري االنحراف المالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة 

٢١١٠٠,٢٨٥٧١٣,٤٠٩٤٨التجریبیة األولى

٢٣١٠٤,٩٥٦٥٩,٧٨٦٢٥التجریبیة الثانیة

٢٤١٠٢,٧٥٠٠١٠,٦٢٩١٢الضابطة

  )٤الجدول (

نتیجة تحلیل التباین األحادي لمتوسط مجموعات البحث الثالث في متغیر حاصل الذكاء

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

  عاتالمرب

مستوى القیمة الفائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٣٩,٤٩٣٢١١٩,٧٤٧بین المجموعات

٣,١٤٣  ٠.٩٣٨  
غیر دال 

إحصائیا"
٨٣٠١,٧٤٢٦٥١٢٧,٧١٩داخل المجموعات

٨٥٤١,٢٣٥٦٧التباین الكلي

)٢٠٠٨/٢٠٠٩ي (درجة مادة التربیة اإلسالمیة في الصف السادس االبتدائي للعام الدراس-٢

) .٦) والجدول (٥وكما هو موضح في الجدول (

  )٥الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمتغیر درجة مادة التربیة اإلسالمیة لطالب مجموعات 

البحث الثالث

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي العددالمجموعة 

٢١٧٢,١٤٢٩١٥,٧٩٣٣١التجریبیة األولى 

٢٣٧٠,٢١٧٤١٦,٩٧٥٨٠لتجریبیة الثانیة ا

٢٤٦٩,١٢٥٠١٦,٣٤٧٦٢الضابطة 
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  ) ٦الجدول (

نتیجة تحلیل التباین األحادي لمتوسط مجموعات البحث الثالث في متغیر درجة مادة التربیة 

اإلسالمیة 

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

مستوى القیمة الفائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

  ٥١,٧٦١  ٢  ١٠٣,٥٢٣بین المجموعات

٣,١٤٣  ٠,١٩٣  
غیر دال 

إحصائیا"
  ٢٦٨,٨٤٨  ١٧٤٧٥,١٠٩٦٥داخل المجموعات

    ١٧٥٧٨,٦٣٢٦٧التباین الكلي

وكما هو موضح في المعدل العام لجمیع المواد الدراسیة في الصف السادس االبتدائي-٣

) ٨لجدول () و ا٧الجدول (

  ) ٧الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمتغیر المعدل العام لطالب مجموعات البحث الثالث 

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي العددالمجموعة 

٢١٧٧,٨٥٧١٧,١٥٧٤١التجریبیة األولى 

٢٣٧٤,٣٤٧٨٨,٤٨٨٥٤التجریبیة الثانیة 

٢٤٧٤,٠٨٣٣٨,٥٧٦٥٩الضابطة 

  ) ٨الجدول (

نتیجة تحلیل التباین األحادي لمتوسط مجموعات البحث الثالث في متغیر المعدل العام

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

مستوى القیمة الفائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

١٩٣,٥٩٨٢٩٦,٧٩٩بین المجموعات

٣,١٤٣  ١,٤٦٣  
ال غیر د

إحصائیا"
٤٣٠١,٦٢٢٦٥٦٦,١٧٩داخل المجموعات

٤٤٩٥,٢٢١٦٧التباین الكلي

تم حساب العمر الزمني للطالب باألشهر  لغایة     العمر الزمني محسوبا" باألشهر :-٤

) .١٠) والجدول (٩)، وكما هو موضح في الجدول (٢٠١٠/ ٣/ ١٤(
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  )٩الجدول (

لمعیاري لمتغیر العمر الزمني باألشهر لطالب مجموعات البحث المتوسط الحسابي واالنحراف ا

الثالث 

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي العددالمجموعة 

٢١١٦٥,٦٦٦٧٥,١٠٢٢٩التجریبیة األولى 

٢٣١٦٥,٣٤٧٨٦,٠٣٤٨١التجریبیة الثانیة 

٢٤١٦٦,٠٠٠٠٥,٢٦٦٨٠الضابطة 

  )١٠الجدول (

األحادي لمتوسط مجموعات البحث الثالث في متغیر العمر الزمني نتیجة تحلیل التباین

باألشهر

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

مستوى القیمة الفائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٤,٩٩٨٢٢,٤٩٩بین المجموعات

٣,١٤٣  ٠,٠٨٣  
غیر دال 

إحصائیا"
١٩٥٩,٨٨٤٦٥٣٠,١٥٢داخل المجموعات

١٩٦٤,٨٨٢٦٧التباین الكلي

) ١١وكما هو موضح في الجدول (التحصیل الدراسي لألب : -٥

  ) ١١الجدول (

نتیجة مربع كاي لمتغیر التحصیل الدراسي لألب في مجموعات البحث الثالث 

الضابطةالتجریبیة الثانیةالتجریبیة األولىالمتغیرات

٢١٢٣٢٤حجم العینة

٢١٣ميأ

٣٢٤یقرأ ویكتب

٢٣٥ابتدائیة

٣٣٢متوسطة

٣٥٤اعدادیة أو معهد

٤٤٣كلیة

٢٣٢ماجستیر

٢٢١دكتوراه

١٤درجة الحریة

)٢قیمة (كا
٤,٤٠٣المحسوبة

٢٣,٦٨الجدولیة

غیر دال إحصائیامستوى الداللة
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)١٢ول (وكما هو موضح من الجدالتحصیل الدراسي لألم :-٦

  ) ١٢الجدول (

نتیجة مربع كاي لمتغیر التحصیل الدراسي لالم في مجموعات البحث الثالث 

الضابطةالتجریبیة الثانیةالتجریبیة األولىالمتغیرات

٢١٢٣٢٤حجم العینة

١٢٣أمي

٢٣٢یقرأ ویكتب

 ٤ ١٢ابتدائیة

٣ ٤ ٢متوسطة

٧ ٦ ٤اعدادیة أو معهد

٢ ٤ ٥كلیة

٣١٢ماجستیر

٣١١دكتوراه

١٤درجة الحریة

)٢قیمة (كا
٨,٥٧٩المحسوبة

٢٣,٦٨الجدولیة

غیر دال إحصائیامستوى الداللة

تحدید المادة الدراسیة 
اعتمدت الباحثة مواضیع السیرة النبویة وحیاة الصحابة رضوان اهللا علیهم جمیعا" المقررة 

) وتضمن ستة مواضیع ٢٠٠٨لمادة التربیة اإلسالمیة (طبعة في منهج الصف األول المتوسط

وهي :(ثبات الرسول صلى اهللا علیه وسلم أمام مقاومة المشركین واغرائهم ، سیدنا أبو بكر 

الصدیق رضي اهللا عنه ، یاسر وسمیة رضي اهللا عنهما مثال في االستشهاد من أجل العقیدة 

لخطاب رضي اهللا عنه ، اإلمام الحسن بن علي بن أبي ،معركة الیمامة واستشهاد سیدنا زید بن ا

طالب علیهما السالم ، اإلمام زین العابدین علیه السالم) .

توزیع الدروس :
ُخصصت لتدریس التربیة اإلسالمیة للصف األول المتوسط ثالث دروس أسبوعیا" بواقع 

  ) .١٣درس واحد لكل مجموعة وكما هو موضح في الجدول (
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  ) ١٣الجدول (

توزیع الدروس حسب الجدول األسبوعي 

الساعةالدرس المجموعة الیوم 

٩,٤٥الثالثالتجریبیة األولى األحد

٨,١٠األولالتجریبیة الثانیةالثالثاء

٨,١٠األولالضابطةالخمیس

صیاغة األھداف السلوكیة :
میة للصف األول قامت الباحثة بتحدید األهداف السلوكیة من مادة التربیة اإلسال

المتوسط واعتمدت الباحثة في صیاغة األهداف السلوكیة على الثالث مستویات األولى من 

تصنیف بلوم لألهداف السلوكیة وهي : (معرفة ، فهم ، تطبیق) وبلغ عدد األهداف السلوكیة 

) هدفا" وتم عرضها على مجموعة من المحكمین اختصاص  طرائق التدریس والعلوم ٦٤(

وتم تعدیل فقرة واحدة فقط دون حذف أي هدف سلوكي .)١(ویة والنفسیةالترب

إعداد الخطط التدریسیة :
) خطة لتدریس ١٨من مستلزمات التجربة إعداد الخطط التدریسیة لذا أعدت الباحثة (

) خطط لكل مجموعة وتم عرض أنموذج لخطة تدریسیة على ٦مجموعات البحث الثالث بواقع (

كمین اختصاص  طرائق التدریس والعلوم التربویة والنفسیة وتم األخذ مجموعة من المح

بمالحظاتهم وتوجیهاتهم في تعدیل بعض الجوانب فیها .

أعداد جدول المواصفات :
بعد أن حددت الباحثة المادة الدراسیة وصیاغة األهداف السلوكیة للمستویات الثالثة 

طبیق) قامت الباحثة بإعداد جدول المواصفات األولى من تصنیف بلوم وهي (معرفة ، فهم ، ت

أسماء السادة المحكمین الذین تم استشارتهم في إجراءات البحث (األهداف السلوكیة ، الخطط التدریسیة ، )١(

االختبار التحصیلي).

أ. د . فاضل خلیل إبراهیم / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل- ١

أ. م. د. خشمان حسن علي /كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصل- ٢

مد نوري /كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصلأ. م. د. أحمد مح- ٣

أ. م.د. ثابت محمد خضیر /كلیة التربیة األساسیة /جامعة الموصل- ٤

أ. م. فتحي طــه مشعل / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل-٥
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حیث تم استخراج نسبة األهمیة لكل موضوع من المواضیع الستة ، ونسبة كل مستوى من 

  ) .١٤مستویات األهداف السلوكیة وكما هو موضح في الجدول (

  ) ١٤الجدول (

جدول المواصفات لالختبار التحصیلي لمادة التربیة اإلسالمیة

المحتوى   ت
د عد

  الدروس

نسبة 

األهمیة

مستوى األهداف السلوكیة
المجموع 

١٠٠%  

عدد فقرات كل مستوى 

المجموع معرفة

٤٨%  

٣٩فهم

%

تطبیق

١٣%  
تطبیق  فهم معرفة 

١  
أمام مقاومة )(ثبات الرسول

قریش واغرائهم
١٣  ٢  ٥  ٦  ١٦  ٢  ٦  ٨  %٢٩  ٢  

٥٦٢١٣٣٢١٦%١١٤)(سیدنا أبو بكر الصدیق ٢

٣  

یاسر وسمیة رضي اهللا عنهما 

مثال في االستشهاد من اجل   

العقیدة

٦  ١  ٢  ٣  ١٠  ٢  ٤  ٤  %١٤  ١  

٤  
معركة الیمامة واستشهاد 

)(سیدنا زید بن الخطاب 
٦  ١  ٢  ٣  ٦  ١  ٢  ٣  %١٤  ١  

٥  
اإلمام الحسن بن علي بن 

أبي طالب علیهما السالم
  ٥  ــ  ٢  ٣  ٩  ــ  ٣  ٦  %١٤  ١

٥٤١١٠٣٢١٦%١١٥)(اإلمام زین العابدین ٦

٣١٢٥٨٦٤٢١١٥٦٤٢%٧١٠٠المجموع

صیاغة فقرات االختبار التحصیلي  :
بعد أن أعدت الباحثة جدول المواصفات وحدد فیها عدد فقرات كل مستوى في االختبار 

، التحصیلي قامت الباحثة بإعداد االختبار التحصیلي من نوع : (التكمیل ، الصواب والخطأ 

االختیار من متعدد ذي البدائل الثالثة) وبلغ عدد فقرات االختبار التحصیلي بصیغته األولیة 

  ) فقرة .٤٢(

صدق االختبار :
للتأكد من صدق االختبار التحصیلي اعتمدت الباحثة على صدق المحتوى وذلك بعرض 

ة على مجموعة من االختبار التحصیلي مع نسخة من الكتاب المدرسي المقرر للتربیة اإلسالمی

المحكمین اختصاص طرائق تدریس والعلوم التربویة والنفسیة .

وتم األخذ بمالحظات وآراء وتعدیالت المحكمین وفي ضوئها تم تعدیل بعض الفقرات 

%) من المحكمین على االختبار التحصیلي دون حذف أي فقرة وبذلك أصبح ٨٠وتم اتفاق (

  ) فقرة .٤٢ه النهائیة (عدد فقرات االختبار التحصیلي بصیغت
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التطبیق االستطالعي لالختبار :
) طالبا" من طالب الصف األول المتوسط من متوسطة النضال ٤٠إختارت الباحثة (

للبنین الواقعة في حي البلدیات وتم تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة في یوم الخمیس 

سة المنهج المقرر قبل مجموعات البحث )  إذ أنهت هذه المدر ١٥/٤/٢٠١٠بتاریخ        (

الثالثة بأسبوع وذلك باالتفاق مع إدارة المتوسطة ، وبعد تصحیح إجابات الطالب تم ترتیب 

الدرجات ترتیبا" تنازلیا" من أعلى درجة إلى أدنى درجة وقسمت العینة االستطالعیة إلى فئتین 

طالبا" ، وعدد الطالب في الفئة  )٢٠%) حیث بلغ عدد الطالب في الفئة العلیا (٥٠بنسبة (

) طالبا" وبعدها تم حساب مستوى الصعوبة والقوة التمییزیة لكل فقرة من فقرات ٢٠الدنیا (

االختبار التحصیلي وكما یأتي :

مستوى صعوبة الفقرة :
بعد أن تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي وجدت 

) أن ١٩٩٢) إذ یؤكد الروسان (٠,٧٧ - ٠,٣٢بة  الفقرات تتراوح بین (الباحثة أن معامل صعو 

)     ٠,٨٠_ ٠,٢٠االختبار یعد جیدا" وصالحا" إذا كان معامل صعوبة فقراته تتراوح بین (

  ) .٨٤، ١٩٩٢(الروسان ،

قوة تمییز الفقرة : 
استعمال استخرجت الباحثة القوة التمییزیة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي ب

) أن درجة ١٩٨٥) إذ یشیر عریفج وآخرون (٠,٨٥- ٠,٣٠معادلة تمییز الفقرة فوجد أنها تتراوح بین (

  ) .١٨٧ ، ١٩٨٥ ) فما فوق .(عریفج وآخرون ،٠,٢٥تمییز الفقرة تكون مقبولة ابتداء" من (

ثبات االختبار التحصیلي :
ستطالعیة تم حساب ثبات بعد أن طبقت الباحثة االختبار التحصیلي على العینة اال

) وهو معامل ثبات ٠.٩٤وبلغ ثبات االختبار ( ٢١االختبار بتطبیق معادلة كوردر ریتشاردسون 

مرتفع وبذلك أصبح االختبار جاهزا" للتطبیق بصورته النهائیة على مجموعات البحث   الثالث .

معیار تصحیح فقرات االختبار التحصیلي :
بار وفق معیار واحد ومحدد وهو إعطاء درجة واحدة صححت الباحثة فقرات االخت

لإلجابة الصحیحة وصفر لإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو التأشیر على أكثر من بدیل .

تنفیذ التجربة :
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بعد أن انتهت الباحثة من استكمال كافة مستلزمات التجربة من حیث إجراء التكافؤ بین 

لتدریسیة وٕاعداد االختبار التحصیلي كأداة للبحث تم مجموعات البحث الثالث وٕاعداد الخطط ا

تنفیذ التجربة فعلیا" في متوسطة فتح الفتوح للبنین حیث بدأت التجربة في یوم األحد بتاریخ   

) وبذلك استمرت مدة ٢٢/٤/٢٠١٠) وانتهت التجربة في یوم الخمیس بتاریخ (١٤/٣/٢٠١٠(

البحث الثالث  (عینة البحث) قد انقطعوا عن ) یوما" ، علما" أن طالب مجموعات٤٠التجربة (

) كونه عطلة رسمیة   ٢١/٣/٢٠١٠الدوام الرسمي لمدة یوم واحد فقط في یوم األحد المصادف (

  )٢٢/٣/٢٠١٠واستؤنف الدوام یوم االثنین المصادف (

التطبیق  النھائي  لالختبار التحصیلي:
ة بتبلیغ  طالب   مجموعات البحث قامت الباحثة باالتفاق والتعاون مع إدارة المدرس

) .٢٥/٤/٢٠١٠الثالث بموعد االمتحان لالستعداد له في یوم األحد بتاریخ (

الوسائل اإلحصائیة :
تحلیل التباین األحادي : إلیجاد التكافؤ بین مجموعات البحث الثالث في المتغیرات اآلتیة: .١

(عوده  م ، العمر الزمني باألشهر .حاصل الذكاء ، درجة التربیة اإلسالمیة ، المعدل العا

).٢٠٠٠،٣٢٣والخلیلي ،

من متغیري التحصیل الدراسي مربع كاي : إلیجاد التكافؤ بین مجموعات البحث الثالث.٢

.١٩٧٧،٢٩٣،لألب واألم .(البیاتي وٕاثناسیوس (

طریقة شیفیه : لمعرف إتجاه الفروق بین مجموعات البحث الثالث في االختبار .٣

).Ferguson، ١٩٨١، ٢٤٤التحصیلي(

.١٩٨٩،١٠٦(سمارة وآخرون ،معادلة صعوبة الفقرة.٤ (

) .٣٢٤،  ٢٠٠٨معادلة تمییز الفقرة . (عطیة ، .٥

   )١٤٧،  ٢٠٠٢) .(الظاهر وآخرون ، ٢١معادلة كوردر ریتشاردسون (.٦
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عرض النتائج وتفسیرھا :
 یوجد فرق ذو داللة ال" النتائج المتعلقة بالفرضیة الرئیسیة األولى والتي تنص على :.١

) بین متوسط تحصیل طالب مجموعات البحث الثالث ٠.٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

."في االختبار التحصیلي في مادة التربیة اإلسالمیة

استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات طالب مجموعات 

) ،٣٦,٣٨١٠ت عینة البحث كانت (البحث الثالث وأظهرت النتائج أن متوسطات درجا

  ).١٥) درجة على التوالي  وكما هو موضح في الجدول (٢٨,١٦٦٧) ،(٣٠,٣٠٤٣(

  )١٥الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات مجموعات البحث الثالث في االختبار 

التحصیلي

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيعدد أفراد العینةالمجموعة 

٢١٣٦,٣٨١٠٨,٢٧٣٣١التجریبیة األولى

٢٣٣٠,٣٠٤٣١٠,١٤٦٣٦التجریبیة الثانیة

٢٤٢٨,١٦٦٧٩,٣٦٥٣٧الضابطة

ولغرض معرفة داللة الفروق إحصائیا" بین هذه المتوسطات استعملت الباحثة تحلیل 

  ) .١٦التباین األحادي وكما هو موضح في الجدول (

  )١٦الجدول (

األحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصیلينتائج تحلیل التباین 

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

مستوى القیمة الفائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

  ٣٩٩,٧٣٩  ٢  ٧٩٩,٤٧٧بین المجموعات

٣,١٤٣  ٤,٥٩٨  

دال إحصائیا" 

عند مستوى 

 ٠,٠٥داللة

وبدرجة حریة  

)٦٥,٢(

  ٨٦,٩٤١  ٦٥  ٥٦٥١,١٥٥داخل المجموعات

    ٦٧  ٦٤٥٠,٦٣٢التباین الكلي

) وهي أكبر القیمة ٤,٥٩٨) أن القیمة الفائیة المحسوبة بلغت (١٦ویتضح من الجدول (

) مما یدل على وجود ٦٥,٢) وبدرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٣,١٤٣الفائیة الجدولیة (

إحصائیة بین متوسط درجات مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصیلي  فروق ذات داللة

وبذلك ترفض الفرضیة الصفویة الرئیسیة األولى وتقبل الفرضیة البدیلة القائلة :   ((یوجد فرق ذو 
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) بین متوسط تحصیل طالب مجموعات البحث الثالث ٠.٠٥داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

ي في مادة التربیة اإلسالمیة)).في االختبار التحصیل

ولغرض الكشف عن اتجاه الفروق بین مجموعات البحث الثالث استعملت الباحثة طریقة 

  ) .١٧شیفیه وكما هو موضح في الجدول (

  )١٧الجدول (

نتائج اختبار شیفیه لمتوسطات تحصیل درجات مجموعات البحث الثالث في االختبار 

التحصیلي

المجموعة
المتوسط 

سابي الح

الضابطةالتجریبیة الثانیة التجریبیة األولى 

٣٦,٣٨١٠٣٠,٣٠٤٣٢٨,١٦٦٧

٤,٦٦٢٨,٦٩٢-٣٦,٣٨١٠التجریبیة األولى 

٠,٦١٧--٣٠,٣٠٤٣التجریبیة الثانیة 

---٢٨,١٦٦٧الضابطة

ق ذو داللة النتائج المتعلقة بالفرضیة الفرعیة األولى والتي تنص على أنه ((ال یوجد فر . ١

) بین متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة األولى ٠.٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

الذین درسوا بطریقة االستقصاء الموجه ومتوسط تحصیل طالب المجموعة الضابطة الذین 

) أن قیمة شیفیة المحسوبة ١٧درسوا بالطریقة االعتیادیة (المحاضرة) . یتضح من الجدول (

) وهذا یعني وجود فرق ذي داللة ٦,٢٨٦هي أكبر من قیمة شیفیة الحرجة () ٨,٦٩٢(

إحصائیة بین متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة األولى ومتوسط تحصیل 

المجموعة الضابطة ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى وبذلك ترفض الفرضیة الفرعیة 

: ((یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الصفریة األولى وتقبل الفرضیة البدیلة القائلة 

) بین متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة األولى الذین درسوا بطریقة ٠.٠٥داللة (

االستقصاء الموجه ومتوسط تحصیل طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة 

االعتیادیة (المحاضرة)) . 

إلى جملة أمور في مقدمتها دور الطریقة وتعزي الباحثة هذا الفرق بین المجموعتین

التدریسیة التي استخدمت مع هذه المجموعة بحیث أن الطالب كانوا یتوصلون إلى المعرفة 

ویكتشفونها بأنفسهم وطبیعة اإلنسان حریص لما صنع واكتشف فضال" عن أن الطریقة أعطت 

وصلوا إلى الحقائق والمعلومات للطالب دافعیة للتواصل مع المدرس لیثبتوا أنهم یستطیعون أن یت
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بأنفسهم ویضاف إلى ما تقدم أن هذه الطریقة تعطي للمتعلم مع تعلمه للعلم تعلم كیفیة اكتساب 

هذا العلم وطرائقه وأسالیبه وكیفیة اكتشاف الحقائق .

العبیدي ) ،٢٠٠١() ، والزهراني ١٩٩٩عنبكي (الت هذه النتیجة مع دراسة كل من : واتفق

  ) .١٩٨١(  في حین اختلفت هذه النتیجة مع دراسة كاندیرا) ، ٢٠٠٥(

النتائج المتعلقة بالفرضیة الفرعیة الثانیة التي تنص: ((ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند . ٣

) بین متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة الثانیة الذین درسوا ٠.٠٥مستوى داللة (

ل طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة بطریقة التعلم التعاوني ومتوسط تحصی

االعتیادیة (المحاضرة)). 

) هي أصغر من قیمة ٠.٦١٧) أن قیمة شیفیة المحسوبة (١٧یتضح من الجدول (

) وهذا یعني عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط تحصیل ٦,٢٨٦شیفیة الحرجة (

یل طالب المجموعة الضابطة وبذلك تقبل طالب المجموعة التجریبیة الثانیة ومتوسط تحص

الفرضیة الصفریة والتعلیل المرجح لهذه النتیجة هو لیس بسبب قصور طریقة التعلم التعاوني بل 

إمكانیة مدرس المادة الذي تغلب على تعاون الطالب فیما بینهم مما أدى إلى رفع تحصیل 

.اربت المستویات بین المجموعتینوقطالب المجموعة الضابطة وألغت الفروق الدالة إحصائیا" 

) ، في حین اختلفت هذه النتیجة مع دراسة ١٩٨٩واتفقت هذه النتیجة مع دراسة دیفز (

  ).٢٠٠٩) والرضواني (٢٠٠٧) ، الشایع (١٩٩٨كل من : علي (

النتائج المتعلقة بالفرضیة الفرعیة الثالثة والتي تنص : .٤

) بین متوسط تحصیل ٠.٠٥وى داللة (((ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مست

طالب المجموعة التجریبیة األولى الذین درسوا بطریقة االستقصاء الموجه ومتوسط تحصیل 

طالب المجموعة التجریبیة الثانیة الذین درسوا بطریقة التعلم التعاوني)).

) هي أصغر من قیمة شیفیة ٤,٦٦٢) أن قیمة شیفیة المحسوبة (١٧یتضح من الجدول (

) وهذا یعني عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط تحصیل طالب ٦,٢٨٦لحرجة (ا

المجموعة التجریبیة األولى ومتوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة الثانیة وبذلك تقبل 

الفرضیة الصفریة الفرعیة الثالثة والتعلیل المرجح لهذه النتیجة هو تقارب فاعلیة وكفاءة الطریقتین 

تدریس وهذا واضح من خالل تقارب المتوسطات في تحصیل كلتا المجموعتین وأظهرت في ال

النتیجة ارتفاعا"ملموسا" في تحصیل كلتا المجموعتین فإن دل هذا االرتفاع على شيء فإنه یدل 

على تفاعل وانسجام الطالب مع الطریقتین  لما هیأت الطریقتان من جو مختلف وأسلوب مغایر 

رجا" بذلك عن المألوف مما جعل تحصیل طالب المجموعتین متقارب إلى حد اتبعه المدرس خا

كبیر .

االستنتاجات : 
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في ضوء نتائج البحث الحالي استنتجت الباحثة ما یأتي :

فاعلیة طریقة االستقصاء الموجه في رفع مستوى التحصیل لدى طالب الصف األول -١

مع الطریقة االعتیادیة (المحاضرة) .المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة مقارنة 

تعمل طریقة االستقصاء الموجه على توفیر الفرص للطالب إلبداء آرائهم بجو من الحریة -٢

وٕاتاحة الفرصة لهم الكتشاف المعلومات بأنفسهم بمساعدة وتوجیه من المدرس مما یجعل 

دورهم فعاال" في العملیة التعلیمیة .

ه والتعلم التعاوني حیث إن كلتا الطریقتین تؤكد على أهمیة تقارب طریقتي االستقصاء الموج-٣

دور المتعلم وضرورة االعتماد على نفسه في اكتساب المعرفة مما یزید من دافعیته نحو 

التعلم .

التوصیات :
في ضوء نتائج البحث  توصي الباحثة باآلتي : 

ة استخدام طرائق التدریس التأكید على مدرسي مادة التربیة اإلسالمیة ومدرساتها بضرور -١

الحدیثة ومنها طریقة االستقصاء الموجه .

إقامة دورات تدریبیة منظمة في المدیریة العامة للتربیة بالتعاون مع جامعة الموصل لتعلیم -٢

مدرسي مادة التربیة اإلسالمیة ومدرساتها على استخدام طرائق التدریس الحدیثة 

سالمیة ومدرساتها یتضمن هذا الدلیل طرائق التدریس إعداد دلیل لمدرسي مادة التربیة اإل-٣

الحدیثة والخطوات اإلجرائیة لكل طریقة لیتسنى لمدرسي مادة التربیة اإلسالمیة ومدرساتها 

استخدام هذه الطرائق في مادة التربیة اإلسالمیة .

المقترحات :
ة اآلتیة :استكماال" للبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء الدراسات المستقبلی

أثر أسلوبي االستقصاء الحر والموجه في تنمیة التفكیر الناقد لدى طالبات كلیة التربیة -١

للبنات ، قسم التربیة اإلسالمیة في مادة الحدیث النبوي الشریف .

فاعلیة إستراتیجیتي التعلم معا" وتدریس األقران في اكتساب المفاهیم اإلسالمیة لدى طالب -٢

یة في مادة الفقه .اإلعدادیة اإلسالم

أثر طریقتي االستقصاء الموجه والتعلم التعاوني في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات -٣

الصف الرابع العام في مادة التربیة اإلسالمیة .

المصادر :



خولة احمد محمد

١٢١

مجلة ) ، " المحاضرة في التعلیم العام والجامعي " ، ١٩٩٧إبراهیم ، د. فاضل خلیل ، (-١

) .٥٩- ٥٤األردن ،ص(-) ، عمان٣٨جلد (، المرسالة المعلم

منهج ، طرائق التدریس) ، ٢٠٠٣األحمد ، د. ردینة عثمان و د. حذام عثمان یوسف ، (-٢

، الطبعة الثانیة ، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان .أسلوب ، طریقة

في اإلحصاء الوصفي واالستداللي) ، ١٩٧٧البیاتي ، عبد الجبار وزكریا إثناسیوس ، (-٣

، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة ، بغداد .التربیة وعلم النفس

العلمي المؤتمر) ، ٢٠٠٥الجامعة المستنصریة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، (-٤

، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة بغداد .الحادي عشر

م التعاوني في اكتساب ) ، " أثر استخدام طریقة التعل٢٠٠٣الجبوري ، فتحي طه مشعل ، (-٥

، مجلة أبحاث كلیة المعلمین المفاهیم النحویة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي "، 

) .١٠٢- ٧٤جامعة الموصل  ، المجلد األول ، العدد األول ، ص (

، الطبعة األولى ، طرائق التدریس العامة) ، ١٩٩٦الخوالدة ، محمد محمود وآخرون ، (-٦

علیم ، الجمهوریة الیمنیة .وزارة التربیة والت

اإلسالمیة طرائق تدریس التربیة) ، ٢٠٠١الخوالدة ، ناصر أحمد ویحیى إسماعیل عید ، (-٧

، الطبعة األولى ، دار حنین للنشر والتوزیع  عمان .وأسالیبها وتطبیقاتها العملیة

، لعراقياختبار المصفوفات المتتابعة : القیاس ا) ، ١٩٨٢الدباغ ، فخري وآخرون   (-٨

جامعة الموصل ، مطبعة جامعة الموصل .

أسالیب التربیة ) ، ٢٠٠٣الدلیمي ، طه علي حسین و زینب حسن نجم الشمري ، (-٩

، الطبعة األولى ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان .اإلسالمیة

،، الطبعة األولىدراسات في أسالیب التعلم التعاوني) ، ٢٠٠٤، محمد مصطفى ، (الدیب- ١٠

عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة ، القاهرة .

، الطبعة األولى ، عالم الكتب للنشر والتوزیع علم نفس التعلم التعاوني)، ٢٠٠٥ـــــــــــ  (- ١١

والطباعة ، القاهرة .

االستقصاء في أثر استخدام طریقة) ، ٢٠٠٧الراوي ، عبد اهللا سعود عبد الرحمن ، (- ١٢

مس االبتدائي في مادة التربیة اإلسالمیة وتنمیة التفكیر التأملي تحصیل تالمیذ الصف الخا

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل .لدیهم

أثر استخدام التعلم التعاوني بإستراتیجیة التعلم ) ، ٢٠٠٩الرضواني ، نداء مجید ناجي ،ٍ (- ١٣

الخامس األدبي في مادة بالنفس لدى طالبات الصفمعا" في تنمیة التفكیر الناقد والثقة

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل .التربیة اإلسالمیة
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مبادئ القیاس والتقویم وتطبیقاته التربویة ) ١٩٩٢الروسان ، سلیم سالمة وآخرون ، (- ١٤

، الطبعة األولى ، المطابع التعاونیة ، عمان .واإلنسانیة

أثر استعمال نمطین من االستكشاف في ) ، ٢٠٠٥الزبیدي ، وفاء كاظم سلیم عبید ، (- ١٥

، أطروحة دكتوراه اكتساب المفاهیم اإلسالمیة واستبقائها لدى طالبات الصف الرابع العام

غیر منشورة ، كلیة التربیة / أبن رشد ، جامعة بغداد .

) ، " استخدام دورة التعلم في ٢٠٠٧، (سرحان ، غسان عبد العزیز و زكریا حسن نصر اهللا - ١٦

تدریس العلوم وأثره في التحصیل ومفهوم الذات األكادیمي لدى طلبة الصف السادس 

) ، الكویت ، ص ٨٤) ، العدد (٢١، المجلد (، المجلة التربویةاألساسي في فلسطین " 

)٢٢٥-١٦٩. (

وطریقة اإللقاء في تدریس ) ، "مقارنة بین طریقة االستقصاء١٩٨٤سعادة ، جودت أحمد ، (- ١٧

- ١١٠)،ص (١٣) ، العدد (٤، المجلد (، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةالجغرافیة " 

١٣١. (

، تطبیقاته–إستراتیجیاته –، التعلم التعاوني أسسه ) ٢٠٠٥سلیمان ، د. سناء محمد ، (- ١٨

الطبعة األولى ، عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة ، القاهرة .

، ، الطبعة الثانیةمبادئ القیاس والتقویم في التربیة) ، ١٩٨٩، (سمارة ، عزیز وآخرون- ١٩

دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان .

) ، " أسلوب التعلم التعاوني ودوره في تحفیز الفهم القرائي ٢٠٠٧الشایع ، شایع سعود ، (- ٢٠

).٢١- ١امعة الكویت ، ص (، جمجلة كلیة التربیة، ة اللغة العربیة (دراسة تجریبیة)"لماد

، ، الطبعة األولىطرق تدریس التربیة اإلسالمیة) ، ٢٠٠٣الشمري ، هدى علي جواد ، (- ٢١

دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان .

، إستراتیجیات التعلم والتعلیم النظریة والتطبیق) ، ٢٠٠٩الصرایرة ، باسم و آخرون ، (- ٢٢

ر والتوزیع ، إربد .الطبعة األولى ، عالم الكتب الحدیث للنش

أثر استخدام طریقتي المشروع والتعلم ) ، ٢٠٠٧الطائي ، رنا غانم حامد حمدي ، (- ٢٣

التعاوني باإلستراتیجیة التكاملیة في تنمیة المفاهیم والمهارات في مادة الخرائط لدى 

،أطروحة دكتوراه طالبات معهدي إعداد المعلمات في مدینة الموصل ومیلهن نحو الجغرافیة

غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل .

، الطبعة األولى مبادئ القیاس والتقویم في التربیة) ، ٢٠٠٢الظاهر ، زكریا و آخرون ، (- ٢٤

، الدار العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان .
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أثر أسلوب تحلیل النص في تحصیل طالبات ) ، ٢٠٠٣العبودي ، انتصار حامد عبید ، (- ٢٥

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة عدادي في مادة التربیة اإلسالمیةالصف الخامس اإل

التربیة أبن رشد ، جامعة بغداد.

أثر استخدام طریقة االستقصاء الموجه ) ، ٢٠٠٥العبیدي ، ثائر سلمان طامي حمید ، (- ٢٦

،في مادة العلوم العامةفي اكتساب المفاهیم العلمیة لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة دیالى .

، الطبعة األولى ، في القیاس والتقویم) ، ١٩٨٥عریفج ، سامي و خالد حسین مصلح ، (- ٢٧

األردن .–كلیة مجتمع عمان ، عمان 

، دار المسیرة للنشر طرق وأسالیب تدریس العلوم) ، ٢٠٠٢عطا اهللا ، میشیل كامل ، (- ٢٨

التوزیع والطباعة ، عمان .و 

، الطبعة اإلستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال ) ، ٢٠٠٨عطیة ، محسن علي ، (- ٢٩

األولى ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان.

،مكتب التربیة العربي لدول ، لغة التربویون) ٢٠٠٧العمر ، د. عبد العزیز بن سعود ،(- ٣٠

.الخلیج ، المملكة العربیة السعودیة

اإلحصاء للباحث في التربیة والعلوم ) ، ٢٠٠٠عودة ، أحمد حسین وخلیل یوسف الخلیلي ،(- ٣١

، دار األمل للنشر والتوزیع ، أربد .اإلنسانیة

) ،" أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني على التحصیل ٢٠٠٣العیوني ، صالح محمد ، (- ٣٢

االبتدائي (بنین) بمدینة الریاض" ، في مادة العلوم واالتجاه نحوها لتالمیذ الصف السادس

) .١٤٤- ١٠٤) ، جامعة الكویت ، ص(٦٦) ، العدد (١٧، المجلد (المجلة التربویة

، الطبعة األولى ، دار المدخل إلى التدریس) ، ٢٠٠٣الفتالوي ، سهیلة محسن كاظم ، (- ٣٣

الشروق للنشر والتوزیع ، عمان .

، الدار العربیة للكتاب ،تونس .ستقصائیةالتربیة اال) ، ١٩٧٥الفنیش ، احمد علي  (- ٣٤

أثر استخدام إستراتیجیتین كلوزمایر و میرل تنسون في ) ، ٢٠٠٥فهد ، ندى فیصل ، (- ٣٥

اكتساب المفاهیم واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في التربیة اإلسالمیة

غداد ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة للبنات ،جامعة ب

فاعلیة التعلم التعاوني في تحصیل الطالب ) ، ٢٠٠٢القحطاني ، سالم بن علي سالم ، (- ٣٦

، إنترنت :وتنمیة اتجاهاتهم في الدراسات االجتماعیة بالمرحلة المتوسطة

http://www.fedu.uaen.ac/jfoe/issue17-htm
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أثر طریقة االستقصاء في تحصیل قواعد اللغة ) ، ٢٠٠٣، یسرى خلف جاسم ، (الكناني- ٣٧

، ، رسالة ماجستیر غیر منشورةالعربیة واالحتفاظ به لدى طالبات الصف الخامس األدبي

ابن رشد ، جامعة بغداد.–كلیة التربیة 

، عالم ، تدریس المواد االجتماعیة) ١٩٨٤اللقاني ، أحمد حسن و رضوان یونس أحمد ، (- ٣٨

الكتب ، القاهرة .

،الطبعة طرائق التدریس العامة) ، ٢٠٠٢مرعي ، توفیق أحمد و محمد محمود الحیلة ،(- ٣٩

األولى ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان .

) ، " فاعلیة برنامج النشاط المدرسي لتدریس ٢٠٠٣المعاضید ، لطیفة محمد علي العلي ، (- ٤٠

، مجلة مركز البحوث التربویةفي المرحلة االبتدائیة بدولة قطر " ، التربیة اإلسالمیة 

).٢٧٨-٢٦٩)، جامعة قطر ، ص(١٢) ، السنة(٢٣العدد(

أثر استخدام أسلوب المجمعات التعلیمیة ) ، ٢٠٠٩المعاضیدي ،عمر فالح عبد اللطیف ،(- ٤١

لتربیة اإلسالمیة في اكتساب أحكام التالوة واالحتفاظ بها لدى طلبة قسم القرآن الكریم وا

، منشورة ، كلیة التربیة األساسیة، رسالة ماجستیر غیربكلیة التربیة ومفهوم الذات لدیهم

جامعة الموصل .

) ، " أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تحصیل طلبة المرحلة ٢٠٠٦منذر ، مروج ،(- ٤٢

، الجامعة المستنصریة ، مجلة كلیة التربیة األساسیةالثانیة في مادة إدارة المنزل " ، 

) .٣٩٠- ٣٦٧) ، ص (٤٦العدد(

مجلة ) ،" معوقات تنویع طرائق التدریس المستخدمة " ، ٢٠٠٢مهدي ، ابتسام جواد ، (- ٤٣

).١٩- ١٤) ، جامعة القدسیة ، ص   (١) ، العدد (٢، المجلد(القادسیة

، ویة والنفسیة ببلیوغرافیا العلوم الترب) ، ٢٠٠٢الموسوي ، عبد اهللا حسن وآخرون ، (- ٤٤

الطبعة األولى ،بیت الحكمة للنشر ،بغداد .

) ، " أثر استخدام طریقة التعلم الذاتي باالستقصاء الموجه ١٩٨٨نشوان ، یعقوب حسین ،(- ٤٥

مجلة رسالة على تحصیل المفاهیم العلمیة لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض " ، 

).١٠٣- ٧٧) ، السنة الثامنة ، ص (٢٦، العدد(الخلیج العربي لدول الخلیج

التربیة الدینیة اإلسالمیة بین األصالة والمعاصرة ) ١٩٩٩یونس ، فتحي علي و آخرون ، (- ٤٦

، الطبعة األولى ، عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة ، القاهرة 

47- Ferguson , George A,(1981) , statistical analysis in psychology and
education ,5th ed ,Mcgraw Hill , Inc.london .

48- Kindra,G.S.(1982) ," an experimented study comparing the effects

of acquired inquiry activity method and traditional lecture text
book method on student achievement in collegiate level

introductory marketing classes " , D.A.I. vole(42) ,No.(1),p(170).
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  )١ملحق (

االختبار التحصیلي بصیغته النهائیة

اسم الطالب :

الصف :

الشعبة :

المدرسة :

عزیزي الطالب : 

فیما یأتي ثالثة أسئلة تمثل محتوى المادة الدراسیة التي درستها ، یضم السؤال األول اختبـار 

لصواب والخطأ والسؤال الثالث االختیار من متعدد . التكمیل والسؤال الثاني اختبار ا

المطلوب منك قراءة كل فقرة بدقة واالجابة عن فقرات االختبار بما تراه صحیحا وال تترك أي فقـرة 

بدون اجابة وتكون االجابة على ورقة االسئلة 

مع تمنیاتي بالنجاح

االختبارالتحصیلي  

-) أكمل الفراغات اآلتیة :١س

……بأعمال عدیدة في المدینة المنورة منها ....................)(ول قام الرس-١

معنى الصحیفة السجادیة هو ........................ .-٢

.منهم)(عدة صحابة )(اسلم على ید سیدنا أبو بكر الصدیق -٣ ..................

................... . هي )(من المواقف التي تدل على كرم سیدنا اإلمام زین العابدین -٤

قال سیدنا عمـر بـن الخطـاب عنـد استشـهاد أخیـه سـیدنا زیـد بـن الخطـاب (رضـي اهللا عنهمـا)-٥

. ................

أمر اهللا عز وجل نبیه الكریم (علیه الصالة والسالم) بإظهار الدعوة بقوله تعالى:....... .-٦

.....................ثیرة منها ...أثناء خالفته بأعمال ك)(قام سیدنا أبو بكر الصدیق -٧

بتهم وٕاشاعات كثیرة ال تلیق به منها .............. . )(اتهم مشركوا قریش الرسول -٨

هو ................... . )(نسب اإلمام زین العابدین بن علي -٩

.)(في حب سیدنا الحسن )(قال الرسول - ١٠ ..............................

ة اإلسالمیة بمرحلتین هما .................................. .مرت الدعو - ١١

آلل )(عنــد تعــرض آل یاســر للتعــذیب مــن مشــركي قــریش فقــال الرســول )(تــألم الرســول - ١٢

یاسر ......................... . 

مواقف كثیرة تدل على كرمه وسخائه منها .................... .)(لإلمام الحسن - ١٣

ة في اإلسالم هي ............................... .أول شهید- ١٤

.……………الصحابة الثالثة األوائل السباقین في دخولهم إلى اإلسالم هم - ١٥ ...........
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.)(عند إسالم سیدنا ابو بكر الصدیق )(قال رسول اهللا - ١٦ ..................

اهللا عـنهم جمیعـا) أمـام وصف اهللا عز وجل فـي كتابـه العزیـز صـدق إیمـان الصـحابة (رضـي -١٧

تعذیب قریش لهم بقوله ........................................... .

سنة .............................. .)(ولد سیدنا اإلمام الحسن -١٨

أمـام العبـارة الخاطئـة فـي كـل ممـا (×)) أمـام العبـارة الصـحیحة وعالمـة √) ضع عالمـة (٢س

-ما وجد :یأتي . ثم صحح الخطأ أین

فـي معركـة الیمامـة أثنـاء قتـال المرتـدین لـه وانتصـاره)(سـیدنا زیـد بـن الخطـاب كان لثبات -١

اثر كبیر في تغییر مجرى الحرب لصالح المسلمین .

فـي غــزوة  فتمكنـوا مـن المسـلمین)(ألوامـر الرسـولاسـتغل المشـركون فرصـة مخالفـة الرمـاة-٢

الخندق .

)(لحســین (رضــي اهللا عنهمــا) عــن ســیدنا عثمــان بــن عفــاندافــع اإلمــام الحســن واإلمــام ا-٣

عندما حوصر في داره . 

سبب حروب الردة هو امتناع بعض األقوام الذین دخلوا اإلسالم حدیثا عن دفع الزكاة.-٤

مــن الرقیــق المعـذبین هــو شــرائهم ثـم اعــتقهم لوجــه )(كـان موقــف سـیدنا عمــر بــن الخطـاب -٥

.)(اهللا أمثال سیدنا بالل الحبشي

بشـجاعة جـیش مسـیلمة الكـذاب فـي معركـة الیمامـة وحمـل )(قاتل سیدنا حذیفـة بـن الیمـان -٦

رایة المسلمین حتى استشهد في المعركة .

قام سیدنا الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنهما) بدور علمي كبیر ومهم جدا بعـد -٧

عدد من المسلمین . واقعة كربالء بنشر األحادیث والعلوم اإلسالمیة بواسطة 

كـان رد فعـل مشــركي قـریش مــن الـدعوة اإلســالمیة فـي بدایـة األمــر هـو التفــاوض مـع الرســول -٨

)(. وٕاغرائه بالمال والجاه والمنصب

ـــن العابـــدین -٩ بالســـجاد لكثـــرة ســـجوده هللا عـــز وجـــل وكثـــرة انشـــغاله )(لقـــب ســـیدنا اإلمـــام زی

بالعبادة على أحسن وجه . 

یثرب (المدینة المنورة) للبحث عن موطن جدید للدعوة ونشر اإلسالم  إلى )(هاجر الرسول - ١٠

داخل وخارج المدینة . 

ســـبب إســـالم المستضـــعفین فـــي مكـــة هـــو أنهـــم وجـــدوا فـــي الـــدین اإلســـالمي العدالـــة والمســـاواة - ١١

والصدق التي افتقدوها في الجاهلیة .

ابـة الصـحیحة فـي كـل ) اختر الجواب الصحیح بوضع دائـرة حـول الحـرف الـذي یمثـل اإلج٣س

-مما یأتي :

بـ :)(لقب اإلمام الحسن -١

العتیق . - أ
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المجتبي- ب

.)(ریحانة الرسول  - ج     

سبب مقاومة مشركي قریش للدعوة اإلسالمیة هو :-٢

إلى یثرب .)(هجرة الرسول - أ

دخول أقوام كثیرة إلى اإلسالم . - ب

تماعیة والقبلیة والشخصیة .تهدید اإلسالم لمصالح قریش االقتصادیة واالج -ج     

الصحابي الجلیل الذي جهز جیش المسلمین في غزوة تبوك هو :-٣

.)(سیدنا عثمان بن عفان - أ

.)(سیدنا أبو هریرة - ب

.)(سیدنا خالد بن الولید  -ج     

بالصدیق هو :)(سبب تسمیة سیدنا ابو بكر-٤

.حبه للرسول صلى اهللا علیه وسلم- أ

ه بالنبي علیه الصالة والسالم في حادثة االسراء والمعراجتصدیقه وایمان- ب

دفاعه عن االسالم .  -ج     

والمسلمین أمام إیذاء قریش لهم بـ :)(اتسم موقف الرسول -٥

الدعاء علیهم . - أ

التفاوض مع قریش . - ب

الصبر والثبات .  -ج     

اهللا عــنهم جمیعــا) هــي قولــه اآلیــة القرآنیــة الكریمــة التــي تبــین صــدق إیمــان الصــحابة (رضــي -٦

تعالى :

((ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم - أ

.َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیال ((

اْلُمْؤِمِنیَن)) .((َیا َأیَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمِن اتََّبَعَك ِمنَ - ب

((َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي االْمِر ِمْنُكْم)) . -ج      

في معركـة أحـد وأصـیب بجـروح كثیـرة )(صحابي جلیل دافع ببسالة وشجاعة عن الرسول -٧

في المعركة :

.)(سیدنا بالل الحبشي - أ

.)(عب بن عمیر سیدنا مص- ب

.)(سیدنا طلحة بن عبید اهللا  -ج     

:بالنصر في معركة بدر بقوله تعالى)(وعد اهللا عز وجل نبیه الكریم -٨

.ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن))((َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاءٌ - أ
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ُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبَأْلٍف ِمَن اْلمالِئَكِة ُمْرِدِفیَن))((ِإْذ َتْسَتِغی- ب

((َوَأِعـــدُّوا َلُهـــْم َمـــا اْســـَتَطْعُتْم ِمـــْن ُقـــوٍَّة َوِمـــْن ِرَبـــاِط اْلَخْیـــِل ُتْرِهُبـــوَن ِبـــِه َعـــُدوَّ اللَّـــهِ  -ج      

ُكمْ  .َوَعُدوَّ ((

اتسم موقفها بالصبر والثبات أمام تعذیب أبو جهل لها هي : الصحابیة الجلیلة التي -٩

السیدة سمیة بنت خیاط (رضي اهللا عنها) .- أ

السیدة أم عمارة نسیبة بنت كعب األنصاریة (رضي اهللا عنها) .- ب

السیدة أم سلمة (رضي اهللا عنها) .  -ج      

هي قوله  )(ابي بكر الصدیقاالیة القرانیة الكریمة التي دافع بها اهللا عز وجل عن سیدنا - ١٠

تعالى :

" وأن لیس لالنسان اال ماسعى وان سعیه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء االوفى "- أ

"ال یســتوي القاعــدون مــن المــؤمنین غیــر اولــي الضــرر والمجاهــدون فــي ســبیل - ب

اهللا باموالهم وانفسهم " 

مـن نعمـة تجـزى اال " وسیجنبها االتقى الذي یؤتي مالـه یتزكـى ومـا الحـد عنـده -ج     

ابتغاء وجه ربه االعلى ولسوف یرضى "

دافع اهللا عز وجل عن نبیه الكریم (علیه الصالة والسالم) أمام التهم واإلشاعات بقوله: - ١١

((َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكیَن)) .- أ

((َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك اَالْقَرِبیَن)) .- ب

.َفَما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَكاِهنٍ وال َمْجُنونٍ ((َفَذكِّْر  -ج ((

صــحابیة جلیلــة كــان لهــا موقفــا بطولیــا ومشــرفا فــي الــدفاع عــن جــیش المســلمین فــي غــزوة - ١٢

الخندق هي : 

السیدة خدیجة بنت خویلد (رضي اهللا عنها) . - أ

السیدة صفیة بنت عبد المطلب (رضي اهللا عنها) . - ب

شة بنت أبي بكر (رضي اهللا عنهما) . السیدة عائ -ج     

قائد مسلم قاتل أهل الردة في معركة الیمامة هو : - ١٣

.)(سیدنا شرحبیل بن حسنة - أ

.)(سیدنا جعفر بن أبي طالب - ب

.)(سیدنا أبو عبیدة عامر بن الجراح  -ج     


