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ملخص البحث :
یهــدف البحــث إلــى معرفــة اثــر اســتخدام إســتراتیجیة أســئلة التحضــیر القبلیــة فــي تحصــیل طـــالب 

الصف الرابع اإلعدادي العام في مادة التربیة اإلسالمیة .

، مركـز محافظـة نینـوى دادي العـام فـيتكون مجتمع البحث من جمیـع طـالب الصـف الرابـع اإلعـ

واختیرت مدرستان إعدادیتان نهاریتان بطریقة قصدیه . أما عینة البحث فتم اختیارها عشوائیًا من 

بین الصفوف الموجودة في المدرستین بواقع صف واحد في كل مدرسة إحداهما مجموعة تجریبیة 

طالبــًا كمجموعــة  )٤٨طالبــًا وبواقــع ( )٩٥واألخــرى مجموعــة ضــابطة هــذا وقــد بلــغ حجــم العینــة (

طالبـــًا كمجموعـــة تجریبیـــة درســـت وفـــق إســـتراتیجیة  )٤٧ضـــابطة درســـت بالطریقـــة االعتیادیـــة و (

أسئلة التحضیر القبلیة .

العمر الزمني للطالب ، درجات مـادة التربیـة اإلسـالمیة (كافأ الباحثان بین مجموعتي البحث في 

.)الصف الثالث المتوسطللصف الثالث المتوسط ، المعدل العام للطالب في

فقــرة مــن نــوع  )٢٧الــذي تــألف مــن (أمــا أداة البحــث فقــد تــم اســتخدام االختبــار التحصــیلي البعــدي

أجریـت معـامالت الصـدق الظـاهري والثبـات )االختبارات الموضوعیة (التكمیـل ، الصـح أو الخطـأ

رفــــة معامــــل بعــــد تطبیقــــه علــــى عینــــة اســــتطالعیة لغــــرض مع ٢٠ریتشارســــون –بطریقــــة كــــودر 

الصــعوبة والــزمن الــالزم لالختبــار ثــم تــم تطبیقــه علــى عینــة البحــث عنــد االنتهــاء مــن المواضــیع 

المقرر تدریسها أثناء التجربة .

وباستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین كوسیلة إحصائیة توصل الباحثان إلى عدم وجود .١

والمجموعــــة  ةالمجموعــــة التجریبیــــبــــین  ٠.٠٥فــــرق ذي داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى داللــــة 

الضابطة وقدم الباحثان جملة من التوصیات والمقترحات .
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Abstract:
The current research aim at investigating the impact of using

preparation - questions strategy in achievement for fourth secondary

grade in Islamic education subject .

The population of the study consists of fourth grade male students

at secondary stge in the city of Mosul Two schools had been chosen in

deliberately. While the sample of the study has been chosen at random

among the classes which have been found in those two schools at one

class in each sohool the first class represent the experimental group and

the other represent the control group .

The sample of the study consisted of (95) subjects (48) students

represent the control group which has been taught by conventional

method , and (47) students represent the experimental group which has

been taught by using preporation - questions strategy the . the process of

equivalence of the two groups has been carried out in the light of the

following variables : students ages students achievement in Islamic

education subject of the preceding year , students achievement of the

preceding year (third stage at intermediate level) .

An achievement port-test has been used as the tool of the research

which is consisted of (27) items of the complete and true or false .

To check its external validity and reliability the researchers has

been carried out and do it by Koder- Retsharsoon (20) after application on
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the sample of the students to find the difficulty factor and time allotted

for the test .

The researchers applied the test on the two groups after teaching

the text during the experiment .

After treatment the data by using the T- test of the two separated

groups , results indicate that there is no significant statistical difference

between the two groups experimental and control groups at (0.05)

significance level .

In the light of the result . some conclusions recommendations and

suggestions for further studies on the topic has been stated .

:مشكلة البحث
في ضوء مراجعة األدبیات والدراسـات المیدانیـة منهـا والتجریبیـة فـي مجـال طرائـق تـدریس 

التربیــة اإلســالمیة فضــًال عــن المالحظــات المیدانیــة التــي یكــاد یتفــق علیهــا المشــرفون والمدرســون 

ى حقیقـــة وربمـــا أولیـــاء األمـــور حـــول واقـــع تـــدریس مـــادة التربیـــة اإلســـالمیة فـــي مدارســـنا لتؤكـــد علـــ

مفادهـــا : أن المـــدرس هـــو منشــــأ المعرفـــة وموصـــلها إلـــى أذهــــان الطلبـــة بینمـــا اآلخـــرون متلقــــون 

مســتظهرون لمحتــوى المــادة ربمــا دون عنــاء ذهنــي أو جهــد مســتقل یبذلونــه ، مــن هنــا جــاء تنــاول 

البـــاحثین حـــول إمكانیـــة اعتمـــاد إســـتراتیجیة أو طریقـــة أو أســـلوب تدریســـي یحـــرك الســـاكن ویبعـــث 

یویة والنشاط في درس التربیة اإلسالمیة فوقع االختیار على إستراتیجیة أسئلة التحضیر القبلیة الح

هـــل "بوصـــفها إحـــدى اســـتراتیجیات مـــا قبـــل التـــدریس وجـــاءت المشـــكلة بصـــیاغة الســـؤال األتـــي :

استخدام أسئلة التحضیر القبلیة له اثر في تحصیل طالب الصف الرابع اإلعدادي العام فـي مـادة 

تربیة اإلسالمیة" ال

:أھمیة البحث والحاجة إلیھ 
یشهد عالمنا المعاصر الیوم تقدمًا كبیرًا في میادین المعرفة كافة مما یستلزم اعـادة النظـر 

في الكثیر من الجوانـب االجتماعیـة واالقتصـادیة والتربویـة بحثـًا عـن الجـودة ومواكبـًة الفـاق التقـدم 

في تلك المیادین . 

هــذه التطــورات اولــت دول العــالم اهتمامــًا بالغــًا بالعملیــة التربویــة مــن خــالل والجــل مواكبــة 

 )١٧، ص ١٩٨٢، فـي كافـة المراحـل (ابـراهیم وسـعداحداث تغیرات عمیقـة فـي المنـاهج الدراسـیة
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كمــــا اصــــبحت هــــذه التطــــورات بمثابــــة عوامــــل تضــــغط الحــــداث المزیــــد مــــن التجــــدد والرقــــي فــــي 

  ).٤٤، ص١٩٩٢فلسفة ومحتوى وطرائق تدریس (الطیطي ، المؤسسات التعلیمیة أهدافًا و 

لــذا فقــد بــرزت الحاجــة الــى بحــوث ودراســات علمیــة جــادة تعنــى بتقــدیم انمــاط جدیــدة مــن 

التعلــیم تحــل محــل االنمــاط التقلیدیــة التــي اصــبحت عــاجزة عــن تلبیــة حاجــات المجتمــع فــي بنــاء 

  .  )١٤٢،ص ٢٠٠٢الساعدي ، (اجیاله على وفق االتجاهات الحدیثة 

وقد كان لطرائق التدرسي حظًا وافرًا في ذلك التجدد اذ اكد المؤتمر التربوي الحادي عشر 

علــى ضــرورة االســتمرار بتطــویر طرائــق التــدریس واســتخدامها بمــا یكفــل رفــع  )١٩٨٥فــي بغــداد (

   )١١،ص١٩٨٥العراق ، وزارة التربیة ، (المستوى العلمي للطلبة 

ربیة اإلسالمیة من مكانـه مهمـة مـن بـین المـواد الدراسـیة األخـرى ونظرًا لما تحمله مادة الت

فــي المــنهج المدرســي لمــا تتضــمنه مــن مبــاديء وأفكــار تربویــة مســتوحاة مــن القــران الكــریم والســنة 

ــًا واجتماعیــاً  النبویــة ومــا تهــدف الیــه مــن بنــاء وتكــون الشخصــیة المتكاملــة المتوازنــة مادیــًا وروحی

فقــــد اتفقـــت الدراســــات علـــى إدخــــال طرائـــق مســــتحدثة فـــي تــــدریس  )٩، ص ٢٠٠١الحمـــداني ، (

  . )١٢٢،ص١٩٨١المركز العربي للبحوث ، (التربیة اإلسالمیة 

ــــى خبــــرات الطلبــــة ومصــــادر  إذ أن الطریقــــة الحدیثــــة فــــي التــــدریس هــــي التــــي تعتمــــد عل

كمـــا أنهــــا تعمــــل علـــى جــــذب انتبــــاه الطلبــــة  )٣٢، ص ١٩٨٦مختــــار ، (معلومـــاتهم ونشــــاطاتهم 

وجعلهم یرغبون في المادة العلمیة ویتوقون إلیها ، وتعد األساس في نجاح المدرس في عمله وفي 

   )٥٨، ص ٢٠٠٣االحمد وحذام ، (ایصال المادة العلمیة الى طلبته 

واوضح الكثیر من التربویین ان استخدام طرائق التدریس التي یكون فیها الطالـب مشـاركًا 

مات هي من الطرائق الفضلى النها توفر لـه مواقـف یسـتطیع مـن وفعاًال في الحصول على المعلو 

  . )١٠، ص ٢٠٠٣القرغولي ، (خاللها التعبیر عن قدراته وامكاناته واكتشافاته 

وتعــد اســتراتیجیات مــا قبــل التــدریس واحــدة مــن االســتراتیجیات التدریســیة التــي تعمــل علــى 

 عــن تحفیــزهم علــى المشــاركة وتســهیل اثــارة دافعیــة المتعلمــین وتهیــئهم إلــى موضــوع الــدرس فضــالً 

عملیة التعلم وبخاصة ان معظم الدراسات أثبتت فاعلیتها في زیادة التحصیل واالحتفاظ بالمعلومة 

  . )٣٦٤، ص ١٩٨٨الخطاب ، (لدى المتعلم 

وتعد استراتیجیة اسئلة التحضیر من االستراتیجیات التعلیمیة المهمة النها تساعد المدرس 

انتباه الطالب وتحفیزهم لالعداد للدرس والمساهمة فیه ، وان اعداد وطرح االسـئلة على اثارة وشد

فــي مجــال التعلــیم بوجــه عــام یعــد مــن االدوات المهمــة والفعالــة التــي یتوقــف علیهــا نجــاح العملیــة 

  . )١٣٢، ص  ٢٠٠٣األحمد وحذام ، (التعلیمیة 

ناســب لوضــع األســئلة وتــأثیره ومــن خــالل الدراســات العدیــدة التــي أجریــت حــول الموقــع الم

على تحصیل الطالب ظهر أن األسـئلة التـي تعطـى قبـل المحاضـرة تكـون أكثـر فائـدًة فـي إكسـاب 
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الطــالب للمعلومــات مــن األســئلة التــي تعطــى بعــد المحاضــرة حیــث ثبــت ایجابیــة اســتخدام االســئلة 

ة وتقـدیم المحاضـرة لیجیبـوا القبلیة اذ ان تقدیم األسئلة للطالب قبل یـوم او یـومین مـن دراسـة المـاد

،  ٢٠٠٣االحمــد وحــذام ، (علیهــا فــي بدایــة الــدرس تزیــد مــن اداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي .

  . )١٣٦ص

ان اســئلة التحضــیر مــن االســتراتیجیات القبلیــة التــي لــم تحــظ باهتمــام البــاحثین التربــویین 

ة والمنظمات المتقدمة وتجدر االشارة مثل االختبارات القبلیة واالهداف السلوكیة والملخصات العام

هنا الى ان الغرض من اسئلة التحضیر لـیس صـحة االجابـات عنهـا بـل تحضـیر الطـالب للـدرس 

  . )١٦،ص١٩٨٧زكري ، (القادم بالقراءة خاصة لتسهل علیهم عملیة تعلم الدرس الجدید 

رس وتجعلهــم واســتخدام اســئلة التحضــیر القبلیــة یثیــر نشــاط الطلبــة ویــربطهم بحقــائق الــد

، كشـف حقائقـه وتوضـیحها فـي اذهـانهم، وعلـىهم علـى االشـتراك الفعلـي فـي الـدرسفاعلین فیحمل

الركـــابي ، (وتعـــین االســـئلة علـــى اخـــتالف انواعهـــا علـــى تقریـــر مســـتوى الطلبـــة واختبـــار قـــدراتهم 

یســتطیع المــدرس ان یحقــق أهــدافًا عدیــدة مــن خــالل اســئلة التحضــیر یمكــن  . )٥٨، ص  ١٩٨٠

-جازها بما یلي : ای

تساعد المدرس على اكتشاف الرصید المعرفي للطالب قبل الدرس .-

تســاعد المــدرس فــي التعــرف علــى نقــاط القــوة والضــعف لــدى الطــالب ونــوع الصــعوبات التــي -

تواجهم في اكتساب مادة الدرس 

تساهم بشكل كبیر في اعداد الخطة للدرس .-

رسها تمكن المدرس من تقوییم المادة التي ید-

تفید في تطویر المادة الدراسیة لكامل الفصل الدراسي والسیما عندما یقوم المـدرس بجمـع هـذه -

االسئلة ویقابلها باالهداف التعلیمیة السلوكیة للمادة .

تجذب انتباه الطالب الى النقاط المهمة في موضوع الدرس .-

ات وایجــاد الحلــول للنقــاط تثیــر الرغبــة لــدى الطــالب فــي القــراءة بهــدف التعــرف علــى المعلومــ-

الصعبة او المهمة ومن ثم فهمها .

تساعد على مشاركة اكبر عدد ممكن من الطالب في الدرس .-

تشجع الطالب على تطبیق معلوماتهم واستخدامها في موضوعات اخرى .-

.)١٣٤، ص٢٠٠٣بة وقدراتهم في القراءة والتركیز(االحمد وحذام، تكشف عن میول الطل-

ان مرحلـة التهیــؤ للـتعلم تــؤدي الـى تنشـیط معرفــة الطـالب القبلیــة وتتـیح لهــم وبوجـه عـام فــ

الفرصة لبلوغ حالة تلتقي فیها البنى المعرفیـة المتـوفرة لـدى الطلبـة مـن قبـل بالمعرفـة الجدیـدة التـي 

وثمة مزایا عدیدة الستراتیجیات اسئلة التحضیر القبلیة نجملها باالتي : ستقدم لهم . 

هما لتكرار المادة الدراسیة بالشكل الذي یعزز الفهم الجدید لها من قبل الطالب تعد عامًال م-
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تسـاعد فـي التعــرف علـى الفـروق الفردیــة بـین الطـالب وتحدیــد فئـة سـریعي الــتعلم وفئـة بطــيء -

التعلم وفئة متوسطي التعلم .

تـي یطرحهـا یستطیع الطالب من خاللها توقع اسئلة االمتحان والتعرف على طبیعة االسئلة ال-

المدرس مما یقلل من القلق النفسي لهم واالستعداد والتهیؤ لالمتحانات .

تحث الطالب على قراءة المادة والتهیؤ لالجابة على االسئلة التحضیریة القبلیة .-

. )١٦٦،ص ١٩٨٧زكري ، (تنمي لدى الطلبة مهارتي الكتابة والتعبیر وتعودهم علیها .-

في مایأتي : مما سبق تتضح اهمیة البحث

اهمیــــة تنــــاول اســــتراتیجیة قبیلــــة تســــتخدم االســــئلة الكتابیــــة اســــلوبًا لحــــث الطلبــــة علــــى الــــتعلم -١

واالستنكار 

حاجـــة مـــادة التربیـــة اإلســـالمیة إلـــى اســـتراتیجیات وأســـالیب حیویـــة تســـاهم فـــي إحـــداث التنـــوع -٢

ة التعلم والتجدید في عملیتي التعلیم والتعلم ، ودفع الطالب لیكون مركزًا لعملی

مــن التوقــع أن تعــود نتــائج البحــث باألهمیــة لمدرســي مــادة التربیــة اإلســالمیة والقــائمین علــى -٣

مناهجها .

تنــاول البحــث التحصــیل بوصــفه متغیــرًا تابعــًا ، وهــو رغــم كونــه متغیــرًا قــد أخــذ مســاحة واســعة -٤

ملیة التعلیمیـة فـي من البحث والدراسة إال انه یبقى المتغیر المهم والفعال في حدود نمطیة الع

واقعنا التربوي .

ھدف البحث
یهدف البحث إلى معرفة اثر استخدام أسئلة التحضیر القبلیة في تحصـیل طـالب الصـف 

الرابع العام في مادة التربیة اإلسالمیة 

فرضیة البحث 
ال یوجـد فـرق ذو داللـة ((لتحقیق هدف البحث وضع الباحثان الفرضـیة الصـفریة االتیـة : 

بــــین متوســـط درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة التــــي درســــت  )٠.٠٥ائیة عنــــد مســــتوى داللــــة (احصـــ

باســتخدام اســـئلة التحضـــیر القبلیـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة والتـــي درســـت بالطریقـــة 

.))االعتیادیة



…تراتیجیة أسئلة التحضیر القبلیةاثر استخدام إس

٧

حدود البحث 
یتحدد البحث بما یأتي : 

ریتین مـن المـدارس اإلعدادیـة فـي عینة من طـالب الصـف الرابـع اإلعـدادي مـن مدرسـتین نهـا-١

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦مركز محافظة نینوى للعام الدراسي 

عشرة أحادیث نبویة شریفة من الفصل األول لمادة التربیة اإلسـالمیة المقـرر تدریسـها للصـف -٢

الرابع اإلعدادي العام على وفق منهج وزارة التربیة في العراق . 

تحدید المصطلحات 
قبلیة : أسئلة التحضیر ال .١

بأنها : سلسلة من األسئلة المباشرة المثیرة للتفكیر تعطى للطـالب )Good,1973عرفها كود ( -

Goodلتحفزهم على قراءة المواد الدراسیة.( 1973,P.566(

بانهــا : مجموعــة مــن االســئلة للــدرس الواحــد تغطــي المفــاهیم واالفكــار  )١٩٩٤عرفهــا الشــوك (-

   )٢٥، ص ١٩٩٤الشوك ، (.الرئیسة في المادة الدراسیة

بأنهــا : االســئلة التــي یطرحهــا المــدرس علــى طالبــه كمــدخل  )١٩٩٦عرفهــا ابــو لبــدة وآخــرون (-

یبدأ به تتمیز بقدرة على اثارة الدافعیة وزیادة مساهمة الطلبة وتشجیعهم على التفكیر والعصف 

   )١٧٣،ص١٩٩٦ابو لبدة وآخرون ، (الذهني . 

هي مجموعة مـن االسـئلة للـدرس الواحـد تعطـى -سئلة التحضیر القبلیة : التعریف االجرائي ال-

من قبل مدرس التربیة االسالمیة تغطي موضوع الـدرس الجدیـد الـذي سیشـرحه لهـم فـي الـدرس 

القادم ویجیب عنها الطالب من الكتاب المقرر اوًال او من أي مصدر ثانیًا ثم یقدمون اجاباتهم 

ة الــدرس الجدیــد لیصــححها ویعلــق علیهــا ویعیــدها لهــم فــي موعــد مكتوبــة الــى المــدرس مــع بدایــ

الدرس التالي .

التحصیل : . ٢

بأنه : مدى ما تحقق من أهداف التعلم في موضـوع او مـادة سـبق  )١٩٨٧عرفه عریفج وخالد (-

للطالب دراسته او تدرب علیه من خالل المشاركة في االعمال المبرمجة .

  . )٦٧،ص١٩٨٧(عریفج وخالد،

بأنــه : مـدى اسـتیعاب الطــالب لمـا تلقـوه مــن خبـرات معینـة خــالل  )١٩٩٦عرفـه اللقـاني وعلـي (-

مقررات دراسیة ویقاس بالدرجة التـي یحصـل علیهـا الطـالب فـي االختبـارات التحصـیلیة المعـدة 

  . )٤٧،ص١٩٩٦اللقاني وعلي ،( . لهذا الغرض
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الطــالب فــي االختبــار التحصــیلي بانــه : الدرجــة التــي یحصــل علیهــا )٢٠٠٠عرفــه الجنــابي (-

  . )١٠،ص ٢٠٠٠الجنابي ، (الذي یعده الباحث لموضوعه تجربة البحث 

مــــن درجــــات فــــي )عینــــة البحــــث(التعریــــف االجرائــــي للتحصــــیل : مــــا یحصــــل علیــــه الطــــالب -

االختبار التحصیلي البعدي في موضوعات التربیة االسالمیة التي درسـوها فـي التجربـة والمعـد 

حث .لهذا الب

التربیة االسالمیة : . ٣

بأنهــا : مجموعــة المفــاهیم التــي یــرتبط بعضــها بــبعض فــي  )١٩٩٦عرفهــا العزیــزي وآخــرون (-

اطـــار فكـــري واحـــد یســـتند الـــى المبـــادئ والقـــیم التـــي جـــاء بهـــا االســـالم والتـــي ترســـم عـــددًا مـــن 

كًا یتفق وعقیدة االسالم االجراءات والطرائق العملیة التي یؤدي تنفیذها الى ان یسلك المرء سلو 

  .)٦،ص١٩٩٦العزیزي وآخرون ،(.

بأنها : عملیة تفاعل بین الفرد والبیئة االجتماعیـة المحیطـة بـه  )٢٠٠٣عرفها الدلیمي وزینب (-

مستضـــیئة بنـــور الشـــریعة االســـالمیة بهـــدف بنـــاء الشخصـــیة االنســـانیة المســـلمة المتكاملـــة فـــي 

  . )١٦،ص٢٠٠٣دلیمي وزنیب ،ال(جوانبها كافة وبطریقة متوازنة . 

التعریف االجرائي للتربیـة االسـالمیة : هـي مجموعـة العقائـد والقـیم والمبـادئ االسـالمیة النظریـة -

منهــا والعملیــة التــي یتضــمنها المــنهج المقــرر رســمیًا مــن وزارة التربیــة الخــاص بالصــف الرابــع 

م ٢٠٠٤ة فـي وزارة التربیـة ، طبعـةاإلعدادي العام والمحدد بكتاب التربیة اإلسالمیة تألیف لجنـ

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام الدراسي 

:الدراسات السابقة 
:)١٩٩٨دراسة الشمري (.١

واســئلة التحضــیر –هــدفت الدراســة الــى معرفــة اثــر اســتخدام المنظمــات المتقدمــة المقارنــة 

م العینـة القبلیة في تحصیل طالبات الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص ، وقـد بلـغ حجـ

طالبة درست  )٣٥طالبة قسمت على ثالث مجموعات بطریقة عشوائیة ، ضمت األولى ( )١٠١(

طالبــة درســت باســتخدام المنظمــات المتقدمــة ، والثالثــة  )٣٥باســتخدام اســئلة التحضــیر ، والثانیــة (

طالبـــة مجموعـــة ضـــابطة والتـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة وقـــد كافـــأت الباحثـــة فـــي العمـــر  )٣١(

الزمنــي ودرجـــة اللغـــة العربیـــة للصـــف الثالــث المتوســـط والتحصـــیل الدراســـي لالبـــوین ، وباســـتخدام 

تحلیــل التبــاین االحــادي كوســیلة احصــائیة توصــلت الباحثــة الــى تفــوق مجموعــة اســئلة التحضــیر 

ئلة على المجموعة الضابطة ، فضًال عن عدم وجـود فـرق ذي داللـة احصـائیة بـین مجمـوعتي اسـ

)ملخص البحث،١٩٩٨ ،منظمات المتقدمة(الشمريالتحضیر وال
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:)١٩٩٩دراسة العزاوي (.٢
هـــدفت الدراســـة الـــى معرفـــة اثـــر اســـتخدام اســـئلة التحضـــیر فـــي تحصـــیل طالبـــات الصـــف 

ـــة ( ـــغ حجـــم العین ـــد بل ـــى  )٦٦الخـــامس األدبـــي فـــي مـــادة التربیـــة االســـالمیة وق ـــة ، قســـمت ال طالب

طالبة درست حسب اسئلة التحضیر القبلیة  )٣٣عددها ( مجموعتین المجموعة التجریبیة التي بلغ

طالبــة والتــي درســت حســب الطریقــة االعتیادیــة وقــد  )٣٣والمجموعــة الضــابطة التــي بلــغ عــددها (

كافأت الباحثة في العمـر الزمنـي للطالبـات ودرجـات مـادة التربیـة االسـالمیة فـي االمتحـان النهـائي 

البـــوین وباســـتخدام االختبـــار التـــائي كوســـیلة احصـــائیة للصـــف الرابـــع العـــام والتحصـــیل الدراســـي ل

توصلت الباحثة الى تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة .

)، ملخص البحث١٩٩٩العزاوي ،(

:)٢٠٠٠دراسة الحسو (.٣
هـــدفت الدراســـة الـــى معرفـــة اثـــر اســـتخدام اســـئلة التحضـــیر فـــي تحصـــیل طالبـــات الصـــف 

طالبــة ، حیــث اختیــرت شــعبتان مــن  )٥٩مــادة الجغرافیــة ، بلــغ حجــم العینــة (المتوســط فــي االول

طالبـة باسـتخدام  )٣٠متوسطة نینوى للبنـات عشـوائیًا ، درسـت المجموعـة التجریبیـة التـي عـددها (

طالبـة بالطریقـة  )٢٩أسئلة التحضیر في حـین درسـت طالبـات المجموعـة الضـابطة التـي عـددها (

حثــــة فـــي العمــــر الزمنـــي ودرجــــات الجغرافیـــة للعــــام الســـابق ، وباســــتخدام االعتیادیـــة ، كافـــأت البا

االختبار التائي كوسیلة احصائیة توصلت الباحثة الى تفوق المجموعة التجریبیة على الضابطة .

)، ملخص البحث ٢٠٠٠(الحسو ، 

:)٢٠٠٢دراسة الجبوري (. ٤
طالبـات الصـف الرابـع العـام هدفت الدراسة الى معرفة اثر التحضیر المسبق في تحصـیل

طالبــة مــن ثانویــة االعتمــاد للبنــات فــي  )٦٦فــي مــادة االدب والنصــوص ، وقــد بلــغ حجــم العینــة (

اسـتخدمت  )٣٣بابل واختیرت شعبتان عشوائیًا ، لتكون الشعبة االولـى مجموعـة تجریبیـة عـددها (

مت الطریقـة االعتیادیـة اسـتخد )٣٣التحضیر المسبق ، والشعبة الثانیة مجموعة ضـابطة عـددها (

كافــأ الباحــث فــي العمــر الزمنــي ودرجــات اللغــة العربیــة للعــام الســابق والتحصــیل الدراســي لالبــاء 

ـــائي كوســـیلة احصـــائیة توصـــل الباحـــث الـــى تفـــوق المجموعـــة  واالمهـــات وباســـتخدام االختبـــار الت

)،ملخص البحث٢٠٠٢التجریبیة على المجموعة الضابطة . (الجبوري ، 
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:)٢٠٠٢راسة الساعدي (د. ٥
هـــدفت الدراســـة الـــى معرفـــة تـــاثیر اســـتعمال اســـتراتیجیة الملخصـــات القبلیـــة فـــي تحصـــیل 

طالبــة وزعــت  )٣٧طالبــات الصــف الخــامس االعــدادي فــي مــادة التربیــة الدینیــة بلــغ حجــم العینــة (

المجموعـــة التجریبیـــة التـــي درســـت علـــى وفـــق اســـلوب تقـــدیم (علـــى نحـــو عشـــوائي الـــى مجمـــوعین 

طالبـــة ، والمجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة  )٢١الملخصـــات العامـــة بواقـــع (

توصـلت باسـتخدام االختبـار التـائي كوسـیلة احصـائیة طالبة و  )١٦بواقع ()المحاضرة(المستخدمة 

الباحثة الى تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة.

.)،ملخص البحث٢٠٠٢(الساعدي ، 

:)٢٠٠٤دراسة ناصر ( .٦
هــدفت الدراســة الــى معرفــة اثــر اســتخدام اســتراتیجیة اســئلة التحضــیر القبلیــة فــي تحصــیل 

 )٨٤طــالب الصــف الســابع االساســي فــي مــادة التــاریخ القــدیم ومیــولهم نحوهــا ، بلــغ حجــم العینــة (

ریبیـــة التـــي طالبـــة فـــي المجموعـــة التج )٤٥طالبـــة ، تـــم تـــوزیعهم الـــى مجمـــوعتین عشـــوائیًا بواقـــع (

طالبة في المجموعة الضابطة ، كافأت الباحثـة فـي العمـر  )٣٩درست حسب اسئلة التحضیر و (

الزمني للطالبات والتحصیل في مادة التاریخ والتحصیل الدراسي العـام والـذكاء والمسـتوى التعلیمـي 

التجریبیـة علـى لالباء واالمهات وباستخدام االختیـار التـائي توصـلت الباحثـة الـى تفـوق المجموعـة 

.)، ملخص البحث٢٠٠٤ناصر ، (المجموعة الضابطة . 

:)٢٠٠٥دراسة التمیمي (.٧
هــدفت الدراســة الــى معرفــة اثــر اســتخدام اســتراتیجیة الملخصــات العامــة واســئلة التحضــیر 

 )٦٠القبلیــة فــي تحصــیل طــالب الخــامس االدبــي فــي مــادة التــاریخ الحــدیث ، بلــغ حجــم العینــة (

عوا عشوائیًا على ثالث شعب ، الشعبة االولى كانت المجموعة التجریبیة االولى والبالغ طالبًا ، وز 

ــــًا درســــت باســــتخدام الملخصــــات العامــــة ، والشــــعبة الثانیــــة كانــــت المجموعــــة  )٢٠عــــددها ( طالب

طالبــًا درســت باســتخدام اســئلة التحضــیر ، والشــعبة الثالثــة  )٢٠التجریبیــة الثانیــة والبــالغ عــددها (

طالبــًا درســت باســتخدام الطریقــة االعتیادیــة . كافــأ  )٢٠المجموعــة الضــابطة البــالغ عــددها (كانـت 

الباحــث فــي العمــر الزمنــي والتحصــیل الدراســي لآلبــاء والمعلومــات الســابقة عــن المــادة ، ومعــدل 

الطالب فـي الصـف الرابـع االعـدادي فـي مـادة التـاریخ وباسـتخدام تحلیـل التبـاین االحـادي وطریقـة 

توصل الباحث الى تفوق مجموعـة اسـئلة التحضـیر القبلیـة علـى المجموعـة الضـابطة وعـدم توكي

التمیمــي (وجــود فــرق ذي داللــة احصــائیة بــین مجمــوعتي اســئلة التحضــیر والملخصــات العامــة . 

.)، ملخص البحث٢٠٠٥،
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:)٢٠٠٥دراسة اآللوسي (.٨
تنمیـة التفكیـر الناقـد واالسـتبقاء هدفت الدراسة الى معرفة اثر اربـع اسـتراتیجیات قبلیـة فـي

 )٢١طالبــة بواقــع ( )٨٢لــدى طالبــات معاهــد اعــداد المعلمــات فــي مــادة التــاریخ بلــغ حجــم العینــة (

 )٢٠طالبــة للمجموعـــة التجریبیــة االولـــى التــي درســـت باســتخدام اســـتراتیجیة االختبــارات القبلیـــة و(

 )٢١اســتراتیجیة الملحضــات العامــة و(طالبــة للمجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي درســت باســتخدام

 )٢٠طالبــة للمجموعــة التجریبیــة الثالثــة التــي درســت باســتخدام اســتراتیجیة االســئلة التحضــیریة و(

طالبـــة للمجموعــــة التجریبیـــة الرابعــــة التــــي درســـت باســــتخدام اســــتراتیجیة االهـــداف الســــلوكیة كافــــأ 

ســابق والتفكیــر الناقــد وباســتخدام تحلیــل الباحــث فــي العمــر الزمنــي والــذكاء والتحصــیل الدراســي ال

التبــاین االحــادي وطریقــة شــیفیه كوســیلة احصــائیة توصــل الباحــث الــى ان هنــاك فرقــًا ذي داللــة 

احصـــائیة بـــین متوســـطات درجـــات طالبـــات مجموعـــات البحـــث االربـــع فـــي اختبـــار التفكیـــر الناقـــد 

اتیجیة االختبــارات القبلیــة كمــا لمصــلحة المجموعــة التجریبیــة االولــى والتــي درســت باســتخدام اســتر 

توصــل الــى عــدم وجــود فــرق ذي داللــة احصــائیة بــین متوســط درجــات طالبــات مجموعــات البحــث 

.)، ملخص البحث ٢٠٠٥اآللوسي ،(االربع في اختبار االستبقاء . 

:منھجیة البحث وإجراءاتھ 
التصمیم التجریبي :-

التي تقع على عاتق الباحث عند قیامه یعد اختیار التصمیم التجریبي من اولى الخطوات

بتجربة عملیة ، اذ ان سالمة التصمیم وصحته هي الضمان االسـاس للوصـول الـى نتـائج موثـوق 

ــــــي ذي  .)٩٥-٩٤،ص١٩٨١الزوبعــــــي ومحمــــــد ،(بهــــــا  ــــــذا اختــــــار الباحثــــــان التصــــــمیم التجریب ل

واالختبار البعدي .)التجریبیة والضابطة(المجموعتین 

   )١الجدول (

صمیم التجریبي للبحثالت

االختبارالمتغیر التابعالمتغیر المستقل المجموعة ت

بعديتحصیلإستراتیجیة أسئلة التحضیر القبلیةالتجریبیة١

بعدي تحصیلالطریقة االعتیادیة الضابطة ٢

عینة البحث : -
فظــة نینــوى طالبــًا مــن مدرســتین اعــدادیتین فــي مركــز محا )٩٥تكونــت عینــة البحــث مــن (

اختارهمــا الباحثــان قصــدیًا لتقــدیم التســهیالت الالزمــة ، وتــم اختیــار اعدادیــة عمــر بــن عبــد العزیــز 

طالبــــًا ،  )٤٨عشــــوائیًا لتكــــون المجموعــــة الضــــابطة والتــــي درســــت بالطریقــــة االعتیادیــــة وبواقــــع (
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ة والتـــي درســـت واختیــار اعدادیـــة عبــد الـــرحمن الغــافقي عشـــوائیًا ایضـــًا لتكــون المجموعـــة التجریبیــ

طالبـــًا ، مـــع اســتبعاد طـــالبین راســـبین  )٤٧باســتخدام اســـتراتیجیة اســئلة التحضـــیر القبلیـــة وبواقــع (

وطالب واحد غیـر مسـلم مـن المجموعـة التجریبیـة واسـتبعاد طالـب واحـد راسـب وطالـب واحـد غیـر 

وكما هو موضح في الجدول أدناه :مسلم من المجموعة الضابطة

   )٢الجدول (

أفراد العینة تبعًا للمدارس والمجموعات واالستبعادتوزیع 

الشعبةالمجموعةالمدرسة
عدد الطالب 

قبل االستبعاد

عدد الطالب 

الراسبین

عدد الطالب 

غیر المسلمین

عدد الطالب 

بعد االستبعاد

إعدادیة عبد 

الرحمن الغافقي
  ٤٧  ١  ٢  ٥٠  ب  التجریبیة

إعدادیة عمر بن 

عبد العزیز
  ٤٨  ١  ١  ٥٠  أ  الضابطة

  ٩٥  ٢  ٣  ١٠٠    المجموع

تكافؤ مجموعتي البحث : -
للحصــول علــى نتــائج علمیــة وموضــوعیة قــام الباحثــان بــإجراء التكــافؤ لمجمــوعتي البحــث 

درجـة التربیـة اإلسـالمیة للصـف –العمـر الزمنـي للطـالب (قبل تطبیق التجربة وشـملت المتغیـرات 

وذلــك باســتخدام االختبــار التــائي )الثالــث المتوســطالثالــث المتوســط ، والمعــدل العــام فــي الصــف 

-لعینتین مستقلتین وكما هو موضح في الجداول اآلتیة :

   )٣الجدول (

یبین نتیجة االختبار التائي لمتغیر للعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث

المجموعة
عدد أفراد

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة التائیة 

سوبةالمح

٤٧١٨٠.٥١٠٦٤١.٧٤٩٧١التجریبیة
٠.٣٨٠  

٤٨١٨٤٥٠٠٠٤٤.٤٦٢٧٥الضابطة

  )٩٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥) عند مستوى داللة > ١.٩٨٩* قیمة (ت) الجدولیة (



…تراتیجیة أسئلة التحضیر القبلیةاثر استخدام إس

١٣

   )٤الجدول(

في مادة نتیجة االختبار التائي لمتغیر درجات طالب مجموعتي البحث

التربیة اإلسالمیة للصف الثالث المتوسط 

المجموعة
عدد أفراد

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

٤٧٨٢.٩٥٧٤٨.٢٠٣٨١التجریبیة
٠.٨١٧  

٤٨٨٤.٣٣٣٣٨.٢١٦٠٥الضابطة

  )٩٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥) عند مستوى داللة > ١.٩٨٩* قیمة (ت) الجدولیة (

   )٥الجدول (

لطالب مجموعتي البحث في الصف الثالث المتوسطر المعدل العامنتیجة االختبار التائي لمتغی

المجموعة
عدد أفراد

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

٤٧٧٢.٥٣١٩٦.٧٩١٤٦التجریبیة
٠.١٦٥  

٤٨٧٢.٣١٢٥٧.٤٨٠٨الضابطة

  )٩٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥) عند مستوى داللة > ١.٩٨٩* قیمة (ت) الجدولیة (

ان مجمـوعتي البحـث متكافئتـان فـي العمـر الزمنـي  )٥،  ٤، ٣(یتبین من الجداول اعاله 

ودرجـــة التربیـــة االســـالمیة والمعـــدل العـــام للطـــالب إذا ان القـــیم التائیـــة المحســـوبة اقـــُل مـــن القیمـــة 

الجدولیة وفي المتغیرات كافة .

:مستلزمات البحث
ة / اعتمـــد الباحثـــان الموضـــوعات المقـــررة فـــي مـــادة التربیـــة اإلســـالمیة تحدیـــد المـــادة الدراســـی -١

، حیث درست مجموعتـا البحـث  ٢٠٠٧-٢٠٠٦للصف الرابع اإلعدادي العام للسنة الدراسیة 

هذه الموضوعات وبشكل متساٍو وكما هو موضح في الجدول أدناه : 
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   )٦الجدول (

الموضوعات التي تم تدریسها أثناء مدة التجربة

تسلسله في الكتابالموضوعت

٧-٤المسؤولیة الجماعیة١

١٢-٨من صفات المؤمنین٢

١٧-١٣الناجون یوم القیامة٣

٢٢-١٨طرق النجاة٤

٢٧-٢٣المفلس في اآلخرة٥

٣٠-٢٨حق الصدیق والجار٦

٣٥-٣١اكبر الكبائر٧

٣٩-٣٦رعایة الیتیم٨

٤٢-٤٠حسن الخلق٩

٤٤-٤٣طاعة الزوج١٠

اإلسـالمیة إعداد الخطط الدراسیة / اعد الباحثان خططًا تدریسیة لكـل درس مـن دروس التربیـة  -٢

العشر األولى من كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الرابع اإلعدادي العام )األحادیث(للموضوعات 

ــــالغ عــــددها ( ــــع ( )٢٠والمشــــمولة بالبحــــث والب ــــة خطــــط أعــــدت بالطری )١٠خطــــة تدریســــیة بواق ق

عـــن صـــیاغة خطـــط أعـــدت وفـــق إســـتراتیجیة أســـئلة التحضـــیر القبلیـــة فضـــالً  )١٠االعتیادیـــة و(

األســـئلة لكـــل موضـــوع مـــن الموضـــوعات المشـــمولة بالبحـــث وقـــد تـــم عـــرض نمـــوذج إلحـــدى هـــذه 

واألســـاتذة المتخصصـــین فـــي التربیـــة وطرائـــق التـــدریس )*(الخطـــط علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین

حاتهم .لإلفادة من آرائهم ومقتر 

تطلبت إجراءات البحث إعداد اختبار تحصـیلي لقیـاس تحصـیل الطـالب بعـد إعداد أداة البحث /-٣

االنتهــاء مـــن تطبیــق التجربـــة ، وبمــا أن االختبـــارات الموضـــوعیة أكثــر ثباتـــًا فــي صـــدق أحكامهـــا 

وأفضــــلها فــــي تقــــدیر الــــدرجات لمــــا تمتــــاز بــــه مــــن موضــــوعیة وشــــمول للمــــادة واختصــــار للوقــــت

  .)١٤٣، ص١٩٩٢ادر ، ن(

اسماعیل الطائي م.د.سیف أ.م.د انیاس یونس مصطفى ، )*(

أ.م.د عبدالرزاق یاسین عبداهللا ،أ.م.د ثابت محمد خضیر ، 

أ.م.د.كامل عبد الحمید عباسم.د.خلیل ابراهیم الكبیسي
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الصــح –التكمیــل (فقــد أعــد الباحثــان اختبــارًا مــن نــوعین مــن أنــواع االختبــارات الموضــوعیة وهمــا 

فقرة للصـح أو  )١٢فقرة للتكمیل و ( )١٥فقرة بصورته النهائیة وبواقع ( )٢٧وتالف من ()والخطأ

آلتیة : الخطأ ، وللتأكد من صدق وثبات االختبار قام الباحثان باإلجراءات ا

ـــا-١ ـــم عـــرض فقـــرات التحصـــیلي : رصـــدق االختب اعتمـــد الباحثـــان الصـــدق الظـــاهري حیـــث ت

ــم الــنفس التربــوي)*(االختبــار علــى مجموعــة مــن المحكمــین مــن ذوي االختصاصــات فــي عل

وطرائق التدریس العطاء آرائهـم فـي مـدى وضـوح الفقـرات ومالئمتهـا وشـمولیتها ، وتـم األخـذ 

عدیل بعض الفقرات من حیث الصـیاغة وحـذف الـبعض اآلخـر لیخـرج بآراء المحكمین إذ تم ت

% فما فوق مـن راي الخبـراء والمتخصصـین ، وعـدت ٨٠االختبار بصورته النهائیة وبموافقة 

جمیع الفقرات صادقة .

وضــــع الباحثــــان بعــــد االنتهــــاء مــــن إعــــداد االختبــــار وضــــع تعلیمــــات تصــــحیح االختبــــار :-٢

یحه وفق ما یلي : التحصیلي تعلیمات وضوابط لتصح

 . عند ملئ الفراغ من قبل الطالب بشكل صحیح یعطى درجة واحدة

.عند ملئ الفراغ من قبل الطالب بشكل خاطئ یعطى صفرًا

. عند اجابة الطالب عن فقرات الصح أوالخطأ بشكل خاطئ یعطى صفرًا

عطــى عنــد اجابــة الطالــب عــن فقــرات الصــح أو الخطــأ بشــكل صــحیح بــدون تصــحح الخطــأ ی

درجة واحدة .

 عنــد اجابــة الطالــب عــن فقـــرات الصــح او الخطــأ بشــكل صـــحیح مــع تصــحیح الخطــأ یعطـــى

درجتان .

 عندما تكون فقرة الصـح او الخطـأ صـحیحة فـي االصـل ویجیـب عنهـا الطالـب بشـكل صـحیح

یعطى درجتین أیضًا .

درجة . )٣٩وبذلك تكون الدرجة الكبرى في االختبار هي (

تــم تطبیــق االختبــار التحصــیلي علــى العینــة علــى العینــة االســتطالعیة : تطبیــق االختبــار-٣

طالبــًا ، وذلــك  )٤٠االســتطالعیة مــن طــالب الصــف الرابــع االعــدادي العــام والبــالغ عــددها (

بعـد ان تــم االتفــاق مــع مــدرس المــادة فــي المدرسـة لتحدیــد موعــد االختبــار مــع مســاعدة كتــاب 

لتطبیــق االختبــار  ٢٠٠٧-١-٩ربیــة نینــوى إذ حــدد یــوم تســهیل مهمــة مــن المدیریــة العامــة لت

علمـًا ان الطـالب كــانوا علـى علــم مسـبق باالختبــار ومـن خـالل هــذا االجـراء تــم تحدیـد الــزمن 

الــذي اســتغرقه االختبــار وكــذلك تــم التأكــد مــن وضــوح الفقــرات وحســاب قــوة التمیــز ومعامــل 

الختبار على العینة األساسیة .الصعوبة لكل فقرة وذلك لالطمئنان على مالئمة تطبیق ا

وهم نفس الخبراء الذین تم اخذ رأیهم في مدى صالحیة الخطط التدریسیة)*(
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تحلیل فقرات االختبار : - ٤

بعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقـرات االختبـار تبـین انهـا واقعـه معامل الصعوبة / - أ

20%مابین ( - وبهذا تعد هذه الفقرات ضمن مستوى الصعوبة المقبول )%80

صاعدیًا ، وتبین ان الفقرات تقع قوة تم حساب قوة التمییز بعد ترتیب الدرجات تقوة التمییز / - ب

%(تمییزها مابین  40 - % وبهذا تعد ضمن الحدود المطلوبة للتمییز.)80

ثبات االختبار :- ٥

لحســاب ذلــك  ٢٠ریتشارســون -اســتخرج الباحثــان ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة كــودر

وبذلك یعد االختبار ثابتًا وهو معامل ثبات مرتفع .)85%وقد بلغ(

تنفیذ التجربة -
قام الباحثان بزیارة المدرستین قبل البدء بالتجربة ، واطلعا مدرسي مـادة التربیـة اإلسـالمیة 

ـــرین المســـتقلین وناقشـــا معهـــا اإلجـــراءات  ـــى الخطـــط التدریســـیة فـــي كـــال المتغی فـــي المدرســـتین عل

امتـدت التجربـة علـى مـدار النهائیة للتنفیذ ، علمـًا أن البـاحثین لـم یقومـا بالتـدریس بنفسـیهما . وقـد 

وانتهــت یــوم  ١/١٠/٢٠٠٦أشــهر وٕاحــدى عشــر یومــًا حیــث بــدأت فــي یــوم األحــد المصــادف  )٣(

مع الحرص على الحضور في المدرستین منـذ بدایـة التجربـة ،  ١١/١/٢٠٠٧الخمیس المصادف 

دریسـیة والدخول إلى دروس التربیة اإلسالمیة للتأكد من سیر مدرسـي المـادة علـى وفـق الخطـط الت

المعدة سابقًا .

لوسائل اإلحصائیة :ا-
tاالختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین ( -١ – test( الختبــار الفــروق بــین المجمــوعتین مــن اجــل

التكافؤ ولمعرفة الفروق بین المجموعتین في االختبار التحصیلي البعدي .

,Ferguson) )٢٤٦، ص ١٩٩١الجبوري ، ( 1981,P.148)

   )٣٥٥،ص١٩٩٩عودة ، (.لحساب ثبات االختبار 20رتیشارسون  –ودر معادلة ك-٢

    )٢٦٩،ص٢٠٠٠ملحم ،(.معادلة صعوبة الفقرة  -٣

  )١٠٧،ص١٩٨٩سمارة وآخرون ،(معامل قوة التمیز للفقرة .  -٤
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عرض النتائج ومناقشتھا : -
ســیتم عــرض النتــائج ومناقشــتها علــى وفــق هــدف البحــث وفرضــیته : حیــث هــدف البحــث 

إلى معرفة اثر استخدام أسئلة التحضیر القبلیة في تحصـیل طـالب الصـف الرابـع اإلعـدادي العـام 

في مادة التربیة اإلسالمیة ولتحقیق هذا الهدف وضع الباحثان الفرضیة الصفریة اآلتیة : ال یوجد 

تـي بین متوسط درجات المجموعة التجریبیـة ال )٠.٠٥فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

ـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة والتـــي درســـت  درســـت باســـتخدام أســـئلة التحضـــیر القبلی

بالطریقة االعتیادیة .

وللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة ثــم اســتخراج المتوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري والتبــاین 

ـــین متوســـط المجمـــوعتین ـــا المجمـــوعتین وظهـــر ان الفـــرق ب ـــة فـــي كلت هـــو  الســـتجابات افـــراد العین

ـــى ان ثمـــة خصـــائص ایجابیـــة  ١.٥١٢ ـــى القـــول ال ولصـــالح المجموعـــة الضـــابطة وهـــذا یـــدعو ال

تتصف بها الطریقة االعتیادیة إذا ما احسن تطبیقها . 

وباسـتخدام االختبــار التــائي دلـت النتــائج علــى عـدم وجــود فــروق ذات داللـة احصــائیة فــي 

  ه تحصیل عینة المجموعتین وكما هو موضح في الجدول اعال

   )٧الجدول (

یوضح متوسطات التحصیل واالنحراف المعیاري والتباین

)التجریبیة والضابطة(والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لدرجات مجموعتي البحث 

المجموعة
عدد أفراد

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري
التباین

القیمة التائیة 

المحسوبة

٤٧٢٢.٤٢٥٠٣.٩٣٨١٥.٥٠٧٨التجریبیة
١.٩٣٧  

٤٨٢٣.٩٣٧٥٣.٦٦٩١٣.٤٦١٥الضابطة

  )٩٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥) عند مستوى داللة > ١.٩٨٩* قیمة (ت) الجدولیة (

 )٢٠٠٥ودراســة التمیمــي ( )١٩٩٨وقــد اتفقــت هــذه النتیجــة مــع نتــائج دراســات الشــمري (

واختلفت مع الدراسات األخرى .

و تقـارب الطریقـة االعتیادیـة وٕاسـتراتیجیة أسـئلة التحضـیر والتعلیل المرجح لهـذه النتیجـة هـ

في فاعلیتهما في التحصیل لدى طلبـة الصـف الرابـع اإلعـدادي ، وربمـا كـان للواجـب البیتـي الـذي 

یعطــــى للطــــالب بعــــد نهایــــة الــــدرس الحــــالي للتهیئــــة للــــدرس الجدیــــد لــــه ذات الفاعلیــــة مــــع أســــئلة 

حفظ واالستظهار أكثر من ممارسـة أسـالیب تعلـم أكثـر التحضیر خاصة وان طلبتنا یلجؤون إلى ال

رقیًا تعتمد على التصـنیف والتلخـیص وتقنـین اإلجابـة ، ومـن المحتمـل كـذلك أن یعـود السـبب إلـى 

طبیعة أسئلة التحضیر ذاتها والتي تدعو في محتواها إلى الحفظ واالستظهار شأنها في ذلك شـأن 

الواجب البیتي االعتیادي .
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:التوصیات

في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان باالتي : 

اعتماد إستراتیجیة أسئلة التحضیر بوصفها إستراتیجیة قبلیة وٕادماجها فـي الطریقـة االعتیادیـة -١

في تدریس التربیة اإلسالمیة .

التأكیــد علــى مدرســي مــادة التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة اإلعدادیــة بمعاینــة محتــوى األســئلة -٢

اإلستراتیجیة القبلیة .التي تتضمنها

إدخـــال اســـتراتیجیات مـــا قبـــل التـــدریس بوجـــه عـــام ، وٕاســـتراتیجیة أســـئلة التحضـــیر علـــى وجـــه -٣

الخصــوص فــي منــاهج طرائــق تــدریس التربیــة اإلســالمیة فــي أقســام التربیــة اإلســالمیة والقــران 

الكریم في كلیات التربیة والتربیة االساسیة . 

:المقترحات 
اآلتي : یقترح الباحثان

إجــراء المزیــد مــن الدراســات حــول اثــر اســتخدام إســتراتیجیة أســئلة التحضــیر القبلیــة فــي مــادة -١

التربیة اإلسالمیة في تنمیة أسالیب التعلیم واالستذكار .

إجــراء دراســة حــول أنمــاط أخــرى مــن اســتراتیجیات مــا قبــل التــدریس فــي التحصــیل فــي مــادة -٢

.)األهداف السلوكیة–نظمات المتقدمة الم–الملحضات (التربیة اإلسالمیة 

إجراء دراسة باستخدام ذات متغیرات البحث الحـالي فـي مراحـل دراسـیة أخـرى مـع اخـذ متغیـر -٣

الجنس بنظر االعتبار .
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المصادر
، المـــواد االجتماعیــة وتدریســـها  )١٩٨٢(، وســعد مرســـي احمــد ،  فـــؤاد ، عبـــد اللطیــف.إبــراهیم١

نهضة المصریة ، القاهرة . ، مكتبة ال ٢الناجح ، ط 

اإلمــارةدبــي ، ، ١، المرشــد فــي التــدریس ، ط  )١٩٩٦(، وآخــرونلبــدة ، عبــد اهللا علــي .أبــو٢

العربیة . 

–أسـلوب-مـنهج(طرائـق التـدریس  )٢٠٠٣(، وحذام عثمان یوسـف،، ردینة عثمان.األحمد٣

، دار المناهج للنشر والتوزیع .  ٢، ط )وسیلة

اســتراتیجیات قبلیــة فــي تنمیــة التفكیــر أربــع، " اثــر  )٢٠٠٥(، أكــرم یاســین محمــد ، االلوســي .٤

ابــن –المعلمــات فــي مــادة التــاریخ ، كلیــة التربیــة  إعــدادالناقــد واالســتبقاء لــدى طالبــات معاهــد 

.)رسالة دكتوراه غیر منشورة(جامعة بغداد ، –رشد 

ي الملخصــات یتاثــر اســتخدام اســتراتیج، " )٢٠٠٥(التمیمــي ، محمــد طــاهر ناصــر حســین ، .٥

فـي مـادة التـاریخ األدبـيالتحضـیر القبلیـة فـي تحصـیل طـالب الصـف الخـامس وأسـئلةالعامـة 

.)رسالة دكتوراه غیر منشورة(الحدیث ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، 

البـات الصـف ، " اثر التحضیر المسبق فـي تحصـیل ط )٢٠٠٢(الجبوري ، بان عامر حلیم ، .٦

رســالة ماجســتیر (والنصــوص " ، كلیــة المعلمــین ، جامعــة بابــل  األدبالرابــع العــام فــي مــادة 

.)غیر منشورة

التطبیقــــي ، دار الحكمــــة للطباعــــة اإلحصــــاء،  )١٩٩١(الجبــــوري ، شــــالل حبیــــب عبــــد اهللا ، .٧

والنشر . 

المنظمــــات المتقدمــــة فــــي إســــتراتجیة، " اثــــر  )٢٠٠٠(الجنــــابي ، ســــاهرة عبــــد اهللا ضــــاحي ، .٨

، كلیـة التربیـة -تالوته ومعانیـه –في مادة القران الكریم  اإلعداديتحصیل طالبات الخامس 

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

التحضیر في تحصیل الطالبات في أسئلة، اثر استخدام  )٢٠٠٠(الحسو ، ثناء یحیى قاسم ، .٩

  .  - ٢٨ –، العدد األستاذ، مجلة  ةفیمادة الجغرا

، " اثــر طریقتــي االســتدالل فــي تحصــیل  )٢٠٠١(الحمــداني ، علــي خضــیر جاســم حجــي ، .١٠

فـي تفسـیر القـران الكـریم ، كلیـة التربیـة ، ابـن رشـد ، جامعـة بغـداد ،  اإلعـداديطلبة الخـامس 

.)(رسالة ماجستیر غیر منشورة

ـــرامج تعـــدیل الســـلوك ، تصـــدیرات وزارة انخ )١٩٨٨(الخطـــاب ، محمـــد ، .١١ فـــاض الدافعیـــة ، ب

التربوي ، عمان . اإلرشادالتربیة والتعلیم ، مدیریة الصحة النفسیة ، قسم 

تــدریس التربیــة أســالیب، )٢٠٠٣(الــدلیمي ، طــه علــي حســین وزینــب حســن نجــم الشــمري ، .١٢

، دار الشروق للنشر والتوزیع .  ١، ط اإلسالمیة
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  دار الفكر.  ،، دمشق ٢، طرق تدریس اللغة العربیة ، ط  )١٩٨٠(، جودت ، الركابي.١٣

ل التـدریس ، مجلـة رسـالة الخلـیج بـ، استراتیجیات مـا ق )١٩٨٧(زكري ، عمر محمد مدني ، .١٤

  .  - ٢٢ –العربي ، العدد 

،ربیـة، منـاهج البحـث فـي الت )١٩٨١(ومحمـد احمـد الغنـام ، إبـراهیمالزوبعي ، عبد الجلیل .١٥

  العراق .  –مطبعة جامعة بغداد 

ـــــد ، .١٦ ـــــأثیر اســـــتعمال  )٢٠٠٢(الســـــاعدي ، ابتســـــام جاســـــم عنی ـــــة لمعرفـــــة ت ، " دراســـــة تجریبی

في مـادة التربیـة  اإلعدادياستراتیجیة الملخصات القبلیة في تحصیل طالبات الصف الخامس 

  .  - ٣٢ –الدینیة ، مجلة كلیة المعلمین ، العدد 

، دار الفكــر  ١القیــاس والتقــویم فــي التربیــة ط مبــادئ،  )١٩٨٩(، وآخــرونیــز ســمارة ، عز .١٧

  .  األردنللنشر والتوزیع ، عمان ، 

 األدب، " اســـتخدام اســـتراتیجیتین قبلیتـــین لتـــدریس  )١٩٩٨(حســـن نجـــم ،  بالشـــمري ، زینـــ.١٨

عـة بغـداد جام،والنصوص في تحصیل طالبات الصف الرابع العام ، كلیة التربیـة ، ابـن رشـد

.)، (رسالة ماجستیر غیر منشورة

، " اثر استخدام ثـالث اسـتراتیجیات قبلیـة للتـدریس فـي  )١٩٩٤(الشوك ، بلیغ حمید مجید ، .١٩

تحصیل طلبة الصف الرابـع العـام فـي مـادة الجغرافیـة واتجاهـاتهم نحـو المـادة ، كلیـة التربیـة ، 

  .  )ةرسالة دكتوراه غیر منشور (ابن رشد ، جامعة بغداد 

ــیم بــین النظریــة والتطبیــق )١٩٩٢(الطیطــي ، عبــد الجــواد فــائق ، .٢٠ عمــان ، ،، تقنیــات التعل

جمعیة عمال المطابع التعاونیة . 

، المدیریــــة العامــــة للتخطــــیط التربــــوي ، المــــؤتمر التربــــوي  )١٩٨٥(العــــراق ، وزارة التربیــــة ، .٢١

، التقــویم واالمتحانــات األولكــانون ، ١٧ – ١٤الســنوي الحــادي عشــر ، بغــداد ، للفتــرة مــن 

  .  )٤(والتوجیه ، وثیقة رقم واإلرشاد

عمان. ،  ٣، في القیاس والتقویم ، ط  )١٩٨٧(مصلح ، حسینعریفج ، سامي وخالد.٢٢

التحضیر القبلیة فـي تحصـیل أسئلة، " اثر استخدام  )١٩٩٩(العزاوي ، وفاء تركي عطیة ، .٢٣

، -ابــن رشــد–" ، كلیــة التربیــة اإلســالمیةفــي مــادة التربیــة بــياألدطالبــات الصــف الخــامس 

.)رسالة ماجستیر غیر منشورة(جامعة بغداد ، 

  .١،طاإلسالمیةتدریس التربیة وأسالیب، مناهج  )١٩٩٦(، وآخرونخلیل  تالعزیزي ، عز .٢٤

الثالـث، اإلصـدار،، القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة )١٩٩٩(عودة ، احمد سلیمان ، .٢٥

  .  األردن، عمان ، األملدار 
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، " اثر الطریقة االسـتقرائیة فـي تحصـیل طـالب  )٢٠٠٣(غولي ، جاسم محمد سهیل ،  القره.٢٦

معاهــد المعلمــین فــي مــادة تــالوة القــران الكــریم ، المعهــد العربــي للدراســات التربویــة والنفســیة ، 

.)رسالة ماجستیر غیر منشورة(

، معجــم المصــطلحات التربویــة المعرفیــة فــي  )١٩٩٦(، حســن احمــد وعلــي الجمــل ، اللقــاني.٢٧

، عالم الكتب ، القاهرة .  ١المناهج وطرق التدریس ، ط 

، مكتبــة  ١، قضــایا ومشـكالت فــي المنـاهج والتــدریس ، ط  )١٩٨٦(مختـار ، حســن علـي ، .٢٨

الطالب الجامعي ، السعودیة . 

، االتجاهــات الحدیثــة فــي  )١٩٨١(تربویــة لــدول الخلــیج العربــي ، المركــز العربــي للبحــوث ال.٢٩

جامعة الكویت.،، دراسة منهجیة وثقافیةاألولالتعلیم الثانوي بدول الخلیج العربي ، المجلد 

، دار المســیرة  ١، القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس ، ط  )٢٠٠٠(ملحــم ، ســامي ، .٣٠

  .  األردنعمان ، للنشر والتوزیع والطباعة ،

، طرائـــق تـــدریس العلـــوم لمعاهـــد المعلمـــین ،  )١٩٩٢(.نـــادر ، ســـعد عبـــد الوهـــاب واخـــرون ، ٣١

، مطبعة وزارة التربیة ، بغداد ، العراق .١٢ط

التحضـــیر القبلیـــة فـــي أســـئلة، " اثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیة  )٢٠٠٤(ناصـــر ، بیـــان فـــارس ، .٣٢

ي مادة التاریخ القـدیم ومیـولهم نحوهـا . كلیـة التربیـة ف األساسيتحصیل طالب الصف السابع 

.)رسالة ماجستیر غیر منشورة(، جامعة الموصل ، األساسیة

33.Good Garter v , (1973) “ Dictionary of Education ,3rd.ed New york ,

M , Graw – hill .

34.Fergusan , Grorge , A . (1981) . Staistical Analysis – Psychological

of Education 5th ed , Me Graw Hill Intornational book Canfany .
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)١(ملحق ال

ه الباحثان بعد انتهاء التجربة االختبار التحصیلي الذي استخدم

*أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبها : 

........................................المسلم ینفق من ماله خفاء وذلك ل  ١

   أة ....................................... .لمر امن إمارات صالح   ٢

.ها الصائمبلى حمن الصفات التي یجب أن یت  ٣ .......................................

................................من الفئات التي تقع علیها مسؤولیات مهمة في المجتمع  ٤

.اإلسالمیة مقومات منها ةلألخو   ٥ .......................................

.ترك الیتیم بال رعایة وكفالة یخلق منه  ٦ .......................................

.جهاد الرجل هو  ٧ .......................................

...زلة المسلم بغیر قصد وتفاخر ومجاهرة تقتضي   ٨ ...................................

.یتصف الجار الحسن بصفات كثیرة منها  ٩ .......................................

.الیتیم هو  ١٠ .......................................

........................................تترتب على الخادم مجموعة واجبات منها  ١١

.حافظ اإلسالم على النفس البشریة من خالل  ١٢ .......................................

.العضو اإلنساني الذي یجب على المسلم التحكم به هو  ١٣ ..............................

ولیست صداقة غایات ومنافع شخصیة . .......................الصداقة یجب أن تكون   ١٤

 اللــم یشــدد الرســول محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم علــى األخــوة بــین المســلمین ألنهــا ســبیل قــو   ١٥

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

ثم صحح الخطأ ان وجدأمام العبارة الخاطئة.×أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة √* ضع عالمة 

  لى ذلك . بیع المسلم على بیع أخیه جائز إذ وافق البائع ع  ١

اإلسالم ینظر إلى المسؤولیة في المجتمع نظرة فردیة .   ٢

البرهان الحقیقي على اإلیمان وصحته وكماله حسن الخلق .   ٣

الصداقة المثالیة هي تلك الصداقة التي تكون عن منفعة .   ٤

اإلشراك باهللا هو أن ال یعرف اإلنسان صفات اهللا عز وجل .   ٥

ة أزماتها على المسلم تظهر دور أخیه المسلم في تخفیف ألمه وأزمته . ضیق الحیاة وكثر   ٦

زوجها فیما أحل اهللا . إطاعةال یجب على الزوجة   ٧

الیتیم مقصوص الجناح ال حول له وال قوة فهنا یبرز دور المسلم لألخذ بیده ورعایته .   ٨

السعي في تحقیق ذلك. الحسد المذموم هو تمني الحصول على ما حصل علیه المحسود و   ٩

ته وأعطیت لغیره .االمفلس الحقیقي هو من أخذت منه حسن  ١٠

سیدنا موسى هو قدوة كل مؤمن في العفة .   ١١

عقوق الوالدین إنكار للفطرة اإلنسانیة والطبیعة البشریة المؤمنة بخالقها .  ١٢
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   )٢(ملحق ال

نموذج لخطة تدریسیة

أسئلة تحضیریة(ة على وفق اإلستراتیجیة القبلی )

الصف : الرابع االعدادي المادة / التربیة اإلسالمیة الیوم :

الموضوع / المسؤولیة الجماعیة التاریخ :

األهداف العامة /

الشریف مضبوطا ضبطا سلیما . النبويإتقان الطالب قراءة الحدیث  ١

ام وشروح وأمور دینیة ودنیویة. الفهم الصحیح للحدیث الشریف الستخراج ما فیه من أحك  ٢

تمییز الطالب بین القرآن الكریم والحدیث الشریف .   ٣

تمییز الطالب بین األحادیث الصحیحة والموضوعة .   ٤

جعل الطالب قادرا على أن :  األهداف السلوكیة /

یقرأ حدیث المسؤولیة الجماعیة قراءة مضبوطة سلیما .   ١

یة الجماعیة . یشرح معنى المسؤول  ٢

یعدد الفئات التي تقع علیها مسؤولیات مهمة في المجتمع .   ٣

یكتب واجبات الحاكم تجاه رعیته .   ٤

.)األمام(یذكر صفات الحاكم   ٥

یلخص مسؤولیات الخادم في بیت مخدومه .   ٦

یمیز بین واجبات الرجل والمرأة في بیتها .   ٧

یوت آبائهم . یشرح مسؤولیات األبناء في ب  ٨

.))راٍع  الرعیة  األمام((یعطي معنى كل من   ٩

الوسائل التعلیمیة / 

السبورة  الطباشیر الملون  كتاب جامع العلوم والحكم ألبن رجب الحنبلي .
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خطوات الدرس / 

كثیرا ما نرى الفوضى تلعب دورا كبیرا في مؤسسات الدولة /المدرس/التمهید  ١

لعـــدم وعـــي الحكـــام باالمانـــة التـــي اســـتأمنهم اهللا علیهـــا وهـــي ة والسیاســـیة واالقتصـــادیة االجتماعیـــ

معرفــة الرجــل واجباتــه االســر نتیجــة عــدمتلعــب الفوضــى أیضــا دورا كبیــرا فــي تفكیــك الرعیــة كمــا 

ـــالي تشـــرد األوالد وعـــدم معـــرفتهم  تجـــاه بیتـــه ، وعـــدم معرفـــة الزوجـــة واجباتهـــا تجـــاه بیتهـــا ، وبالت

أوال ، وبواجباتهم ثانیا لذلك كله جعل اإلسالم المسؤولیة موزعة علـى فئـات المجتمـع كـال بحقوقهم

ا ما سوف نراه من دراستنا للحـدیث النبـوي الشـریف ذحسب رعیته وحسب طاقته ومكانه وزمانه وه

لدرسنا هذا . 

یــا حســن جهریــة نموذجیــة كــي یقتــدي بهــا الطالــب بعــد ذلــك مراع قــراءة قــراءة المــدرس للحــدیث  ٢

اإللقاء ، وجودة التعبیر ، وتمثیل المعنى . 

وذلك للتفكیـر فـي محتـوى الحـدیث ، واإللمـام بمـا قـد یكـون  ب /الالقراءة الصامتة من قبل الط  ٣

فیه من ألفاظ صعبة أو معنى یحتاج إلى بیان . 

من المجیـدین قراءة طالب أو طالبین للحدیث قراءة جهریة مع مراعاة أن یكون هذان الطالبان   ٤

  للقراءة . 

الشرح والتحلیل / سبق أن كلفتكم في الدرس الماضي عن األسئلة اآلتیة :  ٥

/ هل تقع المسؤولیة على فرد دون آخر ؟ ولماذا ؟  ١س

/ ما الفئات التي تقع علیهم مسؤولیات مهمة في المجتمع ؟ ٢س

/ ما واجبات الحاكم تجاه رعیته ؟  ٣س

ب توفرها عند األمام ؟ / ما الصفات الواج ٤س

/ ما مسؤولیات الرجل في بیته ؟  ٥س

/ ما مسؤولیات المرأة في بیتها ؟  ٦س

/ ما مسؤولیة الخادم في بیت مخدومه ؟  ٧س

/ ما مسؤولیة األبناء في بیوت آبائهم ؟  ٨س

.))راٍع  الرعیة  األمام(/ ما معنى كل من ( ٩س

من بعض الطالب قراءة إجاباتهم للسؤال األول والثاني . على السبورة ویطلب  هذه یكتب المدرس

من قبل المدرس أو من قبل بعض الطالب اآلخـرین ، وبعـد ذلـك یقـوم تعلیقات. . . . وهكذا مع 

ـــى الالمـــدرس بجمـــع ا ـــة عل ـــل الحـــدیث مـــن خـــالل اإلجاب وراق مـــن الطـــالب ، ویكـــون شـــرح وتحلی

الموضوع وكاآلتي : 

المسؤولیة في اإلسالم تقع على فرد دون آخر ؟ المدرس / هل من الصحیح أن 

طالب / كال . بل تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع . 
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طالب آخر / ال یخلو إنسان مـن المسـؤولیة ، ولـیس الفـرد فـي نظـر اإلسـالم همـال ال قیمـة لـه بـل 

نـت ضـئیلة ها مهمـا كایهو لبنة فـي صـرح مجتمعـه وخلیـة فـي جسـم أمتـه ذلـك ألن أیـة خدمـة یسـد

فهي طاقة خالقة ألمته . 

المـدرس / بــارك اهللا فیكمــا ، لكــن مـا الفئــات التــي تقــع علیهــا مسـؤولیات مهمــة فــي المجتمــع والتــي 

حددها رسول اله صلى اهللا علیه وسلم في الحدیث ؟ 

طالب / المسؤولیات وزعها رسول اهللا صلى اهللا علیه على فئات یتكون منها المجتمع وهي األمام 

الرجل في بیتها ثم المرأة في بیت زوجها ثم الخادم في بیت مخدومه ثم الولد تجاه والدیه . ثم

المدرس / ماذا قصد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم باإلمام وما هي واجباته ؟ 

طالب / یعني الرسول صلى اهللا علیه وسلم باإلمام الحاكم . 

طالب آخر / وهذا الحاكم مسؤول عن رعیته ؟ 

المدرس / وماذا یقصد بالرعیة ؟ 

طالب / هي ما یشمل بحفظ الراعي وباهتمامه وتدبیره ورعایته . 

المـــدرس جـــزاك اهللا خیـــرا ، والراعـــي هـــو المـــؤتمن علـــى شـــيء یوكـــل إلیـــه تـــدبیر أمـــره ومراقبتـــه و 

االهتمام به . فما واجبات هذا الحاكم ؟ 

ویحصـل الحـق ،بینهم وتحقیق االستقرار لهمطالب / هو المسؤول األول عن رعیته بنشر العدل

مـــنهم ولهـــم ، ویوجـــه جهـــد األمـــة نحـــو البنـــاء واإلنتـــاج ویكفـــل الحریـــة لهـــم ویأخـــذ علـــى العـــابثین 

والمفسدین . 

المدرس / أال یجب أن یتحلى الحاكم بصفات معینة ؟ 

طالب / نعم . 

ن ، أمینـا علـى أمـوال األمـة ، طالب آخر / نعم . ومـن هـذه الصـفات أن یكـون عفیـف الیـد واللسـا

صائنا وحدتها وكیانها ، حافظا لها قوتها وهیبتها رفیقا مع أبناء أمته . 

المدرس / ثم تأتى مسؤولیة الرجل في بیته بأن یكسو أسرته ویطعمها ویحسـن تربیتهـا ، لكـن عـن 

طریق أي شيء یحسن تربیتهم ؟ 

ر ، وتعویــدهم علــى الطاعــات وتكــریههم طالــب / عــن طریــق أمــرهم بــالمعروف ونهــیهم عــن المنكــ

المعاصي . 

طالب آخر / ومن واجبات الرجل أیضا أن یراعي زوجتـه ویصـون حقوقهـا ویسـاعدها فـي متاعهـا 

.

المـــدرس / جزاكمـــا اهللا خیـــرا ، فقـــد أوصـــلتنا أیضـــا بواجبـــات الزوجـــة فـــي بیـــت زوجهـــا فهـــي أیضـــا 

حســن تربیــة أوالدهــا علــى األخــالق أن تو  ة ومخلصــةنــســرتها رعایــة أمیأمســؤولة عــن رعایــة شــؤون 

الكریمة ، فمن یضیف على هذه الواجبات ؟ 
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طالـــب / هـــي مســـؤولة أیضـــا عـــن أمـــوال زوجهـــا وممتلكاتـــه فتحســـن التـــدبیر والتصـــرف وال ترهـــق 

زوجها بما ال یطیق من الطلبات . 

بیتهـا إال طالب آخـر / كـذلك مسـؤولة عـن حفـظ كرامـة زوجهـا فـال تسـمح ألحـد أیـا كـان أن یـدخل

بأذن زوجهـا وعلیهـا أن تحسـن تنظـیم وتنظیـف البیـت لتجعلـه مـأوى محببـا هانئـا ترتـاح فیـه األسـرة 

جمیعا . 

المدرس / أما الخادم فیجب ان یحـرص ویخلـص فـي إنجـاز مـا كلـف بـه ومـا أتمـن علیـه مـن مـال 

دومــه ، أمــا وســكن ومتــاع وغیــر ذلــك ، وأن یكــون أمینــا یخــاف اهللا فیمــا یــرى ویســمع فــي بیــت مخ

واجبكم ومسئولیتكم تجاه آبائكم فهي في غایة األهمیة فأین تتجلى هذه الواجبات ؟ 

طالب / الواجب األسمى هو طاعة الوالدین في كل سبل الخیر .

طالــب آخــر / عــدم تبــذیر األمــوال ومعاضــدة األســرة وشــد أزرهــا فــي كــل أمــر یعــود علیهــا بــالخیر 

والوحدة والصالح . 

مـــن الضـــروري أیضـــا تلقـــي التربیـــة األبویـــة بنفـــوس مبتهجـــة رضـــیة وذلـــك ضـــمانا طالـــب آخـــر / 

لمساعدة رب األسرة وتمكنه من أن یكون مسموع الكلمة والقدوة الحسنة في أسرته . 

المدرس / بارك اهللا فیكم وجزاكم اهللا خیرا أحسنتم یا أبنائي . 

الخالصة : 

فـي نظـر اإلسـالم وقـد وزع اإلسـالم المسـؤولیات علـى تبین لنا أن اإلنسان ال یخلو مـن المسـؤولیة

ثـم الرجـل فـي بیتـه ثـم الزوجـة فـي بیـت )الحـاكم(الفئات التي هي لبنة المجتمع بادئا بذلك باإلمـام 

زوجهــا ، ثــم الخــادم فــي بیــت مخدومــه ثــم األبنــاء فــي بیــوت آبــائهم وهكــذا یتحــد المجتمــع كلــه فــي 

د فالكــل راٍع والكــل مســؤول عــن رعیتــه فضــال عــن أن كــل تحمــل المســؤولیة التــي ال ینفــك منهــا أحــ

.)المخدوم(واحد من هذه الفئات هو خادم لرعیته التي تقوم مقام 

وتتلخص في طرح بعض األسئلة التي تم طرحها في عرض الدرس ومنها : یة /ویماألسئلة التق

ما واجب الرجل في بیته ؟   ١

  ؟  ما مسؤولیة الخادم في بیت مخدومه  ٢

ما واجباتكم في بیوت آبائكم ؟   ٣
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الواجب البیتي / 

مـن الكتـاب المنهجـي  )٤(حفظ الحدیث النبوي الشریف حول المسؤولیة الجماعیـة فـي صـفحة   ١

  م. ٢٠٠٤ه   ١٤٢٥للصف الرابع اإلعدادي العام للدكتور علیان وآخرون لطبعة سنة 

فیها الحدیث . مراجعة شرح الحدیث في كتب األحادیث التي ورد   ٢

حفظ معاني كلمات الحدیث وأهم ما یرشد إلیه .   ٣

اإلجابة على أسئلة الدرس القادم وهو " من صفات المؤمنین " وكتابتها على أوراق .   ٤

ة أم جائزة ؟ بة واجبة أم مستحماألخوة بین أبناء األمة المسلهل /  ١س

مة اإلسالمیة ؟ / ما المقومات األساسیة لألخوة بین أبناء األ ٢س

/ ما الحسد المحمود ؟ وما الحسد المذموم ؟  ٣س

/ ما هو التناجش ؟  ٤س

/ ما هو البیع على بیع الغیر وما حكمه ؟  ٥س

/ ما هو میزان التفاضل بین المسلمین ؟ وأین تكمن قیمة المسلم ؟  ٦س

الحسد بین المسلمین؟ / لماذا نهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن التباغض والتدابر و  ٧س

/ ما الذي یحرم على المسلم تجاه أخیه المسلم ؟ ٨س
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  )٣(ملحق ال

نموذج لخطة تدریسیة

على وفق الطریقة االعتیادیة

الرابع اإلعداديالصف : المادة / التربیة اإلسالمیةالیوم : 

الموضوع / المسؤولیة الجماعیة التاریخ:

األهداف العامة : 

الشریف مضبوطا ضبطا سلیما . النبوي ان الطالب قراءة الحدیث إتق  ١

الفهم الصحیح للحدیث الشریف الستخراج ما فیه من أحكام وشروح وأمور دینیة ودنیویة.  ٢

تمییز الطالب بین القرآن الكریم والحدیث الشریف .   ٣

تمییز الطالب بین األحادیث الصحیحة والموضوعة .   ٤

جعل الطالب قادرا على أن : وكیة /األهداف السل

یقرأ حدیث المسؤولیة الجماعیة قراءة مضبوطة ضبطا سلیما .   ١

شرح معنى المسؤولیة الجماعیة . ی  ٢

یجدول واجبات الحاكم تجاه رعیته .   ٣

یجدول صفات الحاكم .   ٤

یعدد الفئات التي تقع علیها مسؤولیات مهمة في المجتمع .   ٥

سؤولیات الخادم في بیت مخدومه . یلخص م  ٦

یمیز بین واجبات الرجل والمرأة في بیتها .   ٧

شرح مسؤولیات األبناء في بیوت آبائهم . ی  ٨

.))راٍع  الرعیة  األمام(یعطي معنى كل من (  ٩

الوسائل التعلیمیة / 

.السبورة  الطباشیر الملون  كتاب جامع العلوم والحكم ألبن رجب الحنبلي

خطوات الدرس / 

التمهیـد / المـدرس / كثیــرا مـا نــرى الفوضـى تلعـب دورا كبیــرا فـي مؤسســات الدولـة االجتماعیــة   ١

لعدم وعي الحكام باالمانة التي استأمنهم اهللا علیها وهي الرعیة كمـا تلعـب والسیاسیة واالقتصادیة 

واجباتــه تجــاه بیتــه ، وعــدم الفوضــى أیضــا دورا كبیــرا فــي تفكیــك األســر نتیجــة عــدم معرفــة الرجــل

معرفة الزوجة واجباتها تجاه بیتها ، وبالتالي تشرد األوالد وعدم معرفتهم بحقوقهم أوال ، وبواجباتهم 
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ثانیــا ،لــذلك كلــه جعــل اإلســالم المســؤولیة موزعــة علــى فئــات المجتمــع كــال حســب رعیتــه وحســب 

النبوي الشریف لدرسنا هذا . طاقته ومكانه وزمانه وهذا ما سوف نراه من دراستنا للحدیث

قــراءة المــدرس للحــدیث قــراءة جهریــة نموذجیــة كــي یقتــدي بهــا الطــالب بعــد ذلــك مراعیــا حســن   ٢

اإللقاء ، وجودة التعبیر ، وتمثیل المعنى . 

القراءة الصامتة من قبل الطالب ، وذلك للتفكیـر فـي محتـوى الحـدیث ، واإللمـام بمـا قـد یكـون   ٣

بة ، أو معنى یحتاج إلى بیان . فیه من ألفاظ صع

قراءة طالب أو طالبین للحدیث قراءة جهریة مع مراعاة أن یكون هذان الطالبان من المجیـدین   ٤

  .  للقراءة

الشرح والتحلیل /   ٥

المدرس / هل أن المسؤولیة في اإلسالم تقع على أحد دون آخر ؟ 

مع . طالب / كال . تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجت

ال یخلــو إنســان مــن المســؤولیة فــي نظــر اإلســالم ، بــل كــل فــرد هــو لبنــة فــي صــرح ًا المــدرس / إذ

مجتمعه یسهم في تطویره وازدهاره ، وعلیه فقد وزع اإلسالم المسؤولیات على فئات المجتمـع كلهـا 

لخـادم فـي بدء باإلمام الذي هو بمعنى الحاكم ثم الرجل في بیته ثم الزوجة فـي بیـت زوجهـا ، ثـم ا

بیت مخدومه ، ثم األبناء في بیوت آبائهم . 

المدرس / هل یقصد الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم باإلمام أمام الصالة ؟ 

طالب / كال ، بل یقصد الحاكم . 

المـــدرس / بـــارك اهللا فیـــك . اإلمـــام یعنـــي الحـــاكم الـــذي یجـــب أن یتصـــف بالعفـــاف واألمانـــة علـــى 

ن صائنا وحدة األمة ومحافظا علیها رفیقا مع أبناء أمته ، فهذه صـفاته فیـا أموال األمة ، وأن یكو 

ترى ما واجباته ؟ 

طالب / أن یحقق االستقرار لرعیته ، والرعیة هي ما یقع على الراعي االهتمام بها وتدبیر أمورهـا 

.

طالب آخر / أن ینشر العدل بینهم ویوجه األمة نحو البناء واإلنتاج . 

جزاكما اهللا خیرا هذا كله فضال عن كفالة الحریة ألبناء رعیتـه واألخـذ علـى یـد العـابثین المدرس / 

والمفسدین . 

المــدرس / وبعــد أن أعطــى الرســول محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم المســؤولیة األولــى للحــاكم أعطــى 

رهم المســؤولیة األخــرى للرجــل فواجــب علــى الرجــل أن یكســو أســرته ویطعمهــا ویحســن تربیتهــا فیــأم

بــالمعروف وینهــاهم عـــن المنكــر ویعـــودهم علــى الطاعــات ویكـــره إلــیهم المعاصـــي ویرعــى زوجتـــه 

ویصون حقوقها ویساعدها في متاعبها .



زیاد عبد االله و فاضل خلیل 

٣٠

وعندما یقوم الرجل بهذه الواجبات التي هي حقوق لآلخرین یترتب على الزوجة واجبات أیضا بأن 

ا وممتلكاتــه فــال تبــذر وال ترهــق ترعــى أســرتها وتحســن تــربیتهم ، وهــي مســؤولة عــن أمــوال زوجهــ

زوجهــا بمــا ال یطیــق مــن الطلبــات ، وتحفــظ كرامتــه فــال تســمح ألحــد أیــا كــان أن یــدخل بیتهــا إال 

بأذنه ، وأن تحسن تنظیف وتنظیم بیتها لتجعله مأوى محببا ترتاح فیه األسرة جمیعا . 

طالب / أال یترتب واجبات على األبناء یا أستاذ ؟ 

. فاألبنــــاء واجـــبهم طاعــــة الوالـــدین فــــي كـــل ســــبل الخیـــر ، وعــــدم تبـــذیر أمــــوالهم المـــدرس / نعـــم 

ومعاضــدة األســرة وشـــد أزرهــا فــي كـــل أمــر یعــود علیهـــا بــالخیر والوحــدة والصـــالح وتلقــي التربیـــة 

األبویــة بنفــوس مبتهجــة وذلــك ضــمانا لمســاعدة رب األســرة وتمكینــه مــن أن یكــون مســموع الكلمــة 

  ه . والقدوة الحسنة في أسرت

علـــى الخـــادم فـــي بیـــت هـــي المـــدرس / وآخـــر مســـؤولیة أوقعهـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم 

تمــن علیــه مــن مــال اؤ مخدومــه فیجــب علیــه أن یحــرص ویخلــص فــي إنجــاز مــا كلــف بــه ، ومــا 

ومسكن ومتاع وغیر ذلك ، وأن یكون أمینا یخاف اهللا فیما یرى ویسمع في بیت مخدومه . 

الخالصة : 

ا أن اإلنسان ال یخلو من المسؤولیة في نظر اإلسالم ، وقد وزع اإلسالم المسؤولیات على تبین لن

ثـم الرجـل فـي بیتـه ثـم الزوجـة فـي بیـت )الحـاكم(الفئات التي هي لبنة المجتمع بادئا بذلك باإلمـام 

زوجهــا ، ثــم الخــادم فــي بیــت مخدومــه ثــم األبنــاء فــي بیــوت آبــائهم وهكــذا یتحــد المجتمــع كلــه فــي 

تحمــل المســؤولیة التــي ال ینفــك منهــا أحــد فالكــل راٍع والكــل مســؤول عــن رعیتــه فضــال عــن أن كــل 

.)المخدوم(قوم مقام تواحد من هذه الفئات هو خادم لرعیته التي 

یة / وتتلخص في طرح بعض األسئلة التي تم طرحها في عرض الدرس منها:ویماألسئلة التق

ما واجب الرجل في بیته ؟   ١

ما مسؤولیة الخادم في بیت مخدومه ؟   ٢

ما واجباتكم في بیوت آبائكم ؟   ٣

الواجب البیتي : 

مـن الكتـاب المنهجـي  )٤(حفظ الحدیث النبوي الشریف حول المسؤولیة الجماعیـة فـي صـفحة   ١

  م.  ٢٠٠٤ه   ١٤٢٥للصف الرابع اإلعدادي العام للدكتور علیان وآخرون لسنة 

ث في كتب األحادیث التي ورد فیها الحدیث . مراجعة شرح الحدی  ٢

حفظ معاني كلمات الحدیث وأهم ما یرشد إلیه .   ٣

ــــاب المنهجــــي للصــــف الرابــــع ،  ٨تحضــــیر حــــدیث " مــــن صــــفات المــــؤمنین : ص   ٤ مــــن الكت

  م. ٢٠٠٤ه   ١٤٢٥اإلعدادي العام للدكتور علیان وآخرون لسنة 


