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البحث :ملخص 
معرفــة اثــر اســتخدام طریقــة دائــرة الــتعلم فــي تحصــیل طالبــات یهــدف البحــث الحــالي الــى 

الصـــف الثـــاني المتوســـط فـــي مـــادة التربیـــة اإلســـالمیة. وللتحقیـــق هـــدف البحـــث وضـــعت الباحثـــة 

) بــین متوســط ٠.٠٥الفرضــیة الصــفریة اآلتیــة: (ال یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

ـــة اال ـــواتي درســـن مـــادة التربی ـــتعلم وبـــین متوســـط تحصـــیل الطالبـــات الل ـــرة ال ســـالمیة باســـتعمال دائ

تحصـــــیل الطالبـــــات اللـــــواتي درســـــن المـــــادة نفســـــها باســـــتعمال الطریقـــــة االعتیادیـــــة فـــــي االختبـــــار

حــداهما تجریبیــة إلتحصــیلي) واســتخدمت الباحثــة التصــمیم التجریبــي ذا المجمــوعتین المتكــافئتین ا

ثانویة الزهور للبنات لتكون عینة البحث واألخرى ضابطة واختارت الباحثة بصورة قصدیة مدرسة 

) طالبـة ٢٩) طالبـة لتمثـل المجموعـة التجریبیـة وشـعبة(ب) وعـددها (٢٧وهي شعبة (أ) وعـددهم (

) طالبة وقد أجریت عملیـة التكـافؤ ٥٦لتمثل المجموعة الضابطة وبذلك بلغ مجموع عینة البحث (

) فقـرة یشـمل ٤٢را تحصـیلیا مكونـا مـن (بین المجموعتین في عدة متغیرات، واعـدت الباحثـة اختبـا

اختبـــار التكمیـــل ، والصـــواب والخطـــأ ، واالختیـــار مـــن متعـــدد ذي البـــدئل الثالثـــة ،اتســـم بالصـــدق  

، تــائي (االختبــار ال-أســابیع وباســتخدام الوســائل اإلحصــائیة: ٦والثبــات ، واســتمرت التجربــة 

ریتشــارد -فقــرة وتمیزهــا ، معادلــة كــودرمعامــل ارتبــاط بیرســون ، معــادلتي صــعوبة المربــع كــاي ،

وجـود فـروق ذو داللـة إحصـائیة عنـد -) وبعد معالجة البیانات احصائیا أظهـرت النتـائج:٢٠نسو 

) بین متوسط تحصیل الطالبات اللواتي درسن بطریقـة دائـرة التعلـیم  وبـین متوسـط ٠.٠٥مستوى (

تبـــار التحصـــیلي ولصـــالح المجموعـــة الطالبـــات التـــي درســـن المـــادة بالطریقـــة االعتیادیـــة فـــي االخ

التجریبیة . وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة جملة من التوصیات والمقترحات.



لبنى یوسف حسن

٢٤

The effect of using learning circle on the achievement of
second intermediate pupils in Islamic education subject

Asst. Lecture Lubna Youssif Hassan Al.Harbi
College of Basic Education -University of Mosul

Abstract:
The current research aims to reveal the effect of using learning circle

on the achievement of second termediate pupils in Islamic education

subject. To realize the aim, the researcher put the following null

hypothesis: no statistically significant difference is found at the level

of(0.05) between the averages of the experimental group using learning

circle and those of the control group using the traditional way in the

achievement test). The researcher used the experimental design of two

equivalent groups: one is experimental and the other is control; the

researcher chose intentionally Al.Zuhoor high school for females to be

the sample with class (a) (29 pupils) to be the experimental group and

class (b) (27 pupils) to be the control group totaling (56) pupils . the

equivalence between groups was done in many variables . The researcher

made an achievement test of (42) items of (completion ,true or false,

multiple choices of three alternatives) and presented to a panel of experts

and the stability was found: the experiment lasted six weeks using the

following statistical means: t-test, kai square, Pearson conjunction factor,

the equation of item distinction and difficulty, koder Richardson formula

20. After the statistical treatment of data, the results showed statistically

significant differences at the level of(0.05) between the average of the

control group and the experimental group in achievement with a bias

towards the experimental group. Given the above mentioned

information, the researcher present a group of suggestions and

recommendations.
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مشكلة البحث
إن تدریس مادة التربیة اإلسالمیة فـي المـدارس االبتدائیـة والمتوسـطة مـا یـزال یعتمـد علـى 

ائمـــة علـــى الحفـــظ واالســـتظهار بـــدل مـــن الطرائـــق التقلیدیـــة التـــي تؤكـــد علـــى الجوانـــب النظریـــة الق

یحـاول الطلبـة حفـظ  أيالتفكیر واإلبداع و االستشهاد باآلیات واألحادیـث التـي تخـص الموضـوع، 

المـــادة واســـتظهارها فقـــط لالمتحانـــات بطریقـــة غیـــر ذات فائـــدة ممـــا یـــؤدي إلـــى نســـیان المعلومـــات 

ادي عشــر الــذي عقــد فــي بغــداد عــام بمجــرد االنتهــاء منهــا وهــذا مــا دعــا إلیــه المــؤتمر العلمــي الحــ

) إلــى جملــة مــن التوصــیات منهــا وجــوب مواصــلة تطــویر المنــاهج الدراســیة ومنهــا منهــاج ٢٠٠٥(

التربیـــة اإلســـالمیة لیشـــمل هـــذا التطویراألهـــداف والمحتـــوى و األســـالیب والطرائـــق واالســـتراتیجیات 

 عـن االهتمـام بالمفـاهیم اإلسـالمیة التدریسیة لمواكبة التطورات المتسارعة في التعلیم والتعلم فضال

) وكـــذلك مــا أوصــى بــه مــؤتمر التربیـــة  ١٧-٢٠٠٥،١١(الجامعــة المستنصــریة، وقــائع المــؤتمر 

الدولي الذي عقد في األردن للعمل على تحسین طرائق التدریس بمـا یتـواءم مـع التطـور العلمـي و 

ركة الطلبة الفعالـة فـي عملیـة حیث جاء في إحدى توصیاته : الدعوة الى ضرورة مشا يالتكنولوج

) وقد تحـددت مشـكلة ٣٢،١٩٨٦التعلم وتنمیة قدراتهم على التعلم الذاتي (مؤتمر التربیة الدولي ، 

البحــث فــي التســاؤل اآلتــي :( هــل الســتخدام طریقــة دائــرة الــتعلم اثــر فــي تحصــیل طالبــات الصــف 

الثاني المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة ) . 

ثأھمیة البح
تتطلع التربیة في أهـدافها لتشـمل ثالثـة جوانـب أساسـیة منهـا مـا یتعلـق بالجانـب الفكـري وأخـر 

یتعلـق بالجانــب المعرفــي و العلمـي واألخیــر بالجانــب التربـوي وعلــى الــرغم مـن ذلــك یتبــاین اهتمــام 

رفــي مــن المؤسســات التعلیمیــة بالجوانــب المــذكورة فتعطــي االهتمــام األكبــر بالجانــب العلمــي والمع

خالل تأكید ضرورة مواكبة التطور العلمـي وتطـویر المنـاهج الدراسـیة وحضـور المـؤتمرات العلمیـة 

فــي تحـــدیث التعلــیم ،ونتیجـــة لهــذا االهتمـــام فقــد أتبعـــت أفكــارا  وطرقـــا حدیثـــة  اوٕادخــال التكنولوجیـــ

ة مـن أبنـاء ) والتربیـة اإلسـالمیة عملیـة یؤخـذ فیهـا الناشـئ٥٨، ١٩٨٣تواكب هذا التطور (مرسـي، 

اإلسالم بكل ألوان األنشـطة الموجهـة فـي ظـل الفكـر والقـیم والمثالیـات والمبـادئ اإلسـالمیة لتعـدیل 

ســلوكهم وبنــاء شخصــیاتهم علــى النحــو الــذي یجعــل مــنهم أفــرادا صــالحین نــافعین دیــنهم وأنفســهم 

ة االســالمیة ) ، إن تحقیــق أهــداف التربیــ٢١،١٩٨٧وأمــتهم اإلســالمیة والبشــریة كلهــا (الحمــادي،

یتطلب معرفة المعلم الواسعة بطرائق التدریس واستراتیجیاته الختیار ما یناسبه لكل ظرف تعلیمـي 

ــــوائلي ،  ــــدلیمي وال ــــیم مشــــوقة وممتعــــة (ال ــــق ٧٩،٢٠٠٣بحیــــث یصــــبح عملیــــة التعل ) . إن الطرائ

ع واإلرشـــاد واألســـالیب التـــي تســـتعملها التربیـــة االســـالمیة فـــي عملیـــات التـــدریس والـــدعوة واالمتنـــا

والتوجیه متعـددة ومتنوعـة ، تختلـف بـاختالف كـل مـن أغـراض التعلـیم ، العلـوم والمـواد الدراسـیة ، 

الـدروس والموضـوعات ، مراحـل النمـو والدراسـة للمـتعلم ، مسـتوى نضـج المـتعلم الجسـمي والعقلـي 

لتــدریس للحفــظ والعــاطفي واالجتمــاعي ومــدى اســتعداده وتقدمــه فــي معلوماتــه وخبراتــه الســابقة ، فا
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 ١٩٨٥لتنمیة المثل واالتجاهات واألذواق واالهتمامات (الشیباني ،  أوغیر التدریس لتحقیق الفهم 

) ، وقد اجتهـد المربـون حـدیثا فـي تطـویر الطرائـق التدریسـیة التـي تسـهم فـي تنمیـة التفكیـر ٤٠٧، 

ین هـــذه الطرائـــق ) ومـــن بـــ١٢،١٩٩٥وخصائصـــه وترفـــع مـــن الكفایـــة التعلیمیـــة للمـــتعلم (التمیمـــي،

طریقـة دائــرة الـتعلم وأوضــحت الدراســات التـي أجریــت علــى هـذه الطریقــة  إن لهــا آثـارًا ایجابیــة فــي 

عـــدة مجـــاالت حیـــث تســـاعد فـــي تطـــویر مهـــارات العلـــم لـــدى الطـــالب وزیـــادة التحصـــیل الطالبـــي 

) ٣٤٣،  ٢٠٠٥واتجاهات المعلمین تجاه العلـم واتجاهـات الطلبـة نحـو العلـم واإلبـداع (خطایبـة ، 

وانها توفر مجاال واسعا للتدریس الفعال من خالل تشدیدها  على االستنباط البناء من اجل تنظـیم 

اكتســاب المعــارف ، وتزیــد مــن قــدرة المتعلمــین علــى اســتخدام اللغــة واإلتقــان مــن خــالل اســتخدام 

دریس فـي هـذه الكلمات في التعبیر عن خصائص األشیاء والمفاهیم . وان أبرز مـا یسـعى إلیـه التـ

) إذ ٢٥٣،  ٢٠٠٨الطریقة هي طریقة البحث عـن المعرفـة ولـیس المعرفـة بحـد ذاتهـا . (عطیـة ، 

یسیر التعلم فیها من الجزء الى الكل وهذا یتوقف  مع طبیعة المتعلم كما وانها تدفع للتفكیر وذلك 

حـو البحـث عـن مزیـد من خالل استخدام مفهوم (فقدان االتزان) الـذي یعـد بمثابـة الـدافع الرئیسـي ن

من المعرفة وانها تهتم بتنمیة مهارات التفكیر لدى المتعلمین ،فهي تتعامل مـع المـتعلم وكأنـه ذلـك 

) وقـد ٣٩١،  ١٩٩٦العالم الصغیر الذي ینبغي األخذ بیده لیصبح عـالم الغـد (الخلیلـي وآخـرون، 

ة مختلفـة ومراحـل دراسـیة أجریت عدة دراسات عربیة وأجنبیـة حـول دائـرة الـتعلم شـملت مـواد دراسـی

) و(الطائي ، ٢٠٠١) و(جاسم ، ٢٠٠٢) و(الجبوري ، ٢٠٠٠متنوعة ومنها دراسة (الشكرجي ، 

) وأكدت غالبیة هذه الدراسـات علـى األثـر االیجـابي والفاعـل ٢٠٠٧) و(سرحان و زكریا ، ٢٠٠٤

لدائرة التعلم في التحصیل وفي متغیرات أخرى مثل االكتساب واالحتفاظ .

جلى أهمیة البحث بالنقاط آالتیة :وتت

اهمیـــة البحـــث فـــي تزویـــد مدرســـي ومعلمـــي التربیـــة االســـالمیة بطرائـــق تدریســـیة غیـــر تقلیدیـــة .١

استجابة لما ینادي به المربون من ضرورة تقدیم المادة الدراسیة بشكل جید یؤكد على التفاعل 

االیجابي بین المعلم و المتعلم كطریقة دائرة التعلم.

لتربیـــة االســالمیة التـــي تهــتم بتنمیـــة الكـــائن البشــري بجمـــع خصائصــه وجمیـــع طاقاتـــه أهمیــة ا.٢

واستغاللها لتحقیق اهداف الحیاة.

اهمیة دائرة التعلم كطریقة تدریسیة في اعداد وتقدیم المادةالتعلیمیة لمـا لهـا مـن دور فعـال فـي .٣

تحقیق االهداف التربویة المنشودة

الحــالي فــي تحســین تحصــیل تــدریس مــادة التربیــة االســالمیة أمكانیــة اإلفــادة مــن نتــائج البحــث.٤

في المراحل الدراسیة كافة .
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ھدف البحث
ــتعلم فــي تحصــیل طالبــات الصــف یهــدف البحــث الحــالي التعــرف علــى اثــر اســتخدام دائــرة ال

الثاني المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة.

فرضیة البحث
یة الصفریة اآلتیة:لتحقیق هدف البحث وضعت الباحثة الفرض

) بـــــین متوســـــط درجـــــات طالبـــــات ٠.٠٥(ال یوجـــــد فـــــرق ذو داللـــــة احصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى (

المجموعــة التجریبیــة اللــواتي درســن مــادة التربیــة االســالمیة بطریقــة دائــرة الــتعلم وبــین متوســط 

درجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة اللـــواتي درســـن المـــادة نفســـها  بالطریقـــة االعتیادیـــة فـــي 

الختبار التحصیلي).ا

حدود البحث
) .٢٠١٠-٢٠٠٩عینة من طالبات الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي (.١

).٢٠١٠-٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (.٢

دروس السیرة النبویة وحیاة الصحابة (رضي اهللا عنهم)..٣

تحدید المصطلحات
كل من : عرفها:دائرة  التعلم:أوال

بأنهــا طریقــة أو أســلوب مــن أســالیب تصــمیم المنــاهج وتتكــون مــن ثــالث -):١٩٩٥ي(الخلیلــ -١

مراحـــل هـــي مرحلـــة تقـــدیم المفهـــوم ومرحلـــة ابتكـــار المفهـــوم ومرحلـــة تطبیـــق المفهـــوم(الخلیلي 

) .١٢،  ١٩٩٥وآخرون ، 

): بأنهــا إحــدى طرائــق التــدریس التــي تؤكــد علــى التفاعــل االیجــابي بــین المعلــم ٢٠٠١جاســم(-٢

لم وتســیر وفقـا لــثالث مراحـل هــي مرحلـة كشــف المفهـوم ومرحلــة تقـدیم المفهــوم ومرحلــة والمـتع

) .٥٤،  ٢٠٠١تطبیق المفهوم (جاسم ، 

) بأنها أحدى طرائق التدریس التي یستمد إطارها النظري من نظریة بیاجیه في ٢٠٠١األمین(-٣

) .٤٢،  ٢٠٠١النمو المعرفي وتستخدم في تحسین التدریس (االمین ، 

مــا التعریــف االجرائــي لطریقــة دائــرة الــتعلم فــي هــذا البحــث : بأنهــا إحــدى طرائــق لتــدریس ا  

التي تؤكد على التفاعل االیجابي بین المعلم والمتعلم وتسیر وفقا ألربع مراحل هي:مرحلة الكشف 

ومرحلة تقدیم المفهوم ومرحلة تطبیق المفهوم ومرحلة التقویم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 

في مواضیع السیرة النبویة الشریفة.
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ثانـیا:التحصیل : عرفھ كل من
ســـواه  مقـــدرًا  أو) بأنه:"مســـتوى مـــا یتوصـــل إلیـــه المــتعلم فـــي تعلیمـــه المدرســـي ١٩٨٨عاقــل ( -١

  ) .١٣،  ١٩٨٨بوساطة المدرس او بوساطة االختبارات المتقنة"  (عاقل ، 

اء في مهارة ما او معرفة مـا.  : بأنه انجاز أو كفایة في األد١٩٧٣goodكود  -٢

)good,1973,p.76(

): بانـــه محصـــلة مـــا یتعلمـــه الطالـــب بعـــد مـــرور مـــدة زمنیـــة ویمكـــن قیاســـه ٢٠٠٣أبـــو جـــادو( -٣

التــي  ةبالدرجــة التــي یحصــل علیهــا باختبــار تحصــیلي وذلــك لمعرفــة مــدى نجــاح اإلســتراتیجی

.مـــن معرفـة تتـرجم الـــى درجـاتیضعها ویخطـط علیهـا المعلـم لیحقـق أهدافـه ومـا یصـل الیـه 

  ) .٤٢،  ٢٠٠٣(ابو جادو ، 

هــي الدرجــة التــي تحصــل علیهــا طالبــات -امــا التعریــف االجرائــي للتحصــیل فــي هــذا البحــث :

الصف الثاني المتوسط  في اإلجابة على االختبار التحصیلي المعد من قبل الباحثة فـي مواضـیع

  ة السیرة النبویة الشریفة وحیاة الصحاب

خلفیة نظریـــة
دائرة التعلم

تعــد طریقـــة دائـــرة الــتعلم احـــدى طرائـــق التــدریس التـــي تســـتمد إطارهــا النظـــري مـــن نظریـــة 

) ویرجــع الفضــل فــي تصــمیمها الــى كــل مــن أتكــن ٥٧٢،  ١٩٩٦بیاجیــه فــي النمــو العقلــي (تمــام،

)Atkin)وكاربلس (Karplus اسـتخدمت  وقـــد ١٩٧٤) الـذي ادخـل علیهـا بعـض التعـدیالت عـام

.SCISفي تدریس العلوم فـــي المـدارس االبتدائیـة األمریكیـة ویسـمى هـــذا المنهـاج ( (Science

Curriculm Improvement Study بـدعم مـن مؤسسـة العلـوم الوطنیـة فـي الوالیـات المتحـدة

ما:دائرة التعلیم على افتراضین أساسین من افتراضات نظریة بیاجیه في النمو العقلي هوتقوم 

أن تضمین الموقف التعلیمي خبرات حسیة یسیر علـى كـل مـن المعلـم والمـتعلم انجـاز اهـداف .١

التعلم.

الخبــرات التــي تتضــمن تحــدیا لتفكیــر المــتعلم بدرجــة معقولــة تعكــس لدیــه اعتقــادات عــن العــالم .٢

)٤٩، ٢٠٠١المحیط به وتعمل تلك كدافع تالزم المتعلم باستمرار (جاسم،

عـــدم االتفــاق علـــى تســمیة موحـــدة لهــذه الطریقـــة فهنــاك مـــن اختـــار وقــد الحظـــت الباحثــة 

) فــي ٢٠٠٥) و(خطایبــة،٢٠٠٨) (عطیــة،٢٠٠٧تســمیتها بـــ(دورة الــتعلم) مثــل (ســرحان و زكریــا،

) و(الجبــــوري، ٢٠٠٠حــــین اختــــارت دراســــات أخــــرى تســــمیتها ب(دائــــرة الــــتعلم) مثــــل( الشــــكرجي،

سمیتها (بدائرة التعلم).) ، وقد اختارت الباحثة ت٢٠٠٤) و(الطائي، ٢٠٠٢
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ممیزات دائرة التعلم
مفهوم إال واستطاع أن یتعلمه. أيتراعي القدرات العقلیة للمتعلمین فال یقدم .١

تقــدم العلــم كطریقــة بحــث إذ یســیر الــتعلم فیهــا مــن الجــزء إلــى الكــل وهــذا یتوقــف مــع طبیعــة .٢

جدیدة.المتعلم الذي یعتمد على الطریقة االستقرائیة عند تعلم مفاهیم

تــدفع المــتعلم للتفكیــر وذلــك مــن خــالل اســتخدام مفهــوم فقــدان االتــزان الــذي یعــّد بمثابــة الــدافع .٣

الرئیسي نحو البحث عن المزید من المعرفة العلمیة.

تهتم بتنمیة مهـارات التفكیـر لـدى المتعلمـین ومهـارة العمـل تتناسـب مـع الكیفیـة التـي یـتعلم بهـا .٤

الطلبة.

اال للتخطیط والتدریس الفعال.          توفر هذه الطریقة مج.٥

یتفاعل الطالب بصورة اكبر مع اقرانه ومع معلمیه . .٦

)٨٢،  ٢٠٠٨) (عفانة وآخرون ، ٣٥٢، ٢٠٠٥(خطایبة ، 

المبادئ األساسیة لدائرة التعلم:
إعطــائهم الفرصـــة یجــب علــى المعلــم أن یـــوازن بــین تزویــد الطلبــة بالمعلومـــات العلمیــة وبــین.١

لممارسة األنشطة التي یكتشفون فیها بعض هذه المعلومات بأنفسهم.

ال  أيأن تضـــمین الموقـــف التعلیمـــي خبـــرات حســـیة ییســـر علـــى المعلـــم انجـــاز اهـــداف الـــتعلم .٢

یمكن تعلیم الطالب بطریقة جیدة دون أحاطته بمواقف حقیقیـة یسـتطیع مـن خاللهـا أن یجـرب 

اءل ویضـع بنفسـه اإلجابـات الخاصـة بأسـئلته ویقـارن بـین مـا یجـده بنفسه ویحاول ویـرى ویتسـ

فــي موقــف أخــر وینــاقش زمــالءه فیمــا وصــل ألیــه و یتفــق معهــم أحیانــا ویختلــف معهــم أحیانــا 

أخرى .

مــن األفضــل أن نضــع الطالــب فــي موقــف یحتــوي علــى مشــكلة تتحــدى فكــره بطریقــة معقولــة .٣

ستخدما في ذلك مواد تعلیمیة حقیقیة كلما أمكن.وتثیر لدیه الدافع للبحث عن هذه المشكلة م

أن التعلیم یكون ذا فاعلیة عنـدما ینتقـل أثـره ویـؤدي إلـى تعمـیم خبـرات الفرد.ولكـل یحـدث هـذا .٤

االنتقال في اثر التعلم فان الطالب ینبغي أن یطبق ما یتعلمه في مواقف جدیدة ومتنوعة.

س لدیــه اعتقــادات عــن العــالم المحــیط بــه الخبــرات التــي تتضــمن تحــدیات لتفكیــر المــتعلم تعكــ.٥

)٤٢، ٢٠٠١وتعمل تلك االعتقادات كدوافع للتعلم . (األمین ، 



لبنى یوسف حسن

٣٠

مراحل دائرة التعلم 
لقد تعددت اآلراء التي تناولت مراحل دائرة التعلم فیرى : 

,Karplus. كاربلس وآخرون ( ١ other: أنها تتكون من ثالث مراحل: (

مرحلة االكتشاف-١

قدیم المفهوممرحلة ت-٢

)٨٣،٢٠٠٨مرحلة تطبیق المفهوم      (عفانة وآخرون ،-٣

) أنها تتكون من أربع مراحل:Bruner. برونر  (٢

تقدیم المفهوم-١

تكوین المفهوم-٢

تحلیل المفهوم-٣

)٤٥،٢٠٠١الممارسة (األمین ،-٤

) أنها تتكون من أربع مراحل:٢٠٠١. جاسم (٣

مرحلة االستكشاف -١

هوممرحلة تقدیم المف -٢

مرحلة تطبیق و التوسع في المفهوم -٣

)٥٧،  ٢٠٠١التقویم (جاسم ،  -٤

) أنها تتكون من خمس مراحل:Anthony، 2001. أنثوني (٤

مرحلة انشغل -١

مرحلة استكشف -٢

مرحلة وضح -٣

مرحلة  وسع -٤

,Anthony)مرحلة قوم -٥ 2001, P.3)

مراحل :) أنها تتكون من سبعة٢٠٠٧. سرحان و زكریا (٥

اكتساب المفهوم.-١

تحلیل اإلستراتیجیة-٢

تحلیل المفهوم-٣

االستكشاف-٤

تقدیم المفهوم -٥

التطبیق-٦

  )١٧٤،  ٢٠٠٧الممارسة الفعلیة ( سرحان و زكریا ، -٧
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) انها تتكون من أربع مراحل : ٢٠٠٨. عفانة وآخرون (٦

اكتشاف المفهوم . -١

تقدیم المفهوم . -٢

التطبیق والتوسع في المفهوم .-٣

  )٨٣،  ٢٠٠٨(عفانة وآخرون ، قویم .الت-٤

وقد اعتمدت الباحثة على المراحل األربع وذلك لمالءمة هذه المراحل مـع خطـوات منهـاج 

التربیة االسالمیة. وفیما یلي عرض لهذه المراحل :

: فـي هـذه المرحلـة یتفاعـل الطلبـة مـع المـواد و المعلومـات : اكتشـاف المفهـومالمرحلة األولـى-

من جهة ومـع بعضـهم الـبعض مـن جهـة أخـرى وفیهـا یقـوم الطالـب باكتشـاف المفهـوم المتوافرة

المراد تعلمه وتقابل هذه المرحلة مرحلة التمثیل عند بیاجیـه حیـث إن الطالـب یقـوم بسلسـلة مـن 

األنشطة في ضوء ما یتلقى من معلومات جدیدة فتحصل عنده حالة من عدم االتـزان المعرفـي 

مــن تســاؤالت حــول أســباب حــدوث مــا رأى ، وكیفیــة حدوثــه وغیــر ذلـــك نتیجــة مــا یتولــد لدیــه 

ویكون دور المعلم أو المدرس في هذه المرحلة طرح أسئلة یحاول توجیه نحو العملیات العلمیة 

بقصـــد تطـــویر مهـــارات التفكیـــر لـــدیهم ، ویجیـــب عـــن أســـئلة الطلبـــة وتقـــدیم بعـــض التلمیحـــات 

ذا یتطلـب منـه ان یحـدد مسـبقا المفهـوم الـذي یریـد في االستكشاف وهالمشجعة على االستمرار

مـــن الطلبـــة اكتشـــافه أمـــا المتعلمـــون فیكـــون دورهـــم تحمـــل مســـؤولیة اكتشـــاف األشـــیاء الجدیـــدة 

  )٢٥٤، ٢٠٠٨(عطیة،والتعامل معها وجمیع المالحظات حولها.

مـرتبط بـالخبرات : تبدأ هذه المرحلة بتزویـد الطـالب بـالمفهوم الالمرحلة الثانیة: تقدیم المفهوم-

الجدیــدة التــي صــادفتهم فــي مرحلــة االكتشــاف ویمكــن ان یقــدم المفهــوم عــن طریــق المــدرس او 

) ١٦١:١٩٩٨) (دمیـــاطي،٥٧٦:١٩٩٦الكتــاب المدرســـي او بطاقــات او قلـــم او صــور (تمـــام،

ویتــولى المعلــم بتوجیــه تفكیــر الطلبــة حتــى یســتطیعوا بنــاء المفهــوم بلغــتهم ویتــولى المعلــم تقــویم 

ه اللغــة وهــذه المرحلــة تقابــل مرحلــة المواءمــة فــي تكــوین المعرفــة عنــد بیاجیــه. (ســرحان و هــذ

)٢٠٠٧،١٧٣زكریا،

:هذه المرحلة تلعب دورا مهما في اتسـاع مرحلة تطبیق والتوسع في المفهومالمرحلة الثـالثة:-

لمــدرس مــدى فهــم الطلبــة للمفهــوم الــذي صــادفهم خــالل مرحلتــي الكشــف والتقــدیم ویجــب علــى ا

في هذه المرحلة ان یعطـي الوقـت الكـافي للطـالب لكـي یطبقـوا مـا تعلمـوه ویعطـي الفرصـة لهـم 

لیناقشوا بعضهم في أثناء مرحلة التطبیـق ویكشـف عـن الصـعوبات التـي تعترضـهم فـي تعلمهـم 

) ونتیجة للتوسع في المفهوم یسـتطیع الطالـب ربـط العلـم بـالمجتمع ١٩٩٦،٥٧٧للمفهوم (تمام،

ــم المفهــوم جدیــد اخــر ذي عالقــة بــالمفهوم  اوجیــوالتكنول وكــذلك یعطــي مؤشــرا الــى ضــرورة تعل
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) واستحضار االسـئلة التـي مـن شـأنها تشـجیع الطلبـة علـى اكتشـاف ١٩٩٩،٥٢الحالي(المولى،

)٢٠٠٨،٢٥٥أهمیة المفهوم وهذه المرحلة تقابل مرحلة التنظیم عند بیاجیه (عطیة،

نـــا یجـــب أن یكـــون التقـــویم مســـتمرا یـــؤدي الـــى تشـــجیع البنـــاء : وه التقـــویمالمرحلـــة الرابعـــة :-

المعرفي للمفهوم والمهارات العلمیة . 

)٢٠٠٥،٦٥) (المجمعي،٢٠٠٥،٣٣٧) (خطایبة،٨٣،  ٢٠٠٨(عفانة وآخرون ، 

ــتعلم تكــون متكاملــة اذ تمهــد كــل مرحلــة فیهــا للمرحلــة التــي تلیهــا فمرحلــة ان مراحــل دائــرة ال

تســـیر بــــالمتعلم فتوصـــله الـــى حالــــة عـــدم االتـــزان ینــــدفع بنفســـه لیصـــل الــــى االكتشـــاف یجـــب ان 

معلومات جدیدة تساعده في اعادة التوازن من خالل عملیة المواءمة وذلـك بـدوره یـؤدي الـى النمـو 

المعرفي الذي یریده بیاجیه، ولكي تكتمل دائرة الـتعلم البـد مـن ان تنظـیم المعلومـات التـي اكتسـبها 

دیه من تركیبات معرفیة وذلك من خالل عملیـة التنظـیم التـي یقـوم بهـا المـتعلم فـي المتعلم مع ما ل

مرحلة تطبیق المفهوم ومن خالل ممارسة انشطة االستكشاف قد تصـادفه خبـرات جدیـدة تسـتدعي 

قیامـــه بعملیـــة التمثیـــل مـــرة أخـــرى فتبـــدأ حلقـــة جدیـــدة مـــن دائـــرة الـــتعلم ومـــن ثـــم التقـــویم ، كمـــا فـــي 

الشكل..

تكون المعرفة عنا بیاجیه تقابلها مراحل دائرة التعلممراحل 

دائرة التعلم كتطبیق لنظریة بیاجیهتكون المعرفة عند بیاجیه

یعني القیام باستجابة سبق للمتعلم التمثیل:.١

أن قــــام بهــــا مثــــل جمــــع المعلومــــات حــــول 

ظاهرة ما وهذا یؤدي إلى فقدان االتزان.

یعنــــــي تعــــــدیل االســــــتجابة التــــــي التــــــواؤم:.٢

أصـــدرها المـــتعلم فـــي عملیـــة التمثیـــل لكـــي 

.یستعید اتزانه

یعني دمج المعلومات الجدیـدة مـع التنظیم:.٣

بقیة المعلومات في البنیة الذهنیة للمتعلم.

وفیها یقـوم المـتعلم بجمـع جمع المعلومات:.١

المعلومــات ذات الصـــلة بــالمفهوم ویقـــدمها 

للمعلم.

ــــوم:.٢ ــــم اســــتخالص المفه ــــوم المعل ــــا یق وهن

عرضه الطالب علـى السـبورة بتلخیص ما

ویقود النقـاش الـذي یـؤدي إلـى اسـتخالص 

المفهوم.

ـــق:.٣ وفیـــه یـــتم التشـــدید علـــى المـــتعلم التطبی

لتطبیق ما تعلمه في مواقف متشابهة.

                 )٢٥٧- ٢٥٥،  ٢٠٠٨(عطیة ، 

العقبات التي تحول دون تنفیذ طریقة دائرة التعلم
الیــة مرتفعــة ووقــت طویــل لــدى تطبیقهــا خصوصــا عنــد تطبیقهــا حاجــة هــذه الطریقــة الــى تكــالیف م.١

المناهج المكتظة والكثیفة.

ان تصنیف التالمیذ الى فئات قد یؤدي الى متاعب ومشكالت اجتماعیة عدیدة..٢
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قد یهتم المتعلم أثناء تنفیذ األنشطة بمظاهر األشیاء دون البحث في جوهرها وعلیه فان المعلم ان .٣

وتوجیهم وان یتابع مدى مشـاركتهم فـي األنشـطة وباسـتمرار (سـرحان و زكریـا یحسن أرشاد الطلبة 

 ،٢١٣-١٦٩،  ٢٠٠٧. (

دراسـات سـابقة
:٢٠٠٠دراسة الشكرجي(-١ (

أجریت هـذه الدراسـة فـي كلیـة التربیـة / جامعـة الموصـل وكـان الهـدف منهـا التعـرف علـى 

یة واالحتفاظ بها لـدى طالبـات الصـف الرابـع اثر استخدام دائرة التعلم في اكتساب المفاهیم الجغراف

) طالبــة ٥٢العــام فــي مدینــة الموصــل ولتحقیــق الهــدف اختــارت الباحثــة عینــة قصــدیة بلــغ عــددها(

) طالبـة لكـل شــعبة ٢٦وزعـن عشـوائیا علــى مجمـوعتین احـداهما تجریبیــة  وأخـرى ضـابطة بواقــع (

یا أتــم بالصــدق  والثبــات لقیــاس قــدرة اســتمرت التجربــة ثالثــة أشــهر وأجــرت الباحثــة اختبــارا تحصــیل

) فقرة من نوع االختیـار مـن ٤٤الطالبات على اكتساب المفاهیم واالحتفاظ بها وتألفت فقراته من (

متعدد وبعد مـرور عـدة أسـابیع أعیـد تطبیـق االختبـار نفسـه علـى عینـة الدراسـة نفسـها لقیـاس قـدرة 

معالجــة البیانــات باســتعمال االختبــار التــائي الطالبــات علــى االحتفــاظ بالمفــاهیم الجغرافیــة، وبعــد

) أســفرت النتــائج عــن تفــوق المجموعــة التجریبیــة علــى الضــابطة فــي T-testلعینتــین مســتقلتین (

  )٢٠٠٠االكتساب واالحتفاظ (الشكرجي ،

:٢٠٠١دراسة جاسم(-٢ (
أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي كلیـــة التربیة/جامعـــة الكویـــت وكـــان الهـــدف منهـــا التعـــرف علـــى 

اعلیة استخدام دائرة التعلم في تحسـین تحصـیل العلـوم لـدى تالمیـذ الصـف األول المتوسـط بدولـة ف

) تلمیــــذا وتلمیــــذة حیــــث درســــت المجموعــــة التجریبیــــة ٣٤٢عینــــة الدراســــة مــــن (تكونــــتالكویــــت 

ـــــذكور(١٧١وعـــــددها( ـــــاث (٨٣) مـــــن ال ـــــتعلم والمجموعـــــة الضـــــابطة ٨٨) واالن ـــــرة ال ـــــة دائ ) بطریق

) وقـــد قـــام الباحـــث بإعـــداد اختبـــار تحصـــیلي فـــي ٩١) واإلنـــاث (٨٠لـــذكور() مـــن ا١٧١وعـــددها(

اتسم بالصدق والثبات وقد اسـتخدم الباحـث  تالمفاهیم العلمیة المتضمنة بوحدة الفقریات والالفقریا

التصمیم التجریبي ذا الضبط الجزئي لمجموعتین احـداهما تجریبیـة واالخـرى ضـابطة وقـد اظهـرت 

تعلم في جوانب الفهم والتطبیـق فـي المفـاهیم العلمیـة وهنـاك فروقـا بـین اإلنـاث النتائج تفوق دورة ال

والذكور في تحصـیل المفـاهیم لصـالح الـذكور لكـل مجموعـة  وكـذلك اظهـرت تحسـنا احصـائیا فـي 

  ) .٢٠٠١االختبار التحصیلي المؤجل لصالح مجموعة دورة التعلم (جاسم، 
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:٢٠٠٢دراسة الجبوري(-٣ (
دراســــة فـــي جامعــــة الموصـــل وكـــان الهــــدف منهـــا التعــــرف علـــى اســــتخدام أجریـــت هـــذه ال

النموذج دائرة التعلم في اكتساب المفـاهیم الفیزیاویـة وتنمیـة االسـتطالع العلمـي لـدى طلبـة الصـف 

الثاني المتوسط  .

) طالبــا قســموا إلــى مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة واالخــرى ٦٢تكونــت عینــة الدراســة مــن(

باحثــة أداتــین إحــداهما جــاهز هــو مقیــاس حــب االســتطالع العلمــي والثانیــة ضــابطة ،اســتخدمت ال

اختبارا تحصیلیا الكتساب المفاهیم الفیزیاویة اعـده الباحث،اعتمـد البحـث علـى التصـمیم التجریبـي 

ذا المجمـــــوعتین المتكـــــافئتین وقـــــد أظهـــــرت النتـــــائج وجـــــود فـــــرق دال احصـــــائیا بـــــین المجمـــــوعتین 

التحصیلي ولصالح المجموعة التجریبیة. المتكافئتین في االختبار

  )٢٠٠٢(الجبوري،

:٢٠٠٤دراسة الطائي( -٤ (
ابـن رشـد/جامعة بغـداد وكـان الهـدف منهـا التعـرف –أجریت هذه الدراسة في كلیة التربیة 

على اثر استخدام دائرة التعلم ونموذج هیلـدا تابـا فـي اكتسـاب مفـاهیم مـادة التربیـة االسـالمیة لـدى 

صف الرابع اإلعدادي واالحتفاظ بها ولتحقیق الهدف اختـارت الباحثـة عینـة قصـدیة بلـغ طالبات ال

) طالبة قسمت على ثـالث شـعب األولـى درسـت بطریقـة دائـرة الـتعلم والثانیـة درسـت ١١٦عددها (

بأنموذج هیلدا تابا والثالثة بالطریقة االعتیادیة وتمت عملیة التكافؤ بین المجموعات الـثالث ، أمـا 

) فقــرة وتــم التأكــد مــن صــدق  وثبــات ٦٠ة البحــث فكانــت اختبــارا تحصــیلیا متنوعــا مكــون مــن (أدا

االختبار استغرقت التجربة فصـال دراسـیا كـامال وباسـتخدام تحلیـل التبـاین االحـادي واختبـار شـیفیة 

اظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات دالـة احصـائیة لصـالح المجموعـة التجریبیـة األولـى فـي اكتســاب 

اهیم االســالمیة واالحتفــاظ بهــا وعــدم وجــود فــروق دالــة فــي المجمــوعتین الثانیــة والضــابطة فــي المفــ

  ) .٢٠٠٤اكتساب المفاهیم االسالمیة واالحتفاظ بها (الطائي،

:٢٠٠٧دراسة سرحان و زكریا ( -٥ (
أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي جامعـــة القدس/فلســـطین وكـــان الهـــدف منهـــا التعـــرف علـــى اثـــر 

التعلم في تدریس العلوم على التحصیل ومفهوم الذات االكـادیمي لـدى طلبـة الصـف استخدام دورة 

السادس األساس ولتحقیـق هـدف البحـث تـم اختیـار عینـة قصـدیة تتكـون مـن ثـالث شـعب شـعبتان 

تجریبیتان درستا بطریقة دائرة التعلم،وشعبة ضابطة درست بالطریقة االعتیادیـة ،كـل شـعبة تتكـون 

البـــة وقـــد اســـتخدم الباحثـــان اختبـــارا جیـــدا معـــدًا مـــن قبلهمـــا واســـتبانه لتحدیـــد ) طالبـــًا و ط٣١مـــن (

مسـتوى مفهــوم الــذات االكـادیمي ،وباســتخدام المتوســطات الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریــة وتحلیــل 
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التباین األحادي ومعامل ارتباط بیرسون ومعامل االتساق الداخلي (الفا كرونباخ) وأظهرت النتـائج 

توى التحصـیل ونمــو مفهـوم الــذات االكــادیمي لـدى طلبــة المجمـوعتین التجــریبین مقارنــة ارتفـاع مســ

  ) .٢٠٠٧بالمجموعة الضابطة (سرحان وزكریا ، 

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة

هدفت الدراسـات جمیعهـا علـى التعـرف اثـر اسـتخدام دائـرة الـتعلم فـي متغیـرات عـدة االهداف: -١

) ٢٠٠٤) ودراســـــة (الطـــــائي،٢٠٠٠م واالحتفـــــاظ كدراســـــة (الشـــــكرجي،فـــــي اكتســـــاب المفـــــاهی

) ومتغیــر التحصــیل ٢٠٠٢واكتســاب المفــاهیم وتنمیــة االســتطالع العلمــي كدراســة (الجبــوري،

  .)٢٠٠١) والتحصیل (جاسم ، ٢٠٠٧ومفهوم الذات االكادیمي (كدراسة سرحان وزكریا،

بقة التصـمیم التجریبـي ذي المجمـوعتین اسـتخدمت غالبیـة الدراسـات السـاالتصمیم التجریبـي: -٢

) ٢٠٠١) ودراســـة (جاســـم ٢٠٠٠التجریبیـــة والضـــابطة كدراســـة كـــل من:كدراســـة (الشـــكرجي 

) كدراســــــــة( ســــــــرحان ٢٠٠٤) فــــــــي حــــــــین ان دراســــــــتي (الطــــــــائي،٢٠٠٢ودراســــــــة(الجبوري 

ة ) استخدمت هاتین الدراسیتین التصمیم ذو المجموعتین المتكافئة اثنان تجریبی٢٠٠٧وزكریا،

واخرى ضابطة .

تباینت الدراسـات السـابقة مـن حیـث األدوات فقـد اعـد بعـض البـاحثون األدوات كمـا األدوات: -٣

) ودراســــــة( ســــــرحان ٢٠٠٤) و(الطــــــائي ٢٠٠١) و(جاســــــم ٢٠٠٠فــــــي دراســــــة (الشــــــكرجي 

) فقــد  قــام الباحــث بإعــداد اختبــار تحصــیلي ٢٠٠٢) امــا فــي دراســة(الجبوري ٢٠٠٧وزكریــا،

قیاس جاهز هو حب االستطالع العلمي.واعتمد على م

اختلفت الدراسات السابقة من حیث الوسائل اإلحصائیة التـي اسـتخدمها الوسائل اإلحصائیة: -٤

) المتوسـطات t-testویمكن إجمـال الوسـائل اإلحصـائیة: االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین(

بـــاط بیرســـون ومعامـــل االتســـاق واالنحرافـــات المعیاریـــة وتحلیـــل التبـــاین األحـــادي ومعامـــل ارت

الداخلي واختبار شیفیه . 

ـــــائج-٥ ـــــتعلم كدراســـــة كـــــل مـــــن :النت ـــــرة ال ـــــة دائ ـــــى فتعلی ـــــع الدراســـــات الســـــابقة عل أكـــــدت جمی

) ٢٠٠٧) و(ســـــــرحان وزكریـــــــا،٢٠٠٤) و (الطـــــــائي،٢٠٠١) و (جاســـــــم،٢٠٠٠(الشـــــــكرجي،

  ) .٢٠٠٢و(الجبوري،
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إجراءات البحث
أوال: التصمیم التجریبي

منهج التجریبي یمتاز بتفوقه على المنـاهج األخـرى فـي درجـة الثقـة التـي یمكـن توافرهـا إن ال

في تفسیر العالقات بین المتغیرات وبخاصة العالقات السـببیة التـي تصـیب دراسـتها بغیـر التجربـة 

) لــذا بعــد اختیــار التصــمیم التجریبــي مــن أولــى المهــام التــي تقــع ٢٤٧،١٩٩٠(داؤد وعبــد الــرحمن 

) لـــذا اختـــارت ٩٥-٩٤، ١٩٨١ق الباحـــث عنـــد قیامـــه بتجربـــة علمیـــة (الزوبعـــي وغنـــام علـــى عـــات

الباحثة التصمیم التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین احدهما ضابطة واألخرى تجریبیة واستعملت 

طریقـــة دائـــرة الـــتعلم فـــي تـــدریس المجموعـــة التجریبیـــة والطریقـــة االعتیادیـــة فـــي تـــدریس المجموعـــة 

) یوضح ذلك .١شكل (الضابطة وال

) التصمیم التجریبي للبحث :١الشكل (

المتغیر التابعالمتغیر المستقلالمجموعة

االختبار طریقة دائرة التعلمالتجریبیة

التحصیلي الضابطة

ثانیا: عینة البحث
والعینة: هي الجزء الذي یمثل مجتمع األصل الذي یجري الباحث عمله علیه وفق شروط 

تم اختیار عینة البحـث التـي تتكـون مـن طالبـات الصـف الثـاني )٢٠٠٥،١٤٩،محجوب(خاصة. 

) شعبة (ب) للضابطة.٢٩) شعبة (أ) للتجریبیة و(٢٧المتوسط في ثانویة الزهور للبنات وهي (

ثالثــــا: تكافؤ مجموعتي البحث
ة ألنهـا ان عملیة تحقیق التكافؤ بین مجموعتي البحث ال یمكـن ان تعـالج معالجـة عارضـ

أمر بالغ األهمیة،إذ البد ان تكون المجموعتان متماثلتین بقدر اإلمكـان فـي العوامـل جمیعهـا التـي 

) ویهدف التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث في ٣٦٧،١٩٨٥تؤثر على المتغیر التابع (فان دالین،

اآلتیة:بعض المتغیرات التي تعتقد الباحثة أنها تؤثر في نتائج البحث،تم ضبط المتغیرات

درجات الطالبات في مادة التربیة االسالمیة للصف االول المتوسط..١

المعدل العام لدرجات الطالبات للصف االول المتوسط..٢

العمر الزمني  للطالبات محسوبا بالشهور..٣

درجات اختبار حاصل الذكاء ، (اختبار المصفوفات المتتابعة القیاسي العراقي لفخري الدباغ .٤

 ،١٩٨٢. (

توى التعلیمي لآلباء و األمهات . المس.٥
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)١الجدول (

نتائج االختبار الثاني لداللة الفرق بین المجموعتین في متغیرات العمر الزمني ، والمعدل 

العام، ودرجات مادة التربیة االسالمیة ودرجات حاصل الذكاء

المجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

التائیة القیمة 

وبةالمحس

العمر الزمني 

بالشهر

٢٧١٧٧,١٤٨١١٣,٥٧٧٩ت
٠٢٤١  

٢٩١٧٦,٣٧٩٣١٠,١٧٧٤٤ض

المعدل العام
٢٧٧٤,٧٧٧٨٩,٢٩٥٧١ت

١.٠٤٢  
٢٩٧٢,٤٤٨٣٧,٣٩٠٠٨ض

درجات مادة 

اإلسالمیة

٢٧٦٩,٢٩٦٣١١,٤٧٥١١ت
٢٤٢  

٢٩٧٠,٠٣٤٥١١,٣٤٠٤٥ض

درجات حاصل 

  الذكاء

٢٧٨١,٣٣٣٣٥,٢٨٤٢٣ت
٠٣٦  

٢٩٨١,٠٠٠٠٥,٢٥٧٦٥ض

)٥٤ودرجة الحریة ( )٠.٠٥( دال عند المستوى*

  )٢الجدول(

نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفرق بین المجموعتین في المستوى التعلیمي ألباء وامهات 

الطالبات في المجموعتین

المجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

التائیة القیمة 

لمحسوبةا

مستوى تعلیم اآلباء
٢٧١٠.٠٠٠٠٣.٤٦٤١٠ت

١.٣٧٦ -  
٢٩١١.٤١٣٨٤.١٦٢٠٥ض

مستوى تعلیم 

األمهات

٢٧٩.٢٩٦٣٣.٥٧١٤١ت
١.٠٨٥  

٢٩٨.٣٤٤٨٢.٩٧٩٤٠ض

)٢) ودرجة الحریة(٠.٠٥عند مستوى (دال*
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مستلزمات تطبیق التجربة.رابعا
ثة الموضوعات المقررة فـي مـادة التربیـة االسـالمیة فـي : اعتمدت الباحتحدید المادة التعلیمیة

الفصـل الثــاني والـذي یتضــمن مواضـیع الســیرة النبویـة وحیــاة الصحابة(رضـي اهللا عــنهم) وهــي 

،الخلیفة عمر بن الخطاب،وعثمان بن عفان وجعفر بن ابـي طالـب (من أخالق الرسول 

ي بكـر الصـدیق (رضـي اهللا عنهمـا) (رضي اهللا عنهم) والسـیدة خدیجـة والسـیدة أسـماء بنـت ابـ

.والصحابي جلیبیب األنصاري

ــدروس ــع ال : خصصــت لتــدریس مــادة التربیــة االســالمیة للصــف الثــاني المتوســط درســا توزی

واحدا في األسبوع بحسب المنهج المقـرر لتوزیـع الـدروس وتـم االتفـاق مـع إدارة المدرسـة علـى 

ابطة .درس واحد للتجریبیة ودرس واحد للض أيذلك 

تعـــرف الخطـــة التدریســـیة بأنهـــا عملیـــة تصـــور مســـبقة للمواقـــف إعـــداد الخطـــة التدریســـیة :

التعلیمیة التي یهیؤها المعلم لتحقیق األهداف التربویة المنشودة بفاعلیة وكفایـة فـي فتـرة زمنیـة 

محـــــددة ولمســـــتوى محـــــدد مـــــن التالمیـــــذ فـــــي ظـــــل الظـــــروف واإلمكانـــــات المتـــــوافرة (الخوالـــــدة 

)قامت الباحثة باعداد الخطة التدریسیة المتعلقـة بـدروس (السـیرة النبویـة ١٧٠،١٩٩٧واخرون،

) خطـــــط ٧) خطـــــط للمجموعـــــة التجریبیـــــة و(٧) خطـــــة منهـــــا (١٤وحیـــــاة الصـــــحابة)وعددها (

المتخصصـــین فـــي مجـــال طرائـــق التـــدریس *للمجموعـــة الضـــابطة وتـــم عرضـــها علـــى الخبـــراء

التعدیالت علیها .والعلوم النفسیة والتربویة ، وتم إجراء

خامسا: أداة البحث : 
نظرا لعدم وجود اختبار تحصیلي موضوعي في مادة التربیة :إعداد االختبار التحصیلي

االسالمیة قامت الباحثة باعداد اختبار تحصیلي موضوعي بإتباع الخطوات اآلتیة :

الخبراء الذین استعانت بهم الباحثة ، في األهداف السلوكیة ، الخطط التدریسیة ، االختبار التحصیلي :*

طرائق تدریس عامة –جامعة الموصل –كلیة التربیة االساسیة  –م ا. د. فاضل خلیل ابراهی

علم النفس التربوي –جامعة الموصل –كلیة التربیة االساسیة –ا. م. د. ثابت محمد خضیر 

اإلرشاد التربوي  –جامعة الموصل –كلیة التربیة األساسیة –ا. م. د. خشمان حسن علي 

علم النفس التربوي –جامعة الموصل –ة التربیة األساسیة كلی–ا. م. د. احمد محمد نوري 

علم النفس التربوي –جامعة الموصل –كلیة التربیة األساسیة –ا. م. د. ذكرى یوسف الطائي 

طرائق تدریس اللغة العربیة  –جامعة الموصل –كلیة التربیة األساسیة –ا.م. فتحي طه مشعل الجبوري 

طرائق تدریس العلوم –جامعة الموصل –كلیة التربیة األساسیة –جي م.د. أمل فتاح العبای

طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة –جامعة الموصل –كلیة التربیة األساسیة –م.م خولة احمد محمد 
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ــادة التعلیمیــة: ــد الم لتحصــیلیة وتمثــل مواضــیع وهــي الخطــوة األولــى فــي بنــاء االختبــارات اتحدی

) مواضیع.٧السیرة النبویة وحیاة الصحابة (رضي اهللا عنهم) وعددها (

والتــي الســلوكیة الخاصــة بالمــادةبصــیاغة األغــراضقامــت الباحثــةصــیاغة األغــراض الســلوكیة: 

) غرضــا ســلوكیا بصــورتها األولیــة وتــم عرضــها علــى الخبــراء والمحكمــین لبیــان مــدى ٥٢تمثــل (

.صالحیتها

وهو جدول یربط األهداف بالمحتوى ویبین الوزن النسـبي لكـل جـزء مـن إعداد جدول المواصفات:

األجـزاء المتعلقــة، والغــرض مــن جـدول المواصــفات هــو التأكــد مـن أن االختبــار یقــیس عینــة ممثلــة 

ألهداف التدریس ولمحتوى المادة التعلیمیة التي نرید قیاسها . 

  )٣ختبار من خالل الخطوات آالتیة  :  كما في الجدول (وتم إعداد جدول المواصفات لال

تحدید أهداف المادة التعلیمیة. -١

تحدید العناصر التي یراد قیاسها من المادة التعلیمیة. -٢

تحدید نسبة التركیز لكل جزء من المادة التعلیمیة ویتمثل ذلك في المعادلة االتیة: -٣

الوحدة التعلیمیة =       عدد دروسنســـــبة التركـیز

تحدید نسبة األهداف من المستویات المختلفة. -٤

تحدید عدد أسئلة االختبار لكل جزء من المادة،كما موضح في الجدول  -٥

نسبة الهدف×نسبة التركیز×عدد األسئلة لكل جزء= عدد األسئلة

  )٥٢-٥١،  ١٩٩٢ون ، (الروسان وآخر 

) فقـرة والـذي یشـمل ٤٢تم إعداد فقرات االختبار التحصیلي المكون من (صیاغة فقرات االختبار: 

اختبار التكمیل والصـواب والخطـأ واالختیـار مـن متعـدد ذي البـدائل الثالثـة موزعـة علـى مسـتویات 

بلوم للمجال المعرفي وهي(معرفة ، فهم ،تطبیق)

١٠٠× عدد دروس جمیع المادة التعلیمیة
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تطبیق  فهممعرفة

  ٦  ١  ٢  ٣  ٧  ١  ٣  ٣  %١٤  ١.مـن أخـالق الرسول   .١

  ٦  ١  ٢  ٣  ٩  ١  ٢  ٦  %١٤  ١الخلیفة عمر بن الخطاب   .٢

  ٦  ١  ٢  ٣  ٩  ١  ٤  ٤  %١٤  ١عثمان بن عفان   .٣

  ٦  ١  ٢  ٣  ٧  ١  ٣  ٣  %١٤  ١جعفر بن ابي طالب  .٤

  ٦  ١  ٢  ٣  ٦  ١  ٢  ٣  %١٤  ١السیدة خدیجة   .٥

الســـــیدة أســـــماء بنـــــت أبـــــي بكـــــر   .٦

 قالصدی

٦  ١  ٢  ٣  ٧  ١  ٣  ٣  %*١٥  ١  

  ٦  ١  ٢  ٣  ٧  ١  ٢  ٤  %*١٥  ١جلیبیب األنصاري   .٧

  ٤٢  ٧  ١٤  ٢١  ٥٢  ٧  ١٩  ٢٦  %١٠٠  ٧  وعالمجم

* تم تقریب الدرجات .

صدق االختبار 
یقصد بالصدق أن یقیس االختبار فعال القدرة أو السمة او االتجاه او االستعداد الذي 

) ولغـرض ان ٣٢٣،٢٠٠٣یقیس فعال ما یقصد ان یقیسه (العیسـوي ، أي،لقیاسهوضع االختبار 

ن تحقق اهداف البحث استخدمت الباحثة الصدق الظاهري وذلك عـن تكون أداة البحث صادقة وا

طریــق عــرض فقــرات االختبــار علــى عــدد مــن المحكمــین والخبــراء وبهــذا تحقــق الصــدق الظــاهري 

  ) .٣٢٣،  ٢٠٠٣(العیسوي ، 

التطبیق االستطالعي لالختبار التحصیلي 
ي) الواقعـــة فـــي حـــي ) طالبـــة مـــن مدرســـة ثانویـــة (شـــهدة بنـــت اآلبـــر ٣٠اختـــارت الباحثـــة (

المحاربین لتكون العینة االستطالعیة وتم االتفاق مع مدرسة المادة وٕاخبار الطالبات بموعـد أجـراء 

وتم من خالله تسـجیل زمـن انتهـاء أول طالبـة مـن اإلجابـة  ٧/٤/٢٠١٠االمتحان واجري االختبار

المتوسـط الزمنـي وجـد ان ) دقیقـة وبعـد حسـاب ٥٠) دقیقة وزمن انتهاء آخر طالبـة هـي(٣٠وكان(

) دقیقـــــة حیـــــث بلـــــغ عـــــدد الطالبـــــات فـــــي المجموعـــــة ٤٠الــــزمن المناســـــب إلكمـــــال اإلجابـــــة هـــــو (

) طالبـة أیضـا وتـم حسـاب مسـتوى ١٥) طالبة وبلغ عدد الطالبات في المجموعة الـدنیا (١٩العلیا(

الصعوبة والقوة التمیزیة لكل فقرة وعلى النحو التالي:



…أثر استخدام طریقة  دائرة التعلم في تحصیل طالبات الصف الثاني 

٤١

یشـیر سـماره وآخـرون ان علمـاء القیـاس یقبلـون درجـات الصـعوبة التـي :مستوى صعوبة الفقرة*

) وبعد حساب مستوى الصعوبة كل فقرة من ١٠٦،١٩٨٩% (سماره واخرون،٨٠-٢٠تقع بین 

) ویستدل مـن ذلـك علـى ان ٠.٧٧-٠.٢٨فقرات االختبار التحصیلي وجد أنها كانت تقع بین (

فقرات االختبار تعد مقبولة وصالحة للتطبیق.

: وتعنـي قـدرتها علـى ان تمیـز بـین األفـراد الحاصـلین علـى درجـات المرتفعـة * قوة تمییز الفقـرات

ـــــیس الفقـــــرات كلها(الظـــــاهر  ـــــى درجـــــات منخفضـــــة فـــــي الســـــمة التـــــي تق ـــــى الحاصـــــلین عل وعل

ــــارا ١٢٩،  ٢٠٠٢واخــــرون، ــــرات بعــــدما اتخــــذت معی ــــة القــــوة التمیزیــــة للفق ) واســــتخرجت الباحث

) لمدى قبول الفقرة وعند حسـاب قـوة تعبیـر كـل فقـرة مـن ٨٥، ١٩٩٢) فأكثر(الروسان ،٠.٢٥(

ان فقــرات االختبــار  أي) ٠.٧٧-٠.٣١فقـرات االختبــار التحصـیلي  تبــین أنهــا كانـت تقــع بـین (

وصالحة للتطبیق التحصیلي.

ثبات االختبار التحصیلي  
تیـــار ) لحســاب ثبـــات االخKR20( ٢٠ نریتشـــارد ســـو -اســتخدمت الباحثـــة معادلـــة كــودر

) الثبــات هــو ان ١٩٨٩الن هنــاك طــرق متعــددة لحســاب الثبــات حیــث یشــیر المنــدالوي واخــرون(

یعطي االختبار نفس النتائج إذ أعید علـى نفـس األفـراد فـي الظـروف نفسـها حیـث بلـغ الثبـات بعـد 

،  وهـو ثبـات جیـد. (المنـدالوي وآخـرون) ٠.٨٢تطبیق المعادلة لحساب ثبـات االختبـار التحصـیلي(

٦٨،  ١٩٨٩(  

معیار تصحیح فقرات االختبار التحصیلي
) ١تم  تصحیح فقرات اختبار التكمیل والصح والخطـأ واالختیـار مـن متعـدد وفـق معیـار (

درجة لإلجابة الصحیحة و(صفر) لإلجابة الخاطئة او المتروكة.

تنفیذ التجربة-
عــداد الخطــط بعــد اســتكمال متطلبــات البحــث مــن حیــث التكــافؤ بــین مجمــوعتي البحــث وإ 

) ٦التدریســیة واالختبــار التحصــیلي وتنظــیم الجــدول األســبوعي تــم تنفیــذ التجربــة والتــي اســتمرت (

وقــــد قامــــت  ١٤/٤/٢٠١٠األربعــــاء وانتهــــاء مــــن یــــوم األربعــــاء  ١٠/٣/٢٠١٠أســــابیع مــــن یــــوم 

المدّرسة بتطبیق التجربة بمتابعة من قبل الباحثة . 
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٤٢

صیلي التطبیق النھائي لالختبار التح-
تــم تبلیــغ طالبــات مجمــوعتي البحــث التجریبیــة والضــابطة بموعــد االختبــار للتهیــؤ لــه وتــم 

على المجموعتین .  ٢١/٣/٢٠١٠تطبیق االختبار في یوم 

الوسائل اإلحصائیة
: إلیجـــــــاد التكـــــــافؤ بـــــــین المجمـــــــوعتین واالختبـــــــار . االختبـــــــار التـــــــائي لعینتـــــــین مســـــــتقلتین١

).٢٠٢،٢٠٠٥التحصیلي(عالم،

:إلیجـاد التكــافؤ بـین المجمـوعتین فـي متغیــر التحصـیل  الدراسـي لآلبـاء واألمهــات . مربـع كـاي٢

.٢٤٠،٢٠٠٠(عالوي ورضوان، (

) . ١٠٥،  ١٩٨٩(سمارة وآخرون ، . معادلة صعوبة الفقرة ٣

).١٠٧ - ١٠٥،  ١٩٨٩(سمارة واخرون،. معادلة قوة تمییز الفقرة ٤

.٢٥٠،٢٠٠٤النبهان،) (٢٠(ن. معادلة كودر ریتشارد سو٥ (

نتائج البحث وتفسیرھا
النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة للبحث

) بین متوسـط درجـات طالبـات ٠.٠٥ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة ( فرقال یوجد 

المجموعة التجریبیة اللواتي درسن باسـتخدام دائـرة الـتعلم وبـین متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة 

اتي درسن باستعمال الطریقة االعتیادیة.الضابطة اللو 

التأكــد مــن صــحة الفرضــیة باســتخدام االختبــار الثنــائي لعینتــین مســتقلتین بینــت  ولغــرض

  )٤النتائج كما في الجدول (

  )٤الجدول (

االختبار التائي لعینتین مستقلتین للفرق بین متوسطات الدرجات مجموعتي البحث في االختبار 

التحصیلي

عینةالالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة

ةالجدولیالمحسوبة

٢٧٢٩.٠٣٧٠٥.٨٣٨٧٦التجریبیة
٢.٠٠٦٣  *٥.١٣٩  

٢٩٢١.٣٤٤٨٥.٣٢٣٩٨الضابطة

  )٥٤) ودرجة الحریة(٠.٠٥دال احصائیا عند (

) ٢٩.٠٣٧٠یوضـــع الجـــدول أعـــاله ان متوســـطات عینـــة البحـــث فـــي التحصـــیل كانـــت (

) ٥٤) وان القیمة التائیة المحسوبة اكبر من القیمة التائیة الجدولیة عند درجة حریة(٢١.٣٤٤٨و(
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) وتشیر هذه النتیجة إلى وجود فرق ذي داللة احصائیة ولصالح المجموعة ٠.٠٥ومستوى داللة (

التجریبیة .

عــــة فاعلیــــة طریقــــة دائــــرة الــــتعلم التــــي طبقــــت علــــى المجمو ویمكــــن ان یعــــزى ذلــــك إلــــى

التجریبیــة لكونهــا تتضــمن أنشــطة مختلفــة تســاعد علــى اســتیعاب وتطبیــق المعلومــات بشــكل فعــال 

وتؤكــد علــى التفاعــل بــین المــدرس والطالــب فــي العملیــة التعلیمیــة عكــس الطریقــة االعتیادیــة التــي 

تقوم على دور المدرس فقط.وكذلك أنها طریقة جدیدة وغیر مألوفة لدى الطالبات عملت على شد 

ركیز انتباه الطالبات مما جعلهن یقبلن علیها بحماس شدید وجاءت هذه النتیجة على الرغم مـن وت

ــــــة مــــــع دراســــــة كــــــل  ــــــة الدراســــــیة والجــــــنس متفق ــــــة وطبیعــــــة المــــــادة والمرحل ــــــي البیئ االخــــــتالف ف

  ).٢٠٠٧) و(سرحان وزكریا،٢٠٠٤) و(الطائي،٢٠٠٢) و(الجبوري،٢٠٠٠من(الشكرجي،

االستـــنتاجات: 
نتائج البحث الحالي استنتجت الباحثة مایلي :في ضوء 

. ان طریقة دائرة التعلیم في هذا البحث لها اثر ایجابي فّعال في تدریس مـادة التربیـة االسـالمیة ١

مقارنة بالطریقة االعتیادیة التي تهدف إلى حفظ وتلقین المعلومات.

الثـاني المتوسـط فـي تحصـیل . ان طریقة دائرة  التعلـیم تزیـد مـن حیویـة ونشـاط طالبـات الصـف٢

مادة التربیة االسالمیة.

التوصــــــیات 
في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصي الباحثة ما یلي 

إدخال طریقة دائرة التعلم ضمن مفردات مقرر طرائق التدریس لطلبة الكلیـات والمعاهـد الـذین .١

یعّدون مدرسین ومعلمین في المستقبل.

التعلم في تدریس مادة التربیـة االسـالمیة فـي المرحلـة المتوسـطة لمـا لهـا استخدام طریقة دائرة.٢

من فوائد جمة في تنظیم المادة العلمیة مما یؤدي إلى تحسین التحصیل

المقتـــــرحات
استكماال للبحث الحالي وتطویرا تقترح الباحثة ما یلي:

سـالمیة لـدى طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة اثر استخدام طریقة دائرة الـتعلم فـي اكتسـاب المفـاهیم اال .١

واتجاهاتهم نحو المادة.

اثر استخدام طریقة دائرة التعلم في مراحل دراسیة أخرى ومواد دراسیة متنوعة .٢
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٤٤

المصـــــــــادر
ــنفس التربــوي) . ٢٠٠٣أبــو جــادو، صــالح محمــد علــي (.١ ــم ال األردن، دار –عمــان  ٣، طعل

المیسرة .

، دار الفكـر طرق تدریس الریاضیات نظریات وتطبیقاتـه) . ٢٠٠١األمین، إسماعیل محمد(.٢

العربي، القاهرة.

) . " أثـــر اســـتخدام دائـــرة الـــتعلم فـــي تـــدریس المفـــاهیم العلمیـــة ١٩٩٦تمـــام ، تمـــام إســـماعیل (.٣

: العــدد  مجلــة كلیــة التربیــةالمتضــمنة بموضــوع الضــوء لتالمیــذ الصــف األول اإلعــدادي " ، 

  .٥٧٧-٥٦٥لثاني ، أسیوط ، صالثاني عشر ، الجزء ا

أثـــر اســـتخدام طریقـــة االستكشـــاف الموجـــه فـــي ) . ١٩٩٥التمیمـــي ، كـــرم مهـــدي ابـــراهیم (.٤

، اطروحـة التحصیل وتنمیة تفكیر الناقد لطالب الصف الخامس الثانوي في مـادة الجغرافیـة

دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة ، ابن رشد .

. فاعلیة استخدام دائرة التعلم في اكتساب المفـاهیم الفیزیاویـة، ) ٢٠٠١جاسم، صالح عبد اهللا(.٥

  . ٧٣-٤٩، ص ٨٠، عمجلة رسالة الخلیج العربي

المــؤتمر العلمــي  ٣٣) . وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي ،٢٠٠٥الجامعــة المستنصــریة (.٦

الحادي عشر، التربیة والتعلیم عطاء دائم ، كلیة التربیة األساسیة، بغداد .

اثـــر اســـتخدام نمـــوذج دائـــرة الـــتعلم فـــي اكتســـاب ) . ٢٠٠٢الجبـــوري ،عزیـــز محمـــد علـــي (.٧

، المفــاهیم الفیزیاویــة وتنمیــة حــب االســتطالع العلمــي لــدى طــالب الصــف الثــاني المتوســط

كلیة التربیة / جامعة الموصل (رسالة ماجستیر غیر منشورة).

، دار المـــریخ ســالمیة، الریــاضأســالیب تــدریس التربیـــة اال) . ١٩٨٧الحمــادي ، یوســف (.٨

للنشر .

ــیم العلــوم للجمیــع) . ٢٠٠٥خطایبــة ، عبــد اهللا محمــد(.٩ ،دار المیســرة للنشــر والتوزیــع ١، طتعل

والطباعة، عمان .األردن.

مفــاهیم العلــوم العامــة والصــحة فــي الصــفوف ) . ١٩٩٥الخلیلــي ، خلیــل یوســف وآخــرون (.١٠

والتعلیم ، الیمن.، مطابع وزارة التربیة١، طاألربعة األولى 

، دار القلـم، تدریس العلوم في مراحل التعلیم العام) . ١٩٩٦الخلیلي، خلیل یوسف وآخرون(.١١

دبي.

، وزارة التربیـــة ١، ططـــرق التـــدریس العامـــة) . ١٩٩٧الخوالـــدة ، محمـــد محمـــود وآخـــرون (.١٢

والتعلیم في الجمهوریة الیمنیة.

، دار الحكمـة منـاهج البحـث التربـوي) . ١٩٩٠داؤد، عزیز حنا وأنور حسین عبـد الـرحمن (.١٣

للطباعة والنشر، بغداد.
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الطرائق العلمیة فـي تـدریس ) . ٢٠٠٣الدلیمي ، طه علي حسین وسعاد عبد الكریم الوائلي (.١٤

، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان.١، طاللغة العربیة

ریس المفــاهیم الجغرافیــة ) . "اثــر اســتخدام دائــرة الــتعلم فــي تــد١٩٩٨دمیــاطي ، فوزیــة رشــید (.١٥

ــة علــى تحصــیل الطالبــات الصــف الثــاني المتوســط وبقــاء اثــر الــتعلم لــدیهن" ،  ــة العربی المجل

، المجلد الثامن عشر ، العدد األول ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس للتربیة

  .١٨١-١٥٩ص 

والتقـــویم وتطبیقاتـــه التربویـــة مبـــادئ القیـــاس ) . ١٩٩٢الروســان ، ســلیم ســـالمة وآخــرون (.١٦

، المطابع التعاونیة ، عمان.١، طواإلنسانیة 

، منـاهج البحـث فـي التربیـة) . ١٩٨١الزوبعي ، عبد الجلیـل إبـراهیم ومحمـد  احمـد الغنـام (.١٧

، مطبعة جامعة بغداد.١ج

) . اســتخدام دورة الـــتعلم فـــي ٢٠٠٧ســرحان ، غســـان عبــد العزیـــز و زكریـــا حســن نصـــر اهللا (.١٨

یس العلــــوم دائــــرة فــــي التحصــــیل ومفهــــوم الــــذات األكــــادیمي لــــدى طلبــــة الصــــف الســــادس تــــدر 

  .٢٢٥-١٦٩، ص٨٤،ع٢١، مالمجلة التربویةاألساسي في فلسطین، 

مبــادئ القیــاس والتقــویم ) . ١٩٨٩ســمارة، عزیز،د.محمــد عبــد القــادر إبــراهیم وعصــام النمــر(.١٩

  ردن.األ –، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان في التربیة

أثر اسـتخدام دائـرة الـتعلم فـي اكتسـاب المفـاهیم ) . ٢٠٠٠الشكرجي، لجین سالم مصـطفى (.٢٠

جامعـــــة -، كلیـــــة التربیـــــةالجغرافیـــــة واالحتفـــــاظ بهـــــا لـــــدى طالبـــــات الصـــــف الرابـــــع العـــــام

الموصل،(رسالة ماجستیر غیر منشورة) .

، المنشـأة العامـة  ٥، طفلسـفة التربیـة اإلسـالمیة) . ١٩٨٥الشیباني ، عمر محمد التـومي (.٢١

للنشر والتوزیع واإلعالن ، طرابلس . 

أثـر اسـتخدام دائـرة الـتعلم ونمـوذج هیلـدا تابـا ) . ٢٠٠٤الطائي ، هـدى عبـد الـرزاق هـوبي (.٢٢

في اكتساب مفاهیم مادة التربیة االسالمیة لـدى طالبـات الصـف الرابـع اإلعـدادي واالحتفـاظ 

د أطروحة دكتوراه غیر منشورة.ابن رشد / جامعة بغدا-، كلیة التربیةبها

، دار الثقافـة والنشـر مبادئ القیاس والتقـویم فـي التربیـة) . ٢٠٠٠الظاهر، زكریا واخرون (.٢٣

والتوزیع ، عمان ، االردن.

ــوم النفســیة) . ١٩٨٨عاقــل ، فــاخر (.٢٤ ،دائــرة الرائــد العربــي للنشــر والتوزیــع، ١، طمعجــم العل

بیروت.

دار  ١، طســـتراتیجیات الحدیثـــة فـــي التـــدریس الفعـــالاال) . ٢٠٠٨عطیـــة ، محســـن علـــي (.٢٥

  األردن. -الصفاء للنشر والتوزیع، عمان
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ــدریس الحاســوب) . ٢٠٠٨عفانــة ، عــزو إســماعیل وآخــرون (.٢٦ ، دار المیســرة ٢، ططــرق ت

  األردن. -للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان

یة فـي تحلیـل بیانـات األسالیب اإلحصائیة االستدالل) . ٢٠٠٥عالم ، صالح الدین محمود (.٢٧

، دار الفكر العربي ، القاهرة.١، طالبحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة

القیـاس فـي التربیـة الریاضـیة ) . ٢٠٠٠عالوي ، محمد حسن ومحمد نصر الدین رضـوان (.٢٨

، دار الفكر العربي ، القاهرة . وعلم النفس الریاضي

، منشــأة النفســیة والعقلیــة سبــارات والمقــاییاالخت) . ٢٠٠٣العیســوي ، عبــد الــرحمن محمــد (.٢٩

المعارف باإلسكندریة ، مصر.

ــنفس) . ١٩٨٥فــان دالــین، دیــو بولــد وآخــرون (.٣٠ ــم ال ــة وعل ــاهج البحــث فــي التربی ، ٣، طمن

مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة.

ع ) . العــددان الخــامس والســادس والمجلــد الســاب١٩٨٦مــؤتمر التربیــة الــدولي : مجلــة المعلــم (.٣١

والعشرون، وزارة التربیة والتعلیم ، عمان ، األردن.

ــي ) . ٢٠٠٥المجمعــي، فاضــل عبــد الحســین فاضــل (.٣٢ ــتعلم ف ــذهني ودورة ال ــر العصــف ال "اث

ـــدیهن فـــي مـــادة  تحصـــیل طلبـــة معاهـــد المعلمـــین والمعلمـــات وتنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي ل

غیر منشورة.، جامعة بغداد ، كلیة التربیة ، أطروحة دكتوراه الجغرافیة"

، دار المنـــاهج للنشـــر ٢، طأصـــول البحـــث العلمـــي ومناهجـــه) . ٢٠٠٥محجـــوب ، وجیـــه (.٣٣

والتوزیع ، عمان.

، عـالم التربیة االسالمیة أصـولها وتطورهـا فـي الـبالد العربیـة). ١٩٨٣مرسي، محمد منیـر (.٣٤

الكتب، القاهرة.

، قویم في التربیة الریاضـیةاالختبارات والقیاسات والت) . ١٩٨٩المندالوي ، قاسم وآخـرون (.٣٥

بیت الحكمة للنشر والتوزیع، بغداد.

الـدورة التعلیمیـة وبوسـت فـي  ياثر استخدام نمـوذج) . ١٩٩٩المولى ، مأرب محمد احمد (.٣٦

، جامعـة الموصـل–التغیر ألمفـاهیمي فـي مـادة الفسـلجة الحیوانیـة لـدى طلبـة كلیـة التربیـة 

كتوراه غیر منشورة.جامعة بغداد ، كلیة التربیة ، أطروحة د

) . أساسیات القیاس في العلوم السلوكیة ، جامعة مؤتة ، األردن . ٢٠٠٤النبهان ، موسى (.٣٧

38. Anthoy,w-lorsbch(2001). The learning cycle tool bar planning scince
instruction www-coe-iIslu.edu scienced lorsbach /257/htw.

39. Cood, corterv,(1973). Dictionary of education,3rd , ed,new yourk, mgg
raw hill.
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االختبار التحصیلي بصیغته النهائیة

) اختبار التكمیل : ١س

بصفات عدیدة منها الرحمة في كتابـه العزیـز الرسول األعظم محمد تعالىوصف اهللا .١

بقوله تعالى .............................................

لمشــــــــــــــركي قــــــــــــــریش عنــــــــــــــد فــــــــــــــتح مكــــــــــــــة (مــــــــــــــا ظــــــــــــــنكم انــــــــــــــي قــــــــــــــال الرســــــــــــــول.٢

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

بصفات حسنة عدیدة منها....................اتصف الرسول .٣

نسب الخلیفة الراشدي الثاني هو ........................................٤

ة فقــــــــــــد كــــــــــــان مكانــــــــــــة عظیمــــــــــــة فــــــــــــي الجاهلیــــــــــــلســــــــــــیدنا عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب .٥

....................................... لقریش . 

ـــن الخطـــاب .٦ ـــام ســـیدنا عمـــر ب ـــاتیح القـــدس و ق ـــدة منهـــا تســـلم مف بأعمـــال سیاســـیة عدی

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

نسب الخلیفة الراشدي الثالث هو ........................................٧

هــــــي  اتصــــــف بهــــــا ســــــیدنا عثمــــــان بــــــن عفــــــان مــــــن أبــــــرز الصــــــفات الحمیــــــدة التــــــي.٨

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

لســیدنا عثمــان بــن عفــان (رصــي اهللا عنــه) مواقــف كریمــة عدیــدة فــي خالفــة ســیدنا أبــو بكــر .٩

منها .......................................الصدیق 

هــــي  بالرســــول محمــــد صــــلة القرابــــة التــــي تــــربط ســــیدنا جعفــــر بــــن أبــــي طالــــب .١٠

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

بشأن القتال في معركـة مؤتـة (یـا قـوم واهللا الـذي تكرهـون قال سیدنا عبد اهللا بن رواحة .١١

هو ما خرجتم ألجلـه ... خـرجتم تطلبـون الشـهادة ومـا نقاتـل النـاس بعـدد وال قـوة وال كثـرة ومـا 

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

القائد األول الذي تولى القیادة في معركة مؤتة هو .................................١٢

كانـــت الســـیدة ....................................... (رضـــي اهللا عنهـــا) مـــن اوســـط قـــریش .١٣

نسبًا وأعظمهم شرفًا وأكثرهم ماًال . 

فــــــي مواقـــــــف عدیــــــدة أبرزهـــــــا ســــــاندت الســـــــیدة خدیجــــــة (رضـــــــي اهللا عنهــــــا) الرســـــــول.١٤

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

كــــــــان للســــــــیدة خدیجــــــــة (رضــــــــي اهللا عنهــــــــا) موقفــــــــًا ومشــــــــرفًا أثنــــــــاء حصــــــــار بنــــــــي هاشــــــــم .١٥

ــــــــــــب لمســــــــــــاندة المســــــــــــلمین والرســــــــــــول  فقــــــــــــد قامــــــــــــت بـــــــــــــ فــــــــــــي شــــــــــــعب بنــــــــــــي طال

.......................................
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هللا عنها) هو .......................................نسب السیدة أسماء (رضي ا.١٦

مـــــــــــن مواقـــــــــــف الســـــــــــیدة أســـــــــــماء (رضـــــــــــي اهللا عنهـــــــــــا) یـــــــــــوم الهجـــــــــــرة هـــــــــــي قیامهـــــــــــا بــــــــــــ .١٧

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

أشـارت الســیدة أســماء (رضــي اهللا عنهــا) علــى ابنهـا ســیدنا عبــد اهللا بــن الزبیــر عنــدما حوصــر .١٨

.............................في مكة بـ ..........

اتصـــــــف ســــــــیدنا جلیبیــــــــب األنصــــــــاري (رصــــــــي اهللا عنــــــــه) بصــــــــفات حســــــــنة عدیــــــــدة منهــــــــا .١٩

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

قــال النبــي علیــه الصــالة والســالم لســیدنا جلیبیــب األنصــاري (رصــي اهللا عنــه) بشــأن الــزواج .٢٠

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

ـــد استشـــهاد ســـیدنا جلیبیـــب األنصـــاري لم الرســـول محمـــدتـــأ.٢١ ـــه كثیـــرًا عن فقـــال علی

الصالة والسالم (هل تفقدون احدا؟ فقالوا.......................................

) اختبار الصواب والخطأ : ٢س

: { ارحمــوا مــن فــي األرض یــرحمكم مــن فــي الســماء } لیعــیش النــاس فــي قــال الرســول .١

ن واطمئنان ورحمة وسالم . أم

أن تكــون عامــة لجمیــع النــاس بعیــدًا أو مــن شــروط الرحمــة التــي أوصــى بهــا الرســول .٢

قریبًا ، مسلمًا أو غیر مسلم . 

بأمور الرعیة من خالل تفقده لیًال ألحوال الناس وتقـدیم اهتم الخلیفة أبو بكر الصدیق .٣

المساعدة والمعونة لهم . 

أثنـاء خالفتـه هـي عمـارة المسـجد ي قام بها سیدنا علي بـن أبـي طالـب من األعمال الت.٤

النبوي . 

بشجاعة في معركة مؤتة وفقد ذراعیه حتى استشهد فـي قاتل سیدنا عبد اهللا بن رواحة .٥

المعركة . 

فـــي حـــب الســـیدة خدیجـــة (رضـــي اهللا عنهـــا) : { إن أفضـــل نســـاء الجنـــة قـــال الرســـول .٦

فاطمة بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیة بنت مزاحم} . خدیجة بنت خویلد و 

كــان للســیدة صــفیة بنــت عبــد المطلــب (رضــي اهللا عنهــا) دور كبیــر فــي روایــة الحــدیث ونشــر .٧

العلم في صدر اإلسالم . 

مثـاًال رائعـًا فـي التضـحیة والجهـاد فـي سـبیل كان الصحابي الجلیل جلیبیـب األنصـاري .٨

اهللا . 
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تیار من متعدد : ) اختبار االخ٣س

لمشركي قریش عندما حاولوا قتله في معركة أحد : قال الرسول .١

أ . { ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء }

ب. { اللهم اهِد قومي فإنهم ال یعلمون }

ج . { أدبني ربي فأحسن تأدیبي }

و ألنه : بالفاروق هسبب تسمیة الخلیفة عمر بن الخطاب .٢

أ . فّرق بین الیهود والمسلمین 

ب. شارك في معارك كثیرة 

ج . فّرق بین الحق والباطل 

ألبي بكر لصـدیق (رضـي اهللا عنهمـا) بشـأن جمـع سبب مشاورة سیدنا عمر بن الخطاب.٣

القرآن الكریم في مصحف واحد هو : 

یم في حروب الردة أ . استشهاد الكثیر من الصحابة حفاظ القرآن الكر 

ب. تعدد اللهجات في قریش 

ج . الخوف على القرآن الكریم من التحریف 

بذي النورین بسبب : لقب سیدنا عثمان بن عفان .٤

أ . حبه للرسول 

ب. كرمه وسخائه 

ج .  زواجه بابنتي الرسول 

د النبوي الشریف بسبب : بتوسیع المسجقام سیدنا عثمان بن عفان .٥

أ . دخول أقوام كثیرة إلى اإلسالم 

ب. قرابته من الرسول 

ج . لكي یستوعب المسجد أعدادًا كبیرة من المسلمین 

سبب معركة مؤتة هو : .٦

أ . استكمال مسیرة الجهاد في سبیل اهللا 

ب. استشهاد الصحابي الحارث بن عمر 

سالم في مناطق كثیرة ج . نشر اإل

موقفك إذا رأیت أخاك یرتكب معصیة .٧

أ . تتركینه وشأنه 

ب. تنصحیه بترك المعصیة 

ج . تستغفري له فقط 
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الصحابیة الجلیلة التي ضحت بنفسها دفاعًا عن اإلسالم هي : .٨

أ . السیدة نسیبة األنصاریة (رضي اهللا عنها) 

عمر بن الخطاب (رضي اهللا عنهما)ب. السیدة حفصة بنت

ج . السیدة سمیة بنت الخیاط (رضي اهللا عنها)

هو سبب إرسال السیدة خدیجة (رضي اهللا عنها) غالمها میسرة مع الرسول محمد .٩

:

أ . لكي یشتغل بالتجارة مع الرسول 

ب. لینقل للسیدة خدیجة (رضي اهللا عنها) أخبار الرسول 

ج . لمساعدة النبي 

لقبت السیدة أسماء بنت أبي بكر الصدیق (رضي اهللا عنهما) بذات النطاقین بسبب : .١٠

أ . نشر العلم وروایة أحادیث كثیرة 

ب. مواقفها البطولیة في الدفاع عن اإلسالم 

ج . شق نطاقها لتضع فیه الطعام والماء 

عن الزواج هو : یدنا جلیبیب األنصاري سبب عزوف الصحابي الجلیل س.١١

أ . انشغاله بالجهاد في سبیل اهللا 

ب. ضعف حالته المادیة 

ج . عدم رغبته في الزواج 

لقبت السیدة خدیجة (رضي اهللا عنها) بالطاهرة قبل اإلسالم : .١٢

أ . لكثرة المشاكل في أیام الجاهلیة 

لمت بالرسول ب. ألنها أول من آمنت وأس

ج . ألنها عاشت حیاة الترف والغنى 

قال تعالى في فضل الجهاد في سبیل اهللا : .١٣

) ٨٩-٨٨(الشعراء : )٨٩) إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ (٨٨يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنون) أ . 

خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عند اللَّه يا أَيها الناس إِنَّا ب. 

) بِريخ يملع اللَّه إِن ١٣أَتْقَاكُم ( : الحجرات)١٣ (  

ــه جاهــدوا بِــأَم ج .  عــوا منآَم ينالَّــذــولُ وســنِ الرلَك  ــم ه ــكأُولَئو اتــرالْخَي ــملَه ــكأُولَئو ــهِمأَنْفُسو هِمالو

) ونحفْل٨٨الْم ( : التوبة)٨٨ (  
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أنموذج لخطة تدریسیة باستعمال طریقة دائرة التعلم

دقیقة ٤٠الزمن : الصف : الثانيالیوم والتاریخ : 

لیفة عمر بن الخطاب الموضوع : الخالمادة : التربیة اإلسالمیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوًال: األغراض السلوكیة : 

جعل الطالبة قادرة على أن : 

.تذكر نسب الخلیفة عمر بن الخطاب .١

بالفاروق . تعلل سبب تسمیته .٢

مشركي قریش عند إسالمه . تذكر كیف تحدى .٣

.ام بها الخلیفة تعدد األعمال التي ق.٤

تعطي مثاًال تبین فیه كیفیة اهتمام الخلیفة بأمور الرعیة . .٥

في الجاهلیة . تعرف مكانة عمر بن الخطاب .٦

لجمع القرآن الكریم في مصحف واحد . تعلل سبب مشاورته ألبي بكر الصدیق .٧

.تذكر كیف استشهد الخلیفة .٨

سبورة ، الطباشیر الملون واألبیض . الثانیًا الوسائل التعلیمیة : 

ثالثًا: خطوات الدرس : 

دقائق)  ٣. التمهید : (١

وكیـف كـان خیـر عزیزاتي الطالبات تناولنا في دروس سابقة موضوع أخالق الرسـول 

مثال وقدوة في األخالق الحسنة التي یجب أن یتمتع بها كل أفراد المجتمع ، حیث قال اهللا تعـالى 

َلَقـــْد َجـــاَءُكْم َرُســـوٌل ِمـــْن َأْنُفِســـُكْم َعِزیـــٌز َعَلْیـــِه َمـــا َعِنـــتُّْم َحـــِریٌص َعَلـــْیُكْم العزیـــز : فــي كتابـــه 

) . وتبـدأ المدّرسـة بالحـدیث عـن الخلفـاء الراشـدین ١٢٨(سـورة التوبـة : ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیمٌ 

.عمر بن الخطاب وعن مواقفهم في سبیل اإلسالم والمسلمین ومنهم الخلیفة 

دقیقة)  ٣٥. العرض : (٢

تقوم المدّرسة بعرض الموضوع بطریقة دائرة التعلم بأطوارها األربعة . 

المرحلة األولى (اكتشاف المفهوم) : 

تقــوم المدّرســة بصــیاغة عــدد مــن المشــكالت واألســئلة الهــدف منهــا توصــیل الطالبــات إلــى 

مـــن خـــالل عـــدد مـــن -المفهـــوم هنـــا مـــن قبـــل المدّرســـة وال یعطـــى -اكتشـــاف المفهـــوم بأنفســـهن 

األسئلة وكما یأتي : 

فرحًا عظیمًا بإسالم واحد من الخلفاء ؟ س) لقد فرح الرسول 

س) لقد كان الحاكم القوي في كل ما قال وفعل والذي ال تأخذه في اهللا لومة الئم ؟ 
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َمــا َكــاَن ِلَنِبــيٍّ َأْن ریم بقولــه تعــالى : س) مــن هــو الــذي أیــده اهللا ســبحانه وتعــالى فــي القــرآن الكــ

ٌز َحِكـیمٌ َیُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اْألَْرِض ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّْنَیا َواللَُّه ُیِریُد اْآلَِخَرَة َواللَُّه َعِزیـ

 : اتخـاذ القـرار ) . فـي هـذه المرحلـة تشـجع المدّرسـة الطالبـات علـى التحـاور و ٦٧(سورة األنفـال

والتفكیر في األسئلة وٕاعطاء تنبؤات حول اإلجابة . 

المرحلة الثانیة (تقدیم المفهوم) : 

في هذه المرحلـة تقـوم المدّرسـة بكتابـة البیانـات والتوقعـات التـي جمعتهـا مـن الطالبـات علـى 

القرشـي بـن نفیـل السبورة ویتم اختیار واستخالص المفهوم وهو الخلیفة (عمـر بـن الخطـاب 

في جده السابع كعب بن لؤي) . العدوي یتصل نسبه من جهة أبیه برسول اهللا 

المرحلة الثالثة (التطبیق والتوسع في المفهوم) : 

بعد أن ربطت الطالبات أفكارهن التي قدموها وتوصلوا إلـى المفهـوم الجدیـد ، یـتم تـوجیههن 

ك تقـوم المدّرسـة بطـرح األسـئلة والتوسـع فـي على ذكر كل مـا یعرفونـه عـن المفهـوم الجدیـد بعـد ذلـ

المفهوم . 

لماذا سمي الخلیفة بالفاروق ؟ المدّرسة :

طالبة : سمي بالفاروق ألنه فّرق بین الحق والباطل . 

خــرج فـــي صـــفین مـــن المســلمین أحـــدهما فیـــه عمـــر طالبــة أخـــرى : إن النبـــي محمـــد 

علوها كآبة لم یصبها مثلها . وقریش تنظر إلیهم وتواآلخر فیه حمزة 

المدّرسة : كیف تحدى الخلیفة مشركي قریش عند إسالمه ؟ 

تكبیرة عرف أهل البیت فـي دار األرقـم وكّبـر كّبر الرسول طالبة : عندما أسلم عمر 

ألسـنا علـى الحـق إن یسـأل النبـي المسلمون تكبیرة عرفها من في المسجد وراح عمر 

یینــا ؟ فقــال علیــه الصــالة والســالم : بلــى والــذي نفســي بیــده إنكــم علــى الحــق إن مــتم أو متنــا او ح

حییتم. 

المدّرسة : ما هي األعمال السیاسیة والدینیة واالجتماعیة التي قام بها الخلیفة ؟ 

واصــلت جیــوش المســلمین التــي بعثهــا ســیدنا أبــو بكــر الصــدیق طالبــة : فــي خالفتــه 

تتسع كثیرًا فشـملت جمیـع بـالد الشـام والعـراق ومصـر والنوبـة وبرقـة وطـرابلس الغـرب وقّدر لها أن 

وقسمًا كبیرًا من بالد فارس وبعض بالد الروم في األناضول . 

علــى أن یقــود الجــیش بنفســه المتوجــه إلــى طالبــة أخــرى : عــزم الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب 

لیــه وقــال اســتخلف مــن یقــود هــذا الجــیش أشــار عبــالد فــارس لكــن الخلیفــة علــي بــن طالــب 

.وودعه أمیر المؤمنین عمر فوقع االختیار على سعد بن أبي وقاص 

المدّرسة : أحسنتم .
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طالبة : قال بسم اهللا وعلى بركة رسول اهللا ، یا سعد ال یغرّنك أنك خـال رسـول اهللا وصـاحبه فـإن 

ون بالعافیة ویدركون ما عند اهللا بالطاعة . الناس في ذات اهللا شریفهم ووضیعهم سواء یتفاضل

: یـا سـعد أوصـیك ومـن معـك بتقـوى اهللا فإننـا اذا عصـینا اهللا قـال رسـول اهللا طالبة أخرى :

تساوینا مع عدونا بالمعصیة . 

بالنظام الحربي ؟ المدّرسة : هل اهتم الخلیفة عمر بن الخطاب 

نظــیم أمــور الدولــة اإلداریــة وغیرهــا وكــان یمنــع الــوالة عــن طالبــة : ال اهــتم باإلصــالح الــداخلي وت

مظاهر األبهة ویحصي أموالهم وجعل موسم الحج موسمًا عامًا للمراجعة والمحاسبة . 

المدّرسة : كیف عني الخلیفة بالناحیة االجتماعیة ؟ 

ســـباحة طالبـــة : نهـــى عـــن التســـول وشـــّجع العمـــل والكســـب الحـــالل وكـــان یـــأمر بتعلـــیم الرمایـــة وال

والفروسیة والمصارعة . 

وهنا تقوم المدّرسة بكتابة هذه األجوبة على شكل ملخصات . 

في الجاهلیة ؟ المدّرسة : ما هي مكانة عمر بن الخطاب 

طالبة : كان سفیرًا لقریش في الجاهلیة . 

قــرآن بجمــع الألبــي بكــر الصــدیق المدّرســة : لمــاذا أشــار الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب 

الكریم بمصحف واحد؟ 

طالبة : بسبب الحروب الكثیرة في ذلك الوقت . 

وخاصة في حروب الرّدة وموت الكثیر من الصحابة رضوان اهللا عنهم . طالبة أخرى :

المدّرسة : كیف اهتم الخلیفة بأمور الرعیة ؟ 

عــه امـــرأة تـــتمخض یخــرج لـــیًال یتفقـــد أحــوال النـــاس ، وفــي مـــرة رأى رجـــًال ومطالبــة : كـــان 

فأخذت ما یلزم للمرأة وحمـل قـدرًا وشـیئًا للطـبخ –رضي اهللا عنها –فانطلق وأتى بزوجه أم كلثوم 

، خجل كثیـرًا فالتفـت عمر بن الخطاب ، ولّما ولدت المرأة عرف الرجل أنه أمیر المؤمنین 

فإنه مسؤول عنهم. قائًال : یا أخا العرب من ولي شیئًا من أمور المسلمین إلیه عمر 

  ؟  المدّرسة : كیف توفي الخلیفة عمر بن الخطاب 

طالبــة : استشــهد علــى یــد المجوســي أبــو لؤلــؤة الفارســي حیــث طعنــه بــالخنجر وكــان عمــر 

یصلي الصبح بالناس .

بارك اهللا فیكم على هذه اإلجابة .  المدّرسة : 



لبنى یوسف حسن

٥٤

المرحلة الرابعة (التقویم) : 

عــرض الموضــوع تقــوم المدّرســة بتقــدیم الملخصــات التــي تــم كتابتهــا علــى بعــد االنتهــاء مــن

السبورة وتوجیه عدد من األسئلة لمعرفة مدى االستفادة من شرح الموضوع . 

  ؟  عمر بن الخطاب س) ما هو نسب الخلیفة 

س) لماذا سمي بالفاروق ؟ 

مشركي قریش عند إسالمه ؟ س) كیف تحدى الخلیفة 

في الجاهلیة ؟ عمر بن الخطاب مكانة س) ما هي

س) كیف اهتم الخلیفة بأمور الرعیة ؟ 

من الناحیة االجتماعیة والسیاسیة والدینیة ؟ س) ما هي األعمال التي قام بها الخلیفة 

دقیقة) :  ٢. الواجب البیتي (٣

عثمان بن عفان تحدد المدّرسة الواجب البیتي للدرس القادم إن شاء اهللا وهو الخلیفة

.
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٥٥

أنموذج لخطة تدریسیة بالطریقة االعتیادیة

دقیقة ٤٠الزمن : الصف : الثانيالیوم والتاریخ : 

الموضوع : الخلیفة عمر بن الخطاب المادة : التربیة اإلسالمیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوًال: األغراض السلوكیة : 

جعل الطالبة قادرة على أن : 

.تذكر نسب الخلیفة عمر بن الخطاب .١

بالفاروق . تعلل سبب تسمیته .٢

مشركي قریش عند إسالمه . تذكر كیف تحدى .٣

.تعدد األعمال التي قام بها الخلیفة .٤

تعطي مثاًال تبین فیه كیفیة اهتمام الخلیفة بأمور الرعیة . .٥

في الجاهلیة . ن الخطاب تعرف مكانة عمر ب.٦

لجمع القرآن الكریم في مصحف واحد . تعلل سبب مشاورته ألبي بكر الصدیق .٧

.تذكر كیف استشهد الخلیفة .٨

السبورة ، الطباشیر الملون واألبیض . ثانیًا الوسائل التعلیمیة : 

ثالثًا: خطوات الدرس : 

دقائق)  ٣. التمهید : (١

وكیـف كـان خیـر بات تناولنا في دروس سابقة موضوع أخالق الرسـول عزیزاتي الطال

مثال وقدوة في األخالق الحسنة التي یجب أن یتمتع بها كل أفراد المجتمع ، حیث قال اهللا تعـالى 

ْیُكْم َلَقـــْد َجـــاَءُكْم َرُســـوٌل ِمـــْن َأْنُفِســـُكْم َعِزیـــٌز َعَلْیـــِه َمـــا َعِنـــتُّْم َحـــِریٌص َعَلـــفــي كتابـــه العزیـــز : 

) . وتبـدأ المدّرسـة بالحـدیث عـن الخلفـاء الراشـدین ١٢٨(سـورة التوبـة : ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیمٌ 

.وعن مواقفهم في سبیل اإلسالم والمسلمین ومنهم الخلیفة عمر بن الخطاب 

دقیقة)  ٣٥. العرض : (٢

عمـر بـن الخطـاب ف الخلیفـة تبدأ المدّرسـة بالشـرح والـدخول فـي الموضـوع عـن طریـق تعریـ

 بــن نفیــل القریشــي العــدوي ، یتصــل نســبه مــن جهــة أبیــه برســول اهللا فــي جــده الســابع

كعب بن لؤي ونشأ في بیت اشتهر بالشرف والسیادة ، وكان سفیرًا لقریش أیام الجاهلیة. 

لماذا سمي الخلیفة بالفاروق ؟ المدّرسة :

بین الحق والباطل . طالبة : سمي بالفاروق ألنه فّرق

خــرج فـــي صـــفین مـــن المســلمین أحـــدهما فیـــه عمـــر طالبــة أخـــرى : إن النبـــي محمـــد 

وقریش تنظر إلیهم وتعلوها كآبة لم یصبها مثلها . واآلخر فیه حمزة 
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٥٦

المدّرسة : كیف تحدى الخلیفة مشركي قریش عند إسالمه ؟ 

تكبیرة عرف أهل البیت فـي دار األرقـم وكّبـر كّبر الرسول طالبة : عندما أسلم عمر 

ألسـنا علـى الحـق إن یسـأل النبـي المسلمون تكبیرة عرفها من في المسجد وراح عمر 

متنــا أو حیینــا ؟ فقــال علیــه الصــالة والســالم : بلــى والــذي نفســي بیــده إنكــم علــى الحــق إن مــتم أو 

حییتم. 

لدینیة واالجتماعیة التي قام بها الخلیفة ؟ المدّرسة : ما هي األعمال السیاسیة وا

واصــلت جیــوش المســلمین التــي بعثهــا ســیدنا أبــو بكــر الصــدیق طالبــة : فــي خالفتــه 

وقّدر لها أن تتسع كثیرًا فشـملت جمیـع بـالد الشـام والعـراق ومصـر والنوبـة وبرقـة وطـرابلس الغـرب 

ألناضول . وقسمًا كبیرًا من بالد فارس وبعض بالد الروم في ا

علــى أن یقــود الجــیش بنفســه المتوجــه إلــى طالبــة أخــرى : عــزم الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب 

أشــار علیــه وقــال اســتخلف مــن یقــود هــذا الجــیش بــالد فــارس لكــن الخلیفــة علــي بــن طالــب 

.وودعه أمیر المؤمنین عمر فوقع االختیار على سعد بن أبي وقاص 

المدّرسة : أحسنتم .

طالبة : قال بسم اهللا وعلى بركة رسول اهللا ، یا سعد ال یغرّنك أنك خـال رسـول اهللا وصـاحبه فـإن 

الناس في ذات اهللا شریفهم ووضیعهم سواء یتفاضلون بالعافیة ویدركون ما عند اهللا بالطاعة . 

اهللا  : یــا ســعد أوصــیك ومــن معــك بتقــوى اهللا فإننــا اذا عصــیناقــال رســول اهللا طالبــة أخــرى :

تساوینا مع عدونا بالمعصیة . 

بالنظام الحربي ؟ المدّرسة : هل اهتم الخلیفة عمر بن الخطاب 

طالبــة : ال اهــتم باإلصــالح الــداخلي وتنظــیم أمــور الدولــة اإلداریــة وغیرهــا وكــان یمنــع الــوالة عــن 

سبة . مظاهر األبهة ویحصي أموالهم وجعل موسم الحج موسمًا عامًا للمراجعة والمحا

المدّرسة : كیف عني الخلیفة بالناحیة االجتماعیة ؟ 

طالبـــة : نهـــى عـــن التســـول وشـــّجع العمـــل والكســـب الحـــالل وكـــان یـــأمر بتعلـــیم الرمایـــة والســـباحة 

والفروسیة والمصارعة . 

وهنا تقوم المدّرسة بكتابة هذه األجوبة على شكل ملخصات . 

في الجاهلیة ؟ المدّرسة : ما هي مكانة عمر بن الخطاب 

طالبة : كان سفیرًا لقریش في الجاهلیة . 

بجمــع القــرآن ألبــي بكــر الصــدیق المدّرســة : لمــاذا أشــار الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب 

الكریم بمصحف واحد؟ 

طالبة : بسبب الحروب الكثیرة في ذلك الوقت . 

بة رضوان اهللا عنهم . وخاصة في حروب الرّدة وموت الكثیر من الصحاطالبة أخرى :
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المدّرسة : كیف اهتم الخلیفة بأمور الرعیة ؟ 

یخــرج لـــیًال یتفقـــد أحــوال النـــاس ، وفــي مـــرة رأى رجـــًال ومعــه امـــرأة تـــتمخض طالبــة : كـــان 

فأخذت ما یلزم للمرأة وحمـل قـدرًا وشـیئًا للطـبخ –رضي اهللا عنها –فانطلق وأتى بزوجه أم كلثوم 

، خجـل كثیـرًا فالتفـت عمـر بـن الخطـاب ة عرف الرجل أنه أمیر المؤمنین ، ولّما ولدت المرأ

قائًال : یا أخا العرب من ولي شیئًا من أمور المسلمین فإنه مسؤول عنهم. إلیه عمر 

  ؟ المدّرسة : كیف توفي الخلیفة عمر بن الخطاب 

ــــه بــــ ــــث طعن ــــؤة الفارســــي حی ــــد المجوســــي أبــــو لؤل ــــة : استشــــهد علــــى ی الخنجر وكــــان عمــــر طالب

. یصلي الصبح بالناس

بارك اهللا فیكم على هذه اإلجابة .  المدّرسة : 

التقویــم : 

بعــد االنتهــاء مــن عــرض الموضــوع تقــوم المدّرســة بتقــدیم الملخصــات التــي تــم كتابتهــا علــى 

السبورة وتوجیه عدد من األسئلة لمعرفة مدى االستفادة من شرح الموضوع . 

  ؟  عمر بن الخطاب ب الخلیفة س) ما هو نس

س) لماذا سمي بالفاروق ؟ 

مشركي قریش عند إسالمه ؟ س) كیف تحدى الخلیفة 

في الجاهلیة ؟ عمر بن الخطاب س) ما هي مكانة 

س) كیف اهتم الخلیفة بأمور الرعیة ؟ 

سیاسیة والدینیة ؟ من الناحیة االجتماعیة والس) ما هي األعمال التي قام بها الخلیفة 

دقیقة) :  ٢. الواجب البیتي (٣

تحـــدد المدّرســـة الواجـــب البیتـــي للـــدرس القـــادم إن شـــاء اهللا وهـــو الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان 

.


