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 Abstract 

     It has become clear that Islamic cared for science and 
scientists, education and learners. Imam al‐Ghazali referred 

that and showed the favor of teacher learner, what emphasizes 
the Islamic religion as religion of light and knowledge and not a 

religion of darkness.  

Allah  Almighty  says  "Allah  elevates  those who  believe  and 
who  are  given  knowledge  degrees".  Scholars  have  sublime 
degree  in  Islam  that  follow  the  degree  of  prophets.  Prophet 
Mohamed (PBUH) says: "Scholars are inheritors of Prophets" 

It  is known  that  there  is no  rank above  the rank of prophet 
and no honor exceeds it.  

The  rank  is meant  to  reflect  the  nature  of  society  and  its 
intellectual  philosophy  and  ambitions.  That  requires  the 
construction  and  establishment  of  scientific  centers  and 
educational\ scientific monuments to take the charge of caring 
for  the  juvenile    and  prepare  them  in  harmony  with  the 
philosophy of the society and its civilized and intellectual rots.  

That could not be achieved unless  through paying attention 
to  the  incomes of  that  process  embedded  in  the  curricula  of 
schools,  teachers, methods  of  teaching,  and  the  educational 
methods  and  others.  To  achieve  comprehension  and 
integration  among  the  various  theoretical  a,  cognitive  and 
applied  sciences  to  fulfill  the  needs  of  individuals  and  to 
develop their readiness and abilities.  

Teacher makes  the  important  and  great  role  in  education 
process. He  is  the  base  of  educational  situation  ,  and  on  his 
capability  and  efficiency  the  activation  of  education  process 
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depend.  Through  him  learner  acquires  their  experience, 
knowledge, trends and skills, therefore, the teacher's ability to 
give and to perform simultaneously.  

The good people paid attention to education and  learning a 
great deal through making studies and scientific researches to 
point  out  the  educational  circumstances  and  its  academic 
levels.  

They  recommended  to  improve  the  efficiencies of  teachers 
and  their  performance  through  adopting  them  academically 
and pursue their studies  in open universities and colleges and 
adopt  them  through  courses  held  for  them while  in  service. 
Hence, their duty is grave as they are the inheritors of prophets 
in calling for the religion of Allah and to propagate enlighten of 
his prophet PBUH.  

A  training movement  appeared  based  on  the  efficiency  in 
most countries of the developed world as it has a positive trace 
manifested in the performance of teachers. 

This present  study  focuses on  the  importance of building  a 
computer  program  for  evaluating  the  Performance  of  Islamic 
Education  Teachers  in  the  Primary  stages,  as  the  problem  of 
weak performance of  teachers of  Islamic  education has been 
provoked  in  previous  studies  and  field  studies.  In  addition  to 
that,  the  high  rates  of  failure  in  Islamic  education.  The 
researcher  thought  that  teachers  have  a  great  role  in  the 
negative phenomena.  

So, based on  the  above,  the  researcher hopes  to  construct 
Constructing  a  Computer  Program  for  evaluating  the 
Performance and determine the required scopes and show the 
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levels  to display  them  in  their  real  for,  so  that  they  could be 
enhances. That would achieve and realize the objectives of the 
educational process and also the objectives of the study.  

The  researcher  also  hopes  to make  use  of  the  educational 
process by teachers, supervisors, and researcher, and to point 
out the weaknesses point and strength points in the evaluation 
of  performance  so  that  we  can  put  them  before  decision‐
makers in the Ministry of education.  
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َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم (
 )َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات

 

 )صدق اهللا العظيم(

 

 )11 جزء من اآلية :المجادلة(
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 )ρ(قال رسول اهللا 
 

 )طلب العلِم فريضٌة على ُآِل ُمسلم ومسلمة(
 

 )ρ(صدق رسول اهللا
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 شكر وإمتنان

 

إلى كل من يسهم في بعث اإلصالة ونقلها من عالم المتخيل المـأمول إلـى               

الواقع الملموس ويسهم في جعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أساساً فـي             

 . العيش بنظرٍة تدُل على أصالة هذا الدين

ـ             رف ُأعرب عن شكري الجزيل إلى جامعة سانت كليمنس التي منحتني ش

 .القبول طالباً في رحابها

ويسر الباحث أن يتقدم بالشكر واإلمتنان إلى األستاذ المتمرس الدكتور أنور           

 .حسين عبد الرحمن المشرف على اإلطروحة لجهوده العلمية

ويشكر الباحث السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة على توجيهاتهم العلمية          

 .ية للبحثالقيمة التي ستزيد من الرصانة العلم

الخبيـر فـي معهـد      / ويشكر الباحث الزميلة الدكتورة نضال متي بطرس      

التدريب والتطوير التربوي، لجهودها العلمية وتوجيهاتها السديدة ورعايتها لي طيلة          

مدة البحث، فكان لها األثر في تسمية إطروحتي هذه،  فضالً عما تفضلت به مـن                

أسـأل اهللا   . ت البحث وسالمة نهجـه    آراٍء علمية ومشورة صادقة ومخلصة عزز     

 .تعالى لها النجاح والتوفيق

ويتقدم الباحث بالشكر إلى السادة الخبراء المحكمين والمختصين، لما قدموه          

 ...من آراٍء علمية صائبة، ومالحظات مهمة زادت من رصانة البحث

ويثمن الباحث الجهود الخيرة للزميلة جنان صالح السعيدي التي قدمت لـي            

يد العون بتهيئة بعض المصادر العلمية التي أغنت البحث، فلها مني أخلص الدعاء             

 .ووافر الشكر
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فـرع  / وال يسع الباحث إال أن يتقدم بوافر الشكر إلى اُألخوة في الجامعـة            

 .األنبار لما بذلوه من جهٍد قيم ومخلص

 

م ويشكر الباحث الزمالء من المعلمين والمعلمات وإدارات المـدارس وقـس          

األولى الـذين أسـهموا     / اإلعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ       

 .معي في إنجاح البرنامج، فلهم مني أخلص المشاعر

وفي الختام يتقدم الباحث بأصدق عبارات المحبـة واإلعتـزاز والعرفـان            

د إنه ِنعم   بالجميل، لمن لم تُذكر أسماؤهم هنا، فلهم مني الدعاء واهللا من وراء القص            

 .المولى وِنعم النصير

 

 الباحث
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 امللخص

التربية ضرورة فردية واٌٌجتماعية على حٍد سواء، إذ إنه ليس بإمكان أي من             

وكلما سلك اإلنسان درباً مـن دروب الحيـاة،          . الفرد أو المجتمع األستغناء عنها    

جيء اإلسالم إمتيازاً للطبقـات     ولقد كانت التربية قبل م    . أحس أهمية الحاجة إليها   

ومع ظهور فجر اإلسالم أصـبحت حقـاً لجميـع          . ذات الجاه أو المال أو السلطة     

الناس، أغنيائهم وفقرائهم، أسيادهم وعبيدهم، نسائهم ورجالهم، وبذلك تنّعم أفـراد           

ــة أو             ــون مهن ــل أن تك ــالة قب ــا رس ــة كونه ــالمي بالتربي ــع اإلس المجتم

 )98، ص1982جي، الديوه .(وظيفة

 منذ لحظاتهـا األولـى      - الدعوة اإلسالمية  -ولم يكن غريباً أن ترافق التربية     

أول معلم في اإلسالم، وكان بدء نزول الـوحي عليـه           ) ρ(وأن يكون نبينا محمد     

وما أن ُأِمر بعد  . له بعد أربعين عاماً من تربيته في المدرسة اإللهية        ) إجازة(بمثابة  

 الرسالة وتحمل تبعاتها حتى اٌٌٌتخذَ لإلسالم أول مدرسة وهـي           نزوِل الوحي بتبليغ  

التي كان يجتمع فيها مع الِقلة القليلة التي آمنت به أول           ) دار األرقم بن أبي األرقم    (

.( الرسالة يتلو عليهم آيات القرآن ويعدهم إعداداًً لتحمل ما ينتظرهم مـن أعبـاء             

 )19ت، ص.الغزالي، د

ي إعالن موقفه من الِعلم والعلماء والتعليم والـتعلم فقـد           لم يتردد اإلسالم ف    و

، 1980الغزالـي،   (أشار اإلمام الغزالي إلى ذلك وبين فضائَل المعلم على المتعلم           

 .مما يؤكد أن الدين اإلسالمي دين نور وعلم ال دين ظلمة وجهل) 162ص

نُكْم َوالَّ         (: يقول تعالى  وا ِم َم َدَرجَ      َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُن وا اْلِعْل ا     ِذيَن ُأوُت ُه ِبَم اٍت َواللَّ

رٌ  َتْعَمُلوَن  فللعلماء منزلة عظيمة في اإلسـالم تلـي منزلـة           ]11: المجادلة   [)َخِبي

رواه البخاري في كتـاب     )) (العلماء ورثة اإلنبياء  ): ((ρ(يقول الرسول   . األنبياء

 الوراثـة لتلـك                  ومعلوم   أنه ال رتبـة فـوق النبـوة وال شـرف فـوق               ) العلم
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ان التربية عملية، مقصودة تعكـس طبيعـة        )163، ص 1980الغزالي،  . (الرتبة

 المجتمع وفلسفته الفكرية وطموحاته مما يتطلب إنشاء مراكز تعليمية وصـروح 

 علمية تربوية تأخذ على عاتقها رعاية 

صـوله الحـضارية      النشء وإعـداده لمـا ينـسجم وفلـسفة المجتمـع وأ           

 )125، ص1977عبود، .(والفكرية

وال يتحقق ذلك اإلعداد إالّ من اإلهتمام بمدخالت هذه العملية المتضمنة المنـاهج             

لتحقـق  . وغيرهـا .. والمدارس والمعلمين وطرائق التدريس والوسائل التعليميـة      

ما يلبي حاجات   الشمولية والتكامل بين العلوم النظرية المعرفية والعلوم التطبيقية، ب        

 .األفراد وينمي ميولهم وإستعدادتهم وقدراتهم

إذن التربية عملية، هادفة، يقوم بها مربون أكفاء، ِإلحداث التغييير المرغوب           

في سلوك األفراد وإتجاهاتهم بما ينـسجم وتـراث األمـة ومنطلقاتهـا الفكريـة               

 عظيم يحتـاج إلـى     والحضارية، وبما يحقق لألمة هويتها وشخصيتها، وهذا أمر ،

جهٍد كبير ال يمكن تحقيقه إالّ بهمة معلمين أكفاء مـؤهلين، يقومـون بـه خيـر                                  

كــاد المعلــم ان يكــون                  : ((رحــم اهللا الــشاعر أحمــد شــوقي إذ قــال. قيــام

 ).77، ص1985الفرا، )) (رسوال

التربوية،اذ يعـد األسـاس فـي       يؤدي المعلم دوراً مهماً وكبيراً في العملية        

الموقف التعليمي، وعلى قدرته وكفاياته يعتمد تفعيل عملية التعليم، وعن طريقـه            

يكتسب المتعلم خبراته ومعارفه وأتجاهاته ومهاراته، ولذا فإن قدرة المعلـم علـى         

العطاء واألداء في آٍن واحد يعد عامل نجاح العمليـة التربويـة بـشكل تكـاملي                

 )82، ص1985لفرا، ا. (وشمولي
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هذا وقد أولت جهود الخيرين عملية التربية والتعليم عناية كبيـرة، بوسـاطة             

إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتربوية، للوقـوف علـى الواقـع التربـوي             

ومستوياته األكاديمية والمهنية، والتي أوصت على تحسين كفايات المعلمين وأدائهم          

وإكمـال دراسـتهم فـي الجامعـات والكليـات                          من خـالل تـأهيلهم أكاديميـاً        

التربوية، وبتأهيلهم مهنياً من خالل دورات تعقد لهم أثناء الخدمـة، ومـن هنـا                              

جاء واجبهم كبيراًً وشامالًًً وعظيماًً بِعظم الرسالة التي يحملونها، والواجبات الجسام 

 الـدعوة إلـى ديـِن اهللا، ونـشر هـدي                  المناطة بهم، فهم ورثة األنبيـاء فـي       

 )115ت، ص.محجوب، د). (ρ(رسوله 

 وقد ظهرت حركة تدريب المعلمين القائمة على أساس الكفاية فـي معظـم دول              

العالم المتقدم، لما في هذه الحركة من آثار إيجابية ظهرت خـالل أداء المعلمـين               

أما هذا البحـث تبـرز      ). 37، ص 1997محمد،  (مهامهم في المواقف التعليمية     

أهميته في بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية في المرحلـة             

اإلبتدائية، والسيما أن مشكلة ضعف أداء معلمي التربية اإلسالمية قد ُأثيرت فـي             

دراسات سابقة وبحوث ميدانية، زيادة على ذلك أن بعضاً مـن معلمـي التربيـة               

مية، ما زالوا يتخذون هذه المادة طريقاً للوعظ والخطابة أثنـاء عرضـهم             اإلسال

، 1997مجـاور،   . (المادة العلمية بنمطية أفقدتْ المادة أهميتها وصلتها بالحيـاة        

 )218ص

من خبرته المتواضعة في التعليم أن من النـسب المرتفعـة فـي             ) الباحث(وبعلم  

رغم من بساطتها ووضوحها، إذ يعتقد  الرسوب كانت مادة التربية اإلسالمية على ال      

 .الباحث أن للمعلمين دوراً كبيراً في هذه الظاهرة السلبية
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في بناء برنامج حاسوبي لتقويم األداء      ) الباحث(وتأسيساً على ما سبق ذكره يأمل       

وتحديد المجاالت الالزمة وبيان مستوياتها إلبرازها بـصورتها الواقعيـة، بغيـة            

 .بما يحقق أهداف العملية التربوية، وأغراض هذا البحثتحسينها أو تعزيزها، 

أن تفيد هذه الدراسة كل من له صلة بالعملية التربوية مـن            ) الباحث(وكذلك يأمل   

معلمين ومشرفين ومديرين وباحثين، وتكشف عن مواطن الضعف وجوانب القوة          

  .في تقويم األداء، لوضعها بين يدي صانعي القرار في وزارة التربية

 

 :ف البحثهد

 :يروم البحث الحالي

بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة اإلبتدائيـة            

 .وأثره على تحصيل تالميذهم

 

 

 :حدود البحث

 :يقتصر البحث الحالي على

معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للصف السادس اإلبتدائي في المدارس          -1

ابعة إلى المديرية العامة لتربية بغداد الكـرخ األولـى للعـام            اإلبتدائية الت 

 .2011-2010الدراسي 

تالميذ الصف السادس اإلبتدائي في المدارس المذكورة فـي الفقـرة أوالً             -2

 .أعاله
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 :إجراءات البحث

من المعلمـين   ) 203(بلغ عدد أفراد مجتمع البحث      : مجتمع البحث وعينته   -1

) 103(معلمة، مـوزعين علـى      ) 143( و معلماً) 60(والمعلمات، بواقع   

 .مدرسة إبتدائية

فـرداً مـن معلمـي التربيـة        ) 24(أما عينة البحث فقد بلغ عدد أفرادها        

 .مدرسة إبتدائية) 24(اإلسالمية موزعين على 

لغرض تقويم أداء أفراد عينة البحث في المجـاالت التعليميـة           : أداة البحث  -2

زة، فقد أعـد الباحـث إسـتمارة        الخاصة بأدائهم، ولعدم وجود قائمة جاه     

فقرة، موزعة على تلك المجاالت، ُأعدت من دراسة        ) 20(مالحظة شملت   

استطالعية وعدد من الدراسات واألدبيات ذات العالقة، وبعد التحقق مـن           

صدق األداة بعرضها على مجموعة من المحكمين، تم اعتمادها في تقـويم            

 .أدائهم

بنى الباحث برنامجاً حاسوبياً لتقـويم      : اءبناء برنامج حاسوبي لتقويم األد     -3

أداء معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة اإلبتدائية في المجاالت التعليمية التي          

ُأعدت في الدراسة، وُأخضعت عملية بناء البرنامج إلجراءات معينة علـى           

 .ما هو موضح في الفصل الرابع

 

 

 :نتائج الدراسة

 :امنه. أظهرت الدارسة نتائج عديدة

المجموعة الضابطة في المجـاالت     / قصور األداء لعينة الدراسة الميدانية     -1

الخاصة بأدائهم والمتمثلة في التخطيط للدرس، تنفيـذ الـدرس، تقنيـات            

 .التعليم، التقويم
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المجموعـة  / فاعلية البرنامج في تقويم األداء لعينـة الدراسـة الميدانيـة      -2

 .التجريبية في المجاالت األربعة أعاله

توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط          إذ  

الدرجة الكلية في األداء للمجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الـضابطة            

 .للمعلمين لصالح المجموعة التجريبية

فاعلية البرنامج في أثر التحصيل البعدي على تالميذ المجموعة التجريبية،           -3

لمجاالت الثالثة الخاصـة بـأداء      إذ توصلت نتائج اإلختبار التحصيلي با     

التالميذ والمتمثلة في مجال آداب التالوة، وأحكام التالوة، وتفسير التالوة،          

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجة الكلية بين تالميذ       

المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة        

 .التجريبية
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 :  مشكلة البحث-أوال

تتخذ التربية اإلسالمية مكانة مهمة في العملية التربوية مما تتضمنه من أبعاد  

روحية وتربوية وعلمية وأخالقية مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية وهي           

يه التربية من بناء الشخصية المتكاملة المتوازنة وتكوين        ذات شأن في ما تسعى إل     

اإلنسان الصالح، ولعالقتها الوثقى بقضايا اإلنسان والمجتمـع وفلـسفة الوجـود            

 )6، ص1994نصيف، . (والمعرفة واألخالق

وإن مجال تدريس التربية اإلسالمية من المجاالت التربوية التي تعد تربية وتهذيباً            

وتعديالً في االتجاهات وغرساً للقيم الفاضلة كالـصدق والوفـاء          وتقويماً للسلوك   

واإلخالص والعدل والرحمة والحب وإحياء الضمائر ومراقبة اهللا تعالى في الـسر           

والعالنية، لذلك قّل البحث العلمي في هذا المجال ألسباٍب عديدة من ضمنها لم تكن              

ما ينبغي وهو كثيـر، علـى   اإلفادة من التراث العربي اإلسالمي في هذا المجال ك     

الرغم من أن هناك عديد من اآلراء التربوية القيمة في هذا المجال مـن العلمـاء                

 )7، ص1999يونس، . (المسلمين الذين إهتموا بأمور التربية والتعليم

ولقد أثيرت مشكلة ضعف معظم معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية في          

ارات الباحث الميدانية للمدارس االبتدائية لكونـه مـشرفاً         أكثر من مناسبة عبر زي    

تربوياً لمادة التربية اإلسالمية، فقد الحظ وجود ضعف في إجادة تـالوة القـرآن              

 -برأي الباحث –الكريم وتفسيره لدى غالبية معلمي التربية اإلسالمية، وهذا يعود          

ربية ممـا أدى إلـى      إلى التفاوت الحاصل بين خريجي معاهد المعلمين وكليات الت        

وجود الفروق الفردية في الكفايات التعليمية وكذلك قصور في مفـردات بـرامج             

 .إعداد هؤالء المعلمين وتدريبيهم 
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 فقد بينـت ضـعف      1981أما ورقة عمل قطاع التربية والتعليم في العراق عام          

ف الكفاية العلمية والمهنية لدى معظم المدرسين والمعلمين وهذا يعود إلـى ضـع            

 ).234ت، ص.الزبيدي، د(إعدادهم 

 إلـى   1993زيادة على ذلك أشارت ورقة عمل ندوة النهوض التربوي عام           

وجود ضعف في الكفايات التدريسية العلمية والمهنية للمدرسين بعامة ولمدرسـي           

 )15، ص1996جمهورية العراق، . (التربية اإلسالمية بخاصة

أساسياً من مصادر إنماء كفايات المعلمـين       ويعد التدريب في أثناء الخدمة مصدراً       

والمدرسين وتطويرها ألنه يسعى إلى تنمية المهارات والقدرات والطاقات اإلنتاجية 

عندهم إلى أقصى حد ممكن، لذا كان من ضمن األنشطة البارزة التـي احتوتهـا               

 من  خطة تعليم القرآن الكريم التي وضعتها وزارة التربية لتدريب األعداد المطلوبة          

البزاز، (معلمي التربية اإلسالمية ومدرسيها في عموم محافظات            القطر                  

 ).4، ص1986

لذا دأبت وزارة التربية على فتح دورات تأهيلية تدريبية وتنشيطية في بغداد            

والمحافظات كافة في مجال تعليم القرآن الكريم وفهمه، إشترك فيها معلمو مـادة             

وها لتنويرهم بطرائق التدريس الحديثة لتدريس هذه المادة        التربية اإلسالمية ومدرس  

المهمة في حياة الطلبة عموماً، فضالً عن ذلك شمول معلمي التربيـة اإلسـالمية              

ومدرسيها بثالث زيارات إشرافية سنوياً في األقل على وفق خطة إشرافية وضعت            

 العراق،  جمهورية.(لهذا الغرض أسوة بزيارات زمالئهم في التخصصات األخرى       

 )130، ص1994

ونظراً إلى أن طرائق التدريس وإجراءاتها تُعد  فعالة ورئيسة لتحقيق هـذه             

األهداف، وتتطلب توافر بعض الخبرات التعليمية الالزمة لتحقيق هـذه المواقـف            
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فضالً عن إعداد المعلمين وتزويدهم بمجموعة من تلك الخبرات العامة والخاصـة            

العملية التربوية وقيادتها وتمكنهم مـن تطـوير مـادتهم          التي تؤهلهم لتأدية مهام     

وطرائق وأساليب تدريسها على وفق أحدث نظريات التعلم والتعليم الحديثة بعد ما            

شهد العصر الحديث الزيادة في طلب المعلومات كونها احدى تكنولوجيا التعليم، لذا 

 العمليـة                  تبرز الحاجة إلى تقويم اسـتخدامها الحـالي ويمكـن تـصحيح مـسار             

 )114، ص1994عبد اهللا، . (التعليمية

وتأسيساً على ذلك تبلّورت مشكلة البحث الحالي بصورتها النهائية في ذهـن            

الباحث، فأختار بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمي التربية اإلسـالمية فـي             

 هـذا مـن بـين       المرحلة االبتدائية وأثره على تحصيل تالميذهم موضوعاً لبحثه       

المشكالت المتعددة التي تواجه تدريس التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية بـسبب           

أنها المرحلة األساسية في المراحل التعليمية، آمالً من خالله تحديد مـستوى أداء             

هؤالء المعلمين ومساعدتهم في تقويم أدائهم وتحسين طرائق تدريسهم فـي مـادة             

 .التربية اإلسالمية

 

 : أمهية البحث-انيًاث

تتخذ التربية منذ القديم مكانة خاصة في حياة المجتمعات واألفراد، وعنـدما            

يتحدث الباحثون عن مكانتها في حياة المجتمعات إنما في حقيقة األمـر يتحـدثون              

عن عالقة حيوية دينامية بين التربية كأداة من أدوات التطوير ووسيلة ال مفر من              

 التقدم الحـضاري وبـين المجتمـع الـذي يعـد البودقـة                             استعمالها في عمليات  

التي تنصهر فيهـا كـل العوامـل اإلنـسانية والحـضارية لألمـم والـشعوب                                

 ).9، ص2000الشبيني، (
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فالتربية هي الوسيلة التي تنقل ثقافة المجتمع إلى اإلنسان من جيل إلى جيـل              

. قافة مجتمعه وتدفع الثقافـة إلـى التقـدم واألزدهـار    وهي التي تعرف المتعلم بث    

فاإلنسان المتعلم هو وحده القادر على إدراك ثقافته وهو في الوقت نفـسه القـادر               

 )109، ص2000الشبيني، . (على تنميتها وتطويرها وتحديثها

إن أوجز تعبير عن أهمية التربية في حياة اإلنسان ما عبـر عنـه اإلمـام                

ومعنى التربية يـشبه فعـل      : ((في كتابه أيها الولد حين قال     ) اهللارحمه  (الغزالي  

الفالح الذي يقلع الشوك، ويخرج النباتات األجنبية من بين الزرع ليحسن نباتـه،             

ويكمل ريعانه، والبد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل اهللا تعالى ألن اهللا قد 

 قـد   -صلى اهللا عليه وسـلم    – إرتحَل   أرسل للعباد رسوالً لإلرشاد إلى سبيله فإذا      

 )63، ص1980الغزالي، . (خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى اهللا تعالى

وتعد كلمة التربية بمفهومها االصطالحي من الكلمات الحديثة التي ظهـرت           

في السنوات األخيرة مرتبطة بحركة التجديد التربوي في البالد العربية في الربـع             

ومـا  . رن العشرين وال نجد استعمالها في المصادر العربية القديمـة         الثاني من الق  

وهي كلها ) التعليم والتأديب والتهذيب(كانت تستعمله هذه المصادر هي كلمات مثل   

 )248، ص1989مرسي، . (مرتبطة بالتربية

فـي  ) التنشئة فـي كالمـه    (وقد وردت كلمة التربية عند ابن خلدون بمعنى         

 )235، ص1970إبن خلدون، . (لك والسلطان وألقابهاالمقدمة عن مراتب الم

وإذا كانت التربية الحديثة تستهدف نمو الشخصية علمياً ونفسياً وجسمياً فإن           

تلك األبعاد السلوكية تنمو على وفق المفهوم اإلسالمي في ظل اإلطار األخالقـي             

سـية فـي    والقيمي والروحي في اإلسالم، وأن أحد أهداف التربية اإلسالمية األسا         
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وكل ذلك في إطار من الخُلُق القـويم        . التهذيب الخُلقُي واإلنساني والصفاء الداخلي    

 )76، ص1979السلطان، . (والحب الصادق

ولذلك كان للعملية التعليمية أثر كبير في تحقيق هذه التربية والتي بـدورها             

: عناصر هـي  تتكون من عناصر عديدة تُعد أساساً لنجاحها وتحقيق أهدافها وهذه ال          

 ).الطالب، المعلم، المنهاج(

ويعد الطالب أحد أهم العناصر في العملية التربوية فهو الهـدف مـن هـذه               

العملية وإن للتعليم أثراً بارزاً يؤديه في بناء الشخصية الجديدة للطالب وإن الطلبة             

ك وإن العامل المشتر. أفراد تخضع تحركاتهم إلى طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه   

 .الذي يحرك الطلبة هو غاية وليس أسلوباً

أما اإلختالف من مجتمع إلى آخر فيتحدد بطبيعة األساليب التـي ينتهجهـا             

الطالب في الوصول إلى تلك الغايات والوصول إلى الحرية والعدالة واإلنـسانية،            

فالتربية ليست فقط غرس عادات وتقاليد جديدة بل تقوم بتحـصين الطالـب مـن               

التقاليد البالية وهي تُِعد طالباً ذا شخصية قوية وصـبورة قـادرة علـى              العادات و 

 )140، ص1983جرادات، . (مواجهة أقسى الظروف

وبناء على ذلك يوضح الباحث أن الطالب وما يمتلكه من خصائص عقليـة             

ونفسية واجتماعية وخُلُقية، وما لديه من رغبة ودافع للتعلم هو األساس في العملية             

، فال يوجد تعلم من دون طالب، وال يحدث تعلم ما لم تتوافر رغبة الطالب              التربوية

في التعلم، وبالنتيجة فالدافع إلى التعلم هو األساس في نجـاح العمليـة التعليميـة               

 . وحجر الزاوية فيها

ويبقى التفاعل المباشر بين المعلم وطلبته هو المحور الرئيس للعملية التربوية           

امل هو األكثر تأثيراً في الحصيلة النهائية التي تمثل مدى تحقق           التعليمية وهذا الع  
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األهداف التربوية لدى المتعلمين، بغض النظر عن الدور الذي توليه كل نظرية من  

 -التقويم الحضاري –أن العمران   : (وكما يقول ابن خلدون   . نظريات المناهج للمعلم  

 ).الضرورة الحاجة إلى المعلمبحاجة إلى العلم والعلم بحاجة إلى التعليم يبرز ب

 

  

 

 

ومن هنا يكون المعلم هو عماد العملية التربوية التعليمية ويبرز أثره الخطير            

وأن كل الجهود التي تُبذل واألمور التـي تُتفـق والمالكـات التـي تعـد                . فيها

والمستلزمات التي تُهيأ وما يسفر عن كل ذلك من أفضل المناهج بكتبها ووسائلها             

زماتها التدريسية المتنوعة ال تؤدي نتائجها المطلوبة والمتوقعة، إن توالهـا           ومستل

معلم ضعيف علمياً ومهنياً غير محب لمهنته وغير مـدِرك لخطورتهـا، وعلـى              

العكس من ذلك فأن مثل هذا المنهج يؤتي ثماره إذا تواله معلـم أحـسن تعليمـه                 

 وأنشطة، بل أن مثـل هـذا        وتفاعل التالميذ مع محتواه من مادة علمية ومهارات       

المعلم قد يتخطى من مجرد التمكن مما هو موجود إلى تطويره وإغنائه وابتكـار              

األساليب الفعالة ليرقى بمستوى تعلم طلبته إلى المستويات المعرفية المتقدمة، فـال            

وإن . يكتفي بالحفظ واالستيعاب، بل ينتقل إلى التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم         

قبل الخدمة  ) تربوياً(ا المعلم ال بد أن يكون مؤهالً تأهيالً جيداً علمياً ومهنياً            مثل هذ 

النفسي ومعنـى   ) اإلعداد(وفي أثنائها، وإضافة بعد آخر لهذين البعدين هو التأهيل          

هذا أن يكون المعلم محباً لمهنة التعليم معتزاً بها ومدركاً ألهميتها وخطورتها ألنها             

)التقدم الحضاري(العمران 
بحاجة إلى

العلم
 بحاجة إلى

التعليم
 بحاجة إلى

المعلم

 )7، ص2000الشبلي، (



 - 30 - 
 

 ببناء اإلنسان علمياً وأخالقياً وبناء المجتمع القوي المتماسـك          ذات عالقة مباشرة  

 )8، ص2000الشبلي، . (القادر على التطور والتقدم

ويتمثل التأهيل العلمي بالتمكن من المادة التي يقوم بتدريسها وما تتضمنه من            

موضوعات رئيسة وفرعية وبإطار أوسع مما تعرضه الكتب الدراسية ليـستطيع           

ه المادة اختصاراً أو إضافة أو إغناء، بما يساعد الطلبة على الـتعلم             التصرف بهذ 

الفعال الذي يحقق لهم تعلماً شامالً لجميع مستوياته مع ثقافة عامة تعزز من مكانته              

أما التأهيل المهني فيتمثل باستيعاب األهداف      . لدى طلبته وزمالئه وأفراد مجتمعه    

مع )  وأهداف المرحلة الدراسية وأهداف المادة     األهداف التربوية العامة  (بمستوياتها  

فهم لسيكولوجية التعلم وفهم لشخصية المتعلم في المرحلة العمرية المعنية ومراعاة           

لنضج الطلبة ودوافع التعلم وعوامل التذكر والنسيان وأهمية الحوافز في الـتعلم،            

المختلفة مـع   والتمكن من فن إدارة الصف واستعمال الوسائل التعليمية واألنشطة          

معرفة شاملة بطرائق التدريس العامة والخاصة بمادته ودراية بأسـاليب التقـويم            

كل ذلك على الصعيدين النظري والتطبيق العملي، ولكي ينجح المعلم في           . المختلفة

تأدية مهامه على الوجه األكمل فأنه يحتاج إلـى تعـاون اآلخـرين معـه ممـا                        

مـع اآلخـرين بالمحبـة وبنـاء العالقـات الوديـة                     يتطلب إتقانه لفن التعامـل      

 ).27-25، ص1980غالب، (معهم

وعلى أية حال فإن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية ونجاحها في             

تحقيق أهدافها، والعامل اإليجابي الذي يجسدها وينقلها من مجال المطامح النظرية           

 ).111، ص2000الكبيسي، (أو التطلعات إلى حيز الواقع الملموس

لقد أصبحت التربية اإلسالمية ضرورة ملحة في هذا العصر، وذلك ألنها 

منبثقة من اإلسالم، والقرآن الكريم هو كتاب اإلسالم العظيم ودستوره األول، ثم 

شارحاً وموضحاً ألحكام القرآن الكريم، الذي ) ρ(يأتي بعد ذلك حديث رسول اهللا 
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روح التربية اإلسالمية والمنهج الذي تستمد منه فلسفتها واٌتجاهاتها التربوية هو 

العامة في تكوين المواطن الصالح وعد العلم فريضة مقدسة على كل مسلٍم 

ومسلمة، فنزلت أول آية من القرآن الكريم على رسوله العظيم تؤكد ذلك، يقول 

الَِّذي  #اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْآَرُم# َخَلَق اْلِإنَساَن ِمْن َعَلٍق#َقاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَل{: تعالى

 ).5-1: سورة العلق (}َْعلََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َيْعَلم #َعلََّم ِباْلَقَلِم

إن فلسفة الدولة بإدخال طرائق تدريس مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية           

بية مع استحداث فروع وأقسام متخصصة في هذا        في معاهد وكليات المعلمين والتر    

المجال جاء ليؤكد ضرورة تطوير تلك األعـداد مـن المعلمـين بمـا يـضمن                            

إكسابهم الكفايات التعليمية الالزمـة لتـدريس المـادة بالمـستوى الـذي يحقـق               

 ).9، ص1988زمزمي، (أهدافها

ل السنة علـى وفـق الخطـة         فضالً عن إقامة دورات تدريبية لمعلمي المادة خال       

المقررة، مما برز جانب مهم هو التطوير النوعي والكمي للهيئة التدريسية ورفـع             

كفاية أدائهم من خالل إجراءات تضمنت صيغ جديدة في إعداد المعلمـين علـى              

مستوى أعلى من اإلعداد العلمي والتربوي من خالل فتح كليات المعلمين والكليـة             

توفير فرص أوسع لتطوير إمكانيات المعلمين عـن طريـق          التربوية المفتوحة، و  

مواصلة الدراسة أثناء الخدمة مع احتفاظهم بأمتيازاتهم المادية والمعنوية، زيـادة           

على النقلة النوعية في تطوير المناهج والكتب الدراسية وطرائق التدريس والسيما           

المجـاالت  في مجال تعليم القرآن الكـريم والتربيـة اإلسـالمية فـضالً عـن               

 ).17، ص1988زمزمي، (األخرى

إن اإلهتمام بالمعلم مطلوب دائماً ألنه عصب العمليـة التربويـة والعامـل             

الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التربية في بلوغ غاياتها وتحقيق دورها في تطوير             

 ).4، ص1989السيد، (الحياة في عالمنا الجديد
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جمتهـا إلـى واقـع ملمـوس،        وهو القادر على تحقيق أهداف التدريس وتر      

فالتدريس يعد من أبرز النشاطات التربوية التي تؤدي إلـى تحقيـق مثـل تلـك                

ولما كان للتدريس عناصر ال يستطيع بغيرها أن يكون فعاالً، كان المعلم            . األهداف

من أبرز تلك العناصر، ألن العملية التدريسية ال يمكن أن تتطور وتؤدي دورهـا              

ت التقنيات الحديثة، ومهما وضعت الفلسفات وترجمـت إلـى          المطلوب مهما تقدم  

مناهج وطرائق وأساليب دون االعتماد على نوع المعلم المعد إعداداً علمياً ومهنياً،            

بمستوى عاٍل من الكفاية تؤهله وتساعده على القيام باألدوار الملقاة علـى عاتقـه              

 ).14، ص1985سعادة، (مربياً ومعلّماً وموجهاً وقائداً

إن قدرة المعلم على أداء هذه األدوار ترتبط بمدى قدرته على إكتساب وأداء             

 ).109، ص1983مرعي، (الكفايات الضرورية الالزمة للقيام بهذه المهام 

ويمثل المنهج في الواقع بعد الطالب والمعلم العنـصر األساسـي للعمليـة             

، ألنه من دون مـنهج تظـل        التعليمية، وال يمكن ألية عملية تعليمية أن تتم إال به         

العملية التعليمية ناقصة مشوشة غامضة المعالم غير محددة وال يمكـن أن تحقـق             

 ). 54، ص1999دوزة، (األهداف التعليمية التي وضِعت من أجلها

مجموعة الخبـرات التربويـة التـي تهيؤهـا             : (ويمكن تعريف المنهج بأنه   

ــس   ــصد م ــا، بق ــا وخارجه ــة داخله ــة للطلب ــو                المدرس ــى النم اعدتهم عل

 ).19، ص2001الوكيل، )(الشامل

وهو الذي يرسم للمدرسة أساليب التدريس وأهدافه ومراحله وما يعطي فـي            

كل عام دراسي، ويعين الموضوعات التي تُعطي لكل مرحلة أو لكـل مجموعـة              

ـ              ن مـواد   بحسب أعمارهم أو ثقافتهم، والنشاط الذي يقوم به الطلبة في كل مادة م

 ).21، ص1992موسى، (التدريس
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فعلى المعلم وكفايته ووعيه بمهماته وإخالصه في أدائها تتوقف عملية تطوير           

المناهج وترجمة أهدافها إلى مواقف تعليميـة، وتطـوير الطرائـق واألسـاليب             

التعليمية، وتحسين وسائل التقويم، وان المعلم الماهر يـستطيع تكييـف طريقتـه             

 لمواقف التدريس المختلفة، فيها يعالج الكثير من عيوب المـنهج أو            التدريسية تبعاً 

وهكذا يسد النواقص ويعالج العيـوب      . صعوبات الكتاب المقرر أو ضعف التالميذ     

 ).21-20، ص1993القدمي، (معتمداً على قدراته وشعوره بالمسؤولية 

لـدى  ويسعى المنهج الحديث من خالل مكوناته السابقة إلى تحقيـق النمـو             

المتعلم في جميع الجوانب العقلية والروحية واالجتماعية الجسمية والنفسية، نمـواً           

يؤدي إلى تعديل سـلوك المـتعلم، ويعمـل علـى تحقيـق األهـداف التربويـة                 

 ).10، ص1996العزيزي، (المنشودة

ويرى الباحث أن هذه النظرة للمنهج تتفق مع النظرة المستمدة مـن اآليـة              

اً       {:اهللا تعالى فيهاالكريمة التي قال  ْرَعًة َوِمْنَهاج نُكْم ِش ا ِم لٍّ َجَعْلَن : المائـدة  ( }ِلُك

إن المنهج المدرسي الذي تتطلبه التربية اإلسالمية يجب أن ينطبع بطابعهـا            ). 48

ويتصف بأهم صفاتها ومميزاتها ويحقق أهدافها ويبنى على أسـسها وتـصوراتها            

 ).177، ص1979النحالوي، (الفكرية عن الكون والحياة واإلنسان

ويعتقد الباحث أنه من دون هذا الفهم والتعرف على أهميـة المـنهج فـأن               

وإن دراسـة   . التطبيقات التربوية ستظل عشوائية وهي أشبه بالممارسات الحرفية       

المنهج لها أسباب جوهرية وذلك ألن التربية اآلن تختلف عنها في الماضـي فقـد               

مهنة أصولها وأسرارها وأخالقياتها وهذه متطلبـات       ولكل  ) مهنة(أصبحت التربية   

البد أن يكون مثقفاً في مجال دعوته وما يحيط به وهو           ) داعية(كل مهنة، والمعلم    

ينبغي أن  ) راٍع(البد أن يتمتع بخصائص الموجه من علم وطرائق، وهو          ) موجه(

عليمية فال  فالمنهج هو مضمون العملية الت    . يعرف الكثير عن استراتيجيات رعايته    
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بد أن يدرس األسس والمعايير التي تُنظم على أساسها هذه المادة وتسلـسلها مـن               

مستوى آلخر ويتعلم من دراسته كيف يتكون الهدف السلوكي وكيف يصاغ، وهو            

البد أن يتمتع بصفات القدوة من حسن الثقافة والعلم وسعة في اُألفق حتـى              ) قدوة(

البد أن يستند في تنفيذه إلى خطة ) مِنفّذ( ثم هو   يحتذي به الدارسون والمحيطون به    

 ).16-13، ص1991إبراهيم، (واضحة وظاهرة 

ويعد المنهج ومكوناته ركناً مهماً ال يقل أهمية عـن الطالـب والمعلـم وإن               

محتوى  مناهج التربية اإلسالمية يتمثل في استيعابها لألهداف، وترابط وحـداتها            

 ). 31، ص1992طه، (ها للمرحلة المعرفية، وتوازنها ومالءمت

 

 

وذلك ألن التربية اإلسالمية تستمد هديها من القرآن الكريم وسـيرة النبـي             

وما قام به السلف الصالح، وفيها نُظم دقيقة وتعاليم سامية تعد اإلنسان            ) ρ(األعظم  

للدنيا واآلخرة، وتُنشئ جيالً قوياً في دينه وعلمه وعمله، يوم عمل بهـا أجـدادنا،         

انوا خير أمة ُأخرجت للناس، نشروا العلم والعمل في العالم ولـم تكـن تربيـة                ك

جامدة، تحد من قابليات النشئ أو تكتب ميولهم ورغباتهم أو تقف حجر عثرة فـي               

نشاطهم فهي تتطور مع الزمن ومتطلباته في حدود الـدين واألخـالق الفاضـلة              

 ).75، ص1982الديوه جي، (والعمل النافع 

إن سـبب جعـل المدرسـة أداة لتحقيـق          ((باحث ما قاله النحالوي     ويؤيد ال 

األهداف ذلك لما تقدمه من تنوع في المادة الدراسية التي تتناسب مـع مـستويات               

الطلبة وأعمارهم في المراحل الدراسية كافة وعلى قمة هذه المواد مـادة التربيـة              

 ).115، ص1979النحالوي، )) (اإلسالمية
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يس في المجال التربوي عن أهمية المنهج في هذا المجال          وال تقل أهمية التدر   

نفسه فقد شُِغَل التربويون قديماً وحديثاً بالبحث في طرائق التدريس ومـن يتتبـع              

تاريخ الفكر التربوي يجده محاوالت متصلة في سبيل الوصول إلى الطريقة المثلى            

ناً أساسياًًً من أركان    للتدريس ولعل سبب هذا االهتمام يعود إلى أن الطريقة تُعد رك          

عملية التدريس ومن ثم فإن نجاح التعليم وفاعليته يرتبطان إلى حد كبيـر بنجـاح               

الطريقة السديدة، وتستطيع الطريقة السديدة أن تعالج كثيراً من ضـعف المـنهج             

الدراسي وتدني مستوى الطلبة، ورداءة الكتاب المدرسي، وغير ذلك من مشكالت           

 ).46، ص1996الحسون، (التعليم 

إن النظرة الحديثة إلى طريقة التدريس تختلف إلى حد كبير عما كان سائداً،             

فقد توصلت الدراسات التربوية مؤخراً إلى أنه ليس هناك طريقة مثلـى تـصلح              

لتدريس كل الموضوعات لجميع الطلبة في مختلف مراحل التعليم فما يناسب بعض  

آخرين، وما يكون ذا فاعلية مع بعضهم قد        الطلبة من أساليب التعليم قد ال يناسب        

 )35، ص1977كمب، (ال يكون كذلك مع غيرهم 

األسـلوب المتسلـسل               : وتعرف الطريقة على وفق النظرة الحديثـة بأنهـا        

المنظم الذي يمارسه المعلم ألداء عملية التعليم لتحقيق الغرض المطلـوب منهـا                        

لومـات فـي قاعـة الدراسـة أو المختبـرات إلـى                             في إتصال المـادة أو المع     

 )115، ص1991محمد، ). (المتعلم

ويجد الباحث أن خير الطرائق لتدريس التربية اإلسالمية هو ما يستوجبه من            

أساليب القرآن الكريم، والسنة النبوية لتربية البشر تربية إلهية نورانية وهـدايتهم            

 .إلى الطريق المستقيم
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العناية بمعلم التربية اإلسالمية وإعداده تنعكس آثاره على الطالب وعلـى           إن  

مستواه العلمـي والتربـوي سـلباً أو إيجابـاً، وإذا مـا صـلُح المعلـم صـلُح                                  

الطالب، وبإصالحه وتوجيهه توجيهاً سليماً يـؤدي إلـى إصـالح أبنـاء األمـة                            

 ).21، ص1990أحياصات، (جميعاً 

إن على معلم التربية اإلسالمية شروطاً يتصف بها، منها أنه يرغب بمهنـة             

التدريس أوالً، ويؤمن بالدين اإلسالمي ومبادئه، وأسس التربية اإلسالمية ويـسعد           

بتدريسها ولديه الرغبة والمقدرة في االستمرار بتدريسها وتطوير نفسه فـي هـذا             

لصالح والتقوى، أي من بـين العناصـر        المجال، ويتم اختياره ممن يشهد إليهم با      

المتسمة بطابع االستقامة الخُلُقية والمتفهمة لروح الدين اإلسالمي الصحيح ومسايراً          

لنواميس التطور البشري ليكون هؤالء المعلمون بالنسبة لتالمذتهم نافذة لالنفتـاح           

 عن  على آفاق العالم الخارجي لما يزخر به من روائع ومبتكرات وإبداعات، فضالً           

كونهم ألسنة صدق تُتِرجم للتالميذ بالقول والفعل عما في هذا الدين من قيم، وألجل              

ذلك يفضل أن يكون معلم التربية اإلسالمية متخصصاً ومتمكناً من مادته، وهذا ما             

أكدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في أثناء إنعقاد ندوة بحث وسـائل              

 اللغة العربية والتربية الدينية في الوطن العربي والتي عقدت          تطوير إعداد معلمي  

 ).43، ص1992موسى،  (1977في الرياض عام 

ولكي يتم تحقيق كل ذلك وجب علينا تقويم الواقع ومعرفة نقاط قوته لدعمها             

وتعزيزها والكشف عن نقاط الضعف فيه لتالفيها، فالتقويم يعنـي معرفـة مـدى              

ة للمادة الدراسية وهو بهذا المعنى يعد جزءاً ال يتجرأ من           تحقيق األهداف المحدود  

المنهج التربوي، وهو أيضاً عملية تحدد قيمة الشيء تحديداً شـامالً للتأكـد مـن                  

سالمة األهداف وكفاية الوسائل ومناسـبة األسـاليب المتبعـة فيـه، كمـا أنـه                              
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لى إنتقال خطواته انتقـاالً صـحيحاً       يطمئن المعلم إلى مسيرة األداء في الدرس وإ       

 ).52، ص1992طه، (هادفاً

لقد أصبح التقويم في أيامنا الحاضرة، عملية تشخيصية وعالجية معاً وأسلوباً           

عملياً يتم من خالله تشخيص دقيق للواقع التربوي، واختيار مدى كفاية الوسـائل             

 التربوي مـن خـالل      واإلجراءات المستعملة واإلفادة من نتائجه في تعديل المسار       

الحلول والمعالجات واقتراح البدائل المناسبة لتسهم جميعاً في تحقيـق األهـداف            

المرسومة للعملية التربوية بأعلى مستويات الفاعلية والجودة، ونظراً إلى أهميتـه           

الكبيرة فليس مبالغاً أن تشهد حركة التقويم التربوي اليوم عصرها الـذهبي، فقـد              

ز االهتمام وملتقى الجهود المكثفة للمؤسسات التربوية في العالم         أصبح التقويم مرك  

 ).40، ص1972سرحان، (المتقدم 

وألن البحث يسعى إلى تقويم أداء معلم التربيـة اإلسـالمية فـي المرحلـة               

تلك المرحلة التي لها أهمية من بين مستويات التعليم المختلفة بوصـفها            . االبتدائية

ن مواصلة تطوير شخصياتهم الجسمية والعقلية والخُلقُية       تهدف إلى تمكين الناشئة م    

والروحية وإكسابهم المهارات واالتجاهات الفكرية والعمليـة الممهـدة لمواصـلة           

 ).34، ص1986جمهورية العراق، (دراساتهم 

وعلى هذا األساس وفي ضوء الحاجة واالهتمام المتزايـد بواقـع تـدريس             

يها الزمة إلى تحـسين طرائـق التـدريس         التربية اإلسالمية أصبحت حاجة معلم    

وأساليبها وجعلها مالئمة للعصر الذي نعيش فيه، بعدما شـهد العـصر الحـديث              

الزيادة الهائلة في طلب المعلومات تحت ظل التقدم التكنولـوجي الـسريع علـى              

استخدام التقنيات الحديثة وإدخال الحاسوب االلكتروني في الحصول على المعرفة          

وظيفها في تحسين نوعية التعليم بإعداد وتدريب المعلمين وتـأهيلهم          والمعلومة وت 
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لذلك وجد الباحث الحاجة ماسة وبالغـة       . تربوياً على أسس نفسية وتربوية جديدة     

 : األهمية إلى الدراسة الحالية لألسباب اآلتية

االهتمام بتعليم القرآن الكريم وفهمه تُعد تربية وتهذيباً وتقويمـاً للـسلوك             -1

 .ق منها مصلحة اإلنسان الفردية واالجتماعيةتتحق

إن مادة التربية اإلسالمية تهتم بمساعدة التالميذ علـى معرفـة التـراث              -2

العربي اإلسالمي وهذا يحقق هدف التربية في مجـال النمـو الروحـي             

 .واالجتماعي للتالميذ

بحسب –عدم توافر دراسة مماثلة لطبيعة البحث وهدفه للمرحلة االبتدائية           -3

 التي تكتسب أهميتها من أهمية المرحلة التي فيهـا تُغـرس            -م الباحث عل

 .بذور مبادئ الدين اإلسالمي وتعاليمه عن طريق التعليم الجيد المثمر

ان النمو السريع للمعرفة وثورة العلم والتكنولوجيـا قـد          : تطّور المعرفة  -4

ارتبط بنظم المعلومات لبرمجة وازدياد قُـدرة اإلنـسان علـى اسـتخدام             

 .الحاسوب في حفظ المعلومات واسترجاعها

 في اسـتخدام الحاسـوب      -بحسب علم الباحث  –تعد هذه الدراسة األولى      -5

 .لتقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية وأثره على تحصيل تالميذهم

 

 :هدف البحث

بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمـي التربيـة         : يروم البحث الحالي إلى   

 .حلة االبتدائية وأثره على تحصيل تالميذهماإلسالمية في المر

 

 : حدود البحث

 : يقتصر البحث الحالي على
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معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للصف السادس االبتدائي فـي المـدارس         

األولى للعـام الدراسـي     / االبتدائية التابعة إلى المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ       

2010-2011. 

 : حتديد املصطلحات

 : التقومي-1

قَوم المعوج إذا عدلَه وأزاَل إعواجه،      : يقال). قَوم(مشتق من الفعل    : في اللغة 

والقوام العدل، والقويم، والقوام العدل، والقويم المعتـدل وقـوم الـسلعة سـعرها              

 ).357، ص1996إبن منظور، (وثمنها

 

 :وفي االصطالح

 ,Phillips(عرفه  -1 )) ية يتقرر بموجبها فاعلية التدريسبأنه عمل((): 1968

)Phillips, 1968, P.203.( 

أنه عملية التثبت أو الحكم على قيمة الـشيء  ((): Good, 1973(وعرفه  -2

 ).Good, 1973,P.209)) (بتثمينه بعناية

بأنه جمع المعلومـات واسـتعماالتها التخـاذ    ((): Hills, 1982(وعرفه  -3

 ).Hills, 1982,P.150 ))(قرارات ببرنامج تربوي

أنه عملية تشخيصية تستهدف الكشف     ((): 1984حسن منصور   (وعرفه   -4

عن مواطن القوة والضعف في موضوع ما، كما أنه عملية عالجية تنسي            

جوانب القوة وتصلح نواحي الضعف وفقاً لألهـداف التـي تـم أساسـها       

 ).13، ص1984منصور، )) (التقويم

دير األهميـة النـسبية للـسمة       إنه تق ((): 1990اإلمام وآخرون   (وعرفه   -5

 ).22ص، 1990،اإلمام)) (المقاسة في ضوء معياٍر ما
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إنه عملية تشخيصية مستمرة تهـدف إلـى         (():1992نشوان،  (وعرفه   -6

إصدار األحكام عما إذا كان النظام التربوي قادراً على تحقيـق أهدافـه،             

هـا  وتستعمل من أجل ذلك البيانات والمعلومات التي يمكن الحـصول علي          

حول النظام التربوي وصوالً إلى تصحيح المسار أو تعديلـه أو تغييـره،             

 ).178ص، 1992نشوان، )) (لبلوغ األهداف التربوية

7-   فهأنه عمليـة منهجيـة تتطلـب جمـع بيانـات            (():2000عالم  (وعر

موضوعية ومعلومات صادقة من مصادر متعددة باستعمال أدوات قيـاس          

غرض التوصل إلى تقديرات كمية، وأدلة      متنوعة في ضوء أهداف محددة ب     

كيفية يستند إليها في إصدار أحكام أو اتخـاذ قـرارات مناسـبة تتعلـق               

 ).31ص، 2000عالم )) (باألفراد
 

 :التعريف اإلجرائي للتقومي

هو عملية إصدار األحكام على أداء معلم التربية اإلسـالمية فـي المرحلـة              

 .االبتدائية باستعمال استمارة المالحظة

 

 : التدريس-2

أنه ضبط سلوك المـتعلم علـى أسـس         ((): 1998القال وناصر،   (عرفه   -1

علمية تتيح تفسير الظواهر والتنبؤ بها والتحكم بسلوك المتعلم للوصـول           

 ).24، ص1998القال،)) (إلى أهداف محددة

أنه الجانب التطبيقي للتعليم، أو أحد أشـكاله         (():1999الحيلة،  (وعرفه   -2

 ال يكون فعاالً إال إذا خُِطط له مسبقاً، أي قد صمم بطريقـة           وأهمها التعليم 

 ).24، ص1999الحيلة،  ))(منظمة ومتسلسلة

أنه عملية تربوية هادفة وشـاملة تأخـذ       (( ):2000الحصيري،  (وعرفه   -3

بوصفها كافة العوامل المكونة للتعلم والتعليم كافة ويتعاون من خاللها كل           
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 المدرسية واألسرة لتحقيق ما يسمى باألهداف      من المعلم والطالب واإلدارة   

 ).23، ص2000الحصيري، (التربوية أو المنهجية 

إنه تقديم المعلومات والنشاطات التي      (():2001قطامي وجابر،   (وعرفه   -4

قطـامي وجـابر،    ))( تُسهل على المتعلمين تحقيق أهداف التعلم الخاصة      

 ).15، ص2001

 :  الرتبية اإلسالمية-3

أنهـا أسـلوب صـناعة اإلنـسان وبنـاء                    ((): 1975اور،  مج(عرفها   -1

المجتمع على أساس من وحدة العقيدة، وقوة الفـضيلة، ومـن ثـم فهـي                          

ليست معارف تقدم اإلنسان وحسب، وليست معلومات يلم بها المتعلم فقط،           

ــلوب   ــا أس ــل    ولكنه ــة العق ــسد، وتربي ــروح والج ــة ال                  لتربي

 ).28-27، ص1975مجاور، )) (والوجدان

أنها إطار فكري يتناول مختلف قضايا      ((): 1987أبو العينين،   (وعرفها   -2

التعليم ومفاهيم التربية في أسسها النظرية ووسائلها العملية ومصدر هـذا           

اإلطار القرآن الكريم والسنة النبوية بصفة رئيسة وثم تأتي الجهود الفكرية           

 ).51، ص1987بو العينين، أ ))(لمفكري اإلسالم

أنهـا تنميـة جميـع جوانـب الشخـصية                        ((): 1999صالح،  (وعرفها   -3

وهـذه              ) ρ(تنمية شاملة متوازنة على وفـق كتـاب اهللا وسـنة رسـوله            

))( غيرهـا التنمية قد تتحقق بتدريس العلوم الشرعية، وقد تتحقق بأسلوب          

 ).17، ص1999صالح، 

 

 :إلجرائيالتعريف ا

تزويد تالميذ المرحلة االبتدائية بمجموعة من العلوم والمعارف والمهـارات          

والـذي  ) القرآن الكريم والتربية اإلسـالمية    (البسيطة والمتمثلة بما يحتويه كتاب      

 .يرمي إلى تنظيم سلوك التالميذ بحسب مبادئ الدين اإلسالمي وتعاليمه السمحة
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 :Performance األداء -4

ما يقوم به الفرد من نشاط شخصي عند        ((): 1973علم النفس،   قاموس  ( -1

 ).Good, 1973, P.739)) (مواجهة مهمة معينة ويؤدي إلى نتيجة

بأنه سلوك قابل للمالحظة ويشكل فرقاً فـي  (() Lindzey, 1973(وعرفه  -2

حياة الطلبة، أي يجعل حياة الطلبـة مختلفـة عمـا كانـت عليـه قبـل                 

 ).Lindzey, 1973, P.181))(تعلمهم

 ,Hornby(وعرفه  -3 عمل مميز أو : ((بأنه : Oxfordفي قاموس ) 1974

 ). Hornby, 1974, P.632))(إنجاز واضح للوصول إلى هدف

 

 :التعريف اإلجرائي

السلوك والممارسات والفعاليات واألنشطة الالزمة لمعلم التربية اإلسـالمية         

 .سالتي يمارسها في داخل الصف لتحقيق الهدف من الدر

 

 :Performance Evaluations تقومي األداء -5

عملية يتم من خاللها تحديد كفايـة العـاملين          (():1978ميري،  (عرفه   -1

ومدى إسهامهم في إنجاز األعمال المنوطة بهم، وكذلك على سلوك العامل           

أو الموظف بتصرفاته في أثناء العمل ومدى التقدم الذي ينجزه في أثنـاء             

 ).16ص 1978Kميري، )) (العمل

أنه العملية التي يتم من خاللها تحديـد         (():1987برعي وآخر،   (وعرفه   -2

ــة                   ــام الموكل ــي إنجــاز المه ــاملين، ومــدى إســهامهم ف ــة الع كفاي

)) إليهم، وكذلك الحكم على سلوك الفرد من خالل تصرفاته في أثناء عمله           

 ).49ص، 1987برعي،(
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أنه العملية التي يتم مـن خاللهـا قيـاس          ((): 1995عبيدات،  (وعرفه   -3

مستوى أداء أعضاء المنظمة وتقويمهم ومعرفة معدالت اإلنجاز الحقيقيـة          

 ).17، ص1995عبيدات، ()) للعاملين في مدة زمنية معينة

 

 

 :التعريف اإلجرائي

هو عملية تحديد مستوى إنجاز معلم التربية اإلسالمية المهام التدريسية فـي            

دائية في ضوء المجاالت التعليمية الالزمة لذلك والمحددة في استمارة المدارس االبت

 .المالحظة التي تم بناؤها في البحث الحالي

 

 : معلم الرتبية اإلسالمية-6

 :   التعريف اإلجرائي  

هو الشخص الذي يعين للتعليم في المدارس االبتدائية وكان متخرجاً من كلية            

البكـالوريوس أو   (ين وحصل على شهادة رسمية      المعلمين أو معاهد ودور المعلم    

وهو معد إعداداً تربوياً، وممن كان قد إجتاز دورة تدريسية في اختصاص            ) الدبلوم

المادة لتعليم مبادئ القرآن الكريم تالوة وتفسيراً، ومدتها شهر واحد وفقاً للتعليمات            

 .التربوية المركزية

 

 : املرحلة االبتدائية-7

 : اإلجرائي     التعريف
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هي مرحلة تعليمية تستقبل التالميذ الذين أكملوا مرحلة رياض األطفال بعمر           

لمواصـلة  ) 1976 لـسنة    118(ست سنوات حسب قانون التعليم اإللزامي رقم        

تعليمهم في الجوانب الدراسية المختلفة، وتكون مدة الدراسة فيها سـت سـنوات،             

ها ووضع الخطط والسياسات التربوية     وتقع على عاتق وزارة التربية مسؤولية فتح      

 . لتطويرها بما يحقق أهداف التنمية

 

 :Teaching Competencies الكفايات التعليمية -8

 :  الكفاية لغة-  أ   

 ). االستغناء عن الغير(وردت في القاموس بأنها 

وكفـــاه الـــشيء كفايـــة أي إســـتغنى عـــن غيـــره، فهـــو                  

 . المساواة: والكفاءة في اللغة). 113ت، ص.الزبيدي، د( كاٍف

أن الكفاءة تقيس الجانب الكمي بينما الكفاية       : والفرق بين الكفاية والكفاءة هو    

 .تقيس الجانبين الكمي والكيفي معاً

للداللة علـى كـم     ) Efficiencyكفاءة  (وفي مجال التعليم يستعمل مصطلح      

 )10، ص1989، غنايم(المخرجات فقط دون الكيف 

 : الكفاية إصطالحًا-ب

 : عرفت الكفاية إصطالحاً تعاريف كثيرة منها

القدرة على عمل شيء أو إحداث نتـاج        (( أنها  ): 1983مرعي،  (عرفها   -1

متوقع وهي أهداف سلوكية محددة تحديداً دقيقاً تـصف كـل المعـارف             

، 1983مرعـي،   )) (والمهارات واالتجاهات التي يعتقد أنها ضـرورية      

 ).21ص
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ــا  -2  ,Housten(وعرفه ــا ): 1974 ــارات                ((بأنه ــارف والمه المع

ــاليب  ــائف  واألسـ ــية ألداء وظـ ــا أساسـ ــد أنهـ                  التـــي يعتقـ

 ).Housten, 1974, P.168)) (المعلم

ــا  -3  ,Webster's(وعرفهـ ــا ): 1972 ــتالك                  ((بأنهـ ــة امـ حالـ

)) هات والمهارات أو القدرة علـى أداء عمـل معـين          المعلومات واالتجا 

)Webster's, 1972, P.34.( 

المعلومـات والخبـرات والمعـارف    (( بأنها   ):1996نجـاح،   (وعرفها   -4

والمهارات التي تنعكس على سلوك المعلم والتي تظهر خالل الدور الذي           

ــي                  ــف التعليم ــع عناصــر الموق ــه م ــد تفاعل ــم عن ــه المعل  يمارس

 ).13، ص1996جاسم، ))( جميعها

 

 

 :التعريف اإلجرائي

هي مجموعة المعلومات والخبرات والمهارات واألنشطة وأنمـاط الـسلوك          

المختلفة التي يمتلكها معلم التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية، والتي يفترض           

 األداة  أن يؤديها في أثناء التدريس، ويمكن مالحظتها وقياسها من خـالل اعتمـاد            

 .التي ستبنيها الدراسة

 

 : Programe الربنامج -10

 : لغة-  أ      

 ).36،  ص1996إبن منظور، ) (هو خطة يختطها المرء لعمل يريده( -1

مـصطفى،  ) (الخطة المرسومة لعمل ما، كبرنامج المدرسـة واإلذاعـة        ( -2

 ). 52، ص1960



 - 46 - 
 

 

 : اصطالحًا-ب

 :     عرفَ البرنامج تعريفات كثيرة منها

 ,Good(عرفه  -1 موجز لإلجراءات والمقررات التعليميـة  ((بأنه  : )1973

والموضوعات التي تقدم أو تعرض من المدرسة خالل مدة محـددة مـن             

 ).Good, 1973,P.449 ))(الزمن

 ,Lindzey(عرفه  -2 مجموعة من األنشطة المنظمة التي يتم ((بأنه ): 1973

 ).Lindzey, 1973, P.800))(التخطيط إليها

نشاط يستهدف تغيير األفراد على نحـو       (( بأنه   ) :1984جابر،  (رفه  وع -3

ما، فيضيف معرفة إلى ما لديهم من معرفـة، ويمكّـنهم مـن أن يـؤدوا         

مهارات لم يكونوا قادرين على أدائها من دونها، ويساعدهم علـى نحـو             

 ).121، ص1984جابر، )) (واستبصار معين
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 :التعريف اإلجرائي

تضم مجموعة من األنشطة التدريبية التي تتناول بعض        هي برامج حاسوبية    

مفردات منهج التربية اإلسالمية من القرآن الكـريم والـسيرة النبويـة وطرائـق              

التدريس والتقويم مقيسة بمدة زمنية محددة تقدم إلى معلمـي التربيـة اإلسـالمية              

 .مالقائمين على تدريس تالميذ الصف السادس االبتدائي بهدف تقويم أدائه
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  :املعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي: مقدمة

سالم هي منهج حياة كاملـة،      من المعلوم أن العبادة بمفهومها الشامل في اإل        

وقيمة العبادة الحقيقية أن تكون استراتيجية سلوك وعمل وفكر قائمة على مـنهج             

واضح التقاء بين الغاية والوسيلة، وبين النظريـة والتطبيـق، واإلسـالم يـشير              

بصراحة في اعتبار العمل عبادة ما دام الفرد اإلنساني على صـلٍة دائمـٍة بربـِه                

لنفسِه وللجماعة فقد ذكر اإلمام الغزالي رحمه اهللا المعلـم بأنـه            ومستهدفاً الخير   

مصدر المعرفة واألدب والفكر، إذ أن االنموذج األمثل يتمثـل بـشخص رسـول       

، فهو المعلم األول الذي رباه اهللا تعالى، إذ اختـاره ُأميـاً ليربيـه علـى                            )ρ(اهللا

ْيِهْم           ُهَو الَّذِ {: فكر اإلسالم ومسلكه قال تعالى     و َعَل ْنُهْم َيْتُل ي َبَعَث ِفي اْلُأمِّيِّيَن َرُسوًال مِّ

ينٍ              َلاٍل مُِّب الجمعة ( }آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َآاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َض

ذلـك  ومعنى التزكية هنا هو التربية وتنشئة المسلمين على فكر اإلسـالم و           ). 2: 

 ).168، ص1980الغزالي، (بالقدوة الحية

فمـن عِلـم    : ((وقد نظر الغزالي إلى عمل المعلم نظرةً مثالية مطلَقة ويقول         

وأكد قيمة اقتران الِعلِم    )) وعمل وعلّم فهو الذي يدعى عظيماً في ملكوت السماوات        

 والمسك  بالعمل، وشبه المعلم بالشمس التي تُضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها،          

الذي يطيب غيره وهو طيب، وبهذه الرؤية المثالية المطلقة إلى عمل المعلم أكـد              

الغزالي على أن من اشتغل بالتعليم فقد تقلّد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً وقد أوجب              

 : على المعلم الوظائف اآلتية

 .الشفقة على المتعلمين -1

 .ال يريد جزاءاً وال شكوراعدم المطالبة باُألجر وأن يعلِّم لوجه اهللا  -2

 .ان يعمل على نصح المتعلمين وزجرهم -3

 .أن يستخدم المعلم التعريض ال التصريح، والرحمة ال التوبيخ -4
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 .أن ال يعمل المعلم على إنقاص قيمة العلوم األخرى -5

 )27-26ت، ص.الغزالي، د(

 

 : الرتبية اإلسالمية-أوال

 :  طبيعتها-1       

أي –بية اإلسـالمية مـن حيـث بنيتهـا المعرفيـة            تعد دراسة طبيعة التر   

الموضوعات التي تتضمنها، ومدى الثقة واإليمان بها، والمصادر التي تشتق منها           

 من األمور التي ينبغـي      -هذه الموضوعات، األساس والفرعي منها، وخصائصها     

لـك  مراعاتها عند بناء مناهج التربية اإلسالمية في المراحل التعليمية المختلفة، وذ          

ألن لكل مادة دراسية منطقها وطريقتها في النظر إلى الوقـائع والظـواهر التـي               

تعالجها، وفي تنظيم هذه الوقائع، ولكل مادة أيضاً تـأثير مختلـف علـى عقـول      

 . التالميذ، وتقدم له نمطاً مختلفاً من التدريب العقلي

م بكـل              والتربية اإلسالمية هي عملية يأخذ بها الناشئون من أبنـاء اإلسـال           

ألوان األنشطة الموجهة في ظل الفكر والقـيم والمثاليـات والمبـادئ اإلسـالمية                        

لتعديل سلوكهم وبناء شخـصياتهم علـى النحـو الـذي يجعـل مـنهم أفـراداً                                

صالحين نـافعين لـدينهم وأنفـسهم ووطـنهم وأمـتهم اإلسـالمية والبـشرية                   

 ).22-21، ص1987الحمادي، (كلها

األسـاس المتـين لحـضارة      ((أن التربية اإلسالمية هي     ) األبراشي(ويرى  

وأن المثل العليا في تلك التربية تتفق مع االتجاهات الحديثة في عـالم             )) المسلمين

التربية اليوم، فقد قدس اإلسالم العلم والعلماء، وسما بالعلم إلى درجـة العبـادة،              

واع التربية جميعها، والسيما التربيـة الروحيـة والدينيـة          وعني العناية التامة بأن   
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والخُلقية، ونادى بالحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين األغنيـاء والفقـراء فـي             

التعليم، وقضى على نظام الطبقات، وفرض طلب العلم على كل مسلم ومـسلمة،             

األبرشـي،  (وأعطاها وسيلة للتعلم، إذا وجدت لديها الرغبة في العلـم واإلقبـال             

 ).24، ص1976

ويرى الباحث أن التربية اإلسالمية علم إخبار وإنشاء وفن وصناعة فـي آٍن             

 وإن قيمة كل . واحٍد وذلك ألنها تمتاز بالشمولية وال تقتصر على جانب واحد

 

إنسان بما يحسن الوصول به إلى درجة أن يكون محسناً وهو أعلى وأرقـى              

 .ما يسعى إليه العمل التربوي

 : خصائص الرتبية اإلسالمية-2

التربية اإلسالمية ربانية المصدر، والتربية اإلسالمية مصدرها خبير عليم لها      

من الخصائص ما يجعلها متميزة عن سائر النظريات التربوية الوضعية ومن أبرز            

 : خصائصها

 .أنها تربية إيمانية -1

 .أنها تربية إنسانية -2

 .أنها تربية شاملة متوازنة -3

 .ة مثالية واقعيةأنها تربي -4

 .أنها تربية فردية اجتماعية -5

 .أنها تربية مرنة ذات أصول ثابتة -6

 . أنها تربية عملية -7

 )80، ص1959إبن تيمية، (
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 : وظائف الرتبية اإلسالمية-3

ال بد لمعلم التربية اإلسالمية أن يتمثل وظائف الـدين فـي حيـاة األفـراد                

الدور المطلوب منها وهذه الوظـائف      والمجتمعات، حتى تُحِقق التربية اإلسالمية      

 :هي

 ).10، ص1992موسى، ) (الوظائف الروحية والنفسية( -

اء         {: قال تعـالى  : الوظائف االجتماعية  - ُضُهْم َأْوِلَي اُت َبْع وَن َواْلُمْؤِمَن َواْلُمْؤِمُن

 ).71: التوبة ( }َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر

اٌت      {: قـال تعـالى   :  العقلـي واإلعـداد الفكـري      التثقيف - َأْرِض آَي ي اْل َوِف

 ).21، 20: الذاريات (}َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَلا ُتْبِصُروَن#لِّْلُموِقِنيَن

ويرى الباحث أن هذه الوظائف تؤكد حقيقة مهمة وهي أن معلمـي التربيـة              

مام اهللا، قبل أن    اإلسالمية بصورة خاصة هم أصحاب رسالة وأمانة يسألون عنها أ         

 .يكونوا أصحاب وظيفة تخضع لألنظمة والقوانين

 

 : وسائط الرتبية اإلسالمية-4

إن التربية اإلسالمية مشروع يسعى إلى توجيه الجيل وتّعهد نمـوه لتحقيـق             

هدف األمة األسمى، وهو ما قد دعانا اهللا سبحانه وتعـالى إليـه لنكـون خيـر                            

لتربية وسائل مادية أو بشرية ذات أثـر معنـوي عظـيم،            أمة ُأخرِجت للناس، ول   

وهناك وسائل معنوية نفسية كاالعتماد على القـصة أو الحـوار أو اإليحـاء أو                          

الجدل بالتي هي أحسن، أو التمثيل باألشياء الحسية أو اإلقتداء وهذه الوسائط هي             

ــسجد، وســ    ( ــة، الم ــسلمة، المدرس ــرة الم ــسلم، األس ــع الم ائل                  المجتم

 ). 120، ص1979النحالوي، ) (اإلعالم
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ْوَن                {: قال تعالى  اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ْأُمُروَن ِب ِر َوَي ى اْلَخْي ْدُعوَن ِإَل ٌة َي َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمَّ

 ).104: آل عمران ( }َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

هذه الوسائط مسؤولة لتحقيق الهدف األسمى للتربية،       ويؤيد الباحث أن جميع     

 .وال يمكن أن تعمل أحداها بمعزل عن األخرى

 

 : فلسفة الرتبية اإلسالمية-5

إنها فلسفة إيمانية تؤكد على إعداد المؤمن ليعبد اهللا ويتقيه في إطاري الكون             

ظرتها المتكاملة  الفسيح والحياة الوسيعة التي تنتهي باآلخرة، وهي فلسفة موحدة، لن         

 قوانينها وفروعها في مجاالت الكون واإلنسان واإلحياء في إطـار           -إلى المعرفة 

 إذ هي تقوم على مبدأ التوازن بين العلوم         -مترابط ال تناقض فيه، وفلسفة متوازنة     

كلها في هذا الكون وبين الترعات المادية واألشواق الروحية لإلنسان، وبين التهيؤ            

 ).205، ص1998زين العابدين، (يا واإلعداد لآلخرة إلعمار هذه الدن

وفلسفة التربية اإلسالمية ترتقي على سائر الفلـسفات الوضـعية التقليديـة            

 : والتقدمية ومستقلة عنها ومما يميز الفلسفة اإلسالمية من غيرها ما يأتي

نهـا  التشابه القائم بين الفلسفة اإلسالمية التربوية والفلسفة المثالية، هو إيما          -1

بأن كل شيء في الكون مخلوق بقدر محكم، وموزونـة سـننه وقوانينـه              

َدرٍ          {: بحكمة الخالق المعجز قال تعالى     اُه ِبَق ْيٍء َخَلْقَن لَّ َش ا ُآ : القمـر   ( }ِإنَّ

49  .( 

) الفلسفة الواقعية الطبقيـة   ( التشابه القائم بين الفلسفة اإلسالمية التربوية و       -2

ل حريته الكاملة في كـشف الواقـع الـذي          وذلك أن كالً منهما يعطي العق     

يعيش فيه وتطويره لما هو أفضل، وحريته الكاملة فـي كـشف قـوانين              
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الكون، ودراسة ظواهر الطبيعة، ودراسة وربط مناهج الدراسة التربويـة          

 .به، في جميع مجاالته االجتماعية والسياسة واالقتصادية

 والفلسفة اإلنـسانية العقليـة،      التشابه القائم بين الفلسفة اإلسالمية التربوية      -3

وذلك باهتمام كل منهما بالعقل في سائر المجاالت المادية واإلنسانية، وفي           

ربط العقل وقدراته في تطوير المناهج الدراسية وتنظيم المواد الدراسـية           

بصورة منطقية واالهتمام بالعلوم اإلنسانية، والعناية بـالفروق الفرديـة،          

ة على اإلنسانية العقلية في استغالل العقـل بعـده          وتفيض الفلسفة اإلسالمي  

أعلى منزلة بعد هدي اهللا تعالى، بل أن هدية بعد التفكير في ما يؤدي إلى               

الخير والحق عبادة يثيب عليها بخير الدارين والتقصير فيه والغفلة تحـل            

ْسَمُع َأوْ        {: عليه نقمة اهللا في الدارين قال تعالى       ا َن ْو ُآنَّ اُلوا َل ا       َوَق ا ُآنَّ ُل َم  َنْعِق

 ).49-26، ص1998الكيالني، ) (10: الملك ( }ِفي َأْصَحاِب السَِّعيِر

التشابه القائم بين الفلسفة اإلسالمية التربوية والفلسفة البراجماتية، وذلـك           -4

بالكشف عن مجاالت النفع في كل ما يفيد اإلنـسان، وباإليمـان بـالتغير              

ى أن كل طيب حالل، وكل خبيث ضار وشرع اهللا تعال  . المستمر في الحياة  

اِت       {: قال تعالى . حرام، لتطوير الحياة إلى ما هو أفضل       ُم الطَّيَِّب لُّ َلُه َوُيِح

كذلك فأن الفلسفتين تـشتركان     ) 157: األعراف  ( }َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئثَ   

 مـن   -وهما الكـون  –في أهمية التجريب واالبتكار لكشف ما أودع فيها         

َه       {: قال تعـالى  . ين وسنن، بهما يسخّر الكون لإلنسان     قوان َرْوا َأنَّ اللَّ ْم َت َأَل

، كـذلك فـأن     )20: لقمـان   ( }َسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرضِ       

الفلسفتين تشتركان فـي احتـرام حريـة األفـراد وقـدراتهم وميـولهم              

هي جميعهـا مـشروعة فـي       واستعداداتهم ورغباتهم وفروقهم الفردية، و    

زين العابـدين،   (اإلسالم لجميع المواطنين على اختالف أديانهم وأجناسهم        

 ). 209، ص1998

ويرى الباحث أن جميع الفلسفات التربوية القديمة والحديثة، لـيس          

خيرها االّ جزء ضئيٌل من الفلسفة التربوية اإلسالمية األشـمل واألعمـق            

 .ة التربوية مع الدارسينغوراً واألحكم في مجال العملي
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 : منهج الرتبية اإلسالمية-6

إن منهج التربية اإلسالمية، شأنه في ذلك شأن كل منهج أو نظام إسالمي في              

االقتصاد أو السياسة أو االجتماع، إذ البد أن يعتمد في تصميمه وتنفيذه ومتابعتـه              

تربية اإلسالمية على مقومات المنهج اإلسالمي العام وخصائصه، لذلك كان منهج ال     

مجموع الخبرات والمعارف والمهارات التي تقدمها مؤسسة تربوية إسـالمية          (هو  

إلى المتعلمين فيها بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسمياً وعقليـاً ووجـدانياً،             

وتعديل سلوكهم في االتجاه الذي يمكنهم من عمارة األرض وترقيتها علـى وفـق              

 ).78، ص1987كور، مد) (منهج اهللا وشريعته

وان منهج التربية اإلسالمية يؤكد عالميـة الـدعوة اإلسـالمية وإنـسانيتها                   

ٌر        {: قـال تعـالى   .. التي قررها اهللا سبحانه وتعالى في قوله الكريم        ا ِذْآ َو ِإلَّ ِإْن ُه

اَلِمينَ  فمنهج التربية اإلسالمية ال يسعى إلى إعداد المواطن        ) 87: سورة ص  (}لِّْلَع

الح، وإنما يسير على وفق ما تقتضيه مبادئ اإلسالم، فيسعى إلى تحقيق هدف             الص

 .أكبر وأشمل، وهو إعداد اإلنسان الصالح أياً كان موطنه

وعلى هذا فإن منهج اإلسالمية ال يقّيد اإلنسان في نطاق حاجاته األرضية أو             

لمعلومـات  الوطنية أو القومية، وإنما يزوده بالحقـائق الثابتـة، والمفهومـات وا           

والمهارات والخبرات المتغيرة، التي تقدره على الربط بين األرض والسماء في آٍن            

واحد، فقيمة العلم تكمن في مدى فائدته في بناء اإلنسان بحيث يكون قادراً علـى               

فالمنهج يربط بـين التقـوى      .  إعادة عمارة األرض وترقيتها في حدود منهج اهللا       

 ).282: البقرة (}ُقوْا الّلَه َوُيَعلُِّمُكُم الّلُهَواتَّ {: والعلم، قال تعالى

ْن         {: ويجعل الِعلم سبيالً إلى معرفة اهللا وخشيته قال تعالى         َه ِم َشى اللَّ ا َيْخ ِإنََّم

اء    اِدِه اْلُعَلَم فالعلم الصحيح هو الذي يـؤدي إلـى معرفـة اهللا           ). 28: فاطر  ( }ِعَب
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طلـب العلـم    ): ((ρ(ل رسـول اهللا     سبحانه وتعالى، وهذا العلم فريضة مقدسة قا      

وبذلك فأن الجهـد    ) 81، ص 1سنن ابن ماجة،ج  ))(فريضة على كل مسلم ومسلمة    

: قال عليه الصالة والسالم   ) 60ت، ص .قطب، د (في طلب العلم جهاد، أي عبادة       

صـحيح  ))(من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَل اهللا لـه طريقـاً إلـى الجنـة               ((

 ).2074، ص4مسلم،ج

ؤكد الباحث حقيقة مهمة وهي أن منهج التربية اإلسالمية فـذ، فريـد،        لذلك ي 

جـسمه وعقلـه ووجدانـه، تربيـة شـاملة          (شامل، متكامل، لتربية اإلنسان كله      

 ).37، ص1977عبود، )(متكاملة

 : مصادر الرتبية اإلسالمية-7

ًة        {: قال تعالى : القرآن الكريم  -أ  َت      َلْوَلا ُنزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَل َذِلَك ِلُنَثبِّ َدًة َآ َواِح

 ).32: الفرقان ( }ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتيًال

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْآَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل        {: قال تعالى : السنة النبوية الشريفة   -ب 

 )20، ص1979النحالوي، ).  (44: النحل ( }ِإَلْيِهْم

 

 

 

 

 :بية اإلسالميةجوانب الرت -8

أجمع معظم الكُتّاب في مجال التربية اإلسالمية أن جوانبها التي تناولت فيها            

 : اإلنسان شملّت أبعاده الثالثة

 ).العقلي(المعرفية  -أ 
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 ).النفسي( الوجداني  -ب 

 ).الحركي والمهني(المهاري  -ج 

 : أما في مجال التربية فيجب أن تكون

 وتربية، ومنهج متفـق عليـه       هناك أسلوب وطريقة،  : بين اإلنسان وربه   -1

 .ومحدد بما جاء في الكتاب والسنة

فرداً أو جماعة أو عالقات بـين مؤسـسات         : بين اإلنسان وأخيه اإلنسان    -2

 .ونظم داخل الدولة

هي حقوقه تجاه نفسه وما يجـب أن يهـتم بهـا            : عالقة اإلنسان مع نفسه    -3

 )177-151ت، ص.محجوب، د. (ويؤديها وقد رسمها اإلسالم أيضاً

 

 أساليب الرتبية اإلسالمية املستمدة من الكتـاب        -9
 :والسنة

يمكن لإلنسان أن يهتدي إلى بعض ما إختطته العناية اإللهيـة فـي القـرآن               

الكريم والسنة النبوية من أساليب مؤثرة، بليغة، ربت النفوس وارتفعـت بـالهمم،             

هـدي  حتى حدت ببعض عشرات من ألوف المؤمنين أن يفتحوا قلـوب البـشر لل             

اإللهي وللحضارة اإلسالمية ومكنّت لهم في األرض في سعتها وفي عمق الزمان            

 : ما لم يتح لغيرها من أمم األرض أن يتمكنوا فيه وهذه األساليب هي

ا            {: قال تعالى : التربية بالوعظ واإلرشاد   -1 ُه َي َو َيِعُظ ِه َوُه اُن ِلاْبِن َوِإْذ َقاَل ُلْقَم

 ).13: لقمان ( }ِه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌمُبَنيَّ َلا ُتْشِرْك ِباللَّ

ن             {: قال تعالى : بالقدوة الحسنة  -2 َسَنٌة لَِّم َوٌة َح ِه ُأْس َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ

 ).21: األحزاب ( }َآاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَآَر اللََّه َآِثيرًا

ا            {: لى قال تعـا   :بالترغيب والترهيب  -3 ْشُر َأْمَثاِلَه ُه َع َسَنِة َفَل اء ِباْلَح ن َج  }َم

 ).160: األنعام (
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 فاإلسالم يستعمل التطبع وسيلة من وسـائل التربيـة، فيتحـول            :بالتطبع -4

 .الخير إلى عادة تقوم بها النفس بغير جهد أو كد أو مقاومة

َصِص بِ           {:  قال تعالى  :بالقصة -5 َسَن اْلَق َك َأْح صُّ َعَلْي ُن َنُق َك      َنْح ا ِإَلْي ا َأْوَحْيَن َم

 ).3: يوسف ( }َهـَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُآنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن

المفلس : أتدرون من المفلس؟ قالوا): ((ρ( قال رسول اهللا :أسلوب الحوار -6

إن المفلس من أمتي من يـأتي يـوم         : فقال. فينا من ال درهم له والمتاع     

 وزكاة ويأتي وقد شتم هذا أو قذف هذا أو أكل مال            القيامة بصالة وصيام  

هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته             

فأن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ُأِخذَ من خطاياهم فُطِرحت عليه             

 ).812، ص1صحيح ومسلم، ج))(ثم طرح في النار

العلمـاء ورثـة    ): ((ρ( قـال رسـول اهللا    : مجالس الصالحين والعلماء   -7

 ).2026، ص1صحيح مسلم، ج))(األنبياء

اال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم منـي       ): ((ρ( قال رسول اهللا     :بالتشويق -8

مجلساً يوم القيامة؟ أحاسنكم أخالقاً والموطئـون أكنافـاً الـذي يـألفون             

 ).388، ص12صحيح ابن حبان، ج)) (ويؤلفون

يومـاً  ) ρ(كنتُ خلَف النبي  : ((، قال )τ(س   عن ابن عبا   :التربية بالتلقين  -9

يا غالم إني اعلمك كلماٍت، إحفظ اَهللا يحفظك، إحفـظ اَهللا تجـده             : ((فقال

 ).613، ص4سنن الترمذي، ج)) (تجاهك

أنه خطَّ خطاً مربعاً    ) ρ(فقد روي عنه    : الوسائل التعليمية والتوضيحية   -10

راً إلى هذا الذي في     وخطَ خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغا        

 هذا اإلنسان، وهذا أجله محيطٌ به وهذا الذي : ((الوسط من جانبه، وقال
 

هو خارج أمله وهذا الخطط الصغار اإلعراض، فأن أخطأه هذا نهشه وإن أخطأه             

 ).2519، ص6صحيح البخاري، ج))(هذا نهشه هذا

 )50-48 ص،1992طه، (
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 : التدريس-ثانيًا

 :فلسفته

لتعليمية لتحقيق التواصل الحضاري للجنس البشري عن طريق        هو الوسيلة ا  

وإنه مناسبة عظيمـة القـدر      . نقل الخبرة والمهارات واألفكار إلى األجيال القادمة      

اللتقاء األجيال ففي أثنائه يلتقي جيل قد نشأ على ثقافة معينة مع جيـل فـي دور                 

. لجيل الماضي ومقاومتهالتنشئة تحكُمه ظروف عصره الثقافية وتدفعه إلى التبرم با 

ولكن الجيلين يلتقيان أثناء التدريس على هدف البذل من جانـب واالنتفـاع مـن               

الجانب اآلخر، يحـددها منفعـة المجتمـع وتحكمهـا مثاليـة التربيـة وسـمو                       

 ).15، ص1973أبو حلو، ( أغراضها

ويخلص الباحث من خالل مما تقدم أن التدريس تجربة متكـررة متنوعـة             

والتدريس ليس . اسة النفس البشرية والمجتمع ومعرفة قدراتها وتأثيرها المتبادل  لدر

نوعاً من العطاء فحسب، يعطي منه المعلم التلميذ بعض حـصيلته مـن الـذكاء               

والمهارة والخبرة وإنما هو كذلك نوع من التبادل العقلي بين طرفين يستفيد كالهما             

 ).85، ص1976بليغ، (تهمن اللقاء فائدة تصقل ذكاءه وتنمي شخصي

 

 :مهاراته

التخطـيط،  (التدريس عملية تتضمن ثالث مهارات رئيسة هـي مهـارات           

ومهارات التدريس هي القدرة على المساعدة في حدوث الـتعلم          ) والتنفيذ، والتقويم 

وتنمو عن طريق اإلعداد والمرور بالخبرات المناسبة وهي تعنـي أداء سـلوكي             

 ).75، ص1977البياتي، (نتائجه معين يمكن مالحظته ومعرفة 
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الظروف واإلمكانـات التـي     (ونتيجة لما تقدم يرى الباحث أن التدريس هو         

يوفرها المعلم كافة في موقف تدريسي معين واإلجراءات التي يتخذها في سـبيل             

 ). مساعدة التالميذ على تحقيق األهداف المحددة لذلك الموقف

ين الطرفين، لكل منهما أدوار يمارسها      ويعد التدريس موقف يتميز بالتفاعل ب     

من تحقيق أهداف معينة، ومعنى هذا أن التلميذ لم يعد سلبياً في موقفه إذ أنه يأتي                

إلى المدرسة ولديه خبرات عديدة كما أنه لديه تساؤالت متنوعة يحتاج إلى إجابات             

اجة إلـى   عنها، وبالتالي فأنه أحوج ما يكون إلى أن يتعلم كيف يتعلم، كما أنه بح             

، 1977البيـاتي،   (تعلم مهارات القراءة واالستماع والنقـد وإصـدار األحكـام           

 ).85ص

 

 :اجتاهات حديثة يف التدريس

تؤكد االتجاهات التربوية المعاصرة على أهمية التعليم الـذاتي الـذي ينقـل             

محور العملية التربوية من المادة الدراسية إلـى التلميـذ نفـسه ويـسلّط عليـه                  

 .ءاألضوا

وأصبح أثر المعلم فيه مرشداً موجهاً للتلميذ المتعلم وهذا جعله يميـل إلـى              

الديمقراطية والمرونة وضيق الفجوة بينه وبين المتعلم وتمكينـه مـن ممارسـة             

اختياره بحرية كاملة مما يساعد على السير قدماً لتحقيق أهدافه على وفق سرعته                      

( ود أو قيود أو دفعِه إلى تعلم ال يرغب فيه         الخاصة في التعليم دون فرض أي حد      

 ).542، ص1986بشارة، 

ويتضح مما تقدم أهمية التعليم الذاتي وذلك ألنه يكشف عن ميـول التلميـذ              

الذاتية واستعداداته وقدراته ومهاراته لغرض التخطيط لتنميتها وتوجيهها على وفق          
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تثير دوافعـه ورغباتـه     ميوله وتتمشى مع حاجاته الذاتية واستعدادات نموه ولتـس        

الشخصية وهذا يساهم في إبراز الفروق الفردية بين التالميذ في الـصف الواحـد              

وإتاحة الفرصة لكل منهم لألنطالق على وفق سرعته الخاصة بالتعليم كما سـاهم             

التعليم الذاتي في تغيير أثر المتعلم والمعلم فأصبح أثر المتعلم أكثر صعوبة ممـا              

سبب المسؤوليات التي فرضت عليه بعد أن أصبح أقل اعتمـاداً           كان عليه سابقاً ب   

 . على المعلم وأكثر مشاركة إيجابية

تحليل المهمة، تعديل الـسلوك، والوحـدات       (ومن األمثلة على التعليم الذاتي      

 ).543، ص1986بشارة، ) (المصغرة، والحقيبة التعليمية، والتعليم المبرمج

 

 :نظريات التدريس

 التدريسية في معظم مدارسنا ومؤسـساتنا التربويـة بـشكل           تجري العملية 

عشوائي غير منظم، ويقوم بعض المعلمين بعملية التدريس بشكل عرضـي دون            

مخطط واضح يسيرون عليه، ثم فهم يتبعون ما يرونه مناسباً معتمدين فـي ذلـك               

الحس والحدس، أو مقلدين في تدريسهم نماذج تعليمية قديمة، وقليـل مـنهم مـن               

وقد يعود السبب في ذلك إلى إفتقار هـؤالء         . حسن هذه العملية أو يوفق في أدائها      ي

المعلمين إلى األلمام بعلم التعليم ونظرياته، وعدم تأهيلهم التأصيل التربوي الكافي           

الذي يعدهم ألن يكونوا معلمين ناجحين في حياتهم المهنية، فمعظم المعلمين فـي             

د المعلمين، أو  من حملة شهادات جامعيـة فـي           مدارسنا هم من حملة دبلوم معاه     

تخصصات مختلفة ومن المعروف أن التخصص في موضوع معين ال يعنـي أن             

ولما كانت مهنة التعليم علماً وفنـاً       . الفرد أصبح قادراً على القيام بمهمة التدريس      

بحاجة إلى دراسة وممارسة ومتابعة وتطوير، كان على المعلم أن يلـم بأحـدث              
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ت في التربية وعلم النفس والتي أهمها نظريات التعليم بما فيها النظرية في             النظريا

 ).33، ص1999دورزة، (التدريس، كيفية توظيفها على أرض الواقع 

 

 :خصائص نظرية التدريس

أن نظرية التدريس   ) نحو نظرية التدريس  (في كتابه   ) 1968(أوضح برونر   

 : ينبغي أن تحقق شرطين رئيسين هما

مرشدة أو موجهة، أي أن تزود المعلم بإرشادات للتدريس الفعال          أن تكون    

 .و تمكنه من تقييم أساليب وإجراءات التدريس

أن تكون عامة غير محددة، أي أن اإلرشادات التي تزود بها المعلم ينبغـي       

 ).102، ص1996الخليلي، (أن تكون عامة، وال تقيده بتفاصيل محددة 

 التدريس هو أن يعرف المعلم كيف ينتقل في         ولعل الهدف من األلمام بنظرية    

أثناء تدريسه من الجانب النظري واستعراض المعلومات، إلى الجانـب التطبيقـي          

أي كيف يجعل من طالبه أفراداً متعلمـين يمارسـون مـا            . وتوظيف المعلومات 

يتعلمون، ويستفيدون مما يتعلمون، وقادرين على إيجاد الـدالالت التربويـة لمـا             

 ).33، ص1999دورزة، (وفائدته التطبيقية يتعلمون 

لذلك يرى الباحث أن الجانب العملي هو جوهر العملية التعليمية، بل ال فائدة             

ألي عملية تعليمية إن هي اقتصرت على حشو ذهن الطالـب بالمعلومـات التـي      

 . سرعان ما تذوب وتتالشي بعد مدى قصيرة من تعلمها

 

 :تدريسخطوات بناء املعلم لنظريته يف ال
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إن مسألة بناء المعلم لنظريته في التدريس هي عملية ذاتية داخلية ولكن هناك          

 : بعض اإلرشادات المهمة التي قد تساعده على القيام بذلك الدور

 .أن يلم المعلم بنظريات وطرائق التدريس المختلفة 

 .تحليل أوجه الشبه واألختالف بين النظريات وطرائق التدريس 

 ).102، ص1996الخليلي، (لمعلم مع النظريات المناسبة مقابلة أهداف ا 

 

 :أصناف نظريات التدريس

 :يمكن تصنيف النظريات التي اهتمت بالتدريس إلى صنفين

 .النظريات السلوكية - أ

 .النظريات المعرفية - ب

 

 

 

 : النظريات السلوآية-أ

تهتم هذه النظريات بدراسة السلوك الظاهري للعملية التعليمية ويرى أنصار          

كيف يمكن أن يخلـق     : (هذه النظريات أن على المعلم أن يجيب عن السؤال اآلتي         

المعلم الدافعية للتعلم لدى المتعلمين وأن روادها يضعون األفتراض اآلتـي حـول             

ان المناهج وطرائق التدريس تعمل على خلق الدافعية        ((المناهج وطرائق التدريس    

على طبيعة العملية التعليمية يـتم علـى        لذا نجد أن الحكم     )) للتعلم لدى المتعلمين  

 :أساس هذا اإلفتراض ومن هذه النظريات
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 : نظرية سكنر-

يظن سكنر أن دراسة العملية التعليمية يعتمد بصفة أساسية على سلوك كـل             

من الطالب والمعلم فيصف التعلم بأنه تعديل في السلوك، ويـصف التعلـيم بأنـه               

 .تشكيل السلوك

عة لنظرية سكنر هو التعلم المبرمج، وكـذلك انتـشرت          ومن التطبيقات الشائ  

األهداف السلوكية تطبيقاً ألفكار سكنر التي تنادي بضرورة أن يسير التعلم عبـر             

 .مراحل قصيرة محددة، بحيث يمهد بعضها لبعض

ومن المأخذ على هذه النظرية تفتيتها للعملية التعليمية وحصرها في إطـار            

لك فهي أهملت جوانب مهمة في العمليـة التعليميـة           استجابة، وبذ  -مفهوم المثير 

وهـذه الجوانـب   ) التفكير واالستدالل والتجريد(المتعلقة بالعمليات العقلية الداخلية  

 ).110-106، ص1996الخليلي، (مهمة شكلت أوجه قصور في هذه النظرية

 

 : نظرية جانيه-

غي علـى   يرى جانيه بضرورة أن يكون التعلم في صورة هرمية، بحيث ينب          

المعلم أن يحدد المهمة النهائية التي ينبغي أن يتعلمها المتعلمـون ويـصيغها فـي               

صورة هدف يوضع في قمة الهرم، ثم يحدد األهداف الفرعية الالزمـة لتحقيـق              

 . الهدف الرئيس، ويضعها أدنى الهدف الرئيس

ومن التطبيقات التربوية التي استفادت من أفكار جانيه، هـي الـتعلم عـن               

وذلك أن المناهج التي صممت على أساس       . ريقة حل المشكالت، التعليم المبرمج    ط

هذه النظرية أكدت تكوين  المهارات العقلية عند المتعلمين بدالً من التأكيـد علـى               

ويؤخذ على هذه النظرية اهتمامها المفرط باسـتعمال األهـداف          . المفاهيم العلمية 
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لوك اإلنساني، فالـسلوك اإلنـساني كـل        السلوكية، ألن ذلك يؤدي إلى تفتيت الس      

متكامــل ولــيس أجــزاءاً متفككــة كمــا تــسعى األهــداف الــسلوكية إلــى               

 ).117-116، ص1996الخليلي، (تأكيده

 

 : النظريات املعرفية-ب

تهتم النظريات المعرفية بدراسة العمليات العقلية الداخلية التي تحدث داخـل           

ذه النظريات أن على المعلم أن يجيب عـن الـسؤال           عقل المتعلم، ويرى أنصار ه    

ومن أهم ما تثيره هذه النظريـات مـن   ) كيف يمكن تفسير دافعية المتعلم؟   : (اآلتي

كيف يتعلم الفرد، كيف يتعلم معارفه؟ لماذا يختلف فرد عن آخر في            : تساؤالت هي 

معارفه على الرغم من أنهما خضعا للظـروف التعليميـة نفـسها؟ ومـن هـذه                

 :ظرياتالن

 

 : نظرية برونر-

يعد برونر من أبرز مناصري التعلم باالستكشاف فهو يرى أن على المعلمين            

وقد ربط برونر النمو العقلـي بـالنمو        . أن يركزوا على الجانب النشط من التعلم      

اللغوي، وليس كما فعل بياجيه بربطه بين النمو العقلي والنمو العمري فيـرى أن              

خالل قدرة الفرد على التعبير عـن األحـداث بالكلمـات           النمو العقلي يتضح من     

والرموز ومن ثم يمكن أن يستدل على النمو العقلي بزيادة قدرة الفرد على التعامل              

 ).68، ص1984جامع، (مع بدائل عديدة في آٍن واحد 

 : نظرية بياجيه-
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يرى بياجيه أن التعليم عملية نشطة، يقوم فيها الفرد في التفاعل مـع بيئتـه               

ومن ثم ينشئ معارفه بنفسِه من خالل ذلك التفاعل مع البيئة أي أن الفـرد يقـوم                 

بعملية إنشاء داخلي للمعرفة، لذا يجب أن يسمح لألطفال بأن يتعلموا بأنفسهم مـن              

أمـا  . خالل التجريب الحسي مع األشياء بحيث يستنتجون المعلومـات بأنفـسهم          

لتعليمية عبارة عن تقديم المعلومـات      النظريات التربوية األخرى ترى أن العملية ا      

 طريقة تـدريس    (*)ولتطبيق نظرية بياجيه ابتكر كاربلس    . للمتعلمين من قبل المعلم   

 ).147، ص1996الخليلي، (دورة التعليم 

 

 : نظرية أوزوبل-

يرى أوزوبل أنه ينبغي عرض المعرفة العلمية على شكل بنية منتقاة بعنايـة             

ة متتابعة، فالمعرفة المنظمة عند أوزوبـل تعـد         دقيقة، بحيث تكون منظمة بصور    

ولذلك نجد أن أوزوبل يعارض تماماً تـدريس المـواد بـصورة            . هدفاً بحد ذاتها  

تكاملية، ويشدد على ضرورة تدريس كل مادة بصورة منفردة، ويعزو ذلك إلى أن             

ولتطبيـق  . تدريس المواد بصورة تكاملية يلغي معالم البنية المعرفية لكـل مـادة           

.  طريقة تدريس تسمى خريطة المفاهيم     (**)رية أوزوبل في الصف ابتكر نوفاك     نظ

وأن تطبيق هذه النظرية يواجهه صعوبة شديدة في المرحلة االبتدائية ألن التعلم في      

وأن قدرات األطفـال    . هذا السن ال يتم من خالل االستقبال وإنما من خالل النشاط          

ة قد تكون ذا أهمية في مرحلتـي التعلـيم          إال أن هذه النظري   . اللغوية تبدأ ضعيفة  

 ).160، ص1996الخليلي، (الثانوي والجامعي 

                                                            

 .الذي قام بتطوير تدريس العلم في المرحلة االبتدائية: روبرت كاربلس (*)
 .رح استعمال خرائط المفهوم لوضع تصور المادة العلميةتهو الذي اق: نوفاك (**)
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 :أهداف تدريس الرتبية اإلسالمية يف املدرسة

 :لتدريس التربية اإلسالمية أهداف عدة منها

 .ترسيخ العقيدة الدينية لخلق المواطن الصالح المتمسك بدينه وعقيدته -1

الميذ ليمكنهم إتباع السلوك المرغـوب      غرس القيم والفضائل في نفوس الت      -2

 .في حياتهم

تنمية روح الوالء والمحبة والرحمة والتسامح واحترام اآلخرين وحقـوقهم           -3

 . وعدم التعصب في نفوس التالميذ

إرشادهم وتوجيههم إلى تراثهم الثقافي اإلسـالمي األصـيل ومـساعدتهم            -4

 .لمواجهة كل ما هو ضار عليهم وهدام لثقافة المجتمع

مية الضمير الحي اليقظ وتطهير قلوبهم وأنفسهم من كل ضاللة ومراقبة           تن -5

 ).205-204، ص2001طعيمة، . (اهللا في السر والعلن

 

 : التقومي-ثالثًا

)  υ(تُعد عملية التقويم قديمة ِقدم اإلنسان نفسه، إذ بدأت مع بداية خلـق آدم               

موقف إختباري، فتفـوق    فبعد أن خلق اهللا تعالى آدم علّمه األسماء ثم وضعه في            

 ).280، ص1967القرطبي، (على المالئكة 

وِني                     {: قال تعالى  اَل َأنِبُئ ِة َفَق ى اْلَمَالِئَك ُهْم َعَل مَّ َعَرَض ا ُث َماء ُآلََّه َم آَدَم اَألْس َوَعلَّ

يُم    َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما عَ   #ِبَأْسَماء َهـُؤالء ِإن ُآنُتْم َصاِدِقينَ     َت اْلَعِل َك َأن لَّْمَتَنا ِإنَّ
َب        #اْلَحِكيُم ُم َغْي ي َأْعَل ْم ِإنِّ َقاَل َيا آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَمآِئِهْم َفَلمَّا َأنَبَأُهْم ِبَأْسَمآِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّك

 ).33-31:لبقرة ا(}السََّماَواِت َواَألْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُآنُتْم َتْكُتُموَن

إن علوم الشريعة ربانية في أصولها، وتتعامل مع اإلنسان بعده كالً متكامالً،            

وتسعى إلى تنمية شخصيته من النواحي الجسمية، والعقلية، والقلبيـة، مستـضيئة            
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بنور الشريعة اإلسالمية، لتحقيق غاية خلق اإلنسان ووجوده، المتمثلة في تحقيـق            

 .الىالعبودية التامة هللا تع

فالتقويم في هذه العلوم البد أن يكون متميزاً ألن التميز هو الهدف العام الذي              

ولقد وقع خلط كبير بين عدد من المصطلحات التربوية التـي تتعلـق             . تسعى إليه 

بعملية التقويم، فتارة يستعمل مصطلح االمتحان، وثانية يتخذ مـصطلح األبـتالء،            

يادة على المصطلح التربوي األكثر شيوعاً وهـو        وثالثة االختبار، ورابعة التقييم ز    

 ).455، ص1994عبيد، (التقويم 

فيقال محن فالناً بمعنى جربه، واألمتحـان بمعنـى         ) محن( من   اإلمتحان -1

 ). 856، ص1982أنيس، (األختبار واألبتالء 

ِه ُأْولَ              {: قال تعالى  وِل اللَّ َد َرُس َواَتُهْم ِعن ضُّوَن َأْص ِذيَن َيُغ ِذيَن    ِإنَّ الَّ َك الَّ ِئ

 ).3: الحجرات ( }اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوى َلُهم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم

ــالى ــال تع اِجَراٍت  {: وق اُت ُمَه اءُآُم اْلُمْؤِمَن وا ِإَذا َج ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

ِإْن َعلِ   اِنِهنَّ َف ُم ِبِإيَم ُه َأْعَل اْمَتِحُنوُهنَّ اللَّ ى   َف وُهنَّ ِإَل ا َتْرِجُع اٍت َفَل وُهنَّ ُمْؤِمَن ْمُتُم
 ).10: الممتحنة ( }اْلُكفَّاِر

مشتق من الفعل بال، فيقال بال الرجل بمعنى إختبره، واألبـتالء           : بتالءاإل -2

 ).71، ص1982أنيس، (بمعنى األختبار 

ولقد وردت كلمة األبتالء ومشتقاتها في القرآن الكريم سبعاً وثالثـين           

نُكْم           {: كلها بمعنى التقويم قال تعالى    مرة،   ِديَن ِم َم اْلُمَجاِه ى َنْعَل َونَُّكْم َحتَّ َوَلَنْبُل

اَرُآمْ     َو َأْخَب َراِهيَم     {: ، وقال تعالى  )31: محمد  (}َوالصَّاِبِريَن َوَنْبُل ى ِإْب َوِإِذ اْبَتَل

اُل       َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس إِ        اَل َال َيَن ي َق ن ُذرِّيَِّت اَل َوِم َمامًا َق
 ).124: البقرة ( }َعْهِدي الظَّاِلِميَن
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والوظائف التـي   . واألبتالء يعني االمتحان واألختبار وهو أمر وتعبد      

قام بها كلها، وكان من جملة األختبـارات        ) υ(كّلف اهللا تعالى بها إبراهيم      

 ).91، ص1967القرطبي، (-ذبح ولده–مالتي أمتحنه اهللا تعالى بها إبراهي

فيقال خَبر الشيء بمعنى عرفَ خبـره علـى         ) خَبر(مشتقة من   : ختباراإل -3

حقيقة، واألختبار بمعنى االمتحان واألبتالء، ومثال ذلك مـا رواه اإلمـام            

 يتخبر عن بدر، بمعنـى      ρكان رسول اهللا    : ((قال) τ(علي بن أبي طالب     

ر قريش، ليـأتوه بأخبـارهم ويقـرر موقفـه          أنه كان يرسل رجاالً في أث     

 ).62، ص1988عبيدات، ))(العسكري بناء عليها

 هو عملية جمع البيانات أو المعلومات عن التلميذ فيما يتصل بمـا             :التقييم -4

 ).503، ص1996الخليلي، (يعرف وبما يستطيع أن يعمل 

ء التقـويم   ويقال قوم الشيء والسلعة بمعنى قيمتها، وجا      ) قوم( من   :التقويم -5

بمعنى الحساب للزمن والسنين والشهور األيام، وتقويم البلدان تعني تحديد          

 ).760، ص1982أنيس، (مواقعها وبيان ظواهرها 

 

 :التقومي يف القرآن الكرمي

تعرض القرآن الكريم لنماذج متعددة من المواقف التعليمية والتقويم المناسب          

ون تقويمها في الحياة الدنيا، ومنها ما يكون        ومن المواقف التعليمية ما يك    . لكل منها 

 :فمن النماذج التقويمية التي وردت في القرآن الكريم. تقويمها في اليوم اآلخر

 لمواقف اختبارية، منها أنه ُأِمر ال يقترب من         υ -آدم– تعريض اهللا تعالى   - أ

َال     َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزوْ     {: إحدى أشجار الجنة، قال تعالى     َة َوُآ ُجَك اْلَجنَّ

اِلِمينَ       َن اْلظَّ ا ِم شََّجَرَة َفَتُكوَن : البقرة ( }ِمْنَها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َوَال َتْقَرَبا َهـِذِه ال

35.( 
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 مع قومه، فقد بعثه اهللا تعالى إلى قومه يدعوهم إلى عبادة υقصة إبراهيم  - ب

اُلوا  {: النار، قال تعالى  اهللا تعالى وحده وترك عبادة األصنام والكواكب و        َق
اُنوا             #َأَأنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيمُ      َأُلوُهْم ِإن َآ َذا َفاْس ُرُهْم َه ُه َآِبي َقاَل َبْل َفَعَل

وَن اِلُمونَ #َينِطُق ُتُم الظَّ ْم َأن اُلوا ِإنَُّك ِسِهْم َفَق ى َأنُف وا ِإَل ــاء ( }َفَرَجُع  -62:األنبي

64.( 
 :يف السنة النبوية املطهرةالتقومي 

مـنهج التقـويم التربـوي فـي            ) ρ(أخذ النبي   : ومن النماذج التقويمية هي    

تعليمه ألصحابه يحفظهم النصوص الشرعية ويختبر إفهامهم لألحكام ومثال علـى       

 دعاء النوم فقد إستبدل البـراء       τيوماً يعلّم البراء بن عازب      ) ρ(ذلك عندما جلس  

أن يقــول الــدعاء كمــا علّمــه                ) ρ(فــأمره ) رســول(مــة بكل) نبــي(كلمــة 

 ). 458، ص1994عبيد، (إياه 

 

 :العالقة بني القياس والتقومي

يهتم القياس بالصورة الكمية أي أنه يقف عنـد مجـرد التقـدير الكمـي أو                

الوصفي للحالة في حين ال يقتصر التقويم على التحديد الكمي للحالة بل أعم مـن               

 .  إذ يذهب للحكم على قيمة الصفات المقاسة بأنها جيدة أو ضعيفةذلك

إذ أن عملية القيـاس سـابقة لعمليـة التقـويم، حيـث يتـضمن القيـاس                                 

إهتماماً بالوسائل دون االهتمام بقيمة مـا يوصـف، فـي حـين يهـتم التقـويم                  

ا وتــدبر أثرهــا كمــا فــي                بالمعــايير ومــدى صــالحيتها ووســائل تطبيقهــ

 ).21، ص1999أبو جاللة، ) (1(المخطط
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 :أثر التقومي يف تطوير العلمية الرتبوية

إذا ما أريد للتقويم أن يكون له أثر في تطوير العمليـة التربويـة، وتعـديل                

التـي  مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فأنه البد من اعتماد منهجيات التقـويم              

تتسم بالشمولية والحركية في تقويم هذه العملية باعتبار أنها تتم عن طريق تفاعـل              

مجموعة من المتغيرات والعوامل التي تؤثر وتتأثر في بعـضها، وان مـن أهـم               

أهداف عمليات التقويم التي تسعى إلى تطوير وتحسين العملية التربوية يكمن فـي             

ادة النظر في كفاءة هذه العملية وفي ما إذا         توفير بيانات تستعمل تغذية راجعة إلع     

 ..كانت ثمة حاجة إلصالح كل أو بعض جوانبها

لكي يتمكن المقوم التربوي مـن       :أثر التقويم في تطوير األهداف التربوية      -أ 

تطوير األهداف البد له من البدء بتقصي العيـوب الـشائعة فـي تحديـد               

رنامج ومقارنته باألهـداف    األهداف ومن ثم إجراء عمليات تقويم لنتائج الب       

 ).43، ص1981المنظمة العربية، (المرسومة 

ال يعتمد تجديـد    : أثر التقويم في تطوير محتوى وطرائق العملية التربوية        -ب 

وتحسين العملية التربوية على محتوى المناهج والمقررات الدراسية والكتب         

 القياس
 القياس

إعطاء أرقاٍم ورموز للظاهرة

 التقويم

 إصدار حكٍم شامٍل 

واضٍح على الظاهرة استناداً 

)1(خططالم

التق ا الق ن القة ال
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يـة فـي    المدرسية فقط، إذ أن طرائق التدريس واستعمال التقنيـات التربو         

. تحصيل محتوى المناهج يعد على قدر كبير من األهمية في هذا المجـال            

والبد من اخضاع هذه الجوانب لعمليات التقويم التي تهدف إلـى اكتـشاف        

مواطن الضعف والقصور فيها وإدخال التعديالت الالزمة عليها كلما دعت          

 ).206، ص1981المنظمة العربية، (الحاجة 

 إن مـا تتطلبـه      :ير طرائق وبرامج إعداد المعلمـين     أثر التقويم في تطو    -ج 

استراتيجية تطوير التربية اإلسالمية من تحديث نواحي الكيف في التعلـيم           

وتجديدها واستيعاب االتجاهات الحديثة فيها إنما يتحقق بكفايات المعلمـين          

وقدراتهم على النهوض بمهماتهم في هذا التطوير ومساهمتهم في تحقيقـه           

ير برامج وأساليب إعدادهم وتربيتهم وجعل مؤسـسات هـذا          ومن ثم بتطو  

، 1979المنظمـة العربيـة،     (األعداد مراكز إشـعاع ومنطلقـاً للتجديـد       

 ).206ص

وال يمكن بأي حال من األحوال إستنباط أو استحداث صيغ جديدة لتـدريب             

وإعداد المعلمين ما لم يكن هناك نوع من التقويم للوضع الراهن يكشف مـواطن              

ويؤكد عدم قدرتها علـى اسـتيعاب       . ف والقصور في برامج اإلعداد الحالية     الضع

 ).4-3، ص1982بوبطانة، (االتجاهات التربوية المعاصرة 

ويؤيد الباحث القول الذي يبين أن برامج اإلعداد والتدريب الموجودة حاليـاً            

اد المعلم  بحاجة إلى مزيد من التطوير والتجديد وال تحتوي غالبية البرامج على إعد           

 .القادر على القيام بتوجيه عملية التعلم نحو األفضل

 

 :إثناء اخلدمةيف   التدريب -رابعًا
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يقصد بالتدريب في أثناء الخدمة بشكل عام زيادة الكفاية اإلنتاجية لألداء في            

المهنة عن طريق إكسابه للعاملين أو تطوير معارفهم ومهارتهم السلوكية المحـددة         

 . في للمهنة التي يمارسونهافي الوصف الوظي

فالتغيرات والتحوالت والتقدم التكنولوجي والتطورات السريعة فـي مجـال          

التخصص والعلوم التربوية تستدعي إيجاد برامج مستمرة للمعلم تزوده بمقومـات           

النمو الذاتي، فليست هناك مهنة يكون استمرار النمو فيها بـالغ األهميـة كمهنـة               

المعلم تتطلب بذل جهود مستمرة ال تتوقـف عنـد بـرامج            التدريس إذ إن كفاية     

إذ البد أن يصاحبها بشكل مـستمر تـدريب بعـد           . اإلعداد في الكليات والمعاهد   

 ).54، ص1986بشارة، (التخرج على ما يستجد من كفايات تعليمية 

) مجموعة برامج منظمـة   (وبناء على ذلك يعرف التدريب أثناء الخدمة بأنه         

وير قدرات ومهارات المعلمين لمواكبة أحـدث التطـورات فـي           تُصمم بقصد تط  

مجاالت المعرفة العلمية والمهنية بما يساعدهم على المـساهمة فـي التحـوالت             

 ). 83، ص1986جمهورية العراق، (االجتماعية واالقتصادية 

يستمد التدريب أهميته أوالً من األهمية االقتـصادية واالجتماعيـة،          : أهميته

قتصادية تتمثل في إثراء الموارد البشرية وتنميتها وتطويرها، واألهمية         فاألهمية اال 

االجتماعية تبدو في رقي األفكار وتنوع المعلومات والمهارات، كما تنبثق أهميـة            

التدريب من القناعة الثابتة التي مفادها أن المنظمات كافة نمت وتضخمت، وأوجد            

النتيجة أدى إلى انخفـاض مـستوى       عجزاً تشكو منه األجهزة الحكومية عادة، وب      

اإلنتاجية لذا أصبح من الضروري تدريب الموارد البشرية كـي يـسايروا هـذا              

 ).27، ص1989مرسي، (التطور والنمو 

 :وللتدريب أثناء الخدمة أهمية بالغة يمكن أن نحصرها فيما يأتي
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تخضع المقررات الدراسية في المجاالت المختلفة إلى عمليـات تطـوير            -1

 . وتحتاج إلى متابعة المعلمين، ألنهم مسؤولون عن تنفيذهامستمرة

نظراً للتقدم التربوي الذي يشهده عصرنا الحالي فـأن الخبـرة الـسابقة              -2

أصبحت قاصرة وغير كافية والبد من التزود بكل ما يستجد من الخبرات            

 .التعليمية

           البد للمعلم الناجح من أن يكتسب كفايات جديـدة إذا كـان يرغـب بـأن                  -3

ال يتخلف عن التطورات الحديثة التي تحدث فـي مجـال اختـصاصه،             

واللحــاق بركــب الحــضارة والتطــورات التكنولوجــة تماشــياً وروح 

 ).123، ص1989السيد، (العصر

 

 :ُأسس ومبادئ التدريب يف أثناء اخلدمة

تدريب المعلمين جزء أصيل ومهمة مستمرة للنظام التعليمي في العـراق            -1

دي إلى انتفاعهم جميعاً من برامج التدريب، فئة بعد فئة باعتبـار            بحيث يؤ 

 .التدريب إلزامياً

التنويع في أنماط التدريب وتعدد وسائله ألمكان شمول أكبـر عـدد مـن               -2

 .المعلمين في نشاطاتها

 .الترابط بين خطط التدريب عبر السنوات الماضية والسنوات الالحقة -3

ريب في أثناء الخدمة وبين برامج اإلعداد       الترابط والتكامل بين برامج التد     -4

 .ما قبل الخدمة بصيغة االستكمال والتجديد

إقرار مبدأ الثواب والعقاب في التدريب حيث يتضمن منح المعلم المتدرب            -5

األول األفضلية عند تقديم النقل واإليفاد والزماالت التدريبية بحسب األسس     

زئي للدورة، في حين يتـضمن      المقررة بهذا الشأن، والتفرغ الكلي أو الج      

العقاب إعادة تدريب الفاشلين أو تحويلهم إلى ِمهن أخـرى، أو اسـترداد             

المبالغ المصروفة عليهم في الـدورة، أو تـأخير تـرفيعهم والعقوبـات             

 .اإلنضباطية في حالة عدم اإللتحاق بالدورة أو التسرب منها
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اً ومعلمـي القـرى     إعطاء األسبقية في التدريب للمعلمين المعينين حـديث        -6

واألرياف وعد اإلشراف التربوي من أهم القنوات لترشيح المتدربين فضالً          

، 1986جمهوريـة العـراق،     (عن االعتماد على البطاقة التدريبية للمعلم     

 ).165-160ص
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 :متهيد

يتناول الباحث بعض الدراسات السابقة كونهـا     في هذا الفصل من الدراسة س      

تُعد األساس العلمي والنظري ألية دراسة، وذلك من خالل اإلفادة مـن إطارهـا              

النظري، ومن األدوات واألساليب التي يستعان بها، وكذلك مـن النتـائج التـي              

وقد حاول الباحث الحصول على دراسات ذات صلة بالبحث الحالي          . توصلت إليها 

فضالً عن كونها قد تـساعد الباحـث علـى          .. حثه، ووضع أساس سليم له    لدعم ب 

استعمال أفضل الوسائل اإلحصائية واإلفادة منها في التحليل والتفـسير ومعالجـة            

 .. النتائج

ونظراً  لكون دراسة الباحث تتناول بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمي            

 : ات السابقة إلى ثالثة محاورالتربية اإلسالمية فقد قسم الباحث الدراس

دراسات في كفاية األداء تهدف إلى تعرف مستوى تقويم األداء في           : المحور األول 

 .مادة دراسية معينة أو غيرها من العوامل المرتبطة به

. لوجود عالقـة مباشـرة    ..  دراسات استهدفت الحاسب في التعليم     :المحور الثاني 

 . ستخدام الحاسبفالبرنامج المقترح سيتم تصميمه با

 . دراسات استهدفت برامج تعليمية: المحور الثالث

حسب تسلسلها الزمنـي    ) العربية واألجنبية (وقد ثبت الباحث تلك الدراسات      

 : وفقاً لما يأتي

 

 : دراسات يف آفاية األداء: احملور األول

 ):Pigge and green, 1978( دراسة -1
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لكفايـات التدريـسية للمدرسـين      تقويم األداء التدريسي والحاجة إلـى ا      (

 )المتخرجين حديثاً

أجريت هذه الدراسة في جامعة بولنك كرين في الواليات المتحدة األميركيـة            

 . ، واستهدفت تقويم األداء التدريسي للمدرسين المتخرجين حديثا1978ًعام

استعمل الباحثان االستبانة أداة لبحثهما، إذ وزعا استبانتين، األولى تـضمنت           

فقرة تمثل كفايات تدريسية للمواد التربوية المطلوبة من تلك الجامعة التـي            ) 26(

فقـرة تمثـل    ) 31(أما الثانية فقد تضمنت     .. يدرسها الطلبة في أثناء مدة اإلعداد     

الفـن، البـايولوجي،    (كفايات تدريسية في المواد العلمية إلعداد المدرسين مثـل          

لى عينة من المدرسـين المتخـرجين       عرضت االستبانتين ع  ) الرياضيات، الكالم 

من المدرسين والمدرسات، أما عينة مديري      ) 770(حديثاً، وبلغت عينة المدرسين     

 .. مديراً) 851(المدارس فقد بلغت 

استعمل الباحثات معامل ارتباط بيرسون، الوسط المرجح والنـسبة المئويـة           

 ..وسائل إحصائية لتحليل نتائج بحثهما

 : لنتائج اآلتيةتوصلت الدراسة إلى ا

 : حاجة المدرسين إلى الكفايات اآلتية -1

 .المحافظة على النظام في الصف -أ 

 . اإلفادة من الوسائل السمعية والبصرية -ب 

 .التأكيد على تفريد التعليم -ج 

وجود عالقة قوية بين حاجة المدرسين للكفاية ومهـاراتهم الفعليـة فـي              -2

 .مجاالتها

 : ل بالكفايات اآلتيةأوضح المدراء أن أهم حاجات مدرسيهم تتص -3

 .بيان موقف إيجابي نحو الطلبة والتعليم -أ 
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 .المحافظة على النظام في النشاطات الصفية -ب 

 .توجيه التعليم توجيهاً فردياً -ج 

    وجود ارتباط عاٍل بين ترتيب مديري المدارس وترتيـب المدرسـين            -4

 .للكفايات التدريسية المطلوبة

عطاء الخبرة العلمية أفضلية لتنمية     أظهرت النتائج أن هناك ميالً واضحاً إل       -5

 ..الكفايات الالزمة مع ضرورة تطابقها مع الكفايات ذات الحاجات الماسة

)Pigge, 1978, P.421( 

 ):Hearig, 1981( دراسة -2

تحديد القدرات العامة لألداء التدريسي النـاجح القـائم علـى الكفايـات             (

 )التعليمية

، واسـتهدفت تحديـد     1981ت عام أجريت هذه الدراسة في جامعة ماركوي     

القدرات العامة الالزمة لألداء التدريسي الناجح القـائم علـى أسـاس الكفايـات              

التعليمية، زيادة على تحديد مدى العالقة بين تلك القدرات واألداء التدريسي الناجح            

 ..في التعليم القائم على أساس الكفايات

كفايـة واسـتعمل    ) 101(نت  استعمل الباحث االستبانة أداة لبحثه، إذ تضم      

أما العينة فقد تكونت من مجموعتين األولـى        .. الخماسي المتدرج ) ليكرت(مقياس  

من المدرسين والمدرسات يستخدمون التربية القائمة علـى أسـاس          ) 120(ضمن  

من المدرسين والمدرسات ال    ) 48(الكفايات، أما المجموعة الثانية فقد تكونت من        

 .يستخدمونها

إليجاد ) T.test(الباحث بياناته إحصائياً باستعمال االختبار التائي       وقد عالج   

 .الفروق بين المجموعتين وسيلة إحصائية لتحقيق نتائج بحثه
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أظهرت النتائج ان المجموعتين نالت درجات عالية فـي القـدرة المعرفيـة             

ـ            ا وكفايات التخطيط وتوفر الكفايات بوصفها متغيرات مهمة في التعليم الناجح، كم

أظهرت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين المجموعتين من الكفايات المهنية            

الموجهة وقد ظهر أن هنالك ستة كفايات لها داللة إحصائية فـي نجـاح عمليـة                

 :التدريس هي

 .القدرة المعرفية -1

 .التخطيط للكفايات -2

 .توجيه الكفايات -3

 .المرونة -4

 .الكفايات المهنية -5

 )Horig, 1981, P.223. (توفير الكفايات -6
 ):1983أمحد الضوي، ( دراسة -3

 )دراسة تقويمية ألداء معلمي العلوم الدينية في ضوء الكفايات التدريسية(

ُأجريت هذه الدراسة في كلية التربية بجامعة األزهـر، وهـي جـزء مـن               

وقد استهدفت الدراسة تشخيص الكفايات التدريسية      .. متطلبات نيل درجة الدكتوراه   

 .. زمة لمعلمي العلوم الدينية، ومن ثم تقويم أدائهم في ضوئهاالال

 :وقد حدد الباحث أهداف بحثه على شكل أسئلة هي

ما أهم الكفايات التدريسية الالزمة لتـدريس علمـي التفـسير والحـديث              -1

 بالمرحلة الثانوية األزهرية؟

 :ولإلجابة على ذلك إتبع الباحث الخطوات اآلتية

دريس علمي التفسير والحديث بالمرحلة الثانويـة       بعد دراسة أهداف ت   

وجوانب التعليم فيها، واإلطالع على المراجع العلميـة المتخصـصة ثـم            
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المالحظة المباشرة لبعض مدرسي التفسير والحديث األكفاء، إلى جانـب          

اإلطالع على بعض التقارير الفنية، والتعرف علـى آراء العـاملين فـي             

 إعداد قائمة بأهم كفايات التـدريس الالزمـة         الميدان، توصل الباحث إلى   

لتدريس علمي التفسير والحديث، ثم اختار الباحث أثنـي عـشر معهـداً             

 . لتطبيق بطاقة المالحظة

ــد اســتعمل الباحــث  ــاط                (وق الوســط المــرجح، ومعامــل ارتب

فأسـفرت نتـائج    .. لمعالجة بياناته إحـصائياً   ) بيرسون، واالختبار التائي  

لبحث عن أن أداء أفراد العينة كان ضعيفاً في معظم الكفايـات الالزمـة              ا

ــة                   ــة الثانوي ــي المرحل ــديث ف ــسير والح ــي التف ــدريس علم لت

 ). 259، ص1983الضوي،. (األزهرية

 

 

 

 دراسة املرآز العربي للبحوث الرتبويـة لـدول         -4
 :1984اخلليج العربي، 

 )سالمية في دول الخليج العربيتطوير تدريس التربية اإل(

استهدفت هذه الدراسة وضع مقترحات لتطوير تدريس التربية اإلسالمية من          

خالل متابعة تطوير وأساليب المرحلتين االبتدائية والثانوية في دول الخليج العربي           

واختيرت عينة من مدرسي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانويـة، وأخـرى مـن             

البتدائية ومعلماتها في الدول األعضاء، فضالً عـن عينـة مـن            معلمي المرحلة ا  

 . المشرفين التربويين لهذه المادة
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واستطلعت هذه الدراسة آراء بعض أولياء األمور ممن يهتمـون بالتربيـة            

اإلسالمية، وممن لهم اهتمامات باألمور الدينية واإلسالمية والنشاطات والمؤسسات         

مراجعة الكتب المقررة في التربية اإلسالمية، ودليل       االجتماعية، وتناولت الدراسة    

توصلت الدراسة إلى نتائج مؤداهـا تحـسين طرائـق          . المعلم الخاص بالتدريس  

التدريس وأساليبه، ومراعاة المنهج الدراسي لقابليات التالميذ، واالهتمام باألهداف         

، 184المركـز العربـي،   . (الوجدانية وبخاصة ما يتعلـق بـالقيم واالتجاهـات        

 ). 104ص

 

 :1992 دراسة سلوى حممد صاحل، -5

 )تحديد كفايات معلمات العلوم الدينية في المرحلة األساسية(

أجريت هذه الدراسة في كلية التربية للبنات في الرياض، وهي جـزء مـن              

واسـتهدفت تحديـد بعـض      . جامعة الملك سعود  / متطلبات نيل شهادة الدكتوراه   

أثناء التدريس لدى معلمات العلوم الدينية بالمرحلـة        الكفايات الواجب توافرها في     

األساسية، إذ أعدتْ الباحثة قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة لمدرسـي المرحلـة            

األساسية معتمدة في ذلك على دراسات سابقة واإلطالع على القوائم الجاهزة، وإلى 

جد في موضوع إعداد    وكل ما است  ) االبتدائية والمتوسطة (أهداف المرحلة األساسية    

زيادة على إطالع الباحثة على خصائص التربية المعاصرة        . المدرس لهذه المرحلة  

 . القائمة على الكفايات

 

وقد استفادت الباحثة منها في إعداد استمارة المالحظة، التي اسـتخرج لهـا             

مـن المدرسـين    ) 47(الصدق والثبات، ومن ثم طبقتها على عينة البحث البالغة          
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كفايات رئيسية، وكل كفايـة تمثـل       ) 7(تضمنت استمارة المالحظة    . رساتوالمد

 :وهي كما يلي.. عدداً من الفقرات التي تمثل الجوانب السلوكية المطلوبة

 .الكفايات الشخصية: أوالً

 .الكفايات العلمية: ثانياً

 .كفايات طرق التدريس: ثالثاً

 .كفايات الوسائل التعليمية: رابعاً

 .ات األسئلةكفاي: خامساً

 .كفايات الملخص السبوري: سادساً

 .كفايات التطبيق: سابعاً

لمعالجـة  ) الوسط المرجح ومربع كاي واالختبار التـائي      (استعملت الباحثة   

 : بياناتها إحصائياً، وقد أسفرت نتائج البحث عن اآلتي

بعد تحليل النتائج تبين أن مستوى توافر الكفايات عند المعلمات التربويـات            

مـن  %) 58(من الكفايات، وبدرجة متوسطة بلغـت     %) 42(درجة كبيرة بلغت    ب

الكفايات، وبالنسبة للمعلمات غير التربويات تبين أن مستوى توافر الكفايات بدرجة           

 . من الكفايات%) 6(من الكفايات، وبدرجة قليلة بلغت %) 94(متوسطة بلغت 

ت توافر الكفايات عند    وبدراسة داللة الفروق اإلحصائية بين اختالف مستويا      

كل مجموعة من المعلمات على حدة من وجهة نظر الموجهات باستعمال تحليـل             

بالنـسبة للمعلمـات    ) 0,001(التباين أن الفروق كانت دالة إحصائياً عند مستوى         

التربويات وغير التربويات، مما يشير إلى التباين الواضـح والكبيـر بـين أداء              
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معرفة أثر التأهيل التربوي في أداء المعلمات للكفايات،        ول. المعلمات لتلك الكفايات  

ثم دراسة داللة الفروق اإلحصائية بين مستويات توافر الكفايات عند مجمـوعتي            

المعلمات من وجهة نظر الموجهات بالنسبة لكل كفاية على حدة، وفي كل مجـال              

                من المجاالت، وفـي كـل الكفايـات مجتمعـة وباسـتعمال االختبـار التـائي                 

صالح المعلمات التربويـات    ) 0,01(تبين وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى        

 ).283، ص1992صالح،(

 

 :1996 دراسة عبد الزهرة وآخرين، -6

 )إعداد معلم التربية اإلسالمية في ضوء الكفايات التعليمية الالزمة(

لتربية اإلسالمية مـن    ُأجريت هذه الدراسة في بغداد، واستهدفت إعداد معلم ا        

 .خالل إعداد قائمة بالكفايات التعليمية الالزمة لهذا المعلم

واستعمل الباحثون مصادر عديدة في تحديد قائمة الكفايات منهـا الدراسـة            

االستطالعية، ونتائج الدراسات السابقة، وبعض القوائم الجـاهزة واألدبيـات ذات           

لخبرة الشخصية للباحثين في هـذا      الصلة بموضوع البحث، وكذلك اعتمدوا على ا      

 .المجال

كفاية، وبعد استخراج الصدق الظاهري لها بعرضـها  ) 93(وبلغت الكفايات  

كفايـة،  ) 61(وحِذفَ بعضها وعِدَل بعضها اآلخر، أصبح عـددها         . على الخبراء 

 :موزعة على سبعة مجاالت هي

 .كفايات الفلسفة واألهداف التربوية -1

 .الكفايات العلمية -2

 .ات الخصائص الشخصيةكفاي -3
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 .كفايات اإلعداد والتخطيط للدرس -4

 .كفايات تنفيذ الدرس وإستثارة لدافعية -5

 .كفايات العالقات اإلنسانية وإدارة الصف وحفظ النظام -6

 .كفايات التقويم -7

أما اإلدارة التي اعتمدت في هذه الدراسة فهي االسـتبانة بوصـفها أنـسب              

. فايات المطلوبة لمعلم التربية اإلسـالمية     األدوات التي يمكن من خاللها تعرف الك      

مديراً، فـضالً عـن     ) 32(اختصاصياً ومشرفاً، و  ) 22(وقد ضمت عينة البحث     

 .من المعلمين والمدرسين) 128(

عولجت نتائج البحث إحصائياً باستعمال معامل ارتباط بيرسـون، الوسـط           

 :المرجح، مربع كاي وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية، أظهرت النتائج أن هنـاك            :أوالً

كفايات فقط  ) 5(فما فوق و  ) 90(كفاية حصلت على وزن مئوي قدره       ) 14(

 .فما فوق) 75(حصلت على وزن مئوي قدره 

كفايات بما  ) 5(أشارتً النتائج إلى أن االختصاصين والمشرفين حددوا أعلى         : ثانياً

 : يأتي

 .يتقن قراءة القرآن الكريم وتالوته، وقراءة األحاديث النبوية الشريفة -1

 .يدرك أن اإلسالم عقيدة وسلوك راٍق -2

 .يحرص أن يكون القدوة الصالحة للسلوك الحسن لطلبته وزمالئه -3

 . يعمل على غرس قيم االنتماء للوطن وحب المواطنة -4

ـ         -5 القيم الروحيـة   يستوعب األهداف التربوية للتربية اإلسالمية ويلـم ب

 .واألخالقية الفاضلة

 : كفايات هي) 5(أما المديرون فقد أشاروا إلى أن أعلى 
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 .يدرك ان اإلسالم عقيدة وسلوك راٍق -1

 .يتقن قراءة القرآن الكريم وتالوته، وقراءة األحاديث النبوية الشريفة -2

 .يجيد تعليم طلبته أصول قراءة القرآن الكريم وتالوته -3

 . التربية اإلسالميةيرغب في تدريس مادة -4

 .يستوعب األهداف التربوية للتربية اإلسالمية -5

 : أما المعلمون والمدرسون فقد حددوا الكفايات الخمس العليا بما يأتي

 .يتقن قراءة القرآن الكريم وتالوته، وقراءة األحاديث النبوية الشريفة -1

 .يجيد تعليم طلبته أصول قراءة القرآن الكريم وتالوته -2

 .م الروحية واألخالقية التي جاء بها اإلسالم الحنيفيلم بالقي -3

 . يرغب في تدريس مادة التربية اإلسالمية -4

، 1996عبـد الرضـا،   .(ومواعيـده  دوامة يشعر بالمسؤولية، وملتزم في    -5

 ).279ص

 

 :1996 دراسة قبيل آودي وآخرين، -7

 )متطلبات تدريب معلم التربية اإلسالمية(

واستهدفت تحديد متطلبـات معلـم التربيـة        أجريت هذه الدراسة في بغداد،      

اإلسالمية لإلفادة في رفع مستوى أدائه وجعله بالمستوى المطلـوب فـي تحقيـق              

األهداف التربوية من خالل تعزيز بنائه المعرفي والعقائدي، وإكسابه اإللمام الكافي 

 .بالكفايات الالزمة لتعليم القرآن الكريم وفهمه

في محافظات  ) الذكور واإلناث (بية اإلسالمية   شمل مجتمع البحث معلمي التر    

) 300(، أما عينتِه فقد شملت 1996/1997بغداد، نينوى، البصرة للعام الدراسي 

بعـد  ) 26(من المعلمين والمعلمات بعدما وجهت استبانة لإلجابة عن فقراتها إلى           

 . أن أصبحت بصورتها النهائية من إجراءات صدقها وثباتها
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ات إحصائياً باستعمال الـوزن المئـوي، ومربـع كـاي           وقد عولجت البيان  

كمؤشرين لترتيب فقرات االستبانة، ومعرفـة داللـة الفـروق بـين اسـتجابات              

 :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية. مجموعات أفراد العينة تبعاً لجنسهم

ضرورة إطالع المعلمين على طرائق تعليم القرآن الكريم وقراءته قـراءة            -1

 .ال اللغة الفصحى والتأكد من مخارج الحروفصحيحة باستعم

معرفة تفسير اآليات القرآنية الكريمة التي يقرؤها للمتعلمـين واسـتيعاب            -2

 .معاني مفرداتها

 .اإلطالع على السيرة النبوية الشريفة -3

 .تعميق معرفتهم بنتائج الرسالة اإلسالمية ودورها اإلنساني -4

ألسـئلة وكيفيـة توجيههـا      إلمامه الكافي باعداد االختباارت وصـياغة ا       -5

 .للمتعلمين

 .استعمال الشواهد واألمثلة عند اإلجابة -6

 .ترجمة األهداف العامة للتربوية اإلسالمية إلى ممارسات سلوكية -7

، 1996كـودي، . (التدريب على ربط المعلومات النظرية بواقع المتعلمين       -8

 ).428ص

 

 :1996 دراسة جناح فاضل جاسم، -8

 )زمة لمعلمي التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائيةالكفايات التعليمية الال(

أجريت هذه الدراسة في بغداد، واستهدفت تحديد الكفايات التعليمية الالزمـة           

 .لمعلمي التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية

) 75(معلماً يتوزعون علـى     ) 150(فرداً، منها   ) 180(شملت عينة البحث    

مـشرفاً تربويـاً    ) 24(مديريات األربـع، وكـذلك      مدرسة ابتدائية مقسمة على ال    

 . موزعين على المديريات األربع بالتساوي
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فقرة مقسمة  ) 92(استعمل الباحث االستبانة أداة للبحث، وبلغت عدد فقراتها         

 : على ستة مجاالت هي

 .مجال األهداف التربوية -1

 .مجال اإلعداد والتخطيط للدرس -2

 .ةمجال تنفيذ الدرس واستثارة الدافعي -3

 .مجال النمو المهني والعلمي -4

 .مجال العالقات اإلنسانية وإدارة الصف والنظام -5

 .مجال التقويم -6

استعمل الباحث الوسط المرجح والوزن المئوي والنسبة المئويـة، معامـل           

 .ارتباط بيرسون، تحليل التباين، وسائل إحصائية لتحليل نتائج بحثه

 :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

مجاالت الكفايات بحسب أهميتها وفقاً لوجهة نظر أفراد عينة البحث          ترتيب   -1

 : كان على النحو اآلتي

 . احتل الترتيب األول-مجال العالقات اإلنسانية وإدارة الصف -

 . احتل الترتيب الثاني-مجال النمو العلمي والتطوير المهني -

 . احتل الترتيب الثالث-مجال تنفيذ الدرس وإستثارة الدافعية -

 . احتل الترتيب الرابع-ال األهداف التربويةمج -

 . احتل الترتيب الخامس-مجال التقويم -

 . احتل الترتيب السادس-مجال اإلعداد والتخطيط للدرس -

ترتيب مجاالت الكفايات بحسب أهميتها وفقاً لوجهة نظر معلمـي التربيـة      -2

 .اإلسالمية كانت مماثلة لرأي عينة البحث

ب أهميتها وفقاً لوجهة نظر مشرفي التربيـة        ترتيب مجاالت الكفايات بحس    -3

 :اإلسالمية كان على النحو اآلتي

 .مجال كفاية العالقات اإلنسانية وإدارة الصف -أ 
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 .مجال كفاية األهداف التربوية -ب 

 .مجال كفاية التقويم -ج 

 .مجال كفاية تنفيذ الدرس واستثارة الدافعية -د 

 . مجال كفاية النمو العلمي والتطور المهني-هـ

 .ال اإلعداد والتخطيط للدرس مج-و  

 وقد أوصى الباحث بإصدار دليل لمعلم التربية اإلسالمية، ويتضمن الكفايات          

التعليمية  فضالً عن اإلفادة من قائمة الكفايات المعدة في هذا البحث عن تـصميم               

برامج إعداد معلمي التربية اإلسالمية، وعند تخطيط برامج تـدريبهم فـي أثنـاء              

 ).330-317، ص1996م، جاس(الخدمة 

 

تعليـــق الباحـــث علـــى الدراســـات املتعلقـــة 
 :بالكفايات

يحاول الباحث مناقشة الدراسات السابقة التي عرضت خالصاتها فيما تقـدم،           

والتي أفادت الباحث في تقديمها نماذج ألهداف وأساليب وإجراءات ونتائج متعددة           

فوائد متعـددة فـي إغنـاء       في مجتمعات مختلفة، واتخذت صيغاً علمية كانت لها         

البحث الحالي وعمقت الرؤية النظرية للباحث في إطار موضوع البحـث، ومـن             

 : خالل مراجعة الباحث لتلك الدراسات استطاع أن يستخلص المعالم اآلتية

اختلفت الدراسات في أهدافها من حين تناولهـا موضـوع الكفايـات، إذ              -1

م مثـل دراسـة     اعتمدت بعض الدراسات علـى الكفايـات بـشكل عـا          

)Hearig,1981 (       ودراسات أخرى اعتمدت على تحديد الكفايات التعليمية

وبعـض الدراسـات    ) 1996عبد الزهـرة،    (أو التدريسية، مثل دراسة     

استهدفت تقويم أداء المدرسين في ضوء الكفايات التدريسية مثـل دراسـة       
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، وبعض الدراسات استهدفت تحديد متطلبـات تـدريب    )1983الضوي،  (

م التربية اإلسالمية وإعداده في ضوء الكفايات التعليمية مثـل دراسـة            معل

 ).1996كودي، (

ويرى الباحث أن يحثه يوافق معظم هذه الدراسات، إذ أنه يرمـي             

إلى تقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية من خالل بناء البرنامج الحاسوبي           

 .المقترح

طرقت إليها بحيـث شـملت      تباينت الدراسات في المراحل الدراسية التي ت       -2

سلوى محمد صـالح،    (كدراسة  ) االبتدائية والمتوسطة (المرحلة األساسية   

أما الدراسة  ). 1983الضوي،  (، وكذلك المرحلة الثانوية كدراسة      )1992

 .الحالية فقد أجريت على معلمي المرحلة االبتدائية

اعتمـدت  تنوعت الدراسات في عيناتها من حيث فئاتها وأفرادها، فمنها ما            -3

كمــا فــي دراســة ) المدرســين(علــى أعــضاء الهيئــة التدريــسية 

)Hoarig,1981 (  ودراسة)  ،1992سلوى،  (ودراسة  ) 1983الضوي( ،

، ومنهـا مـا     )1996كودي،  (ومنها ما اعتمد على المعلمين مثل دراسة        

اعتمد على المشرفين التربويين والمدرسين والمعلمين، كما فـي دراسـة           

)Pigge  and  Green,1978 ( ودراسة)   ،أمـا  ). 1996عبـد الزهـرة

بالنسبة للدراسة الحالية فقد اعتمدت معلمي التربية اإلسـالمية ومعلماتهـا           

 .فقط

 

 :دراسات استهدفت احلاسب التعليمي: احملور الثاني

 ):1999( دراسة زياد عبد اهللا -1

 أثر استخدام الحاسوب في إتقان أحكام التالوة والتجويد لدى        (وهي بعنوان   

 )عينة أردنية
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طبقت هذه الدراسة على طلبة الصف العاشر األساسي بعمان، أجرى الباحث           

اختبارين األول نظري والثاني شفوي وهو عبارة عن نصوص من القرآن الكريم            

 .يتلوها الطالب ويتم تسجيلها وتفريغها في نماذج خاصة

 : وتوصلت الدراسة إلى ما يلي

إلى التدريس باسـتخدام الحاسـوب فـي        وجود فروق دالة إحصائياً تعزى      

األظهار، اإلقالب، القلقلة، أما االختبـار      : االختبار النظري لكل من أحكام التالوة     

الشفوي فالفروق دالة إحصائياً في جميع األحكـام لـصالح التـدريس باسـتخدام              

 )307، ص1990زياد، . (الحاسوب

 

 ):2001صاحل والعياصرة ، ( دراسة -2

 ) الحاسب في تعلم التالوةأثر(وهي بعنوان 

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام الحاسب اآللي في تعليم تالوة القرآن            

واتبع الباحثان المنهج التجريبي وطبقت الدراسة على طلبة الصف الثالـث           . الكريم

ودرسـت المجموعـة التجريبيـة      . االعدادي في إحدى المدارس الخاصة بعمان     

لذي حل محل المعلم في الحصص المخصـصة للـتالوة          باستخدام الحاسب اآللي ا   

وتمثلت أبرز النتـائج التـي      . بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية     

 :توصلت إليها الباحثان فيما يلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعات          - أ

 .تجويدالضابطة لصالح المجموعة التجريبية في التالوة وال

عدم وجود فروق دالة إحـصائياً تعـزى إلـى اخـتالف المـستوى              - ب

 .التحصيلي في التربية اإلسالمية
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وأوصى الباحثان باالعتناء بالبرامج الحاسوبية، وباختبار البرامج المحوسبة        

 )417، ص2001عياصرة، . (التي تحقق أهداف المنهج

 

 ):2001رابعة حممود ، ( دراسة -3

 بين أسلوبين في استخدام الحاسوب التعليمـي علـى          مقارنة(وهي بعنوان   

 )تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة التالوة والتجويد

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الحاسوب التعليمي علـى            

تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة التالوة والتجويد، والمقارنـة بـين             

 . معي والمجموعاتطريقة التدريس الج

 :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء المجموعتين لـصالح مجموعـة             -أ 

 .التعليم المحوسب بالمجموعات

 .وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى الجنس -ب 

وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى التفاعل بين طريقة الـتعلم والجـنس              -ج 

 .لصالح اإلناث

استخدام التعليم المحوسب بالمجموعـات يـشكل دافعيـة إلـى الفهـم             ان   -د 

 . واالستيعاب للمفاهيم المختلفة أثناء المشاركة الجماعية الفاعلة

وأوصت الباحثة بإجراء دراسات مشابهة على صفوف أخرى، وعلى فروع          

التربية اإلسالمية األخرى مثل السيرة النبوية والحديث الـشريف، وبعقـد دورات            

بية لمعلمي التربية اإلسالمية، وبتوفير الكوادر البشرية المتخصصة من أجـل           تدري

تصميم البرامج التعليمية المحوسبة عن طريقة عقد دورات تدريبية للمعلمين الذين           
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يحملون مؤهالت في مجال الحاسوب لتدريبهم على إنتاج برامج تعليمية لمـساعدة            

 )297، ص2001رابعة، .(ها للطلبةالمعلمين في إعداد البرامج التعليمية وعرض

 ):2004ملحم، ( دراسة -4

أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تحـصيل طلبـة الـصف           (وهي بعنوان   

/ السابع في مدارس مديرية عمان الثانية لمقرر التالوة والتجويد محافظة عمان          

 ).األردن

ل وهدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تحـصي          

وقام الباحث ببناء اختبار    . طلبة الصف السابع األساسي في عمان في مقرر التالوة        

فقرة وتطبيقه قبل التجربـة     ) 25(تحصيلي من نوع االختبار من متعدد يتكون من         

 :وأظهرت الدراسة النتائج التالية.. وبعدها على المجموعتين التجريبية والضابطة

الطريقة لصالح المجموعة التجريبيـة     وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى        -أ 

 ).التي استخدمت الحاسوب التعليمي في التدريس(

 .وجود فروق دالة إحصائياً لصالح اإلناث في المجموعة التجريبية -ب 

 .وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى التفاعل بين الجنس والطريقة -ج 

لدراسية  وخلص الباحث بتوصيات أهمها ضرورة حوسبة التعليم في المواد ا         

 )305، ص2004ملحم، . (المختلفة

 

التعليق على الدراسات املتعلقة بتوظيـف احلاسـب        
 :التعليمي

تناولت هذه الدراسات استخدام برامج الحاسوب في تدريس مقـرر الـتالوة            

 : والتجويد، وتتفق مع دراسة الباحث فيما يلي
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 .سالميةأنها جميعاً في مجال التالوة والتجويد ضمن مادة التربية اإل -1

 .أنها تناولت توظيف الحاسوب في تدريس القرآن الكريم -2

 .أن هذه الدراسات هدفت إلى تعرف أثر البرنامج الحاسوبي على التحصيل -3

 : وتختلف هذه الدراسات عن دراسة الباحث فيما يلي

أن هذه الدراسات جميعها تتعلق بالطالب، أما دراسة الباحث فهـي تتعلـق        -1

 .بالمعلم والطالب معاً

أن هذه الدراسات جميعها اعتمدت على تطبيق برامج مصممة سابقاً، أمـا             -2

 . دراسة الباحث فستقوم على بناء البرنامج الحاسوبي

وسيفيد الباحث من هذه الدراسات فيما يتعلق بمحور تقنيـات التعلـيم وفـي        

 .إجراءات استخدام الحاسوب في التعليم

 

ج دارسـات اسـتخدمت بنـاء بـرام       : احملور الثالـث  
 :تعليمية

 ):1989حممد أمحد السيد، ( دراسة -1

 )بناء برنامج إلعداد مدرسي المرحلة الثانوية قائم على الكفايات األدائية(

أجريت هذه الدراسة في جمهورية مصر العربية، وهي جزء من متطلبـات            

وأستهدفت بناء برنامج إلعداد مدرسـي      . جامعة عين شمس  / نيل شهادة الدكتوراه  

لثانوية يقوم على الكفايات التدريسية األدائية، إذ أعـد الباحـث قائمـة             المرحلة ا 

بالكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي المرحلة الثانوية معتمـداً فـي ذلـك علـى              

دراسات سابقة، واإلطالع على القوائم الجاهزة، وإلى أهداف المرحلـة الثانويـة            

في هذه المرحلـة التعليميـة،      وطبيعة تلك المرحلة ووظيفتها، ومتطلبات المجتمع       
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زيـادة علـى إطـالع      .. وكل ما استجد في موضوع إعداد المدرس لهذه المرحلة        

 . الباحث على خصائص التربية الحديثة القائمة على الكفايات

بعدها عرض الباحث قائمة الكفايات التدريسية على عينـة مـن المدرسـين             

فرداً، بغية معرفة   ) 320(ددها  والمدرسات والتربويين ومدراء المدارس، إذ بلغ ع      

) 218(األهمية النسبية لكل كفاية تدريسية تضمنتها القائمـة، وأسـتلم الباحـث             

وقد استفاد الباحث منها في إعداد استمارة المالحظة التي اسـتخرج           . استمارة فقط 

. طالباً) 52(لها الصدق والثبات، ومن ثم طبقها على عينة البحث األساسية البالغة            

كفايات رئيسية، وكل كفاية تمثـل عـدداً مـن          ) 8(ت استمارة المالحظة    وتضمن

 :والكفايات هي. الفقرات التي تمثل الجوانب السلوكية المطلوبة

 .كفايات األهداف وصياغتها -1

 .الكفايات الشخصية -2

 .الكفايات العلمية -3

 .كفايات تحضير الوسائل التعليمية وانتقائها -4

 .كفايات تحضير الدرس -5

 . الصفكفايات إدارة -6

 .كفايات مراعاة أسس التدريس الجيد -7

 .كفايات التقويم -8

وقد استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامالت االرتباط لكل 

وقد أظهرت النتـائج ان معـامالت االرتبـاط         . كفاية في التطبيقين األول والثاني    

يات تحـضير   العالية كانت للكفايات الشخصية، وتحضير الدروس، والتقويم، وكفا       

الوسائل التعليمية وإدارة الصف، في حين كانت معـامالت االرتبـاط المتوسـطة     

للكفايات العلمية، ومراعاة أسس التدريس، أما معامالت األرتباط الضعيفة فكانـت           

 )234،ص1989السيد، . (لكفايات األهداف وصياغتها
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 ):Kozelka, 1996( دراسة -2

 برنامج تدريب على الحاسب للمعلمين      تصميم وتنفيذ ودراسة  (وهي بعنوان   

 وهي اطروحة لنيل درجة الدكتوراه مقدمة       )والوقوف على ما يثار من اهتمامات     

 .1996إلى جامعة فلوريدا 

 : والغرض من هذه الدراسة مزدوج

توفير تقييم مبني على صياغة توضيحية ألن المعلمين في مدرسة راكويل           : األول

 .حاسب مع طالبهماالعدادية تعلموا استخدام ال

إجراء تقييم لتأثير برنامج تدريب الحاسب للمعلمين على استخدام الحاسب          : الثاني

 .مع الطالب

وهناك أربعة مكونات وضعت األساس لبرنامج التدريب وعملـت كتـصميم          

 : مبتكر وهي

 

 .معدات الحاسب فيما يتعلق بتوافرها واستخدامها -أ 

مت كقاعدة تدريبية الكتـساب     فرص التدريب في ورش العمل والتي استخد       -ب 

 .مهارات الحاسب والمبادئ المعروفة لدمج الحاسب

 .متابعة المبادرات التدريبية لتعزيز المعرفة والمهارات المكتسبة في الحلقة -ج 

 . دمج تخطيط الدروس والمعرفة التطبيقية التي تم اكتسابها من الورش -د 

م الحاسـب فـي     وهذه المكونات وفرضيات نموذج التبني وإقـرار اسـتخدا        

 . المدارس وفرت اإلطار المفاهيمي لتصميم برنامج تدريب على الحاسب للمعلمين
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 :ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي

أدت مشاركة المعلمين في وضع برنامج التدريب على الحاسب إلى النمـو             

 .المتزايد في فهمهم وفي استخدامهم أجهزة الحاسب

 وقاموا بدمج اسـتخدام الحاسـب فـي         استخدام المعلمون مكونات التدريب    

 .مجاالت أخرى عديدة

أظهرت النتائج أن وجود توليفة من مبادرات متابعة التدريب أمر ضروري            

لنجاح المعلمين ومن أهم العوامل التي تم رصدها الدعم الفنـي والمـدخل             

للمعدات ووقت االنصراف لحضور برنامج التدريب والتـدريب بـالموقع          

 .ومحل العمل

الستخدام المتزايد للحاسب من قبل المعلمين أدى بالتبعية إلـى زيـادة            ان ا  

 .استخدام الطالب أجهزة الحاسب

وكان من أهم توصيات الدراسة أن أي برنامج حاسب يـسعى إلـى تلبيـة               

احتياجات واهتمامات المعلمين هو الذي سيكتسب له النجاح إذا ما أريـد تحقيـق              

 )Kozelka, 1996, P.347(. الدمج الفعال للحاسب في المدارس

 

 

 

 

 ):2000املهوس، ( دراسة -3

برنامج مقترح لتطوير تدريس مقـرر النمـو للـصف األول           (وهي بعنوان   

 )الثانوي باستخدام الحاسوب وأثره على تحصيل الطالب
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وهدفت الدراسة إلى تصميم برنامج مقترح لتدريس طـالب الـصف األول            

، وإلى تعرف أثر البرنامج المقتـرح علـى         الثانوي مادة النمو باستخدام الحاسوب    

 .تحصيل الطالب واحتفاظهم بالتحصيل، وعلى اتجاههم

وتوصلت الدراسة إلى بناء برنامج حاسوبي لتدريس مقرر النمـو للـصف            

 Author(األول الثاني باستخدام بيئة تطوير البرامج  Ware(  كما أثبت تطبيـق ،

ء المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة       الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين أدا      

الضابطة في كل من التحصيل واالحتفاظ لصالح المجموعة التجريبية، وإلى وجود           

فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي مقيـاس            

 . االتجاه لصالح المجموعة التجريبية

م الحاسـوب،   وأوصى الباحث بتدريب معلمي اللغة العربية علـى اسـتخدا         

وباألهتمام بالشروط الفنية في معامل الحاسوب وتحديث أجهزتها في المـدارس،           

وبالعمل على إنشاء مكتبة حاسوبية داخل المدرسة تحوي جميع البرامج الحديثـة            

والمفيدة، وباالستفادة من الحاسوب وإمكاناته في برمجة مختلف المواد التعليميـة           

 )243، ص2000 المهوس،. (وعلى مختلف التخصصات

 

 ):2001إبراهيم، ( دراسة -4

فاعلية برنامج حاسوبي تفاعلي متعدد الوسائط في تحـصيل         (وهي بعنوان   

 )علم األحياء دراسة ميدانية لطلبة الصف الثاني العلمي في محافظة القنيطرة

وهدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية برنامج حاسوبي متعـدد الوسـائط فـي             

ألحياء وفي احتفاظهم بالتحصيل وفي اتجـاههم، وكمـا         تحصيل الطالب في علم ا    
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هدفت إلى تعرف كلفة التعليم باسـتخدام هـذا البرنـامج وصـعوبات التـدريس               

 .باستخدامه

وتمثلت أهم النتائج في تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الـضابطة           

المؤجل، في االختبار التحصيلي البعدي المباشر، وفي االختبار التحصيلي البعدي          

 %). 80(ووصلت اإليجابية للمجموعة التجريبية 

وتمثلت أبرز الصعوبات في الجوانب الفنية والمتعلقة بـاألجهزة وانقطـاع           

 )451، ص2001إبراهيم، . (التيار الكهربائي

 

التعليق على الدراسات املتعلقة ببنـاء الـربامج        
 :التعليمية

بناء برامج حاسـوبية    ) يمدراسة المهوس، ودراسة إبراه   (تناولت الدراسات   

واستخدامها في التدريس، وتختلف جميعها مع دراسة الباحث في مجتمع الدراسـة            

الذي تمثل في كل من دراسة المهوس وإبراهيم في المرحلة الثانوية بينما دراسـة              

 .الباحث في المرحلة االبتدائية

وكانت مهمة  كما أن هذه الدراسات جميعاً انطلقت من المنهج الدراسي القائم،           

بخـالف دراسـة    . الباحثين فيها تحويل المحتوى المكتوب إلى محتوى محوسـب        

 .الباحث فهي تتطلب بناء البرنامج ابتداء ثم تصميمه على الحاسب

وسيفيد الباحث من هذه الدراسات في إجراءات بنـاء البرنـامج الحاسـوبي           

 .وتصميمه
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لبـرامج الحاسـوبية    فقد أوضحت االعتناء بتصميم ا    ) Kozelka(أما دراسة   

بصورة تالئم المستخدم الذي ال يتقن التعامل مع الحاسب وهذا مـا يتطـابق مـع              

 .دراسة الباحث الحالية
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 إعداد الربنامج

 :التمهيد

 هـذا الفـصل أن      بغية التوصل إلى تحقيق هدف البحث ارتأى الباحث في         

يصف المجتمع الذي استمد منه عينة البحث االستطالعية واألساسية، وبنـاء أداة            

البحث، وكيفية إعدادها، والوسائل اإلحصائية المستعملة للتعامل مع النتـائج عنـد           

 .تحليلها ومناقشتها

 

 :منهج البحث

ف  ألن الباحث سيقدم دراسة لتقويم أداء معلمي التربيـة اإلسـالمية للـص            

 .السادس اإلبتدائي في المرحلة اإلبتدائية، ثم بناء برنامج حاسوبي

لذا فإن المنهج المالئم لهذا النوع من الدراسات هو المنهج الوصـفي لبنـاء              

البرنامج الذي يسهم في وضع خطط أكثر ذكاء لتحـسين األوضـاع والعمليـات              

أمـا الجـزء    . )317، ص 1986دالـين،   (االجتماعية أو االقتصادية أو التربوية      

لذا فقد اسـتعمل الباحـث فـي        . الميداني فالمنهج المالئم له هو المنهج التجريبي      

 .دراسته كالً من المنهج الوصفي، والمنهج التجريبي

 

 :جمتمع البحث

يشمل مجتمع البحث معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للـصف الـسادس           

د الكرخ األولى، والبالغ عـددهم      االبتدائي في المدارس االبتدائية في محافظة بغدا      

معلمة، حيث ُأخذت   ) 143(معلماً و ) 60(من المعلمين والمعلمات، بواقع     ) 203(

تلك األعداد من قسم اإلشراف التربوي في المديرية العامة لتربية بغـداد الكـرخ              
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مدرسة ابتدائية، على   ) 103( موزعين على    2010/2011األولى للعام الدراسي    

 ).1(الجدول ما هو موضح في 

 

 )1(جدول 

 أعداد معلمي التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي

 عدد المعلمين
 عدد المدارس اسم القاطع ت

 ث ذ
 المجموع

 43 29 14 23 الكرخ المركز 1

 37 28 9 17 المنصور 2

 47 34 13 27 الغزالية 3

 43 28 15 23 العامرية 4

 33 24 9 13 الوشاش 5

 203 143 60 103 المجموع

 

 :أسلوب اختيار العينة

بعد حصر أسماء المدارس االبتدائية، اختار الباحث عينة عشوائية، وكانـت           

المدرسة هي وحدة االختبار، إذ اختار الباحث معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها           

الذين يعملون في المدارس االبتدائية التي وقعت ضمن العينة بغض النظـر عـن              

 .عددهم
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 :عينة االستطالعيةال

مدرسة ابتدائية من قواطع المديريـة   ) 40(اختار الباحث بالطريقة العشوائية     

من مجتمع المـدارس    %) 12(العامة لتربية بغداد الكرخ األولى، وهي تمثل نسبة         

معلماً ومعلمة يعملون في هـذه      ) 70(وقد حصل الباحث على إجابات      . االبتدائية

والعينة االستطالعية شملت عـدداً مـن       . التربويينمن المشرفين   ) 6(المدارس، و 

) التفسير، الـتالوة، العقائـد    (التدريسيين الذين يقومون بتدريس مواد االختصاص       

والمواد التربوية في أقسام التربية اإلسالمية بكلية المعلين ومعاهد إعداد المعلمـين            

 .تدريسياً) 11(والمعلمات وكان عددهم 

 :عينة البحث

مدرسة ابتدائية، وبعد أن استبعدت مدارس      ) 103(ع البحث من    يتكون مجتم 

مدرسة ابتدائيـة،   ) 63(مدرسة ابتدائية، بقيت    ) 40(العينة االستطالعية وعددها    

مـن المعلمـين    %) 15(اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العـشوائية بنـسبة          

تدائيـة التـي    من المعلمات من المجتمع المتبقي، فبلغ عدد المدارس االب        %) 15(و

 .مدرسة) 24(شملت عينة البحث النهائية 

 

 :أداة البحث

ولما كان البحث الحالي    . حدِدت أداة البحث بحسب طبيعة البحث ومستلزماته      

يهدف إلى تقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية وأثره علـى تحـصيل تالميـذهم،              

ويم، لذا أعدها معتمداً في     ونظراً إلى عدم توافر قائمة يعتمد عليها الباحث أداة للتق         

 :ذلك اإلجراءات اآلتية
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 :الدراسة االستطالعية

تدريسياً من  ) 11(قام الباحث بدراسة عينة استطالعية من التدريسيين بلغت         

فـي كليـة المعلمـين،      ) طرائق تدريس القرآن الكريم، والتربية اإلسالمية     (أقسام  

ن يشرفون على عمليـة إعـداد       وكذلك معاهد إعداد المعلمين والمعلمات، من الذي      

التربية اإلسالمية وتدريبهم، وذلك لإلفادة من خبراتهم، واإلطالع على ما يرونـه            

 .ضرورياً لمعلمي التربية اإلسالمية من الخبرات التعليمية

من المشرفين المتخصصين في مادة     ) 6(وشملت الدراسة االستطالعية أيضاً     

تربوي في المديرية العامـة لتربيـة بغـداد         التربية اإلسالمية من قسم اإلشراف ال     

معلمة يدرسـون مـادة التربيـة       ) 25(معلماً، و ) 15(الكرخ األولى، زيادة على     

اإلسالمية في المرحلة االبتدائية، إذ أنه من الضروري عند وضع قائمة بالمجاالت            

ع ولـذلك وز  . التعليمية االستعانة بذوي الخبرة والدراية من الذين يعينهم األمـر         

الباحث على أفراد العينة االستطالعية استبانة مفتوحة، على ما هو موضـح فـي              

 : وتضمنت هذه االستبانة سؤاالً واحداً هو). 1(الملحق 

بين رأيك في الصعوبات التي تواجهك في تدريس التربية اإلسـالمية فـي             

 ؟(*)المرحلة االبتدائية

لكامل عن أهداف البحث    ومن أجل أن يكون لدى أفراد عينة البحث التصور ا         
فقد حرص على توزيع االستبانة االستطالعية شخصياً، وقد أفاده هذا األسلوب في            
أن يلتقي كل أفراد العينة، ويجيب على استفساراتهم واستيضاحاتهم حول موضوع           

وجمع بعد ذلك إجابات التدريسيين والمشرفين والمعلمـين        . االستبانة والهدف منها  
م بترتيبها على شكل فقرات إضافية على مـا جـاء باألدبيـات،             والمعلمات، ثم قا  

                                                            

 ).2(الملحق رقم  (*)



 - 106 - 
 

ونتائج دراسات وبحوث سابقة، وأهداف تدريس مادة التربية اإلسالمية للمرحلـة           
االبتدائية، وكذلك االعتماد على كتب التربية اإلسالمية المقررة لتلـك المرحلـة،            

ث إلى مالحظـة    زيادة على ذلك عمد الباح    . وذلك لمعرفة ما تحتويه من مفردات     
. ثالثة من المعلمين المتميزين في تدريس مادة التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية          

فضالً عن إسهام الباحث في الدورات التربوية إلعداد معلمي التربيـة اإلسـالمية             
وفي ضوء اإلجراءات السابقة تمكن الباحث من صياغة . وتدريبهم في أثناء الخدمة

 :مجاالت هي) 10(إذ تضمنت ) 2ملحق( األولية االستبانة بصيغتها

 .مجال الفلسفة واألهداف التربوية -1
 .مجال التخطيط للدرس -2
 .مجال تنفيذ الدرس -3
 .مجال النمو العلمي -4
 .مجال آداب التالوة -5
 .مجال تصحيح التالوة -6
 .مجال تفسير التالوة -7
 .مجال تقنيات التعليم -8
 .مجال العالقات اإلنسانية -9

 .مجال التقويم -10
 

 :ألداةصدق ا

ولغرض التحقق من صالحية توزيع المجاالت اعتمد الباحث على اسـتخراج           

 (*)الصدق الظاهري لهـا، وذلـك بعرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـين               

والمتخصصين في التربية وعلم النفس، واللغة العربية، والتربية اإلسالمية وطرائق  

ية مجاالت االسـتبانة    تدريسها، ممن لهم الخبرة في هذا المجال، لبيان مدى صالح         

                                                            

 ).3(الملحق رقم  (*)
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وقد أجرى الباحث   . من حيث الصياغة، والوضوح، والترتيب، واإلضافة، والحذف      

 .كل ذلك بطريقة المقابلة الفردية

 (**)بعد ذلك قام الباحث بجمع االستبانة وتحليلها، وفي ضوء آراء المحكمـين           

) 7(ا  ومالحظاتهم ُأعتمدت المجاالت التي حصلت على نسبة االتفاق، وكان عدده         

. مجاالت وهي نفسها التي كانت بصيغتها األولية، إذ أنها نالت استحسان الجميـع            

لذلك تم اعتماد المجاالت جميعها وقد ُأستبعدت المجاالت التي لم تحصل على نسبة             

مجاالت، وهي مجال النمو العلمي، ومجـال       ) 3(االتفاق المذكورة، وكان عددها     

 العالقات اإلنسانية واالجتماعية، وبنـاء علـى        الفلسفة واألهداف التربوية، ومجال   

ذلك صاغ الباحث االستبانة النهائية، وأصبحت المجاالت التي يمكن االعتماد عليها           

مجـاالت  ) 7(في عملية تقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية           

 ).2(تعليمية، على ما هو موضح في الجدول

 

 )2(جدول 

 ت التعليميةيوضح المجاال

 المجاالت ت

 التخطيط للدرس: المجال األول  1

 تنفيذ الدرس: المجال الثاني  2

 آداب التالوة: المجال الثالث  3

                                                            

 )4(الملحق رقم  (**)
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 تصحيح التالوة: المجال الرابع  4

 تفسير التالوة: المجال الخامس  5

 تقنيات التعليم: المجال السادس  6

 التقويم: المجال السابع  7

 

 : احلاسوبيإعداد مواصفات الربنامج

 :قام الباحث ببنائها مستفيداً من المصادر التالية

 .الكتب والدراسات التي تناولت التعليم باستعمال الحاسب اآللي -1

الدراسات والبحوث العلمية التي قامت ببناء برامج تعليمية حاسوبية، وقد تم            -2

 .تناولها في الدراسات السابقة

ي األسواق وكذلك عبـر شـبكة       مراجعة بعض البرامج التعليمية المتاحة ف      -3

، وبرامج القرآن الكريم لالستفادة من أساليب التصميم )االنترنت(المعلومات 

 .وعرض البرامج

 .الحوار مع بعض المختصين والمهتمين بالتعليم الحاسوبي -4

وقام الباحث بصياغة هذه المواصفات في بطاقة أولية فجاءت كاآلتي وكمـا            

 ):3(موضح في الجدول 

 

 

 

 )3(جدول 
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 عدد األهداف المجال

 12 التخطيط للدرس

 13 تنفيذ الدرس

 14 آداب التالوة

 9 تصحيح التالوة

 9 تفسير التالوة

 11 تقنيات التعليم

 8 التقويم

 

ثم قام الباحث بعرض القائمة على عدد من المحكمين، وطلب مـنهم إبـداء              

لدراسة وللمجال  الرأي في مدى وضوح الهدف، ومدى مالئمته لكل من موضوع ا          

 .الذي ينتمي إليه

 :وقام بتعديل القائمة على وفق آراء المحكمين كاآلتي

تعديل صياغة بعض العبارات التي أبدى بعض المحكمين ضرورة تعديلها           -1

 ):4(مما اقتنع الباحث بجدوى تعديلها وتتضح من الجدول اآلتي 

 )4(جدول 

 العبارة بعد التعديل العبارة األصلية

اجــات المتعلمــين مراعــاة ح 
 وميولهم واتجاهاتم الدينية

مراعــاة حاجــات المتعلمــين  
 وميولهم واتجهاتهم اإلسالمية

تدريبهم المستمر على استعمال     تدريبهم المستمر على استخدام     
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 الحاسوب الحاسوب

يتوقع صعوبات الـتعلم لـدى       
 التالميذ

يقلل من صعوبات التعلم لـدى       
 التالميذ

ــل   ــدريس طوي التخطــيط للت
 .األجل

ــل   ــدريس طوي التخطــيط للت
 .المدى

 .كما يتضح من الشكل اآلتي  كما يتضح من الشكل التالي 

 الواجبات البيتية  الواجبات المنزلية 

 تقويم تحقق األهداف  تقييم تحقق األهداف 

 الطهارة ثم االستعاذة والبسملة  االستعاذة والبسملة ثم الطهارة 

أن تكون المـادة مفيـدة مـع         
 األهداف

ن تكون المـادة متفقـة مـع        أ 
 األهداف

أتابع المستجدات في التقنيـات      
 التعليمية

استعمل المستجدات في التقنيات     
 التعليمية

 من وجهاء المشركين  من عظماء المشركين 
 

حذف بعض العبارات التي اقترح بعض المحكمين حذفها، وشمل ذلك مـا             -2

 :يأتي

 .لعدم الحاجة إليها) االوصول إلى فئات ال يوصل إليها بدونه(عبارة  

المـدة الزمنيـة    (واالستغناء عنها بعبارة    ) الحجم الزمني المتاح  (عبارة   

 ).المتاحة

. تصحيح األغالط المطبعية وتعديل الصياغة اللغوية في بعض العبـارات          -3

هـدف  ) 66(وبهذا أصبحت القائمة في صورتها النهائية تحتـوي علـى           

 :اآلتي) 5(جدول موزعة على المجاالت السابقة تتضح من ال

 )5(جدول 

 عدد األهداف المجال

 9 التخطيط للدرس
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 10 تنفيذ الدرس

 12 آداب التالوة

 8 تصحيح التالوة

 9 تفسير التالوة

 10 تقنيات التعليم

 8 التقويم

 :إعداد الربنامج مكتوبًا

 :بعد ذلك قام الباحث بكتابة البرنامج على وفق مايأتي

 .ج التدريبي في صورتها النهائيةمراعاة مواصفات البرنام -1

االعتماد على قائمة المجاالت في صورتها النهائية بحيث يستوعب البرنامج           -2

 .كافة المهارات التي تم اعتمادها

 :تنوع مصادر ومراجع البرنامج، وتشمل المراجع ما يأتي -3

 .الكتب المتخصصة في طرائق التدريس العامة •

وم الـشرعية بعامـة، وفـي    الكتب المتخصصة في طرائق تدريس العل  •

 .تدريس القرآن الكريم بخاصة

 .الدراسات السابقة في مجال تدريس القرآن الكريم •

 .الحقائب التدريبية في التدريس •

 .خبرة الباحث الشخصية والعملية •

تم توزيع البرنامج على سبع مجاالت يغطي كل مجال عدداً من األهـداف              -4

 :وتشمل مجاالت البرنامج ما يأتي

 .التخطيط للدرس: األولالمجال  •

 .تنفيذ الدرس: المجال الثاني •
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 .آداب التالوة: المجال الثالث •

 .تصحيح التالوة: المجال الرابع •

 .تفسير التالوة: المجال الخامس •

 .تقنيات التعليم: المجال السادس •

 .التقويم: المجال السابع •

 :تضمن كل مجال من مجاالت البرنامج ما يأتي -5

 :ها الباحث ما يأتيأهداف المجال وراعى في •

 .مراعاة المنهج العلمي في إعدادها وصياغتها -

 .كافة) المعرفي، الوجداني، المهاري(استيعابها لمجاالت التحصيل  -

 .مراعاة مستويات كل مجال كافة -

 :محتوى المجال وراعى فيه الباحث ما يأتي •

 .اسهام المحتوى في تحقيق أهداف المجال -

 .صحة المحتوى علمياً -

 .ريقة تساعد على التعلم الذاتيتنظيمه بط -

 .مالءمته لمستوى المعلمين -

 :النشاطات وراعى الباحث فيها ما يأتي •

 .اسهامها في تحقيق أهداف المجال -

تنوعها ما بين أنشطة مغلقة لها إجابات محددة وأنشطة مفتوحـة ال             -

 .تتضمن إجابة واحدة

طة تتطلب تنوعها في أنماطها ما بين أنشطة تتطلب عمالً كتابياً وأنش         -

 .التخطيط، والتقويم

 .إسهامها في تنمية التفكير لدى المتعلم -

 .تضمنها تغذية راجعة يزود بها المتعلم بعد أدائه النشاط -

 :الوسائل التدريبية وراعى الباحث فيها ما يأتي •

 .إسهامها في تحقيق أهداف البرنامج -

 .تحقق الشروط العلمية الالزمة -
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 : يأتيالتقويم، وراعى الباحث فيها ما •

 .إسهامه في قياس مدى تحقق أهداف البرنامج -

 .وضوح عباراته -
 

 :حتكيم الربنامج املكتوب

بعد انتهاء الباحث من كتابة البرنامج قام بتحكيمه  بوساطة عرضـه علـى              

المنـاهج  (مجموعة من المحكمين المتخصصين مراعياً تنوع تخصصاتهم فشملت         

) تربية، أصول التربيـة اإلسـالمية     وطرائق التدريس، العلوم الشرعية، أصول ال     

 .وتنوع خبراتهم ما بين خبرات أكاديمية، وخبرات عملية ميدانية

 :وقد تم التحكيم وفقاً لما يأتي

 :قام الباحث بتزويد كل محكّم بما يأتي •

 .(*)خطاب يتضمن المهمة المطلوبة تحديداً -

 .البرنامج التدريبي مطبوعاً كامالً بكافة تفاصيله -

أهداف : ورقة واحدة لكل مجال يتضمن    : يحوي(م للبرنامج   اإلطار العا  •

المجال، ومفردات المحتوى، واألنشطة، والوسائل التدريبية، ووسـائل        

 ).التقويم

مواصفات البرنامج التدريبي في صـورتها النهائيـة، ليقـوم المحكـم             •

وبعد أن تلقى الباحث ردود المحكمين قام بتعـديل     . البرنامج في ضوئها  

على وفق ملحوظات المحكمين، وشملت أهم التعـديالت مـا          البرنامج  

 :يأتي

 .إعادة ترتيب مجاالت البرنامج ترتيباً منطقياً -

 .تعديل الصياغات اللغوية لبعض العبارات -
 :هتيئة الربنامج

                                                            

 ).5(ملحق رقم ال (*)
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يتطلب تحويل البرنامج المكتوب إلى برنامج حاسوبي تهيئة البرنامج وإجراء          

 :تم ذلك على وفق مايأتيبعض التعديالت المناسبة عليه، وقد 

قام الباحث بعرض البرنامج على اثنين من المختصين فـي البرمجـة             •

الحاسوبية، لمعرفة التعديالت المطلوبة لتهيئة البرنامج ثم قام بالتعـديل          

 :وفق مايأتي

اقتصر التعديل على العرض والجوانب الفنية ولم يتم أي تغيير فـي             -

 . المحكمونعناصر البرنامج الرئيسة التي أجازها

تعديل أسلوب عرض بعض فقرات المحتوى من دون أن يؤثر ذلك            -

 .على المحتوى نفسه

إعداد تسلسل لفقرات كل مجال يتضح من خالله عالقة كل عنـصر             -

 .في المجال بما قبله وبعده

 

 :الربجمة

اتفق الباحث مع أحد المختصين والذي يجيد التـصميم باسـتخدام برنـامج                       

)Author Ware Star(    حيث قام بتدوين كافة التفاصـيل والتعليمـات المطلوبـة

 .للبرنامج بصورة واضحة وتأكد من فهم المبرمج للتفاصيل الالزمة

قام المبرمج بإنجاز مجال أولي وإرساله إلى الباحث، وقام الباحث بالتعـديل            

 علـى   عليه والتصحيح فيه إلى أن استقر بصورة نهائية، وتم إنجاز بقية المجاالت           

 .ضوئها

 

 :عينة الدراسة امليدانية
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نظراً ألن مجتمع الدراسة الميدانية يشمل المدارس اإلبتدائية قام الباجث           •

مرشح من معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية، بالتنـسيق        ) 24(بأختيار  

مع المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ األولى، للمـشاركة فـي دورة            

 ولغايـة   3/10/2010سوبي للمـدة مـن      للتعرف على البرنامج الحا   

 : وفق الضوابط اآلتية(*)14/10/2010

 .أن يكون تقدير المشرف التربوي له ال يقل عن جيد جيداً -

 .له خدمة تعليمية ال تقل عن عشر سنوات -

 .يفضل أن يكون معلماً جامعياً -

 :قام الباحث بتقسيم المرشحين على مجموعتين على النحو اآلتي •

مرشح تكون المجموعة التجريبية    ) 12(ى تضم   المجموعة األول  

من الذين يمتلكون خبرة في عمـل الحاسـوب، يـتم تـدريبهم             

 .بأستخدام البرنامج الحاسوبي

مرشح تكون المجموعة الضابطة،    ) 12(المجموعة الثانية تضم     

من الذين لم يمتلكوا خبرة في عمل الحاسوب، تتلقى المعلومـات          

الت البرنامج الحاسوبي وبالطريقة    أثناء مدة التدريب حسب مجا    

 .اإلعتيادية من دون إستخدام الحاسوب أثناء مدة التدريب

أثناء مدة التدريب تم إجراء إختبار تقـويم األداء للمجمـوعتين            

 .بأستخدام بطاقة المالحظة

 

 ):بطاقة مالحظة(إعداد إستمارة تقومي األداء 

ساليب المستعملة في تقويم    من المعلوم أن إسلوب المالحظة يعد من أفضل األ        

أداء أو سلوك المعلـم، فطريقـة تـصميم وإسـلوب بنـاء بطاقـة المالحظـة                                

ــغ                   ــسجيل والتفري ــة والت ــة المالحظ ــي عملي ــوعيتها ف ــضمن موض ي

                                                            

 ).6( الملحق رقم 26/9/2010 في 675كتاب المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ األولى المرقم  (*)
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وإنها تُعد الطريقة الحقيقية فـي توضـيح        ) 74، ص 2000الحصيري،(والجدولة  

لعملية ممارسة كل من المعلم والتلميذ لألنشطة التي يحتوي عليها          الصورة الواقعية   

، وأن إسـتعمالها يعـد أكثـر        )173، ص 1999دورزة،  (المنهج والمصاحبة له    

مالئمة من غيرها من أدوات البحث، ألنها تتصف بالدقة والموضوعية، ويجعـل            

 .الحقائق التي توفرها من أكثر الحقائق إتصافاً بالواقعية العلمية

وفي ضوء ما تقدم حددت المهارات التعليمية ضمن المجاالت األربعة بشكل           

إستمارة مالحظة ليقوم في ضوئها أداء معلمي التربية اإلسـالمية، ولتقـويم أداء             

 :المعلم أعطى الباحث خمسة مستويات في األداء لكل فقرة على النحو اآلتي

 ).ازيؤديها بدرجة عالية، أو بتقدير إمتي( درجات لـ5 

 ).يؤديها بدرجة كبيرة جداً، أو بتقدير جيد جداً( درجات لـ4 

 ).يؤديها بدرجة كبيرة، أو بتقدير جيد( درجات لـ3 

 ).يؤديها بدرجة متوسطة، أو بتقدير متوسط( درجتان لـ2 

 ).يؤديها بدرجة ضعيفة، أو بتقدير ضعيف( درجة واحدة لـ1 

رجات في كل فقرة مـن      نستنتج من ذلك أن المعلم الذي يحصل على خمس د         

فقرات اإلستمارة أو ما يسمى بعناصر األداء المذكور، يكون معلّماً متمكنـاً مـن              

 )7الملحق . (الفقرات جميعاً

 :وقد تم إعدادها وفق الخطوات اآلتية

االعتماد على المهارات الفرعية التي توصلت إليها الدراسة والمتعلقـة           •

 .ت التعليم، التقويمبالتخطيط للدرس، تنفيذ الدرس، تقنيا

اشتقاق عبارات تفصيلية لكل مهارة من المهارات وجاءت على وفق ما            •

 :)6(يأتي في الجدول رقم 
 )6(جدول رقم 
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 مجاالت التقويم ت

 .يصوغ أهداف الدرس صياغة صحيحة 1

 .ينوع في أهداف الدرس بين معرفية ومهارية ووجدانية 2

 .يحدد صعوبات التعلم لدى التالميذ 3

 .ذكر خطوات الدرسي 4

 يختار النشاطات التعليمية التي سيستعملها؟ 5

 .يحدد التقنيات التي سيستعملها 6

 .يستعمل أساليب التدريس المالئمة للموقف التعليمي 7

 .يختار أساليب التقويم المالئمة للموقف التعليمي 8

 .يشعر التالميذ باهتمامه 9

 . القرآن الكريمسيحدد الخطة الفصلية لدر 10

 .يفرق بين األهداف حسب مجاالتها 11

 .يطبق أحكام التالوة عملياً أثناء الدرس 12

 .يفرق بين األهداف حسب مستواها 13

 .ينمي لدى التالميذ الجدية واالهتمام 14

 .ينفذ الدرس بثقة 15

 .يحقق أهداف الدرس بصورة صحيحة 16



 - 118 - 
 

 .يحدد األدوار التي يقوم بها التالميذ 17

 .ية بين التالميذيراعي الفروق الفرد 18

 .يدير وقت الدرس بكفاية 19

 .يقلل من الممارسات العشوائية 20

 

تحكيم القائمة التي تم التوصل إليها مـن قبـل عـدد مـن المحكمـين                 •

، وتعديلها في ضوء آراء المحكمين، وتمثلت أبرز آراء         (*)المتخصصين

 : المحكمين فيما يأتي

ـ        - صيلية وارتباطهـا   وافق المحكمون باإلجماع على العبـارات التف

 .بالمهارات الفرعية

 ملحوظات حول صياغة بعض العبارات      (**)أبدى عدد من المحكمين    -

التفصيلية، وقد قام الباحث بالتعـديل المناسـب، وشـملت أبـرز            

 ):7(التعديالت ما يأتي وكما موضح في الجدول 

                                                            

 ).8(الملحق رقم  (*)
 ).4(الملحق رقم  (**)
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 )7(جدول رقم 

 العبارة بعد التعديل العبارة األصلية

 بصورة  يصوغ أهداف الدرس   

 صحيحة

يصوغ أهداف  الدرس صياغة      

 صحيحة

يحدد النشاطات التعليمية التـي      

 سيستخدمها

يختار النشاطات التعليمية التي     

 سيستعملها

يتوقع صعوبات الـتعلم لـدى       

 التالميذ

يحدد صعوبات الـتعلم لـدى       

 التالميذ

يحقق أهداف الدرس بـصورة      

 أفضل

يحقق أهداف الدرس بـصورة      

 صحيحة

 يدير وقت الدرس بكفاية   الدرس بكفاءةيدير وقت 

 .     وبهذا يتحقق الصدق الظاهري للبطاقة

 

 :اإلختبار التحصيلي

صممت إختبارات التحصيل لتقدير ما حصل عليه المعلم من المعلومات التي           

 )88، ص1988عبيدات، . (تعلمها أو المهارات التي تدرب عليها

ت لجمع المعلومات الالزمة لعملية     وتعتبر إختبارات التحصيل من أهم األدوا     

 )92، ص1988عبيدات، . (التقويم التربوي

ولغرض إعداد إختبار تحصيلي يهدف إلى قياس تحـصيل المعلمـات، قـام             

) 10(تم توزيعها بواقع    ) 9الملحق(فقرة  ) 40(الباحث بصياغة أسئلة األختبار من      

اء المعلمـين المتمثلـة     فقرات لكل مجال من المجاالت األربعة التي لها عالقة بأد         

.. بمجال التخطيط للدرس، مجال تنفيذ الدرس، مجال تقنيات التعليم، ومجال التقويم          
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معرفة، ) (Bloom(وحددت المستويات التي يقيسها هذا اإلختبار حسب مستويات         

 Multiple(اإلختيار من متعـدد  : وأختير إختبار) فهم، تطبيق Choice (  وهـذا

ألف من نص صغير، هو بمثابة سؤال متبوع بعـدد مـن            النوع من اإلختبارات يت   

البدائل المقترحة، والتي هي بمثابة إجابات أحدها يكون صحيحاً واألخريات خاطئة           

ويسمح هذا النوع من الفقرات اإلختبارية بقياس وتقويم قدرات متعددة، كما أنهـا             

 ).108، ص1960نجار، (تكون أكثر ثباتاً من غيرها 

احث بعرضها على المحكمين حيث وافقـوا عليهـا ونالـت           وبعد ذلك قام الب   

 ).4الملحق (استحسانهم 

 

 :Validityالصدق 

إن اإلختبار التحصيلي يكون صادقاً إذا نجح في قياس مدى تحقق األهـداف             

 )677، ص1985الغريب، (التربوية والمعرفية للمادة التي وضع من أجلها 

 :ومن أنواع الصدق

 Faceالصدق الظاهري  -  أ Validity :   ،وهو الصورة الخارجيـة لإلختبـار

ويتناول تعليمات اإلختبار ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعية،           

، 1985الغريـب،   . (ويبدو اإلختبار مناسباً للغرض الذي وضع من أجله       

 )680ص

 Contentصدق المحتوى  - ب Validity :   وهو يعني مدى تمثيـل فقـرات

أي أن صـدق    ) 430، ص 2000عالم،  (األختبار للمحتوى المراد قياسه     

 :المحتوى يرتبط باإلجابة عن السؤال

إلى أي حد يكون اإلختبار قادراً على قياس مجال محـدد مـن الـسلوك؟                         

ولتحقيق صدق اإلختبار فقد أعتمـد الـصدق        ) 127، ص 1990اإلمام،  (
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حيـث عرضـت فقـرات      ) الصدق الظاهري وصدق المحتوى   (المنطقي  

قائمتي األهداف السلوكية والمفاهيم على عدد من المحكمين من         اإلختبار مع   

ذوي اإلختصاص إلبداء آرائهم حول مالئمة الفقرات التي أعدت ومالئمتها          

فقـرة  ) 40(وبلغ عدد الفقـرات     ) تذكر، فهم، تطبيق  (للمستويات المعرفية   

تمت ) 4ملحق  (يقيس كالً منها غرضاً سلوكياً، وفي ضوء آراء المحكمين          

دة صياغة بعض الفقرات وإجراء التعديالت علـى بعـضها اآلخـر،            إعا

واستخدم حساب النسبة المئوية وسيلة إحصائية لقبول الفقرات وصالحيتها          

مـن  %) 80(وتعد الفقرة صالحة إذا حصلت علـى        . لمستويات المعلمات 

 ).9ملحق (آراء المحكمين وكما هو موضح في 

 

 :عينة الدراسة اإلستطالعية

د من الصدق الظاهري وصدق المحتـوى، قـام الباحـث بتطبيـق             بعد التأك 

فرداً مـن معلمـي ومعلمـات       ) 150(اإلختبار على عينة إستطالعية مكونة من       

التربية اإلسالمية تم إخيتارهم بالطريقة العشوائية ومن الذين لم يسبق لهم التعرف            

ابة وتـشخيص   على البرنامج الحاسوبي للتأكد من وضوح الفقرات وتعليمات اإلج        

 .الفقرات السهلة جداً، أو الصعبة، بهدف إعادة صياغتها

 

 :حتليل الفقرات اإلختبارية

تحليل الفقرات هو الدراسة التي تعتمد على التحليل المنطقـي واإلحـصائي            

لوحدات اإلختبار، ولغرض معرفة خصائصها وحذف أو تعديل أو إبدال أو إضافة            
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ى يتسنى الوصول إلى إختبار صادق ومناسـب        أو إعادة ترتيب لهذه الفقرات، حت     

 ).255، 1988عبيدات، (من حيث الطول والصعوبة 

 :وتشتمل هذه العملية على حساب ما يأتي

لغرض معرفة مستوى الصعوبة لكل فقرة إختبارية       : معامل صعوبة الفقرة   -  أ

معلمـاً  ) 150(فقد طبق اإلختبار على العينة االستطالعية المكونـة مـن           

عد تصحيح اإلجابات إجري حساب معامل الصعوبة بأسـتخدام         ومعلمة، وي 

عدد المعلمين الذين أجابوا عن الفقرة جواباً صحيحاً علـى عـدد            : المعادلة

 . المعلمين الذين أجابوا عن الفقرة

وعـدد أفـراد    % 27 بنـسبة    41وتبين بأن عدد أفراد المجموعة العليـا        

أن الفقرات اإلختبارية   ) Bloom(ويرى  %. 27 بنسبة   41المجموعة الدنيا   

تُعد صالحة وجيدة في التطبيق إذا كان مستوى صـعوبتها يتـراوح بـين              

)0,20-0,80) (Bloom,  191,  P.60 (  وعليه فأن معامل الصعوبة قـد

تراوحت ضمن المدى ويترتب على هذا أن يعتبر جيداً من جهة صـعوبة             

 )10ملحق. (فقراته

على التمييز بين المعلمين أصـحاب      هو إمكانية الفقرة    : قوة تمييز الفقرة   - ب

الدرجات الضعيفة من المعلمين أصحاب الدرجات العالية بالنـسبة للـسمة           

 ,Hills(التي يقيسها اإلختبار 1982,  P.133( وعليه فقد أجري حساب قوة ،

عدد المعلمين الذين أجابوا جواباً صـحيحاً عـن         : التمييز بأستخدام معادلة  

طروحاً منه عدد المعلمين الذين أجابوا جوابـاً        الفقرة من المجموعة العليا م    

صحيحاً عن الفقرة من المجموعة الدنيا واتضح أن معامل التمييز يتـراوح            

أن الفقرات اإلختبارية تعد جيدة وصالحة      ) Stanley(ويشير  %) 27(بين  

فأكثر وتُعد ضعيفة أو غيـر      %) 20(إذا حصلت على قوة تمييزية قدرها       
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 ,Stanley(ا كان أقـل مـن ذلـك    قادرة على التمييز إذ 1970,  P.132 (

 .وعليه فأن فقرات اإلختبار تُعد ذات قوة تمييزية جيدة). 10(ملحق
 

 :فعالية البدائل

تم إستخدام معادلة فعالية البدائل الخاطئة لجميع فقرات اإلختبار الموضوعية،          

يع البدائل بأن جم) 11(ووجد أن معامالت فعالية البدائل سالبة ويتضح من الملحق        

 .الخاطئة فعالة

 

 :إختبار عينة الدراسة امليدانية

بعد انتهاء مدة الدورة التدريبية، تم إجراء اإلختبار التحصيلي ألفـراد عينـة             

فـرداً  ) 24(الدراسة الميدانية من المجموعتين التجريبية والضابطة المكونة مـن          

د انتهاء إجاباتهم، قام الباحث     بنفس أسئلة اإلختبار السابقة وبالمجاالت األربعة، وبع      

بتصحيح األوراق األمتحانية وحصل على النتـائج اآلتيـة وكمـا موضـح فـي               

 ).12(الملحق

 

 :ثبات اإلختبار

لقد تم إختبار طريقة التجزئة النصفية إلستخراج معامل الثبات، وتعتبر هـذه            

تبـار طبـق    الطريقة أكثر الطرائق إنتشاراً لتقدير معامل اإلختبار، وحيث أن األخ         

معلمة، لذا فقد جزئت اإلجابات إلى نـصفين، يـضم النـصف األول             ) 24(على  

درجات الفقرات الفردية، ويضم النصف الثاني درجات الفقرات الزوجيـة، وتـم            

وقـد بلـغ    . إلستخارج اإلرتباط بين النصفين   ) Person(إستخدام معامل إرتباط    
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 ‐Spearman): ثم جرى تصحيحه بعد ذلك بمعادلة) 0,85( Brown)  فأصـبح 

 :وكما موضح في اآلتي) 0,92(معامل الثبات يساوي 

N of Cases= 20 

Correlation Between Farms= 85, 38 

20 items in Part 1 

            ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

N of items=40 

Equal‐ length Spearman‐ Brown= 92,11 

20 items in part 2 

 :تطبيق الربنامج

 :   قام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبي وفق الخطوات اآلتية

 :نسيابي خلطوات البحث املخطط اإل-أوال

تم تصميم مخطط إنسيابي لخطوات البحث الحالي يتضمن مفتـاح البدايـة            

وتحديد مجموعة المعلمين التجريبية والضابطة ونموذج هرمي لتفاصـيل التكـافؤ        

تعمال الوسائل اإلحصائية وصوالً إلى النتائج والنهاية       والبرنامج واألختبارات واس  

 ).1(وكما هو موضح في المخطط 
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 البداية

مجموعة المعلمين التجريبية مجموعة 
 المعلمين الضابطة

 تكافؤ

 هل المجموعة تجريبية؟

 ال نعم

برنامج حاسوبي في تقويم األداء
 وأختبار تحصيل تالميذهم

التدريب على مجاالت البرنامج دون استخدام 
 يذهمالحاسوب واختبار تحصيل  تالم

هل المتدرب متقن؟

 ال

 نعم

1 

تالميذ المتدرب التجريبية

2

هل المتدرب متقن؟

 نعم

4 

 الضابطةتالميذ المتدرب  ال

3 
 تكافؤ

 ال

تدريس تالميذ المجموعة التجريبية مادة
التربية اإلسالمية للنصف األول من السنة 

 الدراسية بأستعمال الحاسوب

ة الضابطة مادة التربية تدريس تالميذ المجموع
اإلسالمية للنصف األول من السنة الدراسية 

 بالطريقة األعتيادية

 اختبار بعدي

التحليل

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية

 ال نعم

أختبارات المقارنات
 المتعددة البعدية

 النتائج النتائج

 خطوات البحثالمخطط اإلنسيابي ل) 1(المخطط 
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 : عينة البحث-ثانيًا

بعد أن تم إجراء اإلختبارات التحصيلية، وتقويم األداء لمعلمـات التربيـة            

ـ      )13ملحق(اإلسالمية للمجموعتين التجريبية والضابطة      ار ، قـام الباحـث بإختي

لتكون المجموعة التجريبية من اللواتي حصلتْ على أعلى الدرجات         ) معلمة واحدة (

معلمة (في اإلختبار التحصيلي وفي تقويم األداء من المجموعة التجريبية، وإختار           

لتكون المجموعة الضابطة من اللواتي حصلتْ على أعلى الـدرجات فـي            ) واحدة

 :من المجموعة الضابطة وكما يأتياإلختبار التحصيلي وفي تقويم األداء 

تم إختيار مدرستين من المدارس اإلبتدائية المختلطة مـن         : عينة المدارس  -1

بين مدارس قطاع الوشاش التابعة للمديرية العامة لتربيـة بغـداد الكـرخ             

األولى تمثل المدرسة األولى المجموعـة التجريبيـة، والمدرسـة الثانيـة            

رات المدارس تعاونها في تسهيل مهمـة       المجموعة الضابطة، وقد أبدت إدا    

 .(*)الباحث

تم تحديد شعبة واحدة من المدرسة اإلبتدائية األولى تمثـل          :  عينة التالميذ  -2

عينة المجموعة التجريبية، ومثلها من المدرسة اإلبتدائية الثانية تمثل عينـة           

تلميذ وتلميذة، وتـم    ) 65(المجموعة الضابطة، وكان مجموع عينة البحث       

اد التالميذ الراسبين من العام الماضي إحصائياً، وبعد اإلستبعاد أصبح          إستبع

فرداً للمجموعة التجريبية ) 30(تلميذ وتلميذه، بواقع ) 60(عدد أفراد العينة 

 ).8(فرداً للمجموعة الضابطة وكما هو موضح في الجدول ) 30(و

                                                            

 فـي   12210/الكرخ األولـى بكتابهـا ذي الـرقم       / موافقة المديرية العامة لتربية محافظة بغداد      (*)

 ).14( ملحق 7/10/2010
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 )8(جدول 

عدد التالميذ قبل 

 اإلستبعاد
 بونالراس

العدد بعد 

 المدرسةالمجموعة اإلستبعاد

 ث ذ ث ذ ث ذ

المجموع

 الكلي

 30 18 12 1 1 19 13 هاجر التجريبية

 30 16 14 1 2 17 16 شجرة الدر بطةاالض

 60 34 26 2 3 36 29 المجموع

 

 : تكافؤ اموعتني-ثالثًا

تم إجراء التكافؤ في المتغيرات، وأعدت إستمارة معلومات خاصة بالتالميـذ           

 :وكما يأتي. تسجيل العمر الزمني والمستوى التعليمي لألبوينلغرض 

 : العمر الزمين-1

تم الحصول على المعلومات الخاصة بهذا المتغير من البطاقات المدرسـية،           

 ).9(وكما هو موضح في جدول ) 15ملحق(وتم إحتساب األعمار باألشهر 

 )9(جدول 

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 اريالمعي
 ت الجدوليةت المحسوبة

 4,629 140,50 30 التجريبية

 7,610 138,23 30 الضابطة
1,394 2 
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ويالحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي ألعمار تالميذ المجموعة التجريبية          

) 138,23(والمتوسط الحسابي ألعمار المجموعة الضابطة      ) 140,50(باألشهر  

 لصالح المجموعة التجريبية ولبحـث داللـة        يتضح أن هناك فرقاً في المتوسطات     

الفرق استخدم األختبار التائي وسيلة إحصائية، ووجد أن القيمة التائية المحـسوبة            

وبذلك يتضح  ) 58(ودرجة حرية   ) 0,05(أصغر من الجدولية عند مستوى داللة       

عدم وجود فروق دالة إحصائية، وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في متغير العمـر             

 .يالزمن

 : الذآاء-2

التي صممت لقيـاس    ) RAVEN(إختار الباحث المصفوفات المتتابعة القياسي      

القابلية العقلية، وتتميز هذه المصفوفات بتزايد صعوبتها تدريجياً، وتقـسم فقراتـه            

الستين إلى خمس مجموعات، تحتوي كل مجموعة على أثني عشر سـؤاالً لكـل              

ريطانيا، وفي عدد من دول العالم الثالـث        مستوى، وقد أستخدم  هذا األختبار في ب       

 ).285، ص1990اإلمام، (

وكانـت  ) 15ملحق(وتم تطبيق األختبار أعاله على جميع عينة المجموعتين         

 ).10(النتائج كما في جدول 

 )10(جدول 

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 ت الجدوليةت المحسوبة

 5,448 43,33 30 التجريبية

 7,758 42,60 30 الضابطة
0,424 2 
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يالحظ من الجدول ات متوسط درجات المجموعة التجريبية في إختبار الذكاء           

يتضح أن هناك فرقـاً     ) 42,60(ومتوسط درجات المجموعة الضابطة     ) 43,33(

في المتوسطات لصالح المجموعة التجريبية، ولبحث داللة الفروق استخدم األختبار          

) 2(أصغر من قيمـة ت الجدوليـة    ) 0,424(ن قيمة ت المحسوبة     التائي ووجد أ  

وبذلك يتضح عدم وجود فرق دال      ) 58(ودرجة حرية   ) 0,05(عند مستوى داللة    

 .إحصائياً في المتوسطات، وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في متغير الذكاء

 

 

 

 : التحصيل السابق يف الرتبية اإلسالمية-3

 التربية اإلسالمية التي حصل عليها أفـراد عينـة          هو الدرجات النهائية لمادة   

) 15ملحـق  (2009/2010البحث في الصف الخامس اإلبتدائي للعام الدراسـي         

 )11(والتي تم الحصول عليها من السجالت المدرسية وكما هو موضح في جدول 

 )11(جدول 

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 ةت الجدوليت المحسوبة

 13,787 81,70 30 التجريبية

 12,915 76,63 30 الضابطة
1,469 2 
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ويالحظ من الجدول أن المتوسط الحـسابي لـدرجات تالميـذ المجموعـة             

والمتوسط الحسابي لدرجات تالميـذ المجموعـة الـضابطة         ) 81,70(التجريبية  

 يتضح ان هناك فرقاً في المتوسطات لـصالح المجموعـة التجريبيـة،           ) 76,63(

ولبحث داللة الفرق أستخدم األختبار التائي وسيلة إحصائية، ووجد أن القيمة التائية       

عنـد مـستوى داللـة      ) 2(أصغر من قيمة القيمة الجدولية      ) 1,469(المحسوبة  

وبذلك يتضح عدم وجود فرق دال إحـصائياً وهـذا          ) 58(ودرجة حرية   ) 0,05(

 .يعني تكافؤ المجموعتين في متغير التحصيل السابق

 

 : التحصيل العلمي لألبوين-4

تم الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا العامل من البطاقـات المدرسـية            

، وأجري تحويلها إلى أربعة مستويات، وبحسب تكرار كـل مـستوى            )15ملحق(

 )13و 12(على حدة، وكانت النتائج كما في الجدولين 
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 )12(جدول 

 لبحثالمستوى التعليمي آلباء أفراد عينة ا

كلية فما  إعداديةمتوسطة إبتدائية العددالمجموعة

 فوق

X2 

المحسوبة

X2 

الجدولية

 7 7 6 10 30 التجريبية

 6 10 9 5 30 الضابطة
2,873 7,82 

 

أصـغر مـن القيمـة      ) 2,873( المحسوبة   X2ويالحظ من الجدول أن قيمة      

تـضح عـدم    وي) 3(ودرجة حرية   ) 0,05(عند مستوى داللة    ) 7,82(الجدولية  

وجود فرق دال إحصائياً وهذا يعني تكافؤ المجمـوعتين فـي متغيـر المـستوى               

 .التعليمي آلباء أفراد عينة البحث

 )13(جدول 

 المستوى التعليمي ألمهات أفراد عينة البحث

كلية فما  إعداديةمتوسطة إبتدائية العددالمجموعة

 فوق

X2 

المحسوبة

X2 

الجدولية

 7 7 8 8 30 التجريبية

 6 5 9 10 30 الضابطة
0,691 7,82 
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أصـغر مـن القيمـة      ) 0,691( المحسوبة   X2ويالحظ من الجدول أن قيمة      

ويتـضح عـدم    ) 3(ودرجة حرية   ) 0,05(عند مستوى داللة    ) 7,82(الجدولية  

وجود فرق دال إحصائياً، وهذا يعني تكافؤ المجموعتين فـي متغيـر المـستوى              

 .بحثالتعليمي ألمهات أفراد عينة ال

 

 

 

 : إختبار املعرفة السابقة-5

إختباراً لألستعدادات،  ) إختبار المعرفة السابقة  (يمكن إعتبار إختبار التحصيل     

إذا كان الهدف منها التنبؤ بقدرة تحصيل التلميذ في المستقبل من نتـائج تحـصيله               

 ).109، ص1959إبن تيمية، (الحالي 

 من مفاهيم إسالمية تتعلـق      -ثعينة البح –ولغرض معرفة ما يمتلكه التالميذ      

بالمادة المشمولة بالتجربة، والتي تُعد من العوامل المؤثرة  في إكتـساب التالميـذ             

فقـرة،  ) 20(الخصائص اإلسالمية، لذا فقد تم إعداد إختبار تحـصيلي تـضمن            

أحاطت بمعظم المفاهيم المشمولة بالبحث بما يتالئم وقدراتهم، وللتأكيد من سالمة           

م عرضه على مجموعة من المختصين من مشرفي التربيـة اإلسـالمية   األختبار ت 

 .والمعلمات المتميزات قبل تطبيقه

 وأجـري  26/12/2010تم أجراء اإلختبار أعاله على عينة البحـث يـوم    

تصحيح اإلجابات وترتيبها للمجموعتين التجريبية والضابطة وكانت النتائج كما في          

 )14(جدول 
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 )14(جدول 

 ددالع المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 ت الجدوليةت المحسوبة

 12,489 48,37 30 التجريبية

 10,148 42,90 30 الضابطة
1,861 2 

 

ويالحظ من الجدول ان المتوسط الحـسابي لـدرجات تالميـذ المجموعـة             

والمتوسط الحسابي لدرجات تالميـذ المجموعـة الـضابطة         ) 48,37(التجريبية  

. يتضح أن هناك فرقاً في المتوسطات لـصالح المجموعـة التجريبيـة           ) 42,90(

ولبحث داللة الفرق استخدم األختبار التائي وسيلة إحصائية ووجد أن القيمة التائية            

) 0,05(عند مستوى داللـة     ) 2(اصغر من القيمة الجدولية     ) 1,861(المحسوبة  

، وهذا يعني تكافؤ    وبذلك يتضح عدم وجود فرق دال إحصائياً      ) 58(ودرجة حرية   

 .المجموعتين في متغير المعرفة السابقة

 

 : مستلزمات البحث-رابعًا

 : حتديد املادة العلمية-1

حددت المادة العلمية لعينة البحث بمواد الفصل األول من كتاب القرآن الكريم            

ــام   ــرر للع ــدائي المق ــسادس اإلبت ــذ الــصف ال ــة اإلســالمية لتالمي والتربي

 : الطبعة األولى والتي تحتوي على الموضوعات اآلتية،2010/2011الدراسي
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، مـن سـور                 )آل التعريـف  (من أحكام تالوة القرآن الكـريم، أحكـام الم          

، سـورة          19-13، سورة لقمان من اآلية    8-1القرآن الكريم، سورة طه من اآلية     

           طـه، لقمـان،      (، تفـسير ومعـاني الـسور القرآنيـة          27-20يس مـن اآليـة    

 )32-1، ص2010مطر، )(يس

 : حتديد األهداف وصياغتها سلوآيًا-2

تؤدي األهداف  السلوكية دوراً كبيراً في معرفة تقدم التالميذ، كونهـا قابلـة              

وتأتي ) 10، ص 1977الخطيب،  (للقياس بعد مرور المتعلم بخبرة تعليمية معينة        

يق التجربة وبنـاء اإلختبـار      أهمية األهداف بوصفها دليل عمل الباحث أثناء تطب       

 )194، ص1980اللقاني،. (وإعداد الخطط التدريسية اليومية

وفي ضوء األهداف العامة لتدريس مادة التربية اإلسالمية للصف الـسادس            

اإلبتدائي ومحتوى الفصول المقرر تدريسها مدة التجربة، قام الباحـث بـصياغة            

 ).77-75 ،64-59، ص1996العزيزي، (هدفاً سلوكياً ) 81(

وذلك لبيان  ) 4ملحق(وتم عرضها على مجموعة من الخبراء ومعلمي المادة         

آرائهم في صياغة هذه األهداف السلوكية ومدى تحقيقها ألهداف تدريس المـادة،            

 .فضالًً عن تحقيقها للمحتوى

تـذكر،  (المعرفي، وتحديد المستويات الثالثة     ) Bloom(وقد اعتمد تصنيف    

من هذه األهداف على إتفـاق      %) 80(التصنيف، وحصلت،   من هذا   ) فهم، تطبيق 

الخبراء، وعدلت الفقرات التي لم تحصل على هذه النسبة مـن اإلتفـاق، ودمـج               

هدفاً سلوكياً والتي وردت فـي      ) 67(بعضها وبذلك أصبح عدد األهداف السلوكية       

 .بداية المجاالت
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 : أدوات البحث-خامسًا

 : اإلختبار التحصيلي-1     

إختبارات التحصيل لتقدير ما حصل عليه التلميذ من المعلومات التي          صممت  

 )88، ص1988عبيدات، . (تعلمها أو المهارات التي تدرب عليها

وتعد إختبرات التحصيل من أهم األدوات لجمع المعلومات الالزمـة لعمليـة            

، سواء كانت هـذه اإلختبـارات       -التقويم الصفي –التقويم التربوي، وبشكل خاص     

 )92، ص1988عبيدات، . (نة أو إختبارات من إعداد المعلممقن

ولغرض إعداد إختبار تحصيلي يهدف إلى قيـاس تحـصيل التالميـذ فـي              

موضوع إكتساب مفاهيم التربية اإلسالمية، قام الباحث بصياغة أسئلة اإلختبار من           

فقرة وذلك بعد اإلنتهاء من دراسة مواد الفصل األول، وحددت المـستويات            ) 45(

) معرفـة، فهـم، تطبيـق     ) (Bloom(التي يقيسها هذا اإلختبار بحسب مستويات       

 Multiple(اإلختيار من متعـدد  : وأختير إختبار Choice (    وهـذا النـوع مـن

اإلختبارات يتألف من نص صغير، هو بمثابة سؤال متبوع بعـدد مـن البـدائل               

ت                  المقترحة، والتي هـي بمثابـة إجابـات أحـدها يكـون صـحيحاً واألخريـا               

 ,Hills(خاطئة  1982,  P.203 (               ويسمح هذا النـوع مـن الفقـرات اإلختباريـة

بقياس وتقويم قدرات متعددة عند التالميذ كمـا أنهـا تكـون أكثـر ثباتـاً مـن                               

 )108، ص1960نجار، . (غيرها

 

 :Validity الصدق -2

دقاً إذا نجح في قياس مدى تحقق األهـداف         إن اإلختبار التحصيلي يكون صا    

 ) 677، ص1985الغريب، (التربوية والمعرفية للمادة التي وضع من أجلها 
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 :ومن أنواع الصدق

ــاهري  -  أ ــصدق الظ  Faceال Validity :               ــة ــصورة الخارجي ــو ال وه

لإلختبار، ويتناول تعليمات اإلختبار ومدى دقتها ودرجة ما تمتع بـه مـن             

 ويبــدو اإلختبــار مناســباً للغــرض الــذي وضــع مــن                  موضــوعية،

 ).680، ص1985الغريب، (أجله 

وهو يعني مدى تمثيـل اإلختبـار   : Content Validityصدق المحتوى  - ب

أي أن صدق المحتـوى     ) 327، ص 1990اإلمام،  (للمحتوى المراد قياسه    

 :يرتبط باإلجابة عن السؤال

 قادراً على قياس مجال محـدد مـن الـسلوك؟                     إلى أي حد يكون اإلختبار    

ولتحقيق صدق اإلختبار فقد اعتمـد الـصدق        ) 127،  ص  1990اإلمام،  (

حيـث عرضـت فقـرات      ) الصدق الظاهري وصدق المحتوى   (المنطقي  

اإلختبار مع قائمتي األهداف السلوكية والمفاهيم على عدد من المحكمين من           

ول مالئمـة الفقـرات لمـادة التربيـة         ذوي اإلختصاص إلبداء آرائهم ح    

اإلسالمية واألغراض السلوكية التي أعدت من أجلهـا، ومـدى مالئمتهـا            

فقـرة  ) 45(وبلغ عدد الفقـرات     ) تذكر، فهم، تطبيق  (للمستويات المعرفية   

تمـت  ) 4ملحق(يقيس كال منها غرضاً سلوكياً، وفي ضوء آراء المحكمين          

يالت على بعضها اآلخر، واستخدم إعادة صياغة بعض الفقرات وإجراء تعد

حساب النسبة المئوية وسيلة إحصائية لقبول الفقرات وصالحيتها لمستويات         

من آراء المحكمين   %) 80(وتُعد الفقرة صالحة إذا حصلت على       . التالميذ

 ).17ملحق(وكما هو موضح في 
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 : تعليمات اإلختبار-3

بة عن فقرات اإلختبـار     أعدت التعليمات الخاصة باإلجا   : تعليمات اإلجابة  

بحيث تكون سهلة وواضحة، وطلب من التالميذ قراءة كل فقرة بعناية ثـم             

إختيار الحرف الذي يمثل الجواب الصحيح ووضعه أمـام رقـم الفقـرة،             

وإعطاء اإلجابة عن كامل الفقرات، وفي حالة ترك اإلجابة تعطى الفقـرة            

 .صفراً

بة الصحيحة وصفر لإلجابة     أعطيت درجة واحدة لإلجا    :تعليمات التصحيح  

 .الخاطئة أو المتروكة أو إذا كان هناك أكثر من إشارة إلى البدائل
 : التطبيق اإلستطالعي لإلختبار-4

بعد التأكد من الصدق الظاهري وصدق المحتوى، تم تطبيق اإلختبار علـى            

ت  وذلك للتأكد من وضوح الفقرات وتعليما      (*)تلميذ وتلميذة ) 150(عينة مكونة من    

اإلجابة وتشخيص الفقرات السهلة جداً، أو الصعبة أو الغامـضة، بهـدف إعـادة              

صياغتها، وتقدير الوقت الذي تستغرقه اإلجابة عن اإلختبـار، ولغـرض ضـبط             

الوقت المستغرق تم تسجيل زمن انتهاء أول وآخر تلميذ في اإلجابة، وبعد إحتساب           

 .قة تقريباًدقي) 55(المتوسط الزمني لإلختبار تبين أنه كان 

 

 :حتليل الفقرات اإلختبارية

لغرض معرفة مستوى الصعوبة لكل فقرة إختبارية       : معامل صعوبة الفقرة   -  أ

) 150(فقد طبق اإلختبار على العينة اإلستطالعية الميدانية المكونـة مـن       

تلميذ وتلميذة، وبعد تصحيح اإلجابات ُأجري حـساب معامـل الـصعوبة            

 : بأستعمال المعادلة

                                                            

رت العينة اإلستطالعية من تالميذ مدارس الكرخ اإلبتدائية المختلطة في مديرية تربية بغـداد              يأخت )(*

 .25/12/2010األولى، وأجري اإلختبار في يوم/ الكرخ
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تالميذ الذين أجابوا عن الفقرة جواباً صحيحاً على عدد التالميذ الذين           عدد ال 

 .أجابوا عن الفقرة

والـذي  ) 0,80-0,20(وتبين بأن معامل الصعوبة تراوحت ضمن المدى        

بأن الفقـرات اإلختباريـة تُعـد صـالحة وجيـدة                         ) Bloom(أشار إليها   

)    0,80-0,20(ح بـين    في التطبيق إذا كانت مستوى صـعوبتها تتـراو        

)Bloom, 1971, P.131 (   عد جيداً مـن جهـةوعلى  هذا فإن اإلختبار ي

 )18ملحق. (صعوبة فقراته

هو إمكانية الفقرة على التمييز بين التالميـذ أصـحاب          : قوة تمييز الفقرة   - ب

الدرجات الضعيفة من التالميذ أصحاب الدرجات العالية بالنسبة للسمة التي          

وعليه فقد أجـري حـساب قـوة التمييـز          ) 133: 122(ر  يقيسها اإلختبا 

 ):Hills, 1982, P.122(بأستعمال معادلة

عدد التالميذ الذين أجابوا جواباً صحيحاً عن الفقرة من المجموعـة العليـا             

مطروحاً منه عدد التالميذ الذين أجابوا جواباً صحيحاً عـن الفقـرة مـن              

ويـشير  ) 0,27(يتراوح بـين    المجموعة الدنيا، واتضح أن معامل التمييز       

)Stanley (          أن الفقرات اإلختبارية تعد صالحة وجيدة إذا حصلت على قوة

فأكثر وتُعد ضعيفة أو غير قادرة على التمييـز إذا          %) 20(تمييزية قدرها   

 ,Stanly. (كان أقل من ذلك 1970,  P.132 ( ملحق)وعليـه فـإن   ). 17

 .جيدةجميع فقرات اإلختبار تُعد ذات قوة تمييزية 

 :فعالية البدائل

تم إستعمال معادلة فعالية البدائل الخاطئة لجميع فقرات اإلختبار الموضوعية،          

بـأن جميـع    ) 19(ووجد أن معامالت فعالية البدائل سالبة، ويتضح من الملحـق           

 .البدائل الخاطئة فعالة
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 :ثبات اإلختبار 

امـل ثبـات    لتقـدير مع 20 (KR20)لقد تم إختيار ثبات كيودر ريتشارسون 

 :اإلختبارعلى وفق المعادلة اآلتية

 مج ص خ ك
=KR20 

 1-ك
)1- 

 2ع
( 

 

 :حيث ان

KR20 = معامل الثبات 

 عدد األسئلة= ك      

 مجموع= مج     

 نسبة من أجاب إجابة صحيحة على السؤال= ص    

 نسبة من أخطأ في اإلجابة على السؤال= خ      

 )216، ص1990اإلمام،   (التباين                =  2ع

 )0,87(فأصبح معامل الثبات وفق الطريقة أعاله 

 

 :تطبيق التجربة

تم تطبيق التجربة في الفـصل الدراسـي األول مـن الـسنة الدراسـية                

2010/2011. 
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بعد اإلطالع على محتوى المادة العلمية للمواد المشمولة بالتدريس، عقـد            

جريبيـة والـضابطة تـضمن      الباحث لقاء مع معلمـات المجمـوعتين الت       

إستعراض المجاالت التعليمية الثالثة، وشرح لهم خطوات تطبيق البرنامج،         

 .واإلجابة عن إستفساراتهم

بنفسِه، في ضـوء مجتـوى      ) المجموعتين(قام الباحث باإلشراف وتوجيه      

التصميم التجريبي للبحث الذي يؤكد على العامل المـستقل وعلـى النحـو         

 :اآلتي

 . المجموعة التجريبية على وفق البرنامج المقترح لتقويم األداءتوجيه: أوالً

توجيه المجموعة الضابطة على وفق الطريقة التقليدية التـي سـبق           : ثانياً

 .تعريفها

 .17/10/2010إبتدأ تطبيق التجربة للمجموعتين يوم األحد الموافق  

ميـذ  ، وتم تبليغ التال   30/12/2010إنتهى التدريس يوم الخميس الموافق       

 .، مع التأكيد على الحضور5/1/2011موعد اإلختبار النهائي في 

وقد صـنفت   ) 20ملحق(تم تصحيح إجابات التالميذ على فقرات اإلختبار         

على وفق التحصيل الكلي والمجاالت الثالثة، لغرض معالجتهـا إحـصائياً           

 .وتحليل النتائج وتفسيرها وصوالً إلى هدف البحث

 

 :الوسائل اإلحصائية

تعمل الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة في البحث باألستعانة بالبرنـامج          إس

 :وكاآلتي) SPSS(اإلحصائي 

 عدد التالميذ الذين أجابوا عن الفقرات جواباً صحيحاً
 = معامل صعوبة الفقرات-1

 عدد التالميذ من الفئتين العليا والسفلى
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 )163، ص1985الصوفي، (

  ن د–ن ع 
 = معامل تمييز الفقرات-2

 ن

عدد التالميذ الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة مـن المجموعـة            = ن ع 

 .العليا

عدد التالميذ الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة مـن المجموعـة            = ن د 

 .الدنيا

 .معدل عدد التالميذ من الفئتين= ن   

 )123،  ص2000عالم، (

ن لمعرفة الـصدق الظـاهري      النسبة المئوية لتحديد آراء المحكمي    حساب   -3

 .وصدق المحتوى لإلختبار

 .لعينتين مستقلتين لغرض تكافؤ المجموعات) T‐test(اإلختبار التائي  -4

 

 

 

  

 .الوسط الحسابي للمجموعة األولى= 1م

 .الوسط الحسابي للمجموعة الثانية= 2م

 .تباين المجموعة األولى= 1 2ع

      2م-1م
 =ت

2ع)1-2ن+ (21ع) 1-1ن(  1 1 

 2-2ن+ 1ن 
) 

 1ن
+ 

 2ن
( 

2
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 . تباين المجموعة الثانية= 2 2ع

 )295، ص1966هيكل، (

  X2 مربع كاي -5

 

Oi = التكرار المالحظ 

Ei =التكرار المتوقع 

 )175، ص1985الصوفي، (

 )Person( معامل اإلرتباط -6

 

 )134،  ص1985الصوفي، )  (Spearman‐ Brown( معامل اإلرتباط -7

21,2 
 =11ر

 21ر+ 1

 )Spearman – Brown(معامل اإلرتباط = 11ر

 )Person (معامل اإلرتباط= 21ر

 )157، ص1990اإلمام، (

  20كيودر ريتشارسون ) KR20( معامل الثبات -8
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 مج ص خ ك
=KR20 

 1-ك
)1- 

 2ع
( 

 :حيث ان

KR20 = معامل الثبات 

 عدد األسئلة= ك      

 مجموع= مج     

 نسبة من أجاب إجابة صحيحة عن السؤال= ص     

 النسبة من أخطأ في اإلجابة عن السؤ= خ       

 التباين      = 2ع

 )216ص ،1990اإلمام، (
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 الفصل اخلامس

 عرض النتائج وتفسريها
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يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليهـا، ثـم تفـسيرها              

ومناقشتها في ضوء البرنامج الذي تم تطبيقه، وصوالً إلى هدف البحث، ويتضمن            

 .لتوصيات والمقترحاتكذلك اإلستنتاجات وا

 

 :عرض النتائج -أوال

 : الفرضية الصفرية األوىل-1

بين متوسطي درجات   ) 0,05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عن مستوى         

) المعلمين الذين دربـوا علـى البرنـامج الحاسـوبي         (المجموعتين التجريبية بين    

 .والمجموعة الضابطة في مجال التخطيط للدرس

 

  التخطيط للدرسمجال) 15(جدول 

 Uقيمة مان ويتني 
 العددالمجموعة

الوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

المعياري

مجموع 

 الرتب

متوسط 

الجدوليةالمحسوبة الرتب

 212,5017,71 1,138 8,25 12 التجريبية

 7,29 87,50 1,240 5,58 12 الضابطة
9,5 37 

 

مـات المجموعـة    يالحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لـدرجات معل        

والمتوسط الحسابي لدرجات معلمات    ) 8,25(التجريبية في مجال التخطيط للدرس      

يتضح أن هناك فرقـاً فـي المتوسـطات لـصالح           ) 5,58(المجموعة الضابطة   
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وسـيلة  ) مـان وتينـي   (المجموعة التجريبية، ولبحث داللة الفرق ُأستخدم إختبار        

 وهو ما يسمى اإلحصاء الالمعلمي، فرداً) 30(إحصائية، كون حجم العينة أقل من 

أصغر من قيمة مان ويتني الجدوليـة       ) 9,5(ووجد أن قيمة مان ويتني المحسوبة       

في اإلختبار ذي اتجاهين، وبذلك يتضح وجـود        ) 0,05(عند مستوى داللة    ) 37(

فرق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية في مجال التخطـيط للـدرس، أي             

مان ويتني المحسوبة أصغر من قيمة مان ويتني الجدولية فأنهـا           عندما تكون قيمة    

وبذلك ترفض الفرضية األولى، وتقبل     ) 123،  ص  1988عبيدات،  (تكون دالة،   

الفرضية البديل التي تنص على وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة           

 .في مجال التخطيط للدرس

 

 : الفرضية الصفرية الثانية-2

بين متوسـطي   ) 0,05(رق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة        ال يوجد ف  

) المعلمين الذين دربوا على البرنامج الحاسوبي (درجات المجموعتين التجريبية بين     

 .والمجموعة الضابطة في مجال تنفيذ الدرس

 مجال تنفيذ الدرس) 16(جدول 

 Uقيمة مان ويتني 
 العددالمجموعة

الوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

المعياري

مجموع 

 الرتب

توسط م

الجدوليةالمحسوبة الرتب

 16,67 200 1,379 7,92 12 التجريبية

 8,33 100 1,485 5,75 12 الضابطة
22 37 
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يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لدرجات معلمات المجموعة التجريبية         

موعـة  والوسط الحسابي لدرجات معلمـات المج     ) 7,92(في مجال تنفيذ الدرس     

يتضح أن هناك فرقاً فـي المتوسـطات لـصالح المجموعـة            ) 5,75(الضابطة  

وسيلة إحصائية، كون   ) مان ويتني (التجريبية، ولبحث داللة الفرق، استخدم إختبار       

فرداً وهو ما يسمى اإلحصاء الالمعلمي، ووجد أن قيمة         ) 30(حجم العينة أقل من     

عنـد  ) 37(ويتنـي الجدوليـة     أصغر من قيمة مان     ) 22(مان ويتني المحسوبة    

في اإلختبار ذي اتجاهين، وبذلك يتضح وجود فرق دالـة          ) 0,05(مستوى داللة   

إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية في مجال تنفيذ الدرس، أي عندما تكون قيمة            

وبذلك ترفض  ) 123، ص 1988عبيدات،  . (مان ويتني الجدولية فأنها تكون دالة     

 الفرضية البديل التي تـنص علـى وجـود فـروق بـين              الفرضية الثانية، وتقبل  

 .المجموعتين التجريبية والضابطة في مجال تنفيذ الدرس

 : الفرضية الصفرية الثالثة-3

بين متوسـطي   ) 0,05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          

ج تالميذ المعلمين الذين دربوا علـى البرنـام  (درجات المجموعتين التجريبية وهم  

 .والمجموعة الضابطة في مجال آداب التالوة) الحاسوبي

 مجال آداب التالوة) 17(جدول 

 القيمة التائية
 العددالمجموعة

الوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

الجدوليةالمحسوبةالمعياري

 0,995 12,90 30 التجريبية

 1,874 8,93 30 الضابطة
10,239 2 
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ابي لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية     يالحظ من الجدول أن الوسط الحس     

والوسط الحسابي لدرجات تالميـذ المجموعـة       ) 12,90(في مجال آداب التالوة     

يتضح أن هناك فرقاً في المتوسطات لصالح تالميذ المجموعـة          ) 8,93(الضابطة  

التجريبية، ولبحث داللة الفرق، أستخدم اإلختبـار التـائي ووجـد أن قيمـة ت               

عنـد مـستوى داللـة      ) 2(هي أكبر من القيمة الجدوليـة       ) 10,239(المحسوبة  

وبذلك يتضح وجود فرق دالـة إحـصائياً لـصالح          ) 58(ودرجة حرية   ) 0,05(

المجموعة التجريبية في مجال آداب التالوة، وبذلك ترفض الفرضية الثالثة، وتقبل           

بطة الفرضية البديل التي تنص على وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضا          

 .في مجال آداب التالوة

 

 : الفرضية الصفرية الرابعة-4

بين متوسـطي   ) 0,05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          

تالميذ المعلمين الذين دربوا علـى البرنـامج   (درجات المجموعتين التجريبية وهم  

 .والمجموعة الضابطة في مجال تصحيح التالوة) الحاسوبي

 

 ل تصحيح التالوةمجا) 18(جدول 

 القيمة التائية
 العددالمجموعة

الوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

الجدوليةالمحسوبةالمعياري
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 0,669 13,97 30 التجريبية

 1,557 12,70 30 الضابطة
4,094 2 

 

يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية          

والوسط الحسابي لدرجات تالميذ المجموعـة      ) 13,97(في مجال تصحيح التالوة     

يتضح أن هناك فرقاً في المتوسطات لصالح تالميذ المجموعة         ) 12,70(الضابطة  

التجريبية، ولبحث داللة الفرق، أستخدم اإلختبـار التـائي ووجـد أن قيمـة ت               

) 0,05(عند مستوى داللة    ) 2(هي أكبر من القيمة الجدولية      ) 4,094(المحسوبة  

وبذلك يتضح وجود فرق دالة إحصائياً لـصالح المجموعـة          ) 58(حرية  ودرجة  

التجريبية في مجال تصحيح التالوة، وبذلك ترفض الفرضـية الرابعـة، وتقبـل             

الفرضية البديل التي تنص على وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة           

 .في مجال تصحيح التالوة

 

 : الفرضية الصفرية اخلامسة-5

بين متوسطي درجات ) 0,05(د فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى       ال يوج 

) تالميذ المعلمين الذين دربوا على البرنامج الحاسوبي      (المجموعتين التجريبية وهم    

 .والمجموعة الضابطة في مجال تفسير التالوة

 مجال تفسير التالوة) 19(جدول 

 ة التائيةالقيماإلنحراف الوسط  العددالمجموعة
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الجدوليةالمحسوبةالمعياريالحسابي  

 1,393 13,30 30 التجريبية

 1,431 9,43 30 الضابطة
10,605 2 

يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية          

والوسط الحسابي لدرجات تالميـذ المجموعـة       ) 13,30(في مجال تفسير التالوة     

فرقاً في المتوسطات لصالح تالميذ المجموعـة       يتضح أن هناك    ) 9,43(الضابطة  

التجريبية، ولبحث داللة الفرق، أستخدم اإلختبـار التـائي ووجـد أن قيمـة ت               

عنـد مـستوى داللـة      ) 2(هي أكبر من القيمة الجدوليـة       ) 10,605(المحسوبة  

وبذلك يتضح وجود فرق دالـة إحـصائياً لـصالح          ) 58(ودرجة حرية   ) 0,05(

في مجال تفسير التالوة، وبذلك ترفض الفرضـية الخامـسة،          المجموعة التجريبية   

وتقبل الفرضية البديل التي تنص على وجود فروق بين المجمـوعتين التجريبيـة             

 .والضابطة في مجال تفسير التالوة

 

 : الفرضية الصفرية السادسة-6

بين متوسـطي   ) 0,05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          

) المعلمين الذين دربوا على البرنامج الحاسوبي (عتين التجريبية بين    درجات المجمو 

 .والمجموعة الضابطة في مجال تقنيات التعليم

 مجال تقنيات التعليم) 20(جدول 

 Uقيمة مان ويتني متوسط مجموعاإلنحرافالوسط العددالمجموعة
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الجدوليةالمحسوبة الرتب الرتبالمعياريالحسابي  

 16,13 193,5 1,446 7,50 12 بيةالتجري

 8,88 106,5 1,422 5,75 12 الضابطة
28,5 37 

 

يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لدرجات معلمات المجموعة التجريبية         

والوسط الحسابي لدرجات معلمـات المجموعـة       ) 7,50(في مجال تقنيات التعليم     

 لـصالح المجموعـة     يتضح أن هناك فرقاً فـي المتوسـطات       ) 5,75(الضابطة  

وسيلة إحصائية، كون   ) مان ويتني (التجريبية، ولبحث داللة الفرق، استخدم إختبار       

فرداً وهو ما يسمى اإلحصاء الالمعلمي، ووجد أن قيمة         ) 30(حجم العينة أقل من     

عنـد  ) 37(أصغر من قيمة مان ويتني الجدوليـة        ) 28,5(مان ويتني المحسوبة    

ختبار ذي اتجاهين، وبذلك يتضح وجود فرق دالـة         في اإل ) 0,05(مستوى داللة   

إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية في مجال تقنيات التعليم، أي عنـدما تكـون              

قيمة مان ويتني المحسوبة أصغر من قيمة مان ويتنـي الجدوليـة فأنهـا تكـون                            

وبذلك ترفض الفرضـية الـسادسة، وتقبـل        ) 123، ص 1988عبيدات،  . (دالة

الفرضية البديل التي تنص على وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة           

 .في مجال تقنيات التعليم

 

 : الفرضية الصفرية السابعة-7

بين متوسـطي   ) 0,05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          

) حاسوبيالمعلمين الذين دربوا على البرنامج ال (درجات المجموعتين التجريبية بين     

 .والمجموعة الضابطة في مجال التقويم
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 مجال التقويم) 21(جدول 

 Uقيمة مان ويتني 
 العددالمجموعة

الوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

المعياري

مجموع 

 الرتب

متوسط 

الجدوليةالمحسوبة الرتب

 16,54 198,5 1,485 7,75 12 التجريبية

 8,46 101,5 1,435 5,67 12 الضابطة
23,5 37 

 

يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لدرجات معلمات المجموعة التجريبية         

والوسط الحسابي لدرجات معلمات المجموعة الضابطة      ) 7,75(في مجال التقويم    

يتضح أن هناك فرقاً في المتوسطات لصالح المجموعة التجريبية، ولبحث          ) 5,67(

 إحصائية، كون حجم العينة أقـل       وسيلة) مان ويتني (داللة الفرق، استخدم إختبار     

فرداً وهو ما يسمى اإلحصاء الالمعلمي، ووجد أن قيمة مـان ويتنـي             ) 30(من  

عند مستوى داللـة    ) 37(أصغر من قيمة مان ويتني الجدولية       ) 23,5(المحسوبة  

في اإلختبار ذي اتجاهين، وبذلك يتضح وجود فرق دالة إحصائياً لصالح           ) 0,05(

في مجال التقويم، أي عندما تكون قيمة مان ويتني المحسوبة          المجموعة التجريبية   

، 1988عبيـدات،   . (أصغر من قيمة مان ويتني الجدوليـة فأنهـا تكـون دالـة            

وبذلك ترفض الفرضية السابعة، وتقبل الفرضية البديل التي تنص على          ) 123ص

 .وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مجال التقويم

 

 :ضية الصفرية الثامنة الفر-8
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بين متوسـطي   ) 0,05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          

درجات اإلختبار التحصيلي للتالميذ بين المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي           

 .اإلختبار البعدي

 االختبار التحصيلي للتالميذ البعدي بين ض، ج) 22(جدول 

 القيمة التائية
 العددالمجموعة

الوسط 

الحسابي

نحراف اإل

الجدوليةالمحسوبةالمعياري

 1,840 40,17 30 التجريبية

 2,766 31,07 30 الضابطة
15,004 2 

 

يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية          

والوسط الحـسابي لـدرجات تالميـذ المجموعـة      ) 40,17(في اإلختبار البعدي    

يتضح أن هناك فرقاً في المتوسطات لصالح تالميذ المجموعة         ) 31,07(الضابطة  

التجريبية، ولبحث داللة الفرق، أستخدم اإلختبـار التـائي ووجـد أن قيمـة ت               

عنـد مـستوى داللـة      ) 2(هي أكبر من القيمة الجدوليـة       ) 15,004(المحسوبة  

 وبذلك يتضح وجود فرق دالـة إحـصائياً لـصالح         ) 58(ودرجة حرية   ) 0,05(

المجموعة التجريبية في اإلختبار البعدي، وبذلك ترفض الفرضية الثامنة، وتقبـل           

الفرضية البديل التي تنص على وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة           

 .في االختبار البعدي للتالميذ

 

 :الفرضية الصفرية التاسعة-9
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ين متوسـطي   ب) 0,05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          

درجات اإلختبار التحصيلي للمعلمين بين المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي           

 .اإلختبار البعدي

 تقويم األداء البعدي للمعلمين) 23(جدول 

 Uقيمة مان ويتني 
 العددالمجموعة

الوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

المعياري

مجموع 

 الرتب

متوسط 

الجدوليةالمحسوبة الرتب

 17,75 213 3,088 31,42 12 بيةالتجري

 7,25 87 4,654 22,75 12 الضابطة
9 37 

 

يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لدرجات معلمات المجموعة التجريبية         

والوسط الحسابي لدرجات معلمات المجموعـة      ) 31,42(في تقويم األداء البعدي     

لح المجموعـة   يتضح أن هناك فرقاً في المتوسـطات لـصا        ) 22,75(الضابطة  

وسيلة إحصائية، كون   ) مان ويتني (التجريبية، ولبحث داللة الفرق أستخدم إختبار       

فرد وهو ما يسمى اإلحصاء الالمعلمي، ووجد أن قيمة         ) 30(حجم العينة أقل من     

عند مستوى  ) 37(أصغر من قيمة مان ويتني الجدولية       ) 9(مان ويتني المحسوبة    

تجاهين، وبذلك يتضح وجود فرق دالة إحـصائياً        في اإلختبار ذي ا   ) 0,05(داللة  

لصالح المجموعة التجريبية في اإلختبار البعدي للمعلمين، أي عندما تكون قيمـة            

مان ويتني المحسوبة أصغر من قيمـة مـان ويتنـي الجدوليـة فأنهـا تكـون                                 

رضية وبذلك ترفض الفرضية التاسعة، وتقبل الف     ) 123، ص 1988عبيدات،  .(دالة
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البديل التي تنص على وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تقويم            

 .األداء البعدي للمعلمين

 

 

 

 : تفسري النتائج-ثانيًا

 :سيتناول الباحث تفسير النتائج على ثالثة محاور

 :نتائج الفرضيات األربعة الخاصة بأداء المعلمين معاً وهي: المحور األول •

 .مجال التخطيط للدرس: ىالفرضية األول 

 .مجال تنفيذ الدرس: الفرضية الثانية 

 .مجال تقنيات التعليم: الفرضية السادسة 

 .مجال التقويم: الفرضية السابعة 

 :نتائج الفرضيات الثالثة الخاصة بأداء التالميذ معاً وهي: المحور الثاني •

 .مجال آداب التالوة: الفرضية الثالثة 

 .صحيح التالوةمجال ت: الفرضية الرابعة 

 .مجال تفسير التالوة: الفرضية الخامسة 

 .نتائج الفرضيات الخاصة باإلختبار التحصيلي البعدي: المحور الثالث •

 

 نتــائج الفرضــيات اخلاصــة بــأداء  -احملــور األول
 :املعلمني

أظهرت نتائج الفرضيات الخاصة بأداء معلمي التربية اإلسالمية في المجاالت   

لتجريبية درجات عالية في القدرة المعرفية على أداء المجموعة   األربعة للمجموعة ا  
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الضابطة، اذ أظهرت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين أداء المجمـوعتين             

لصالح المجموعة التجريبية في المجاالت التعليمية المتمثلة في التخطيط للـدرس،           

 إلى القدرة المعرفية ومهارات     ويعزى السبب . تنفيذ الدرس، تقنيات التعليم، التقويم    

التخطيط، وتوافر تلك المهارات بوصفها متغيرات مهمة في التعليم الناجح، فضالً           

عن إستيعابهم لألهداف التربوية للتربية اإلسالمية وترجمتها إلى ممارسات سلوكية          

بإشراكهم بالدورة التأهيلية وتدريبهم على ربط المعلومات       ) الباحث(من خالل قيام    

لنظرية بواقع المتعلمين، وتزويدهم بالمعلومات الوافية بإعداد اإلختبارات وصياغة    ا

األهداف في مجاالت التخطيط وتنفيذ الدرس، واستعمال وسائل تنقيـات التعلـيم            

الحديثة، وتشجيعهم على مشاركة التالميذ في إعداد الوسائل التعليميـة المختلفـة            

ل التقويم وربطه باألهداف إرتباطـاً وثيقـاً        لتدريس التربية اإلسالمية، وكذلك مجا    

وهي المجال المعرفي والمهاري والوجداني، وإطالع معلمي التربيـة اإلسـالمية           

على اقتراح وسائل التقويم التي تراعي الفروق الفردية بين التالميذ، وبذلك يتفـق             

 ,Hearig(مع ما جاء بالدراسات السابقة للبحث كدراسة ) الباحث(  التـي ) 1981

إستهدفت تحديد القدرات العامة لألداء التدريسي النـاجح القـائم علـى الكفايـات              

، والتي أظهرت فروقـاً دالـة       )المدرسين(التعليمية على أعضاء الهيئة التدريسية      

إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وتبين أن هناك كفايات لها داللـة            

 التخطيط للكفايات التعليمية واألداء الناجح      إحصائية في نجاح عملية التدريس منها،     

 ). Heearig, 1981, P.123(في تنفيذ الدرس 

التـي  ) 1996عبد الزهـرة وآخـرين،      (مع دراسة   ) الباحث(وكذلك يتفق   

استهدفت إعداد معلم التربية اإلسالمية من خالل إعداد قائمة بالكفايـات التعليميـة     

كفاية تعليمية حصلت على    ) 14(ئج أن هناك    لقد أظهرت النتا  . الالزمة لهذا المعلم  

أوزان مئوية عالية من بينها كفاية التخطيط للدرس، وكفاية تنفيذ الدرس، وكفايـة             
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قبيـل  (مع دراسة   ) الباحث(وكذلك يتفق   ). 187، ص 1996عبد الرضا،   (التقويم  

التي إستهدفت تحديد متطلبات معلم التربيـة اإلسـالمية         ) 1996كودي وآخرين،   

دة في رفع مستوى أدائه وجعله بالمستوى المطلوب، حيث أظهـرت النتـائج             لإلفا

ضرورة إطالع المعلمين على طرائق تعليم القـرآن الكـريم وتـدريبهم وربـط              

 )318ص: 1996كودي، . (المعلومات النظرية بواقع المتعلمين

التي استهدفت إعداد   ) 1989محمد أحمد السيد،    (مع دراسة   ) الباحث(واتفق  

المرحلة الثانوية يقوم على الكفايات التدريسية األدائية، وقد أظهرت النتائج          مدرسي  

كفايات رئيـسة منهـا تحـضير       ) 8(أن معامالت اإلرتباط العالية كانت لصالح       

 )60، ص1989السيد، . (الدروس، التقويم، الوسائل التعليمية

ن لنتائج الفرضـيات الخاصـة بـأداء المعلمـي        ) الباحث(ومن خالل مقارنة    

 :استخلص اآلتي

أن بحثه هذا يوافق معظم هذه الدراسات، إذ أنه يرمي إلى           ) الباحث(يرى   -1

تقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية من خالل بناء البرنـامج الحاسـوبي            

 .المقترح

تنوعت الدراسات في عيناتها من حيث فئاتها وأفرادها، فمنها ما أعتمدت            -2

كمــا  فــي دراســة ) ســينالمدر(علــى أعــضاء الهيئــة التدريــسية 

)Hearig,1981(           ومنها ما اعتمد على المعلمين مثـل دراسـة ،)  قبيـل

أمـا بالنـسبة للدراسـة      ). 1996عبد الزهرة،   (ودراسة  ) 1996كودي،

 .الحالية فقد إعتمدت معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها فقط

فهـي  ) الباحث(أن هذه الدراسات جميعها تتعلق بالمعلم فقط، أما دراسة           -3

 .تتعلق بالعلم والتلميذ معاً
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نتـائج الفرضـيات اخلاصـة بـأداء        : احملور الثاني 
 :التالميذ

أظهرت نتائج الفرضيات الخاصة بأداء التالميذ في المجاالت الثالثة درجات          

عالية لتالميذ المجموعة التجريبية على أداء تالميذ المجموعة الضابطة، حيث بينت   

الة إحصائياً بين أداء المجموعتين في المجاالت التعليميـة         النتائج أن هناك فروقاً د    

 .المتمثلة في آداب التالوة، تصحيح التالوة، وتفسير التالوة

ويعود السبب في ذلك إلى إعتماد معلمي التربية اإلسالمية الكفايات الواجب           

توافرها في أثناء التدريس، وإلى تحسين طرائق التـدريس وأسـاليبه، ومراعـاة             

ج الدراسي لقابليات التالميذ واإلهتمام باألهداف الوجدانية وبخاصة ما يتعلق          المنه

بالقيم واإلتجاهات، وإلى إستيعابهم األهداف التربوية للتربية اإلسالمية وشـعورهم          

بالمسؤولية والواجبات الملقاة على عاتقهم، وكذلك استعمالهم مكونـات التـدريب           

جاالت أخرى كأثر استعمال الحاسـب فـي        وقيامهم بدمج استعمال الحاسوب في م     

إتقان التالوة وتصحيح األخطاء الواردة في قراءاتهم واعتماد الشواهد واألمثلة عند           

 .اإلجابة

التي استهدفت طلبـة    ) 1999زياد عبد اهللا،    (مع دراسة   ) الباحث(وقد اتفق   

لـدى  الصف العاشر حول أثر استخدام الحاسوب في إتقان أحكام التالوة والتجويد            

عينة أردنية، والتي أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى إلى التدريس            

، 1999زيـاد،   . (بأستخدام الحاسوب في اإلختبـار النظـري ألحكـام الـتالوة          

 )307ص

التي استهدفت أثر   ) 2001صالح والعياصرة،   (مع دراسة   ) الباحث(واتفق  

ن الكـريم علـى طلبـة الـصف                     استخدام الحاسب اآللي في تعليم تـالوة القـرآ        

الثالث اإلعدادي والتي أظهرت النتائج إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية                           
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بــين المجمــوعتين لــصالح المجموعــة التجريبيــة فــي الــتالوة                      

 )417، ص2001عياصرة، .(والتجويد

 :التالميذ إستخلص اآلتي مقارنة الباحث لنتائج الفرضيات الخاصة بأداء 

أن بحثه يوافق معظم هذه الدراسات إذ إنه يرمي تقـويم           ) الباحث(يرى   -1

 .أداء المعلمين بيان أثره على تحصيل التالميذ

تنوعت الدراستان في عيناتها من حيث فئاتها وأفردها، فمنها ما أعتمدت            -2

دت ومنها ما أعتم  ) 1999زياد عبد اهللا،    (على طلبة المتوسطة كدراسة     

، أما  )2001صالح والعياصرة،   (على طلبة الدراسة اإلعدادية كدراسة      

 .للدراسة الحالية فقد إعتمدت  تالميذ المرحلة اإلبتدائية فقط

إن الدراسات جميعها تعلقت بالطالب، أما الدراسة الحالية للباحث فهـي            -3

 .تتعلق بالمعلم والطالب معاً

مج مصممة سـابقاً، أمـا      إن هذه الدراسات قد إعتمدت على تطبيق برا        -4

 .قامت على بناء البرنامج الحاسوبي) الباحث(دراسة 

 

 

 نتائج الفرضيات اخلاصة بإختبارات     -احملور الثالث 
 :التحصيل البعدي

 :اإلختبار التحصيلي البعدي للتالميذ: الفرضية الثامنة •
أظهرت الفرضية الخاصة باإلختبار التحصيلي البعدي للتالميـذ درجـات          

الميذ المجموعة التجريبية، حيث بينت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائياً           عالية لت 
بين أداء المجموعتين في التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية لألسـباب           

 .في نتائج الفرضيات الخاصة بأدائهم) الباحث(التي ذكرها 

ت التـي اسـتهدف   ) 2001رابعة محمـود،    (مع دراسة   ) الباحث(وقد إتفق   
التعرف على أثر استخدام الحاسوب التعليمـي علـى تحـصيل طلبـة الـصف                          

السابع األساسي في مادة التالوة والتجويد، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات            
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ــيم                   ــة التعل ــصالح مجموع ــوعتين ل ــراد المجم ــي أف ــصائية ف ــة إح دالل
 )297، ص2001رابعة،. (المحوسب

التي استهدفت أثـر اسـتخدام      ) 2004ملحم،  (مع دراسة   ) باحثال(واتفق  
الحاسوب التعليمي في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في الـتالوة، حيـث             
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي           

 )305، ص2004ملحم، . (استخدمت الحاسوب التعليمي في التدريس

والتي استهدفت إلى تعـرف     ) 2001إبراهيم،  (مع دراسة   ) لباحثا(واتفق  
فاعلية برنامج حاسوبي في تحصيل علم األحياء لطلبة الصف الثاني العلمي، وقـد             
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في تفوق المجموعة التجريبيـة علـى             

 )451، ص2001إبراهيم،. (المجموعة الضابطة في اإلختبار التحصيلي البعدي

 :اإلختبار التحصيلي البعدي للمعلمين: الفرضية التاسعة •
ت نتائج الفرضية الخاصة باإلختبار التحصيلي البعدي لمعلمي التربية         أظهر

اإلسالمية ومعلماتها درجات عالية لصالح المجموعة التجريبية، حيث بينت النتائج          
 التحصيل البعدي لـصالح     أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين أداء المجموعتين في        

في نتائج الفرضيات الخاصة    ) الباحث(المجموعة التجريبية لألسباب التي ذكرها      
التي استهدفت دراسـة     ) Kozelka,1996( وقد اتفق الباحث مع دراسة    . بأدائهم

برنامج تدريب المعلمين على الحاسب، وقد أظهرت النتائج وجود فـروق دالـة             
ــة  ــاح المجموع ــي نج ــار التحــصيلي إحــصائياً ف ــي االختب ــة ف التجريبي

 )Kozelka, 1996, P.347.(البعدي

 :اإلستنتاجات -ثالثًا

 : من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه ما يأتي

التوصل إلى قائمة بالمجاالت التعليمية الالزمة واشتملت على سبع مجاالت           •

 :رئيسة هي

 .مجال التخطيط للدرس 

 .مجال تنفيذ الدرس 
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 .ال آداب التالوةمج 

 .مجال تصحيح التالوة 

 .مجال تفسير التالوة 

 .مجال تقنيات التعليم 

 .مجال التقويم 

وتضمن كل مجال من المجاالت الرئيسة عدداً من المهارات الفرعية، بلغ           

 .مهارة) 67(مجموعها 

التوصل إلى بناء قائمة بمواصفات البرنامج الحاسوبي المالئم لتقـويم أداء            •

) 44(بية اإلسالمية في المرحلة اإلبتدائية وقـد بلـغ عـددها            معلمي التر 

 :مواصفة موزعة على المجاالت اآلتية

 .مواصفات تعليمية 

 .مواصفات فنية وبرمجية 

 .الشاشات والتنسيق 

 .تعامل المتعلم مع البرنامج 

 .خدمات البرنامج 

التوصل إلى بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمي التربيـة اإلسـالمية،             •

مقسم على سبعة مجاالت، يعالج كل مجال مهارة رئيسة مـن مهـارات             

المجاالت التي توصل إليها البحث، ويشمل كـل مجـال مـن مجـاالت              

 :البرنامج ما يأتي

 .أهداف للمجال 

 .محتوى تعليمي 

 .أنشطة تعليمية 

 .قراءات إثرائية 

 .التقويم 
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المجموعة الضابطة في المجـاالت     / قصور األداء لعينة الدراسة الميدانية     •

األربعة الخاصة بأداء المعلمين، والمتمثلة في التخطيط للـدرس، تنفيـذ           

 .الدرس، تقنيات التعليم، التقويم

المجموعـة  / فاعلية البرنامج في تقويم األداء لعينة الدراسـة الميدانيـة          •

جاالت األربعة الخاصة بأداء المعلمين، والمتمثلـة فـي         التجريبية في الم  

التخطيط للدرس، تنفيذ الدرس، تقنيات التعليم، التقويم، إذ توصلت النتائج          

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجة الكلية من األداء 

للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة للمعلمين لـصالح المجموعـة         

 .التجريبية

فاعلية البرنامج في أثر التحصيل لتالميذ المجموعة التجريبية، إذ توصلتْ  •

نتائج اإلختبار التحصيلي بالمجاالت الثالثة الخاصـة بـأداء التالميـذ،           

والمتمثلة في مجال آداب التالوة، أحكام التالوة، وتفسير الـتالوة، إلـى            

ين تالميـذ   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجة الكلية ب         

المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة        

 .التجريبية

 

 :لتوصياتا -رابعًا

 : من خالل ما توصل إليه الباحث في بحثه من نتائج، يوصي بما يأتي

اإلفادة من قائمة المهارات التي توصل إليها الباحث في بحثه في بـرامج              •

 .سالميةإعداد معلمي التربية اإل

إعداد معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة اإلبتدائيـة، إعـداداً خاصـاً             •

لتدريس التربية اإلسالمية، وعدم اإلكتفاء باإلعداد العام لمعلـم التربيـة           

 .اإلسالمية

 .تطوير طرائق التدريس في برامج إعداد المعلمين وتدريبهم •
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ـ        • ة اإلبتدائيـة أثنـاء     التوسع في تدريب معلمي التربية اإلسالمية للمرحل

 .الخدمة وتوظيف كافة أشكال التدريب الجماعي والفردي

اإلعتناء بالتقنية بعامة، والحاسب بخاصة في بـرامج إعـداد المعلمـين             •

 .وتدريبهم

التعاون بين الجهات التعليمية والتقنية فـي تطـوير البـرامج التعليميـة           •

 .وإنتاجها

طـوير تـدريس التربيـة      إنشاء معهد خاص في وزارة التربية يعنى بت        •

 .اإلسالمية، على غرار معهد تطوير اللغة العربية

اإلفادة من البرنامج التدريبي الذي توصل إليه البحث في تدريب معلمـي             •

 .التربية اإلسالمية

 

 :املقرتحات -خامسًا

 : يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية

 .تقويم برامج تعليم التربية اإلسالمية اإللكترونية •

قويم فاعلية البرنامج الذي توصل إليه البحث فـي تقـويم أداء معلمـي              ت •

التربية اإلسالمية في بقية فروع التربية اإلسـالمية كالعقيـدة والحـديث            

 .النبوي الشريف

 .تقويم فاعلية البرنامج الذي توصل إليه البحث •

 .تنمية اإلتجاه نحو توظيف الحاسب اآللي في التدريس •

طرائق تدريس التربية اإلسالمية في معاهد إعداد       تصميم برنامج لتطوير     •

 . المعلمين

 .تصميم برنامج لتطوير اإلشراف التربوي على معلمي التربية اإلسالمية •
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 املصادر العربية

 القرآن الكريم

 لنبوي الشريفالحديث ا

، المطبعة  3، ط مبادئ في طرائق التدريس العامة    . آل ياسين، محمد حسين    -1

 .1950العصرية، صيدا، 

، دار الفكـر    3، ط التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    . األبراشي، محمد عطية   -2

 .1976العربي، القاهرة، 

، وزارة التعلـيم العـالي      التقويم والقياس . اإلمام مصطفى محمود وآخرون    -3

 .1990 العلمي، جامعة بغداد، والبحث

فاعلية برنامج حاسوبي تفاعلي متعدد الوسائط فـي        إبراهيم، جمعة حسن،     -4

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة        تحصيل علم األحياء  

 .2001دمشق، 

، مركـز   المنهج المدرسي بين التبعية والتطـوير     . إبراهيم، محمود أبو زيد    -5

 .1991، 1الكتاب للنشر، مصر، ط

 .1959، مطبعة المدني، القاهرة، العبودية. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم -6

، مكتبـة   2، مجلـد  مقدمة ابن خلدون  . ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد      -7

 .1970 بيروت، -لبنان

، دار إحيـاء التـراث      لسان العـرب  . ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين      -8

 .1996، لبنان، 1 ط،11العربي، مؤسسة التاريخ العربي، ج

، مكتبـة   اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي    . أبو جاللة،صبحي حمدان   -9

 .1999الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، 

برامج تدريب معلمي المرحلـة الثانويـة أثنـاء         . أبو حلو، يعقوب عبد اهللا     -10

، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، عمـان، الجامعـة           الخدمة في األردن  

 .1973األردنية، 
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رسالة الخليج  التربية اإلسالمية والتنمية،    . أبو العينين، علي خليل مصطفى     -11

، السنة السابعة، المركز العربي للبحوث التربوية، مكتبـة         22، العدد العربي

 .1987التربية لدول الخليج، 

رسـالة  أحمد، بلقيس تكييف التعليم لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين،           -12

 .1991لعدد األول، حزيران، ، االمعلم األردنية

، العـدد   جريـدة الـرأي   الوصفة السليمة للتعليم الجيـد،      . أحياصات، أدب  -13

 .1990، المؤسسة الصحفية األردنية، عمان، 7164

، تحقيـق محمـد سـيد       المفردات في غريب القرآن   . األصفهاني، الراغب  -14

 ).ت.ب(كيالني، دار المعرفة، بيروت، 

، دار إحياء التراث العربي،     1، ط الوسيطالمعجم  . أنيس، إبراهيم وآخرون   -15

 .1982، بيروت، 2-1ج

برعي، محمد عبد اهللا وآخر، تقويم أداء الموظفين فـي بعـض منـشآت               -16

، العـدد   المجلة العربية للعلـوم اإلداريـة     السعودية بين النظرية والتطبيق،     

 .1987، عمان، 11األول، السنة

مجلـة  علمين أثناء الخدمة،    تقويم برامج تدريب الم   . البزاز، حكمة عبد اهللا    -17

، وزارة التعليم العالي، جامعـة بغـداد، كليـة التربيـة،            3، العدد التربوي

1986. 

، تكوين المعلم العربي والثـورة العلميـة والتكنولوجيـة        بشارة، جبرائيل،    -18

 .1986المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

، مكتبة الشباب المصرية، المنيـرة،      تقييم األداء الفعلي  . بليغ، محمد توفيق   -19

1976. 

مكتبة اليونسكو  العالقة المتغيرة بين المعلمين والمفتشين،      . بوبطانة، عبد اهللا   -20

 .1982اإلقليمي للتربية في الدول العربية، 

اإلحصاء الوصـفي واالسـتداللي فـي       . البياتي، عبد الجبار توفيق وآخر     -21

 .1977لية، بغداد، ، مطبعة الثقافة العماالتربية وعلم النفس
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دراسة تقويمية لبرنـامج إعـداد معلمـي المـرحلتين          . جابر، عبد الحميد   -22

، مركز البحوث التربويـة، جامعـة   1، ط اإلعدادية والثانوية بجامعة مصر   

 .1984قطر، الدوحة، 

الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي التربية اإلسـالمية       . جاسم، نجاح فاضل   -23
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 )1(ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

        جمهورية العراق

 جامعة سانت آليمنتس العالمية

 الدآتوراه/ الدراسات العليا 

 قسم التربية اإلسالمية

 

 استبانه استطالعية/ م                                        

 المحترمـ............. / ....................................األستاذ الفاضلـ 

 

 ....السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

 

بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمي التربية (      يروم الباحث إجراء دراسة بعنوان
 ).اإلسالمية في المرحلة االبتدائية وأثره على تحصيل تالميذهم

ة اإلسالم               م التربي بعض الصعوبات التي يجدها معل دريس ،ولغرض           نتيجة ل ه بالت اء قيام ية أثن
رات                  تذليل تلك الصعوبات فقد اقترح الباحث تحديد بعض المجاالت المتضمنة المعلومات والخب

ة                    والمهارات واألنشطة وأنماط السلوك المختلفة التي ال يمتلكها معلم التربية اإلسالمية في المرحل
اد    االبتدائية والتي يفترض أن يؤديها في أثناء الت      دريس ويمكن مالحظتها وقياسها من خالل اعتم

 .األداة المستخدمة في الدراسة الحالية

ه                     سها فان ة اإلسالمية وطرائق تدري   ونظرًا لما يتوسمه الباحث فيكم من خبرة ودراية في التربي
سؤال                    ة عن ال ك باإلجاب يطمح بان يحظى باهتمامكم على ما تبدونه من جهد قّيم و رأي سديد وذل

 .                                  رافق لهذه االستبانةالم

                                           مع فائق التقدير واالحترام
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                                                                        الباحث   

                     فرحـــان جمعة منديل                                             

 

 

 

 

 

 

 

 )2(ملحق 

 :بين رأيك في الصعوبات التي تواجهك في تدريس / س 

 -:في المرحلة االبتدائية وحسب المجاالت اآلتية) التربية اإلسالمية      (

 

 :مجال الفلسفة واألهداف التربوية: 1

 : د:                                           أ

 :هـ:                                          ب

 :و:                                          جـ

 :مجال التخطيط للدرس: 2

 :د:                                            أ
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 :هـ:                                          ب

 :         و:                                 جـ

 

 :مجال تنفيذ الدرس:3

 :د:                                            أ

 :هـ:                                          ب

 :و:                                          جـ

 :مجال النمو العلمي :4 

 :د:                                            أ

 :                                      هـ:    ب

 :و:                                          جـ

 

 :مجال آداب التالوة: 5

 :د:                                            أ

 :هـ:                                          ب

 :و:                                          جـ

 :مجال تصحيح التالوة:6

 :د:                                            أ

 :هـ:                                          ب

 :و:                                          جـ

 :مجال تفسير التالوة: 7 

 :د:                                            أ
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 :                              هـ:            ب

 :و:                                          جـ

  

 :مجال تقنيات التعليم:8

 :د:                                            أ

 :هـ:                                          ب

 :و:                                          جـ

  

 :جال العالقات اإلنسانية واالجتماعيةم9

 :د:                                            أ

 :هـ:                                          ب

 :و:                                          جـ

  

 :مجال التقويم:10

 :د:                                            أ

 :                                     هـ:     ب

 :و:                                          جـ

  

 :أي مجال آخر تقترحه: 11

 :د:                                            أ

 :هـ:                                          ب

 : و:                                         جـ



 - 182 - 
 

  

 

 

 .المعلومات التي تذآرونها تستعمل ألغراض البحث العلمي فقط:مالحظة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )3(ملحق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 جمهورية العراق

 جامعة سانت آليمنتس العالمية

 الدآتوراه/الدراسات العليا

 قسم التربية االسالمية

 

 استبانه أراء المحكمين/م
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 المحترم ……………………………………/األستاذ الفاضل 

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 

بناء برنامج حاسوبي لتقويم أداء معلمي (يروم الباحث إجراء دراسة بعنوان 
  ).التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية وأثره على تحصيل تالميذهم

تائج وفي ضوء ن.. وذلك من خالل تحديد المجاالت التعليمية الالزمة لذلك األداء 
 ومراجعه الدراسات السابقة واألدبيات العربية واألجنبية اعد ةالدراسة االستطالعي

 الباحث قائمة بمجاالت التعليم الالزمة لمعلي التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية 

 ونظرًا لما تتسمون به من خبرة ودراية في مادة التربية اإلسالمية وطرائق 

 أن تكونوا احد أعضاء اللجنة التحكيمية لتقدير مدى أهمية آل يود الباحث..تدريسها 
مع تقدير الباحث لما تبدونه من . مجال من المجاالت المبينة في االستبانة المرافقة 

 .رأي سديد وجهد قيم 

 

 

                                                                                 الباحث

                                                              فرحان جمعة           
 منديل

 :.مالحظه

 

 يقصد بالمجاالت في هذه الدراسة مجموعة المعلومات والخبرات والمهارات -1
واالنشطة وأنماط السلوك المختلفة التي يمتلكها معلمو التربية اإلسالمية في المرحلة 

فترض أن يؤدونها في أثناء التدريس ويمكن مالحظتها وقياسها من االبتدائية والتي ي
 .خالل اعتماد األداة التي ستبنيها الدراسة 
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 )4(ملحق رقم 

أمساء اخلرباء واملشرفني الذين إستعان هبم الباحث 
 اثناء التجربة

 طبيعة اإلستشارة

 اإلختصاص العنوان اسم الخبير ت
مج
رنا
الب

ت 
اال
مج

 

لس
ف ا

هدا
األ

ية
وك
ل

 

تإخ
قة
ساب
 ال
فة
عر
لم
ر ا
با

 

ظة
الح
لم
ة ا
طاق
ب

 

ار
ختب
األ

ت 
را
فق

 

كلية العلوم  محمد صالح عطية الحمداني. د.أ 1

 ةاإلسالمي
   × × × علوم القرآن

كلية التربية ابن  علوم محمد علي. د.أ 2

 رشد
   × × × القياس والتقويم

كلية التربية ابن  عبد الحسين رزوقي .د.م.أ 3

 رشد

س علم النف

 التربوي
× × × × × 

الكلية التربوية  إبتسام منير صالح. د.م.أ 4

 المفتوحة
 × × × × × تربية إسالمية

كلية التربية ابن  عبد الكريم إسماعيل جاسم. د.م.أ 5

 الهيثم
 × × × × × إدارة تربوية

وزارة التربية  ليلى توفيق سلمان. د.م.أ 6

معهد التدريب 

والتطوير 

 التربوي

رائق مناهج وط

 تدريس
× × ×   

 × × × × × الرياضيات معهد التدريب نضال متي بطرس.د.م.أ 7
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 طبيعة اإلستشارة

 اإلختصاص العنوان اسم الخبير ت

مج
رنا
الب

ت 
اال
مج

 

لس
ف ا

هدا
األ

ية
وك
ل

 

تإخ
قة
ساب
 ال
فة
عر
لم
ر ا
با

 

ظة
الح
لم
ة ا
طاق
ب

 

ار
ختب
األ

ت 
را
فق

 

جامعة صالح  إحسان مجيد موسى. د 8

 الدين كلية التربية
 × × × × × طرائق تدريس

كلية اإلمام  محمود محمد الصميدعي. د 9

 األعظم
 ×  × × × اللغة العربية

1
0 

بية وزارة التر أحمد عبد الرزاق األسدي.د

 معهد إعداد 

 الكرخالمعلمين 

 × × × × × تخطط تربوي

1
1 

جامعة اإلمام  صبري جبار علي الوائلي.د

 الصادق
 × × × × × طرائق تدريس

1
2 

الجامعة  قحطان عباس.د

 التكنولوجيا
 × ×  × × علوم حاسبات

1
3 

الجامعة  مريم مهذول الطائي. د

المستنصرية 

 التربية األساسية

علم النفس 

 ويالترب
× × × × × 

1
4 

وزارة التربية  ثامر ناصر محمود

معهد إعداد 

المعلمين 

 الرصافة

مدرس تربية 

 إسالمية
× × × × × 
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 طبيعة اإلستشارة

 اإلختصاص العنوان اسم الخبير ت

مج
رنا
الب

ت 
اال
مج

 

لس
ف ا

هدا
األ

ية
وك
ل

 

تإخ
قة
ساب
 ال
فة
عر
لم
ر ا
با

 

ظة
الح
لم
ة ا
طاق
ب

 

ار
ختب
األ

ت 
را
فق

 

1
5 

وزارة التربية  معتصم جهاد الخالدي

 الكرخ األولى

مشرف 

اختصاص 

 إسالمية

× × × × × 

1
6 

 تربية نينوى ماهر محمود سليمان
معلم تربية 

 إسالمية
× × × × × 
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 )5(ملحق 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 

               جمهورية العراق

 جامعة آليمنتس              

 الدآتوراه/         الدراسات العليا

          قسم التربية االسالمية

   

 

 تحكيم برنامج/م

 

 المحترم..........................................................

 

 مة اهللا وبرآاته  السالم عليكم ورح

 

ويم أداء معلمي           (ب الموسوم  البحث إجراءيروم الباحث       امج حاسوبي لتق اء برن بن
 ) التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية وأثره على تحصيل تالميذهم

ة                وبين يديك نسخة من بناء البرنامج المقترح الذي يرمي إلى تقويم أداء معلمي التربي
 استعمالمن خالل تدريبهم المستمر على       صف السادس االبتدائي  اإلسالمية لمرحلة ال  

ة اإلسالمية                   روع التربي ين ف ربط ب تالوة (الحاسوب في أثناء الخدمة لتمكينهم من ال  ال
 )التفسيرو

ى   ساعدتهم عل تعمالوم ي  اس وب االلكترون يلة    الحاس ا وس ى انه ة ألداء عل  تعليمي
 .المعلومات  لكبير في تكنولوجياواجبهم التعليمي بعدما شهد العالم التقدم ا
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ة       ..ونظرا لما تتسمون به من خبرة ودراية    وا أحد أعضاء اللجن ود الباحث أن تكون ي
  التحكيميه لتقدير مدى أهمية تطبيق هذا البرنامج

 .مع تقدير الباحث لما تبدونه من رأي سديد وجهد قيم

 

 

 

                                                                                                          
 الباحث

                                                                                                  فرحان 
 جمعه منديل
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 )6(ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ولى اال/       المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ 

 قسم االعداد و التدريب                                                             

 675:   العدد                                                         

 26/9/2010: التاريخ                                                          

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

 :ادارات المدارس المدرجة في  ادناه / الى

 الثانية/ ترشيح دورة الحاسوب / م 

 -:السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته 

ام     دريب لع ة الت ذاً  لخط ة دورة تدريبي  ... 2010/ تنفي رر اقام ادة  تق ي م ة ف
ن    رة م ين للفت وب للمعلم ة 3/10/2010الحاس سم  14/10/2010 و لغاي ي ق  ف

غ       ..حي دراغ    / االعداد و التدريب الكائن في المنصور          دارس تبلي ى ادارات الم فعل
 ..   مرشحيهم من معلمي و معلمات التربية االسالمية بموعد و مكان اقامة الدوره

 .ية شاآرين تعاونكم خدمه للعملية التربو

 .مـــــــــــــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــــقدير

 

 عدد المرشحين                        القاطع        ت  

 12     مدارس الكرخ المرآز                   -1
 12                     مدارس الوشاش         -2

           عادل محمد شاآر                                               
                                                    مديــر االعـــداد و التدريب

                                                          26/9/2010 

  - :نسخة منه الى  

 .للعلم / قسم االشراف التربوي •
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 .مع االوليات / التدريب •

 

 

 

 

 )7(ملحق 

 استمارة تقومي ْاداءمعلمي الرتبية اإلسالمية
 

 )بطاقة مالحظة ( 
 /المدرسة /                                                             اسم المعلمة  

 المالحظات )5 –صفر(  الدرجة مجاالت التقويم ت

  45 123 ..يصوغ أهداف الدرس صياغة صحيحة   .1

س ينوع يف اهداف الدر  .2
 ةريا ومهةبني معرفي
 .ووجدانية

       

        .يحدد صعوبات التعلم لدى التالميذ   .3

        .يذآر خطوات الدرس    .4

        .يختار النشاطات التعليمية التي سيستعملها   .5

        .يحدد التقنيات التي سيستعملها   .6

        . يستعمل أساليب التدريس المالئمة للموقف التعليمي  .7

        .يختار أساليب التقويم المالئمة للموقف التعليمي   .8

        .يشعر التالميذ باهتمامه   .9

        .يحدد الخطة الفصلية لدرس القران الكريم .10

        .يفرق بين االهداف حسب مجاالتها .11

        .يطبق أحكام التالوة عمليًا أثناء الدرس .12



 - 192 - 
 

        .مستواها يفرق بين االهداف حسب .13

        .ينمي لدى التالميذ الجدية واالهتمام .14

        .ينفذ الدرس بثقة .15

        .يحقق أهداف الدرس بصورة صحيحة .16

        .يحدد األدوار التي يقوم بها التالميذ .17

        .يراعي الفروق الفردية بين التالميذ.18

        .يدير وقت الدرس بكفاية .19

        .يقلل من الممارسات العشوائية .20

                                   المجموع ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )8(ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 

 

 جمهورية العراق 

 جامعة سانت آليمنتس 

 الدآتوراه / الدراسات العليا

 قسم التربية اإلسالمية
 

 ةتحكيم استمارة مالحظ/ م 
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           ...... ..........................................................................
 المحترم 

 

 السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته

 

ـ              ه الموسوم ب رح ضمن بحث امج حاسوبي    (       يروم الباحث تطبيق برنامجه المقت اء برن بن
 ) ية في  المرحلة االبتدائية و أثره على تحصيل تالميذهم لتقويم أداء معلمي التربية اإلسالم

اداء المعلمـين فـي المجـاالت       وبين يديك نسخة من استمارة المالحظة المقترحة لتقـويم          

التعليمية االربعة الخاصة بأدائهم و المتمثلة بالتخطيط للدرس ، و تنفيذ الدرس ، و تقنيـات                

 .التعليم ،   ومجال التقويم 

يود الباحث أن تكونوا احـد أعـضاء اللجنـة          .. ا تتسمون به من خبرة و دراية        ونظراً  لم  

مع تقدير الباحث لما تبدونه من رأي سـديد و          .  لتقدير مدى تطبيق تلك الفقرات       ةالتحكيمي

 .جهد قيم 
 

 

 

 

 

   

                                                                                      
 لباحث ا

 فرحان جمعه                                                                              
   منديل
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 )9(ملحق 

 اسئلة االختبار التحصيلي لعينة الدراسة الميدانية في المجاالت االربعة

 :ئرة حول الجواب الصحيح من العبارات االتية اضع د

 مجال التخطيط للدرس

التخطيط للدرس هو وضع تصور مقترح ألآتساب الخبرات الالزمة   :1س
 :لتحقيق اهداف 

  المنهج– التلميذ                  ج -المعلم                   ب - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :داف التخطيط ان يحدد المعلم العناصر التي يتضمنها من اه : 2س

  رسم الدرس- آتابة الدرس             ج-تخطيط الدرس          ب - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عملية التدريس عملية  اقتصادية من حيث من مزايا التخطيط  أنه يجعل  :  3س

  والكلفةد الوقت والجه-                 ج الجهد    - الوقت                     ب–أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ي التخطيط طويل المدى الى تحديد الوسائل لتدريس المنهج خالل يرم : 4س

  نصف السنة–  الفصول الدراسية االولى       ج -ب    العام الدراسي     - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يط قصير المدى اهمية آبيرة بالنسبة للمعلم اذ انه يساعده على يكتسب التخط : 5س
 :حفظ النظام 

  داخل وخارج الصف–    ج       ف خارج الص-           بداخل الصف - أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :صائص التخطيط ان يستعمل المعلم معلومات واقعية من خ : 6س

  اثناء التخطيط                ج بعد التخطيط-قبل التخطيط            ب - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :مام أهتزاز موقف المعلم إمن سلبيات عدم التخطيط  : 7س

           التالميذ- المعلمين                  ج-المدير                  ب - أ

 :عداد الدرس والتخطيط له هي الخطة إ : 8س

  السنوية– الشهرية                    ج - اليومية                      ب–أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تحديد طرائق التدريس احدى  : 9س

  مهارات التخطيط- مبررات التخطيط    ج-    بمقومات التخطيط       - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عوام السابقة يؤدي لدى المعلم الى على تخطيط األرقتصاألا : 10س

  الجمود الفكري- قلة الخبرة          ج–تراآم الخبرة          ب  - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجال تنفيذ الدرس
 

 :ينبغي على معلم التربية االسالمية أن يقدم للتمهيد للدرس : 11س
  اآثر من خيار - خياران          ج-خيار                ب - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غراض التمهيد الذي يستعمله المعلم بهدف توجيه انتباه التالميذ نحو من ا: 12س

 : الدرس هو
  توجيهي      ج تقويمي -انتقالي         ب - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : تنفيذ الدرس ومن شروط تطبيقها القراءة األنموذجية احدى مهارات  : 13س

  عدم ترديد التالميذ - ترديد بعض التالميذ  ج–ترديد آل التالميذ  ب  - أ

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يمارس معظم المعلمين القراءة الجماعية في  : 14س
  نهاية الدرس- منتصف الدرس     ج-بداية الدرس    ب - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :حين يصدر الخطأ من التلميذ اثناء القراءة ينبه عليه المعلم بصفة  : 15س
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  شخصية -            ج جماعية   -جزئية             ب - أ
 

 : في القراءة الزمرية يتم تقسيم التالميذ الى مجموعات : 16س
  آبيرة – متوسطة               ج -صغيرة            ب - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ات درس تعد القراءة الفردية اهم خطو: 17س

  تفسير القرآن الكريم - القرآن الكريم  ج-الحديث النبوي الشريف  ب - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اهمية ختم الدرس انه يقيس مدى : 18س
  صعوبة فهم التالميذ -ج سهولة فهم التالميذ   - تعلم التالميذ    ب–         أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :النشاط الذي يحقق لدى التالميذ بعض الحاجات هو النشاط : 19س

  النفسي - االجتماعي      ج-التعليمي    ب - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :من ايجابيات القراءة الزمرية بين التالميذ  انها  : 20س

  تمنع التنافس - تثير التنافس   ج-تقلل التنافس    ب - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل تقنيات التعليممجا

 

 : من مزايا استعمال التقنيات في التعليم اشباع حاجة التالميذ : 21               س
  للقراءة       ج للكتابة - للتعلم         ب–            أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مزايا استعمال التقنيات في تعليم القرآن الكريم انها تزيد من شعور التلميذ :  22           س

 : بأهمية تعلم 
  القرآن الكريم - العبادات       ج-العقائد     ب - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : استعمال التقنيات في تدريس القرآن الكريم يزيد من : 23س

  التالميذ نجاح - تحصيل التالميذ    ج-نشاط التالميذ   ب - أ

                             



 - 197 - 
 

 : تقنيات تعليم القرآن الكريم تالئم المراحل الدراسية :24س

  المتوسط واالعدادية - االبتدائية        ج-آافة            ب - أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : م انها توضح من مجاالت استعمال الشفافيات في تدريس القرآن الكري: 25س
 احكام تالوة - قراءة القرآن الكريم  ج-قصص القرآن الكريم   ب - أ

 القرآن الكريم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الشفافيات المستعملة في اآلت التصوير العادية هي : 26س
  الليزرية -     ج الحرارية  -العادية       ب - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهما تنوعت الوسائل التعليمية وتقدمت فأن من اهم الوسائل التي ال : 27س

 : عنها  يستغنى
  الحاسوب - المسجل       ج-السبورة      ب - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ينبغي على معلم التربية االسالمية أن يوظف التقنيات : 28س

  بعد الدرس - اثناء الدرس   ج-قبل الدرس     ب - أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من المستجدات في التقنيات التعليمية التي يستعملها المعلم : 29س
  السبورة   -الحاسوب    ج- المسجل      ب– أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تقنيات تعليم القرآن الكريم تالئم الضعاف و : 30س

  المتفوقين- الراسبين        ج-   بالناجحين     - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجال التقويم 

 

 : يرتبط التقويم بأهداف الدرس ارتباطًا  : 31س

  آثيرًا  – ضئيًال               ج -وثيقًا            ب - أ
 

 : تعد محبة القرآن الكريم ضمن تقويم المجال  : 32س
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  الوجداني - المهاري        ج- المعرفي        ب-أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التالوة من دون لحن جلي ضمن تقويم المجال  : 33س
  المعرفي - الوجداني     ج-  بالمهاري       - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : يمكن استعمال األسئلة المقالية في درس القرأن الكريم لتقويم : 34س

 تحصيل التالميذ  -ج      نجاح التالميذ -ب رسوب التالميذ - أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :االختيار من متعدد احد االختبارات : 35س
  الشفوية - المقالية     ج-  الموضوعية      ب-    أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ماجزاء من يقيم الصالة ؟ مثال على اختبار  : 36س

  شفوي - مقالي    ج-موضوعي      ب - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من بعض مزايا االختبارات الموضوعية سهولة : 37س
  الكتابة -راءة    ج الق-التصحيح    ب - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكن للمعلم استعمال بطاقة المالحظة لتقويم السلوك الظاهر الذي : 38س

   يمارسه التلميذ في
 ة  خشوع التالو- احكام التالو  ة    ج-الطهارة والوضوء      ب - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : عدد مجاالت التقويم في درس القرآن الكريم هي  : 39س

 3  -       ج              2 -ب                1  - أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من مزايا االسئله الشفوية انها تساعد في تشخيص  : 40س
  مجاالت التعلم - اهداف التعلم      ج– صعوبات التعلم     ب –         أ 
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 )10(امللحق رقم 

 صعوبة ومتييز الفقرات

 عدد اإلجابات
 ت

 الدنيا العليا

معامل 

 التمييز
 معامل الصعوبة

131 10 0,51 0,50 

226 8 0,44 0,41 

329 11 0,44 0,49 

437 15 0,54 0,63 

534 7 0,66 0,50 

633 14 0,46 0,57 

721 6 0,37 0,33 

839 18 0,51 0,70 

934 9 0,61 0,52 

1028 10 0,44 0,46 

1137 17 0,49 0,66 

1240 10 0,73 0,61 

1327 8 0,46 0,43 

1429 5 0,59 0,41 

1522 8 0,34 0,37 

1637 18 0,46 0,67 

1729 9 0,49 0,46 

1824 6 0,44 0,37 
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 عدد اإلجابات
 ت

 الدنيا العليا

معامل 

 التمييز
 معامل الصعوبة

1932 7 0,61 0,48 

2039 14 0,61 0,65 

2131 12 0,46 0,52 

2226 5 0,51 0,38 

2329 12 0,66 0,38 

2431 6 0,61 0,45 

2529 9 0,49 0,46 

2624 3 0.51 0,33 

2733 11 0,54 0,54 

2837 12 0,61 0,60 

2928 6 0,54 0,41 

3022 4 0,44 0,32 

3137 7 0,73 0,54 

3225 5 0,49 0,37 

3328 7 0,51 0,43 

3430 11 0,46 0,50 

3524 7 0,41 0,38 

3627 4 0,56 0,38 

3729 6 0,56 0,43 

3830 5 0,61 0,43 



 - 202 - 
 

 عدد اإلجابات
 ت

 الدنيا العليا

معامل 

 التمييز
 معامل الصعوبة

3935 7 0,66 0,51 

4027 5 0,54 0,39 

 

 

 

 

 

 

 )11(ملحق 

 املعلمنيفعالية البدائل اخلاطئة لفقرات إختبار 

 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %24-/ب %24 -/أ1

 %98 -/ج %73 -/ب2

 %24 -/ب %48 -/أ3

 %73 -/ب %73 -/أ4

 %48-/ج %24-/ب5

 %24 -/ج %73-/أ6
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 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %98-/ب %48 -/أ7

 %48 -/ج %24-/ب8

 %98-/ب %73-/أ9

 %24-/ب %48-/أ10

 %73-/ب %24-/أ11

 %24-/ج %73-/أ12

 %73-/ب %24-/أ13

 %48-/ج %98-/ب14

 %24-/ب %48-/أ15

 %73-/ج %24-/ب16

 %24-/ج %73-/أ17

 %73-/ج %24-/ب18

 %48-/ب %48-/أ19

 %24-/ج %98-/أ20

 %73-/ج %24-/ب21

 %24-/ب %48-/أ22
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 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %98-/ج %24-/أ23

 %48-/ج %73-/ب24

 %24-/ب %98-/أ25

 %73-/ج %24-/أ26

 %98-/ج %48-/ب27

 %24-/ج %73-/أ28

 %48-/ج %24-/أ29

 %73-/ب %98-/أ30

 %24-/ج %48-/ب31

 %98-/ب %24-/أ32

 %48-/ج %73-/ب33

 %73-/ب %98-/أ34

 %98-/ج %24-/ب35

 %24-/ج %48-/أ36

 %73-/ج %73-/ب37

 %98-/ج %24-/أ38
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 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %48-/ب %98-/أ39

 %24-/ج %73-/ب40
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)12(ق لحم  

 بيانات الفرضيات اخلمسة للمعلمني واملعلمات

  مجموعة تخطيط فيذتن تقنيات تقويم 2أختبار

  1 تجريبية 10 9 9 9 37

  2 تجريبية 35 10 8 9 8

  3 تجريبية 32 8 7 8 9

  4 تجريبية 33 8 8 8 9

  5 تجريبية 29 9 7 6 7

  6 تجريبية 30 5 6 10 9

  7 تجريبية 26 8 5 7 6

  8 تجريبية 34 6 9 10 9

  9 تجريبية 32 9 8 8 7

  10 تجريبية 31 7 10 6 8

  11 تجريبية 28 6 6 7 9

  12 تجريبية 30 8 7 7 8

  13 ضابطة 31 8 8 7 8

  14 ضابطة 29 7 7 8 7

  15 ضابطة 23 6 6 5 6

  16 ضابطة 20 4 6 5 5

  17 ضابطة 21 6 5 6 4

  18 ضابطة 24 6 7 6 5
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  19 ضابطة 19 5 5 4 5

  20 ضابطة 17 4 3 4 6

  21 ضابطة 16 3 4 5 4

  22 ضابطة 25 6 7 7 5

  23 ضابطة 27 7 5 8 7

  24 ضابطة 21 6 6 4 5
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 )13(ملحق 

 درجات معلمات اوعتني يف إختبار تقومي األداء

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت

1 90 1 65 

2 85 2 63 

3 80 3 55 

4 81 4 53 

5 77 5 52 

6 81 6 60 

7 75 7 58 

8 83 8 60 

9 83 9 56 

10 82 10 62 

11 70 11 61 

12 77 12 54 

 

 

 



 - 209 - 
 

 )14(ملحق 

 من الرحيمبسم اهللا الرح
 1/المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ     

 االدارة: قسم                                      

 12210:    العدد                             

 7/10/2010 :  التاريخ                                                                

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

  :  ادارات المدارس االبتدائية آافة/ ـــــى الـــ

 تسهيل مهمة/ م 

 

ة        ام       /اشارة الى آتاب وزارة التربي يم الع ة للتعل ة العام رقم        /المديري دائي الم يم االبت ة التعل مديري
ديل      (الدآتوراه اتخاذ مايلزم بتسهيل مهمة طالب       3/10/2010 في   10051 ة من ) فرحان جمع

ة        (قسم التربية االسالمية النجاز بحثه الموسوم        بناء برنامج حاسوبي لتقويم اداء معلمي التربي
ذهم               ى تحصيل تالمي ره عل ة واث ة االبتدائي ارة عدد من          ) االسالمية في المرحل ه بزي سماح ل بال

 .مدارسكم االبتدائية

 

 مــــــــــــــــــــــع التقديــــــــــــــــــــــــر

 

 

                                                                                   دريد احمد عبد الفتاح

 العامالمدير /                                                                                     ع

                                                                                     7/10/2010 

 

 - :نسخة منه الى

 المتابعة/ قسم االدارة  •
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 )15(ملحق 

 البيانات التكافؤ وفرضيات البحث للتالميذ

  مجموعة العمر الذآاء التحصيل المعرفة األب االم

 1 تجريبية 43 146 44 58 متوسطة ابتدائية

 2 تجريبية 42 135 59 81 ابتدائية متوسطة

 3 تجريبية 40 146 55 59 متوسطة متوسطة

 4 تجريبية 40 146 60 86 بكالوريوس بكالوريوس

 5 تجريبية 45 135 60 95 بكالوريوس اعدادية

 6 تجريبية 45 135 58 98 اعدادية اعدادية

 7 يبيةتجر 47 146 60 98 متوسطة بكالوريوس

 8 تجريبية 47 146 60 94 اعدادية متوسطة

 9 تجريبية 49 146 60 98 بكالوريوس بكالوريوس

 10 تجريبية 50 135 60 87 متوسطة بكالوريوس

 11 تجريبية 50 135 60 96 ابتدائية اعدادية

 12 تجريبية 52 135 60 95 بكالوريوس اعدادية

 13 تجريبية 53 135 60 94 اعدادية متوسطة

 14 تجريبية 46 138 57 79 متوسطة بكالوريوس

 15 تجريبية 47 133 59 95 ابتدائية بكالوريوس

 16 تجريبية 46 141 41 82 بكالوريوس بكالوريوس

 17 تجريبية 46 141 37 65 بكالوريوس ابتدائية

 18 تجريبية 41 138 27 69 ابتدائية ابتدائية

 19 تجريبية 42 141 30 77 اعدادية متوسطة

 20 تجريبية 28 146 36 94 ابتدائية ابتدائية

 21 تجريبية 41 138 19 49 متوسطة متوسطة
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 22 تجريبية 46 138 40 94 ابتدائية اعدادية

 23 تجريبية 35 141 42 66 اعدادية اعدادية

 24 تجريبية 38 138 49 84 ابتدائية متوسطة

 25 تجريبية 36 141 55 82 بكالوريوس اعدادية

 26 تجريبية 36 146 24 67 اعدادية متوسطة

 27 تجريبية 41 138 46 81 ابتدائية ابتدائية

 28 تجريبية 45 146 50 68 ابتدائية ابتدائية

 29 تجريبية 43 146 43 85 ابتدائية ابتدائية

 30 تجريبية 40 144 40 75 اعدادية ابتدائية

 31 ضابطة 49 144 51 88 اعدادية متوسطة

 32 ضابطة 55 137 57 92 ابتدائية ابتدائية

 33 ضابطة 37 146 60 66 ابتدائية بكالوريوس

 34 ضابطة 32 142 49 90 اعدادية بكالوريوس

 35 ضابطة 39 137 48 92 بكالوريوس اعدادية

 36 ضابطة 58 137 51 55 اعدادية اعدادية

 37 ضابطة 44 137 56 92 اعدادية اعدادية

 38 ضابطة 37 121 44 91 اعدادية اعدادية

 39 ضابطة 40 141 38 79 اعدادية بكالوريوس

 40 ضابطة 48 139 53 71 بكالوريوس يوسبكالور

 41 ضابطة 34 144 56 69 بكالوريوس بكالوريوس

 42 ضابطة 33 144 44 75 متوسطة بكالوريوس

 43 ضابطة 43 139 52 94 متوسطة متوسطة

 44 ضابطة 57 67 36 146 بكالوريوس ابتدائية

 45 ضابطة 53 80 40 141 اعدادية ابتدائية

 46 ابطةض 39 98 41 132 اعدادية متوسطة
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 47 ضابطة 48 72 43 144 متوسطة ابتدائية

 48 ضابطة 34 71 48 144 متوسطة ابتدائية

 49 ضابطة 39 80 35 144 بكالوريوس اعدادية

 50 ضابطة 35 76 36 120 اعدادية ابتدائية

 51 ضابطة 41 96 28 132 ابتدائية ابتدائية

 52 ضابطة 37 70 39 144 متوسطة متوسطة

 53 ضابطة 31 66 50 132 متوسطة ابتدائية

 54 ضابطة 32 69 40 144 بكالوريوس متوسطة

 55 ضابطة 31 64 45 144 متوسطة متوسطة

 56 ضابطة 31 69 55 144 ابتدائية متوسطة

 57 ضابطة 30 61 51 144 ابتدائية متوسطة

 58 ضابطة 30 50 40 132 متوسطة متوسطة

 59 ضابطة 30 89 45 120 متوسطة متوسطة

 60 ضابطة 30 67 57 132 اعدادية ابتدائية
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 )16(ملحق 

 اسئلة اختبار المعرفة السابقة في التربية االسالمية     

 -:ضع دائرة حول الجواب الصحيح من العبارات اآلتية

 

  :خلق اهللا تعالى االنسان في احسن:1س

  تقويم- صورة          ج-اخالق       ب -  أ
.................................................................................................... 

 :انزل اهللا تعالى القرآن الكريم على النبي :2س

 )عليه السالم( عيسى -ج)   عليه السالم( موسى -ب)    صلى اهللا عليه و سلم(محمد  - أ
........................................................................................ ............ 

 :من ارآان االيمان : 3س
  إقام الصالة- االيمان بالمالئكة    ج-صوم رمضان   ب -  أ

................................................................................................... 
 ):عليه السالم (من الكتب السماوية التي نزلت على النبي داود : 4س

  الزبور       - التوراة     ج-يل    باالنج -  أ

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

 : من  ارآان االسالم التي اوجب اهللا تعالى مساعدة المحتاجين  : 5س

  الشهادتين - حج البيت     ج-الزآاة    ب -  أ
................................................................................................... 

 ):رضي اهللا عنه(يعد الخليفة ابو بكر الصديق :  6س

  ثالث الخلفاء الراشدين-ثاني الخلفاء الراشدين    ج-اول الخلفاء الراشدين     ب -          ا

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

 :تقع في سورة) قل هو اهللا احد:( 7س

  االخالص    - النصر        ج-الفيل        ب -  أ
 .................................................................................................. 

 : بــ) صلى اهللا عليه و سلم (  وصف المشرآون النبي محمد  :8س
  الضعيف–القوي       ج -الصادق االمين       ب -  أ

................................................................................................... 
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 : من اداب) الرحمن الرحيم بسم اهللا(: 9س

      الكالم      -الطعام         ج -السالم        ب -  أ
................................................................................................. 

 : اسم من اسماء ) الخبير : ( 10س
  اهللا الحسنى- المالئكة      ج-االنبياء      ب -  أ

............................................................................................ 
 : اوصى اهللا تعالى االنسان باالحسان الى : 11س
  الوالدين- الوالدة     ج-الوالد       ب -  أ

 ................................................................................................
 : و )  آل مسلمطلب العلم فريضة على: ( 12س
  مجاهدة- مسلمة       ج-مؤمنة      ب -  أ

......................................................................................... 
 : رضا الوالدين طريقنا الى : 13س
  القيامة- النار    ج-الجنة    ب -  أ

................................................................................................ 
 :االسالم دين المساواة ال يفرق بين الغني و : 14س
  الفقير - المريض     ج-القوي      ب -  أ

............................................................................................... 
 : ان اول االنبياء : 15س

 )عليه السالم(ابراهيم -ج)  عليه السالم( نوح -ب)   ليه السالمع(آدم  -  أ
...................................................................................................... 

 : مساعدة الجار من اسمى و ارفع : 16س
  االعمال    - االخالق      ج-الصفات    ب -  أ

................................................................................................. 
 : يسلم الصغير على الكبير و القليل على : 17س
   الكثير  - االثنان     ج-الواحد   ب -  أ

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

 : يبارك اهللا تعالى العامل : 18س

  المريض في عمله- الكسول في عمله     ج-المخلص في عمله  ب -  أ
............................................................................................ 

 : الغيبة تأآل الحسنات آما تأآل النار : 19س
  الحطب-ج الحيوان     -االنسان     ب -  أ

........................................................................................ 
 :على االنسان ان يحاسب نفسه آل : 20س

  سنة                                 - شهر       ج-يوم        ب -  أ
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 )17(ملحق رقم 

                  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 

               جمهورية العراق

               جامعة آليمنتس

 الدآتوراه/         الدراسات العليا

          قسم التربية االسالمية

   

 

 تحكيم /م

 

 

 المحترم..........................................................

 

   السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 



 - 217 - 
 

روم ال       ة          ي سادس لمرحل صف ال ذ ال ى تالمي صيلي عل ار تح راء إختب ث إج باح
وم ب  ه الموس ة لبحث ة اإلبتدائي ي  (الدراس ويم أداء معلم وبي لتق امج حاس اء برن بن

 ).التربية اإلسالمية في المرحلة اإلبتدائية وأثره على تحصيل تالميذهم 

ة اإل    ة بطريق وعية المقترح ار الموض ئلة اإلختب ن اس سخة م ديك ن ين ي ن وب ار م ختي
ثالث      ة ال االت التعليمي من المج دد ض تالوة( متع تالوة ,آداب ال صحيح ال سير ,ت تف

 ) .التالوة

ة      رة ودراي ن خب ه م سمون ب ا تت را لم ضاء    .. ونظ د أع وا أح ث أن تكون ود الباح ي
ئلة    ك األس الحية تل دير ص ة لتق ة التحكيمي ن    . اللجن ه م ا تبدون ث لم دير الباح ع تق م

 .رأي سديد وجهد قيم

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 الباحث

                                                                                                  فرحان 
 جمعه منديل

                                                                                                      

                                                                                                                                   

 :  دائرة حول الجواب الصحيح من العبارات االتيةضع

 

 :من آداب تالوة القران الكريم نظافة _1س

 .الجسم والمالبس والمكان–ج  المالبس فقط           -الجسم فقط                   ب-أ

  :بـــــــيستحب لقاريء القرآن الكريم أن يجلس _2س

 . وراء القبلة- أمام القبلة               ج-ب    لقبلة            استقبال ا-أ
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 :تكون جلسة قاريء القرآن الكريم _ 3س

 . جالسًا-  ج  معتدًال                -  ب  واقفًا                     -أ

 :بـــ يستحب لقاريء القرآن الكريم آن يقرأه _4س

 .الترتيل -   جيء                البط-ب  السرعة                  _أ

  :يستحب ان يكون صوت قارئ القران الكريم_5س

 . منخفضًا- ذا نبرة                  ج- ب                    مرتفعًا_أ

  :صوت قارئ القرآن الكريم أن يرآز على _6س

 .ِهتجويد - ج                  ِه ترتيل-ِه                    بتحسين_أ

  :التقنية الحديثةيمكننا مشاهدة آداب التالوة باستعمال _7س

 . الحاسوب- المسجل                     ج-السبورة                  ب_أ

  :من األمور التي تخل بقدسية القرآن الكريم هي_8س

 . الضحك- اإلغتسال                   ج-الوضوء                  ب_أ

 :بـــــــرآن الكريم تبدأ تالوة الق_9س

 .الدعاء -ستعاذة                     جاإل -لبسملة                 با_أ

 :داب األستماع لتالوة القرآن الكريم نقصد به آ_10س

 . الترتيل- التدبر                        ج-التجويد                  ب_أ

  :تالوة القرآن الكريم تزيد القارئ _11س

 .سجودًا -ج                       خشوعًا -ب                 عًارآو_أ

 :آداب الطهارة والوضوء يكون _12س

 . بعد التالوة - قبل التالوة                  ج-أثناء التالوة             ب_أ

 : للتالوةآداب األستعاذة والبسملة_ 13س

 . قبلها-             ج اثناءها           -بعدها                  ب_أ

 ) :خُيرآم َمْن  (جاء في الحديث النبوي الشريف_14س

 . تعلم القرآن وعلمه- قرأ القرآن وعلمه      ج–يستمع القرآن وعلمه       ب _أ

 :الهاتف المحمول  دخولك المسجد يتطلب ان تغلق عند_15س

 . بعد الصالة- ج                أثناء الصالة    - ب  قبل الصالة     _ أ

 :على ) أل التعريف (تدخل الم _16س

 . الحروف- األسماء                       ج-األفعال                     ب_أ

 :لها ) أل التعريف (الم _17س

 . ثالثة أحكام- حكمان                          ج-حكم واحد                ب_أ
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 :تكون ) أل التعريف ( الم _ 18س

  مكسورة- ساآنة                           ج-مفتوحة                   ب_أ

 : عدد الحروف الشمسية هي _19س

  حرفًا15 - حرفًا                       ج14 - حرفًا                 ب20_أ

 :هي الحروف ) أبغ حجك وخف عقيمه ( الحروف التي في عبارة  _20س

  األصلية- القمرية                         ج-     بالشمسية             _أ

 :الالم التي تلفظ آما تكتب تسمى المًا _21س

 . قمرية-  أصلية                 ج-شمسية                       ب_أ

 :الالم الشمسية دخلت على الكلمة _22س

 مروحة ال_ الباب                 ج_ الشباك                      ب_ أ

 :الالم القمريه دخلت على الكلمة _23س.

 الجدار-الرحلة                   ج_ ب  السبوره _أ

 :هي ) اهللا(الالم في لفظ الجالل _24س

 . أصلية- شمسية                     ج-قمرية                      ب_أ

 :مجموعة الحروف القمرية تقع في حكم  _25س

 . الكلمة األصلية- اإلظهار القمري         ج-         باإلدغام الشمسي   _أ

 :الالم االصلية دخلت على الكلمة _26س

 . الجماعة-القوم                     ج_ الذين                        ب_أ

 :وقع على الحرف  )العزيز(حكم االظهار القمري في آلمة _27س

 )ز  ( -                       ج) ع  ( -ب)                      ل ( _أ

 :حكمها إدغام شمسي ألنها دخلت على الحرف الشمسي ) السماء(الالم في آلمة _28س

 )س  (-ج)                           م  ( -ب)                     ل ( _أ

 :وضع الشدة فوق الحرف الشمسي لألشارة الى _29س

 . آتابة الحرف-الحرف                 ج إظهار -إدغام الحرف           ب_ أ

 :عدد الحروف  القمرية هي _30س

  حرف16- حرفا                       ج15 - حرفا                ب14_أ

 : نزل القرَان الكريم على النبي _ 31س

 )عليه السالم(عيسى _ ج)     عليه السالم(موسى _ ب)   صلى اهللا عليه وسلم (محمد_ أ

 :في سورة طه بمعنى ) طوى ( دت آلمة ور_32س

 . الوادي- التل                       ج-الجبل                        ب_أ
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 :آنسُت نارًا هي _33س

 . أطفأُت نارًا- أبصرُت نارًا             ج-أشعلُت نارًا                 ب_أ

 :وزوجته من مدينة ) عليه السالم (خرج النبي موسى _34س

 . مكة- مصر                       ج-مدين                       ب_أ

 ) :إن أنكر األصوات لصوُت( قال تعالى _35س

 . الحمير-ج الغراب                      -بالبقر                     _ أ

 :العقل وفي سورة لقمان هي ) بالحكمة ( المقصود _36س

 .العمل - العلم                         ج-بالدين                     _أ

 :بـــــنصح لقمان إبنه ان يؤمن _37س

 . المالئكة- الكتب السماوية             ج-اهللا تعالى               ب_ أ

 :إقامة الصالة احدى الطاعات التي تعد من _38س

 .المور  شر أ- عزم أالمور                 ج-خير أالمور              ب_أ

 : التالوة نستشعر درسفي تفسير_39س

 . آداب القرآن الكريم- تجويد القرآن الكريم         ج-عظمة القرآن الكريم    ب_أ

 :ترتبط في درس تفسير التالوة اسباب  _40س

 . آتابة اآليات- حفظ اآليات                 ج-نزول اآليات         ب_ أ

 :تعمل المعلم في درس تفسير التالوة يس_41س

 . السبورة- الحاسوب                     ج-المسجل                     ب_أ

 :الربط بين اآليات من درس _42س

 . تفسير التالوة- تصحيح التالوة              ج-آداب التالوة                ب_أ

 :الحديث عن الجنة ونعيمها اسلوب يستعمل الغراض  _43س

 . التلقين- التخويف                       ج-                 بالترغيب  _أ

 :عند تحديد مواضع الغزوات اإلسالمية يستعمل المعلم _44س

 . الخارطة- القلم                            ج-الطباشير                   ب_أ

 : المقصود بالرجل هو)وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى (قال تعالى _45س

 ).عليه السالم( موسى -ج   حبيب النجار -لقمان الحكيم               ب_أ
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 )18(ملحق رقم 

متييز وصعوبة الفقرات لألختبار التحصيلي 
 للتالميذ

 ت عدد اإلجابات

 الدنيا العليا

 معامل الصعوبة معامل التمييز

137 12 0,61 0,60 

233 11 0,54 0,54 

327 8 0,46 0,43 

429 5 0,59 0,41 

534 7 0,66 0,51 

627 5 0,54 0,39 

737 17 0,49 0,66 

840 10 0,73 0,61 

929 9 0,49 0,46 

1024 3 0,51 0,33 

1129 6 0,56 0,43 

1230 5 0,61 0,43 

1328 10 0,44 0,46 

1434 9 0,61 0,52 

1521 6 0,37 0,33 

1639 18 0,51 0,70 

1731 10 0,51 0,50 

1833 14 0,46 0,57 
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 ت عدد اإلجابات

 الدنيا العليا

 معامل الصعوبة معامل التمييز

1926 8 0,44 0,41 

2029 11 0,44 0,49 

2137 15 0,54 0,63 

2234 7 0,66 0,50 

2331 6 0,61 0,45 

2422 8 0,34 0,37 

2537 18 0,46 0,67 

2629 9 0,49 0,46 

2724 6 0,44 0,37 

2832 7 0,61 0,48 

2939 14 0,61 0,65 

3031 12 0,46 0,52 

3126 5 0,51 0,38 

3231 4 0,66 0,43 

3329 4 0,61 0,40 

3439 12 0,66 0,62 

3525 5 0,49 0,37 

3628 7 0,51 0,43 

3730 11 0,46 0,50 

3824 7 0,41 0,38 

3927 4 0,56 0,38 

4029 6 0,56 0,43 
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 ت عدد اإلجابات

 الدنيا العليا

 معامل الصعوبة معامل التمييز

4130 5 0,61 0,43 

4235 7 0,66 0,51 

4327 5 0,54 0,39 

4431 6 0,61 0,45 

4529 2 0,66 0,38 

 

 )19(ملحق 

ختبار اإلفعالية البدائل اخلاطئة لفقرات 
 التحصيلي للتالميذ

 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %48-/ب %24 -/أ1

 %24-/ج %48-/ب2

 %24-/ج %73-/أ3

 %98-/ب %98-/أ4

 %73-/ج %24-/ب5

 %48-/ج %73-/ب6

 %24-/ب %48-/أ7

 %73-/ب %98-/أ8
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 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %24-/ج %24-/أ9

 %98-/ج %48-/أ10

 %24-/ج %73-/أ11

 %48-/ج %98-/أ12

 %73-/ب %24-/أ13

 %98-/ب %73-/أ14

 %24-/ج %48-/ب15

 %48-/ج %98-/أ16

 %73-/ج %24-/أ17

 %98-/ج %73-/أ18

 %24-/ج %98-/أ19

 %48-/ج %24-/أ20

 %73-/ب %24-/أ21

 %98-/ج %48-/ب22

 %24-/ب %73-/أ23

 %48-/ب %24-/أ24
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 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %24-/ج %48-/أ25

 %73-/ج %73-/ب26

 %48-/ج %24-/أ27

 %98-/ب %48-/أ28

 %24-/ج %98-/ب29

 %73-/ج %24-/ب30

 %48-/ج %73-/ب31

 %73-/ب %24-/أ32

 %24-/ج %48-/أ33

 %98-/ج %98-/ب34

 %48-/ب %24-/أ35

 %73-/ج %73-/أ36

 %24-/ج %48-/ب37

 %98-/ج %98-/أ38

 %48-/ج %73-/ب39

 %98-/ج %24-/ب40
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 معامل فعالية البدائل الخاطئة ت

 %73-/ج %48-/أ41

 %24-/ب %98-/أ42

 %48-/ج %73-/ب43

 %48-/ب %24-/أ44

 %24-/ج %48-/أ45

 

 )20(ملحق 

 فرضيات البحث للتالميذ

  2آداب 2احكام 2تفسير 2اختبار

39 14 14 11 1  

38 11 14 13 2  

41 14 14 13 3  

41 15 14 12 4  

40 13 14 13 5  

43 14 15 14 6  

43 15 14 14 7  

41 12 15 14 8  

41 13 14 14 9  

42 14 15 13 10  

41 13 14 14 11  

44 15 15 14 12  

44 15 15 14 13  

39 13 14 12 14  
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40 12 14 14 15  

40 13 14 13 16  

40 14 13 13 17  

38 13 14 11 18  

40 14 14 12 19  

39 13 14 12 20  

42 15 14 13 21  

38 14 13 11 22  

40 15 12 13 23  

38 11 13 14 24  

41 15 14 12 25  

38 10 14 14 26  

38 11 14 13 27  

38 12 14 12 28  

40 13 14 13 29  

38 13 13 12 30  

33 11 13 9 31  

35 11 14 10 32  

32 10 13 9 33  

33 9 14 10 34  

28 6 13 9 35  

31 10 12 9 36  

32 10 13 9 37  

26 9 12 5 38  

29 8 12 9 39  

31 8 13 10 40  

30 9 11 10 41  

34 10 14 10 42  

35 10 14 11 43  
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31 12 14 5 44  

33 9 14 10 45  

30 11 10 9 46  

33 10 13 10 47  

31 10 12 9 48  

29 9 14 6 49  

28 9 10 9 50  

32 8 14 10 51  

34 10 14 10 52  

30 9 12 9 53  

31 9 13 9 54  

35 12 13 10 55  

33 9 14 10 56  

26 6 8 12 57  

30 8 14 8 58  

33 10 14 9 59  

24 11 10 3 60  
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الربنامج احلاسوبي املقرتح 
لتقومي أداء معلمي الرتبية 

اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 
 وأثره على حتصيل تالميذهم
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 :ربنامجأهداف ال

يستهدف البرنامج الحالي تقويم أداء معلمي التربية اإلسـالمية مـن خـالل             

تدريبهم المستمر على استعمال الحاسوب في أثناء الخدمة وذلك لتحقيق األهـداف            

 : اآلتية

 .تقويم أدائهم في اشتقاق األهداف الخاصة والسلوكية وصياغتها -1

 ).لتخطيط واإلعداد للدرسا(تقويم أدائهم في تعزيز مفردات كتابة الخطة  -2

تزويدهم بالخبرات الالزمة الستعمال الحاسوب للبحـث عـن المـصادر            -3

والمعاجم المفهرسة أللفاظ القرآن الكريم وتفسيره، وهنا يقوم بالدور نفسه          

 .الذي تقوم به المكتبة المطبوعة على أنها مصدر علمي شامل

 ).تالوة، والتفسيرال(تمكينهم من الربط بين فروع التربية اإلسالمية  -4

مساعدتهم على استعمال الحاسوب األلكترونـي كوسـيلة تعليميـة ألداء            -5

واجبهم التعليمي ومن ثم يتولى التالميذ اسـتعماله لتوضـيح مـا يتعلـق              

 .بموضوع الدرس

 .تقويم أدائهم في وضع وصياغة األسئلة واستعمالها في أثناء عرض المادة -6
 

 :أسس بناء الربنامج

ة في بناء البرنامج الحاسوبي التعليمي في التربية اإلسالمية         هناك أسس عديد  

 :إذ أنها تنسحب على بناء برنامج لتنمية كفايات المعلمين منها

 : األساس النفسي ويقوم على-أوالً

تناسب محتوى البرنامج لخصائص التالميذ النفسية، أي يختلف ما يقدم من            -1

 . لمرحلة أخرىمعلومات مقروءة ومسموعة لمرحلة ما عما يقدم

 .مراعاة حاجات المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم اإلسالمية -2

 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين -3

 : األساس التربوي ويقوم على-ثانياً
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 .أن يتكون البرنامج من أهداف تعليمية لتالوة القرآن الكريم وتفسيره -1

 .أن تصاغ األهداف التعليمية بشكل سلوكي -2

 ).تالوة القرآن الكريم وتفسيره(ج بشكل مترابط أن يعد البرنام -3

أن تستعمل الوسائل التعليمية والتقنية في البرنامج المقروءة والمـسموعة           -4

 .قدر األمكان

 : األساس اللغوي ويشترط فيه-ثالثاً

 .أن يعتمد البرنامج على اللغة العربية الفصحى ألنها لغة القرآن الكريم -1

 .التراكيب الوظيفية إهتماماً كبيراًأن يهتم البرنامج بالمفردات و -2

 .أن تُضبط النصوص القرآنية بالشكل -3

أن يراعى سالمة نطق الكلمات ولفظ المفردات والتراكيب ومناسبتها للسياق الذي 

 )24-19، ص2010ملتقى التربية، ( .تُستعمل فيه

 

 :جماالت الربنامج املقرتح

 التخطيط للدرس: المجال األول 

 فيذ الدرستن: المجال الثاني 

 آداب التالوة: المجال الثالث 

 تصحيح التالوة: المجال الرابع 

 تفسير التالوة: المجال الخامس 

 تقنيات التعليم: المجال السادس 

 التقويم: المجال السابع 
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 :التخطيط للدرس: اال األول

 :أهداف اال

 : أتوقع من المعلم بعد دراسته لهذا المجال أن يكون قادراً على أن

 .يتذكر المقصود بإعداد الدرس •

 .يحدد العناصر التي يتضمنها تخطيط الدرس •

 .يعتني بالتخطيط لدرس القرآن الكريم لتتوافر فيه قواعد اإلعداد السليمة •

 .يحدد عناصر خطة لدرس القرآن الكريم بطريقة منظمة ويومية •

 .يفرق بين األهداف حسب مجاالتها •

 .ذيقلل من صعوبات التعلم لدى التالمي •

 .يفرق بين التخطيط للتدريس طويل المدى وقصير المدى •

 .يوضح أهمية التخطيط للدروس اليومية •

 .يحدد التقنيات المالئمة لدرس القرآن الكريم •

 .يفهم المزايا التي يحققها التخطيط للدرس •

 

 :التمهيد

من أهم عوامل نجاح أي أمر من أمور الحياة التخطيط المـسبق، واإلعـداد              

المعلم أحوج الناس إلى القيام بهذا العمل ألنه من خالل المادة يهـدف             الجيد له، و  

إلى بناء جانب من جوانب عقلية التلميذ وفكره وأخالقياته وسلوكياته، وهذا عمـل             

عظيم ومهمة شاقة تتطلب الجد والدقة، وبذل الجهد لتحقيق ذلك، وليس من المبالغة          

 .العمارات السكنية واألبراج العاليةإذا قلنا أن هذا البناء أصعب بكثير من بناء 

وبما أن مسؤولية معلم التربية اإلسالمية أعظم ومهمته أشق، فإنـه سـيكون             

وسنقوم فيما يأتي بإيضاح جوانب     . أحوج من غيره إلى التخطيط واإلعداد المسبق      

 .مهمة عن التخطيط واإلعداد لدروس التربية اإلسالمية
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 :تعريف التخطيط للدرس

رس هو وضع تصور مقترح لتوظيف محتوى المنهج والمعنيات         التخطيط للد 

التعليمية المختلفة وتهيئة الفرص التعليمية الكتساب الخبـرات الالزمـة لتحقيـق            

 )118، ص1998زين العابدين، . (أهداف المنهج

 :مزايا التخطيط للدرس

يعد التخطيط للدرس من المهارات الرئيسة التي يجب أن يتقنها المعلـم ألداء    

المهمات المنوطة به بكفاية وفعالية، وذلك ألن التخطيط للدرس يحقق عـدداً مـن              

 :المزايا منها

يساعد المعلم على تحديد المهمات المطلوب إنجازها وخطـوات تنفيـذها            -1

 .لتحقيق األهداف

 .يجعل عملية التدريس عملية اقتصادية من حيث الوقت والجهد والكلفة -2

 .ء التدريسيكسب المعلم الثقة بالنفس أثنا -3
 

 :مستويات التخطيط للدرس

يمارس المعلمون على أختالف أنواعهم، نوعين من التخطيط للـدرس كمـا            

 : يتضح من الشكل اآلتي

 

 

 

 

)121، ص1998زين العابدين،                     (                           

 مستويات التخطيط للدرس

التخطيط قصير المدىتخطيط طويل المدىال
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 : التخطيط طويل املدى-أ

هداف طويلة التي غالباً مـا تتـصل        يهتم هذا النوع من التخطيط بتحقيق األ      

ويرمي هذا النوع من التخطيط إلى تحديد الوسـائل         . بتدريس منهج دراسي معين   

والمراحل المختلفة الالزمة لتدريس هذا المنهج، إذ يقدم المعلم رؤية شاملة لـسير             

 .عملية التعليم والتعلم في ضوء األهداف العامة للمنهج خالل العام الدراسي

 :يط قصري املدى التخط-ب

يسمى هذا النوع من التخطيط، بالتخطيط للدروس اليومية، ويعـد الـدرس            

اليومي أصغر المكونات في البناء التنظيمي للمنهج، ويتكون من مجموعة متجانسة           

من المعارف والمهارات التي ترتبط بهدف تعليمي محدد، ويقوم المعلم بـالتخطيط            

ف قصيرة المدى التي ترتبط بالدرس الذي يتم        للدروس اليومية بهدف تحقيق األهدا    

 .التخطيط له

 : ويكتسب هذا النوع من التخطيط أهمية كبيرة بالنسبة للمعلم إذ أنه

يساعد على تنظيم األفكار وترتيبها وتحقيق األهداف المرجوة بأسرع وقت           -1
 .وبأقل جهد

 .نيمكنه الرجوع إليه عند الحاجة لمتابعة ما تم تدريسه في موضوع معي -2
 .يحقق االهتمام المتوازن بعناصر الدرس -3
 .يساعده على حفظ النظام داخل الصف -4
 . يجعله ثابتاً وواثقاً من نفسِه أثناء عملية التدريس -5

 . يساعده على التقويم الذاتي وتقويم المشرفين له -6

 )125، ص1950آل ياسين، (

 ؟..ملاذا التخطيط

 .يشعر المعلم باإلطمئنان -1
 .ةيحقق األهداف التربوي -2
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 .يساعد على تحقيق االنضباط والنظام داخل الصف -3
 . يسهم في تثبيت المعلومة من قبل المعلم ومنع االرتجال -4

 )315، ص1978زين العابدين، (

 :ملحوظة

                إن األداء الجيد في تدريس أي مادة من المواد الدراسـية ال يمكـن تحقيقـه

 . باآلمال ولكنه يتحقق باإلعداد الدقيق الذي يسبق التدريس

 :1/نشاط

 :أمام العبارة المناسبة فيما يأتي(    ) ضع عالمة 

معلم ال يخطط للدرس معلم يخطط للدرس
 العبارة

 ال تنطبق تنطبق ال تنطبق تنطبق

     .ينفذ الدرس بثقة

     .ةييدير وقت الدرس بكفا

     .قلل من صعوبات التعلمي

     .يشعر التالميذ باهتمامه

     .التدريس المالئمةيختار طريقة 

     .يختار التقنيات المالئمة

     .يراعي الفروق الفردية

يتحقق مـن المعلومـات الـواردة فـي الكتـاب           
 .المدرسي

    

     .يقلل من الممارسات العشوائية
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 :مفهوم التخطيط

 : تعدد مفاهيم التخطيط بصفة عامة، منها

ة منظمة واعية الختبار أفضل     التخطيط في جوهره ال يخرج عن كونه عملي        •

 .الحلول الممكنة للوصول إلى أهداف معينة

التخطيط أسلوب أو فهم يرمي إلى ترتيب األولويات في ضوء اإلمكانـات             •

المادية والموارد البشرية، ودراسة وتحديد اإلجراءات لالستفادة منها لتحقيق 

 .أهداف منشودة خالل مدة زمنية محددة

طوي على تدخل إداري من جانب هيئة مركزية في         التخطيط نشاط علمي ين    •

مجريات األمور التعليمية والتربوية واإلدارية، بقصد التأثير عليها ودفعهـا          

 .في المسار المقصود، وذلك إنطالقاً من نظرة شاملة لتحقيق أهداف محددة

التخطيط عملية وضع تصور مسبق للموافق التربوية والتعليمية واإلدارية،          •

 .ج شاملة للعمل على تحقيق األهداف المنشودةلوضع برام

 )317، ص1979زين العابدين، (

 :خصائص التخطيط

 :هناك عديد من الخصائص تسهم في نجاح التخطيط، منها

 .أن يكون للخطة هدف نهائي واضح ودقيق ومحدد •

 .أن تتميز الخطة بالبساطة والوضوح والبعد عن التعقيد •

 . ئمة لظروف الموقف الذي تعالجهأن تكون أهداف الخطة واقعية ومال •

 .أن تستعمل معطيات ومعلومات واقعية أثناء التخطيط •

 )511، ص1979السلطان، (

 :أهداف التخطيط

هناك عديد من األهداف للتخطيط لدرس القرآن الكريم والتي يمكن أن يحققه المعلم             

 :منها
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 :عناصر خطة الدرس اليومي •

تعليمية والوسائل المـساعدة التـي      خطة الدرس هي تصور لكل األنشطة ال      

يمكن عن طريقها تحقيق أهداف الدرس، وعادة ما تتضمن خطة الدروس اليومية            

 : مجموعة من األهداف كما يتضح من الشكل اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناصر خطة

 الدرس اليومي

 اإلطار

العام للتدريس
 أهداف 

التدريس

 أساليب

التدريس

 إجراءات 

 التدريس

 مصادر

 الواجب التعلم

البيتي

 التعريف

 بالدرس القادم

 وسائل

 تقويم التالميذ

 الوسائط 

 واألنشطة 

 العناصر 

 الرئيسة
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 :يتضح من الشكل أن أهم عناصر خطة الدرس اليومي هي

 .اإلطار العام للدرس -1

 .أهداف الدرس -2

 .للدرسالعناصر الرئيسة  -3

 .أساليب التدريس -4

 .الوسائل واألنشطة التعليمية -5

 .إجراءات الدرس -6

 .وسائل تقويم التالميذ -7

 .مصادر التعلم -8

 .الواجبات البيتية -9

 .التعريف بالدرس القادم -10

 )130، ص1950آل ياسين، (

 :أمهية التخطيط للدرس

 :للتخطيط أهمية كبيرة تتمثل في اآلتي

لمستهدفة ومراعاة الفروق الفردية بـين      يعين المعلم على معرفة الكفايات ا      -1

 .التالميذ والعمل على تحقيق ذلك من خالل عملية التعليم والتعلم

 .يؤدي إلى التقليل من األخطاء واكتشاف الوسائل المالئمة -2

 .يساعد المعلم على تعرف حاجات التالميذ وبالتالي العمل على تلبيتها -3

 .ب احترام اإلدارة والمشرفينيؤدي إلى تنظيم العمل وإتقانه وبالتالي كس -4

يؤدي إلى زيادة ثقة المعلم في نفسه وبالتالي أداء الدرس فـي جـو مـن                 -5

 .الراحة والطمأنينة

يساعد المعلم على وضوح الفكرة في الذهن حتى يتمكن من نقلها للتالميـذ              -6

 .بأسلوب واضح مشوق
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 .شريساعد المعلم على التغلب على النسيان إذ غالباً ما يطرأ على الب -7

التخطيط المستمر يدفع المعلم إلى البحث واإلطالع وهذا يؤدي إلى النمـو             -8

 .والتطور المهني والذهني

 )63، ص1991أحمد، (

 :سلبيات عدم التخطيط

ومما سبق ندرك أن إعداد المعلم نفسه للموقف الذي سيقدم عليه أمر تفرضه             

 : منهاطبيعة البشر مهما كانت سهولة هذا الموقف، وذلك لعدة أسباب

 .ترتيب المعلومات في الذهن -1

أن عدم اإلعداد والتخطيط قد يؤدي إلى الزيادة والنقصان المخلّين بالهدف            -2

 .المرجو تحقيقه

أن عدم التخطيط واإلعداد قد يؤدي إلى اهتزاز موقف المعلم أمام التالميذ،             -3

 .وقد يفقده احترامهم

يضع المعلـم فـي     أن عدم اإلعداد والتخطيط قد يؤدي إلى النسيان الذي           -4

 )65، ص1991أحمد، . (موقف حرج أمام تالميذه
 :إثرائية.. قراءة 

إن خبرات الفرد تزداد يوماً بعد يوم، والبد من إستفادة التالميذ من هـذه               -1

الخبرات الجديدة، وهذا يبعث الحيوية في الدرس الجديد، ويبعد الملل عـن     

 ال يحرص على تزويـد      والمعلم الذي . المعلم الذي يكرر نفسه على الدوام     

 .تالميذه بخبراته الجديدة يعد بخيالً بفكره وكاتماً لعمله

أن األقتصار على تخطيط األعوام السابقة يؤدي إلى الجمود الفكري لـدى             -2

المعلم، فهو يردد المعلومات نفسها من دون معالجة يستفيد من خاللها من            

 وبالتـالي كراهيتـه     الخبرات الجديدة، وهذا يبعث السأم والملل إلى نفسه       

 .لمهنته
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أن األحداث تتجدد دائماً والبد من االستفادة منها ليزداد التلميـذ إحـساساً              -3

 .بعالقة المادة بحياته فيهتم بها

طريقة معالجـة الموضـوعات تختلـف بـاختالف البيئـات واألفـراد              -4

والبد من التنبيه هنا إلى قيام شريحة كبيـرة أخـرى مـن             .. والمجتمعات

 بإعداد الدروس إعداداً وصفياً معتقدين أنهم أدوا ما علـيهم مـن             المعلمين

واجب، على حين الواقع أنهم أوهموا أنفسهم، ألنهم لـم يـذكروا سـوى              

وصف الحركات التي سيقومون بها في أثناء الدرس وهـي معروفـة ال             

 .تحتاج إلى تدوين

 

 :2/نشاط

درس أو تقلـل    يواجه التالميذ في أي درس صعوبات تعوق تحقيق أهداف ال         

من ذلك، لذا فإن اعتناء معلم التربية اإلسالمية بتصور هـذه الـصعوبات أثنـاء               

وأداؤك لهـذا النـشاط     . التخطيط سيتيح له فرصة معالجتها أثناء الموقف التعليمي       

 .يتوقع أن يعطيك مزيداً من القدرة على التعامل مع الصعوبات المتوقعة

 

 

 :لمناسبة فيما يأتيأمام العبارة ا(    ) ضع عالمة 

 ×  العبارة

   الصعوبات المتوقعة ال تختلف باختالف المراحل الدراسية

   من أهم مصادر تحديد الصعوبات خبرة المعلم السابقة

   الصعوبات المتوقعة ال تختلف باختالف الصفوف الدراسية
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   يستفيد المعلم من توقع الصعوبات أثناء استماعه لقراءة التالميذ

    فقطالتالوةالصعوبات المتوقعة تقتصر على درس 

   ال يدخل فهم المعاني ضمن الصعوبات المتوقعة

   متابعة المعلم للتالميذ تزيد من قدرتِه على اكتشاف الصعوبات المتوقعة

   تتضمن الصعوبات المتوقعة تطبيق التالوة

 

 :مقومات التخطيط

 .الواقعية -1

 .للتحقيقتحديد األهداف وقابليتها  -2

 .التكامل -3

 .االستمرارية -4

 .المرونة -5

 .الكفاية والدقة -6

 .التنسيق -7

 .توافر المعلومات -8

 )142، ص1950آل ياسين، (

 :مربرات التخطيط الرتبوي

 .ضعف التوازن بين نوعيات التعليم -1

 .ضعف التوازن في توزيع الخدمات التعليمية -2

 .محدودية اإلمكانيات -3

 .االستعمال األمثل للموارد -4

 .سين فعالية العملية التعليميةتطوير وتح -5
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 .استشراف آفاق المستقبل -6

 )97، ص1983الضوئي، (

 

 :مهارات التخطيط الرتبوي

وللتخطيط مجموعة من المهارات التي ينبغي أن تتوافر لدى معلـم التربيـة             

 : اإلسالمية كي يتمكن من إعداد هذه الخطط بصورة متِقنة وهي

 .تحديد األهداف العامة -1

 . المادة الدراسية وتحليلهاتحديد محتوى  -2

 .تحديد الجدول الزمني لتدريس هذا المحتوى -3

 .تحديد مصادر التعلم -4

 .تحديد طرائق التدريس -5

 )98، ص1983الضوي، (

 :أنواع التخطيط

 :التخطيط للعام الدراسي: أوال

ويقصد بهذه الخطة وضع الخطوط العريضة التي يمكن من خاللها تحقيـق          •

لمعطيات والتنظيمات المتوافرة والمـدة الزمنيـة       األهداف المرسومة وفق ا   

المتاحة، وذلك عن طريق وضع خطة زمنية لتنفيذ المنهج بكامل عناصره           

 .للعام الدراسي الواحد

وهذه الخطة يمكن من خاللها تنظيم الموضوعات التـي يمكـن تدريـسها              •

ووقت تدريسها حسب المكتسبات القبلية للتالميذ، والمناسـبات المختـارة           

.. لك، ألن هناك بعض الموضوعات ترتبط بأوقات محددة كالصوم والحج         لذ

وهنا يستطيع معلم التربية اإلسالمية تقديم بعض الموضوعات على بعضها          

 .حتى تتوافق مع المناسب
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كما يمكن من خالل هذه الخطة تحديد األماكن التي يمكن زيارتها باعتبارها             •

 .الجهات المسؤولةجزء من نشاط المنهج حتى يتم التنسيق مع 

كما يمكن من خالل هذه الخطة تحديد الوسائل التعليمية التي تتطلب وقتـاً              •

كافياً لتأمينها، وكذلك مصادر التعلم حتى يمكـن تـأمين المـصادر غيـر        

 .المتوافرة في المدرسة قبل تدريس الموضوع بوقٍت كاٍف

 )89، ص1992طه، (

 : اخلطة اليومية-ثانيًا

التعلمية فإن الخطـة    / سابقة مهمة جداً للعملية التعليمية    وإذا كانت الخطط ال    •

) بإعداد الدرس والتخطيط له   (اليومية أهمها على األطالق، وهي ما نسميها        

. وهي خطة مكتوبة يتم إعدادها بشكل يومي لكل موضوع يـراد تدريـسه            

/ وهذه الخطة ينبغي أن تبرز من الجوانب المتعلقـة بالوضـعية التعليميـة            

 وأهمها صياغة الهدف السلوكي، وايضاح األسـاليب واألنـشطة،         التعلمية،

واختيار المواد التعليمية، وتحديد وضعية االنطالق، والتطبيق فـي الحيـاة           

اليومية، والربط بين الموضوع والموضوعات في المادة الواحـدة، وبـين           

 .المواضيع في المواد المختلفة والتقويم، والواجبات

 : والتخطيط الكتابي علينا القيام بالعمليات اآلتيةوقبل البدء في اإلعداد

هو دراسة علمية دقيقة وشاملة، منها معرفـة العناصـر          : تحليل المحتوى  •

ويقـصد بتحليـل    . األساسية التي تتكون منها المادة العلمية المراد تحليلها       

المحتوى هنا تجزئة الدرس إلى موضوعات وتقسيم هذه الموضوعات إلى          

وهذه العناصر مجتمعـه تمثـل      .  يمثل مفهوماً جديداً   عناصر، كل عنصر  

المادة المراد تدريسها، وهي النهج الذي يستعمله المعلم في توصيل محتوى           

المنهج للتلميذ في أثناء قيامه بالعملية التعليمية وهناك عدة طرائق للتدريس           

 وطريقـة حـل     - وطريقة المناقشة  - وطريقة الحوار  -طريقة اإللقاء : منها

الت، وذلك وفقاً لطبيعة المجال والموضـوع ومـستوى التالميـذ،           المشك

المواد المكتوبة أو المسموعة    : واإلمكانات المتوافرة ويقصد بالمواد التعليمية    
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أو المرئية أو المرسومة مثل الكتب واألشرطة الصوتية وأشرطة الفيـديو           

د وهـذه المـوا   . والشرائح والشفافيات واألفالم الثابت وجهاز الحاسـوب      

التعليمية قد تتطلب أجهزة معينة للوصول إليها، وقد يمكن الوصول إليهـا            

 )79، ص1977عبود، . (من دون الحاجة إلى استعمال أجهزة
 :مكونات اخلطة الدراسية

 :تشمل الخطة الدراسية على العناصر اآلتية

 .مكونات أولية عامة -1

 .مكونات فنية -2

 :المكونات األولية العامة: أوالً

 . وعنوان الدرس- والحصة- والصف والشعبة- والمادة-تاريخاليوم وال

 

 : المكونات الفنية-ثانياً

 .األهداف السلوكية •

 ).كل ما يقوم به المتعلم(النشاط التعليمي  •

 ).كل ما يقوم به المعلم(النشاط التعليمي  •

 ).الوقت المخصص لكل هدف(الزمن  •

 ).أي التأكد من الفهم(التقويم  •

التخطيط للدرس هو مجرد عملية كتابة مجموعة مـن         ويخطئ من يظن أن     

األهداف ومجموعة من األساليب التعليمية أو مجرد كتابة موضوع الـدرس فـي             

دفتر خاص يسمى دفتر التحضير، وقد خلق هذا الظن اتجاهاً سلباً نحـو عمليـة               

 . تخطيط الدرس
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ف إنه تصور مسبق للموق   . إن التخطيط منهج وأسلوب وطريقة منظمة للعمل      

 :  وقوام هذه العلميةيالتعليم

 .تحديد األهداف •

 ).خطة العمل(اختيار أساليب تحقيقها  •

 .الزمن •

 .تقويم مدى تحقق األهداف •

التخطيط للتدريس يعني باختصار عملية التفكير في كيفية النجاح في إحداث           

 )91، ص1996عبد الرضا، . (التعلم المنشود

 

 :األهداف السلوآية

تحقيقها لدى المتعلم يمكن مالحظتها وقياسها يعبر عنهـا         غايات نهائية يراد    

ما الذي يجب على التلميذ أن يكون       : بجملة أو عبارة دقيقة تجيب عن السؤال اآلتي       

، 2000عـالم،   . (قادراً على عمله ليدَل على أنه قد تعلّم مـا نريـد أن يـتعلم              

 )120ص

 

 :مكونات وأجزاء اهلدف السلوآي

 شروط األداء+ المحتوى+ ميذالتل+ فعل سلوكي+ أن

 :مثال

 . أن يقرأ التلميذ جهراً آية من خمس آيات من دون خطأ واحد

 )120، ص2000عالم، (

 

 :املبادئ األساسية يف اخلطة الدراسية
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التحليل الدقيق لموضوع الدرس لتحديـد الحقـائق والمفـاهيم والقـوانين             -1

 .والقواعد األساسية

 .ع تحديداً سلوكياًتحديد األهداف التعليمية للموضو -2

 .إعداد الوسائل واألساليب التي سيستعين بها لتحقيق األهداف -3

 .اختيار األنشطة المناسبة التي سيقوم بها التالميذ -4

 .تحديد الوقت المخصص لكل هدف تعليمي -5

تحديد أساليب التقويم المناسبة لكل هـدف تعليمـي للتأكـد مـن الفهـم                -6

 )87، ص1994عطية، .  (واالستيعاب
 

 :وذج خطة من-أ

 :التخطيط اليومي

وهو التخطيط للدرس الذي سيقوم معلم التربية اإلسالمية بتدريسه، ويتكـرر           

وتتنوع نماذج التخطيط اليومي، فليس هناك إنموذجـاً        . هذا التخطيط في كل درس    

ومـن أشـهر    . إذ التخطيط وسيلة ال غاية    . واحداً يمكن أن يقال عنه هو األفضل      

 ).هاربرت(قة المشهورة المعرفة بطريقة نماذج الخطط هي الطري

 المالحظات الموضوع والخطوات المادة الصف الحصة التاريخ

      

 :الموضوع -1

 :الهدف العام -2

 :الهدف الخاص -3

 :المقدمة -4

الوسائل التعليمية 

 أو المستعملة

المهارات 

 المستهدفة
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 :العرض -5

 :المناقشة -6

 :االستنتاج -7

 :الواجب البيتي -8

 

 )97، ص2001قطامي، (

 :األهداف السلوآية

هذا المصطلح ليس غريباً عليك، وقد تعاملتَ معه مـراراً أثنـاء دراسـتك              
الجامعية، وتعاملتَ مع بناء األهداف كثيـراً أثنـاء ممارسـتك للتخطـيط فـي                     

 .تدريسك

لذا فما يقدم لك في هذا البرنامج سيقتصر على تذكيرك بمستويات األهـداف             
 .قات وأنشطة في تدريس القرآن الكريمومجاالتها، ويعطيك تطبي

 :اال املعريف

أمثلة ألهداف سلوكية أفعال سلوكية التعريفالمستوى

تذكر المعلومة التي سـبق للتلميـذ        التذكر

 دراستها كتذكر التعريفات

ــذ   يتذكر، يعرف، يسمي ــسمي التلمي أن ي

 الحروف القمرية

إدراك معنــى المــادة التــي يقــوم  الفهم

 ابدراسته

ــذ  يترجم، يفسر، يلخص ــص التلمي أن يلخ

قصة أصحاب الفيـل    

 بأسلوبه الخاص

أن يطبق التلميذ آداب    يطبــق، يوظــف،   التلميذ ما تعلمه في مواقف      استعمال التطبيق
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ــي درس   يستعمل جديدة غير مألوفة له ــتالوة ف ال

  الكريمالقرآن

تحليل المادة التعليمية إلى عناصرها      التحليل

 األساسية

أن يقارن التلميذ بـين       يفكك، يقارنيحلل،

ــسية  ــروف الشم الح

 والقمرية

القدرة على التعامل مـع األجـزاء       التركيب 

 وربطها معاً لتكون تركيباً جديداً

ــصمم،   ــط، ي يخط

 يخترع

أن يصمم التلميذ رسماً    

اً للحــروف يتوضــيح

 الشمسية

الحكم على قيمة األفكار أو الحلـول        التقويم

 في ضوء معيار معين

أن يناقش التلميذ زميله     فند، يبين، يناقشي

 في أخطاء التالوة

 )118، ص2000الكبيسي، (

 :الوجدانياال 

أمثلة ألهداف سلوكية أفعال سلوكية التعريف المستوى

االهتمام بوجـود مثيـرات معينـة        التقبل

 والرغبة في تلقيها

يصغي، يتقبل، يبـدي    

 اهتماماً

ــذ  ــصغي التلمي أن ي

 لتالوة زميله

المشاركة اإليجابيـة مـن التلميـذ        االستجابة

 للموضوع والتفاعل معه

ــذ  يتابع، يناقش، يعاون ــستمتع التلمي أن ي

 بدرس القرآن الكريم

القيمة التي يعطيها التلميـذ لـشيء        يموالتق

 معين

ــأن اهللا  يساهم، يقترح، يؤمن ــؤمن ب أن ي

 تعالى ال شريك له
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 االهتمام ببناء نظـام قيمـي يتـسم        التنظيم

 بالثبات

ــذ  يدعم، يتمسك، يوازن ــسك التلمي أن يتم

 بآداب التالوة

تكوين قيم منظمـة تـسيطر علـى        التخصيص

 سلوك الفرد فترة من الزمن

أن يثابر التلميذ علـى      يقترح، يؤثر، يثابر

 االلتزام بآداب التالوة

 )121، ص2000الكبيسي، (

 

 :املهارياال 

  ألهداف سلوكيةأمثلة أفعال سلوكية التعريف المستوى

عملية االدراك الحسي واإلحساس الذي      االستقبال
 يؤدي إلى نشاط حركي

أن يتعرف التلميذ على     يكشف، يطرق، يتعرف
كيفية إمساك المصحف   

 بطريقة صحيحة

أن يبدي التلميذ الرغبة     يظهر، يستجيب، يخطو االستعداد والتهيئة لسلوك معين التهيئة
 الحاسـب   استعمالفي  

علـى أحكـام    للتعرف  
 التالوة

االستجابة 
 الموجهة

التقليد والمحاولة والخطأ فـي ضـوء       
 معيار معين

أن يخرج التلميذ حرف     ميحلل، يقيس، يقو
ــاء مــن مخرجهــا  الث
الصحيح وفقاً لتعليمات   

 المعلم

االستجابة 
 الميكانيكية

أن يؤدي التلميذ الصالة     يؤدي، يربط، يحلل األداء بعد تعلم المهارة بثقة
 مام زمالءهأ

ــي   أداء المهارات المركبة بدقة وسرعةاالستجابة  ــال ف ــس األفع أن يطبق التلميذ أحكـام     نف
الحروف الشمسية دون   
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 أخطاءمن  المستوى السابق المركبة

خاص بالمهارات التي يطورها التلميـذ       التكيف
 تبعاً للموقف الذي يواجهه

يكيف، يالئـم، يـنقح،     
 يعدل

ة أن ينوع التلميذ من نبر    
صوته عنـد القـراءة     
الجهرية طبقاً لطبيعـة    

 التالميذ

التنظيم 
 واالبتكار

أن يصمم التلميذ رسماً     ينظم، يطور، يصمم إبداع أو تطوير مهارات حركية جديدة
لتوضيح إغالق الهاتف   

 المحمول عند الصالة 

 )125، ص2000الكبيسي، (

 :3/نشاط

لقمـان اقتـرح أهـدافاً      من سورة   ) 27-13(لديك درس للتالوة في اآليات      

 .سلوكية تغطي المجاالت الثالث بمستوياتها

 الهدف المستوى المجال

 المعرفي

 التذكر

 الفهم

 التطبيق

 التحليل

 التركيب

 التقويم

 

  التقبلالوجداني
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 االستجابة

 يموالتق

 التنظيم

 التخصيص

 المهاري

 االستقبال

 التهيئة

 االستجاب الموجهة

 ةاالستجابة الميكانيكي

 ستجابة المركبةاال

 التكيف 

 التنظيم واالبتكار

 

 

 

 :تنفيذ الدرس: اال الثاني

 : أهداف اال

 : أتوقع من المعلم بعد دراسته لهذا المجال أن يكون قادراً على أن

 .يحدد اختيار المدخل المناسب للتمهيد للدرس 

 .يقّدم أكثر من خيار للتمهيد للدرس 

 . فاعلةيطبق القراءة الجماعية بصورة 
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 .يكتشف أخطاء التالميذ أثناء القراءة الجماعية 

 .يعتني بأنشطة الدرس المنوعة 

 .يصمم نشاطات مالئمة لتدريس القرآن الكريم 

 .يوظف خبرات التالميذ السابقة في تدريس القرآن الكريم 

 .يختم الدرس بصورة مناسبة 

 .يقوم نشاطات مقترحة لدرس القرآن الكريم 

 .ذ على القراءة الفردية الصحيحةينمي قدرة التالمي 

 

 :التمهيد

التمهيد أول خطوة يخطوها المعلم في تنفيذ الدرس، ونظـراً لطبيعـة درس             

القرآن الكريم التي تركز على تخصيص معظم الوقت لتالوة التالميذ فإن عدداً من             

 . المعلمين يتجاهل هذه الخطوة

 

 :تنوع التمهيد

 .آليات القرآنية، بل يمكن أن تتنوع المداخلليس هناك مدخالً واحداً للتمهيد ل

 )117، ص1998القال، (

 :نشاط

من سورة يـس اقتـرح تمهيـداً        ) 30-20(موضوع الدرس تالوة اآليات     

 .مناسباً
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 :قارن إجابتك بما يأتي

 :األولاألمنوذج 

 لماذا خلق اهللا تعالى الناس؟: المعلم

 .لعبادته: التالميذ

 بهم كما شاؤوا أو وفق أمره وشرعه عز وجل؟هل الناس يعبدون ر: المعلم

 .بل وِفقَ أمرِه وشرعه: التالميذ

 كيف يعرف الناس شرع اهللا؟: المعلم

 .عن طريق رسلِه وأنبيائه: التالميذ

إذاً فالرسل لهم فضٌل عظيم، فهم الذين يبلغون الناس شرع اهللا ودينه، وهم             : المعلم

 ئر خلقه، أليس كذلك؟الذين اختارهم اهللا واصطفاهم من بين سا

 .بلى: التالميذ

وهذا يفرض على الناس حقوقاً تجاه أنبياء اهللا عز وجل، وهو ما تتحـدث              : المعلم

 .عن بعضه آيات هذا اليوم

 

 :الثانياألمنوذج 

 :في هذه اآليات التي سنتلوها فوائد عدة، منها

 .اهللا عز وجل مطلع على كل ما يعمله ابن آدم •

 .رسل في الدنيا كما يعامل سائر الناسال يجوز أن يعامل ال •

 .االبتعاد عن وسوسة الشيطان ألنه يبطل عمل اإلنسان •
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 .وجوب التثبت واإليمان في الدالئل واآليات التي جاء بها المرسلون •

 .االعتقاد بأن الهالك للمشركين سوف يشهدونه يوم القيامة •

د وجه داللة اآليات    بعد تالوتي وتالوة ثالثة من التالميذ المطلوب منكم تحدي        

 .على ما سبق

 :منوذج الثالثاأل

قرأنا في الدرس الماضي اآليـات القرآنيـة مـن سـورة األعـراف إلـى        

، وكانت تتحدث عما جرى لنبي اهللا موسى عليه السالم مـع فرعـون              127/اآلية

وقومه، وأشارت إلى أن اهللا تعالى قد أرسله اليهم بأمور الدين لتوضيحها لهم مـن        

 .عجزات التي جاء بهاخالل الم

وكان آخر درٍس قرأناه في السورة الحديث عن أنواع العذاب الذي سلطه اهللا             

 .عليهم مثل الطوفان والجراد ونقص الثمرات

 عن ماذا كانت تتحدث آخر آية في السورة؟: المعلم

عن غضب اهللا تعالى لقوٍم خرجوا عن طاعة اهللا تعالى ولـم يحترمـوا              : التالميذ

 . عليه السالمنبيهم موسى

في اآليات التي سنقرؤها هذا الدرس حديث عن نبي آخر والبينـات التـي              : المعلم

 .جاء بها

 :مالحظة

هناك التمهيد بوسيلة تعليمية مناسبة، أو التمهيد ببيان فضل السورة وهـذين            

المثالين قد ال يتاح في كل درس، إذ هو مرتبط بمدى وجود نصوص صحيحة دالة               

 . عليهما
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 :2/طنشا

اقترح عـدداً   ) الرحمن(من سورة   ) 15-1(تالوة اآليات   : موضوع الدرس 

 :من المداخل للتمهيد لهذا الدرس

 التمهيد المقترح المدخل

  األول

  الثاني

  الثالث

 :أغراض التمهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 )133، ص1998القال، (

 

 التمهيدأغراض

 تقويمي انتقالي توجيهي

ــستعمله ــمي  المعل

 انتبـاهبهدف توجيه 

ــو ــذ نحـ التالميـ

 موضوع الدرس

ــم ــستعمله المعل ي
بهــدف االنتقــال
التدريجي من المادة
التي سبق معالجتها
 إلى المادة الجديدة

ــستعمله ــمي  المعل

لتقويم ما تم تعلمـه

قبل االنتقـال إلـى

 أنشطة جديدة
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 :منوذجيةالقراءة األ

 :التعريف

وب حفظها أو تالوتها قراءة متأنية مراعياً       أن يقوم المعلم بقراءة اآليات المطل     

تطبيق آداب التالوة وأحكام التجويد، من دون ترديد التالميذ معه، أو يقوم بتشغيل             

 . الجهاز السمعي

 :شروط تطبيقها

 .عدم ترديد التالميذ •

 .مراعاة أحكام التجويد، والوقوف واالبتداء الصحيح، وآداب التالوة •

 .للتأكد من متابعتهم لتالوة المعلمتوزيع النظر بين التالميذ  •
 :أمهية القراءة النموذجية

 .تعلم التالميذ آداب التالوة وأحكام التجويد ومراعاة الوقف واالبتداء •

 .ينصرف ذهن التالميذ الستقبال التالوة الصحيحة من دون انتظار الترديد •

 .فيهاتدريب التالميذ على نطق الكلمات الصعبة أو التي يتوقع كثرة الخطأ  •
 :القراءة اجلماعية

يمارس معظم المعلمين القراءة الجماعية في أول الدرس، لكن من المهـم أن             

نعرف أن مجرد قراءة المعلم ثم ترديد التالميذ خلفه ليس هدفاً في حد ذاته، وليس               

 .كافياً لتحقيق أهداف القراءة الجماعية

 :توجيهات يف التطبيق

 . كانت طويلةمراعاة تجزئة اآلية الواحدة، إذا •

 .مراعاة حسن الوقف •

 .التأكد من ترديد التالميذ •

 .األصغاء لتالوة التالميذ •

 .النظر إلى أفواه التالميذ •
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 .أن يكون بدء القراءة من التالميذ والتوقف في آٍن واحد •

 .أال يبدأ التلميذ بالترديد إال بعد انتهاء المعلم من القراءة •

 .أن يكون بصوت معتدل االرتفاع •

 .دأ المعلم بتالوة اآلية حتى ينتهي التالميذ مما قبلهاأال يب •
 :اآتشاف اخلطأ أثناء القراءة اجلماعية

من المهم حتى تكون القراءة الجماعية فاعلة االعتناء باكتشاف الخطأ عنـد            

 : التالميذ، والتنبيه عليه والخطأ أثناء القراءة الجماعية ينقسم إلى ثالثة أقسام

 

 

 

 

 

 

 

اعاة ذلك في التنبيه حسب مستوى الخطأ، فينبه علـى الخطـأ            ومن المهم مر  

الجماعي بالصيغة الجماعية، والخطأ الجزئي بالصيغة الفردية، وحين يصدر الخطأ 

 )74، ص1996كودي، .  (من متعلم بعينه ينبه عليه بصفة شخصية

 :القراءة الزُّمرية

 :التعريف

 قراءة الجماعيةالخطأ أثناء ال

 فردي جزئي جماعي

يصدر من جميع

 التالميذ

يصدر من بعض
 التالميذ

يصدر من تلميذ 

 واحد
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 تكون بحسب الصفوف    يتم تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة، ويمكن أن       

 . والمقاعد، ثم يقوم المعلم بالقراءة وكل مجموعة تردد ترديداً مستقالً

 

 :3/نشاط

 .إذكر أهم إيجابيات القراءة الزمرية من وجهة نظرك

 

 

 

 

 :قارن إجابتك بما يأتي

 .تناسب درس الحفظ، أو التالميذ المبتدئين •

 .تعين أكثر على إكتشاف موقع الخطأ •

 .بين التالميذ داخل الصفتثير التنافس  •

 .تالفي بعض السلبيات في القراءة الجماعية •
 

 القراءة الفردية

 :التعريف

يتلو التلميذ اآليات التي سمعها تالوةً فردية، والمعلم ينصت إليـه ويـصحح             

 . أخطاءه

 :أمهية القراءة الفردية
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تُعد القراءة الفردية أهم خطوات درس القرآن الكـريم، ويجـب أن تُعطـى              

 . لنصيب األكبر من وقت الدرسا

والحديث عنها هنا باعتبار كونها خطوة للدرس، لكن كثيراً مـن تطبيقاتهـا             

 . ستجدها في وحدة تصحيح التالوة

 :توجيهات يف التطبيق

 .مراعاة متابعة التالميذ للقارئ •

 .البدء بالتالميذ المجيدين •

 .التنبيه على األخطاء المتكررة من التالميذ •

 .رئ برفع الصوت بالقدر المناسبمطالبة القا •
 : النشاطات

أياً كان اسـتعمالها يتـردد      ) األنشطة(أو  ) النشاط(أو  ) النشاطات(مصطلح  

كثيراً في المدارس، ويسمع به تلميذ المرحلة االبتدائيـة فـضالً عـن المراحـل               

 . األخرى، أو المعلمين

عناه، وعدم  وكثرة استعمال المصطلح وتداوله تؤدي في الغالب إلى سهولة م         

لكن قد يقود ذلك إلى أن يسود مفهوم قاصر أو غيـر دقيـق              . الحاجة للتعريف به  

 .للمصطلح

 

 :4/نشاط

 :اختر العبارة األصح فيما يأتي

 :يقصد بالنشاط المعنى العام

 .البرامج الترفيهية التي تنفذها خارج المدرسة كالرحالت والزيارات -أ 
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فذ في المدرسة كالمحاضـرات     البرامج الترفيهية والتوجيهية التي تن     -ب 

 .والحفالت

 ).نقابة المعلمين(البرامج التي يتم تنفيذها من خالل جهات أخرى  -ج 

كل سلوك تربوي يخطط أن يؤديـه التلميـذ داخـل المدرسـة أو               -د 

خارجها، منفرداً أو ضمن مجموعة، يستهدف به واحداً فأكثر مـن           

 .أغراض النشاط
 :خصائص النشاط

التي تُعبر بشكل أدق عن مفهوم النـشاط،        ) د(قرة  نتوقع أن تكون اخترت الف    

 :واآلن نحلل العبارة لنستخرج خصائص النشاط

 .عمل مخطط وهادف -أ 

 .ينفذه التلميذ -ب 

 .داخل المدرسة، خارجها، فردي أو جماعي: يتنوع -ج 

 .تتنوع أغراضه -د 
 

 :أغراض النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 أغراض النشاط

 اجتماعي نفسي تعليمي

ــم ــي تعل ــسهم ف ي

التلميذ بعض فقرات

ــة ــدرس وتنمي ال

 دافعيته للتعلم

يحقق لدى التلميـذ

بعض الحاجـات أو

 الرغبات

يحقق لدى التلميـذ

ــداف ــض األه بع

عية كالعمـلاالجتما

 الجماعي
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 )52، ص1980اللقاني،  (

 :ختم الدرس

هيد ومدخل فهو يحتاج لخاتمة مناسبة، ويـسمى        كما أن الدرس يحتاج إلى تم     

 .أحياناً غلق الدرس

 :أمهية ختم الدرس

 .يمثل فرصة الستنتاج معلومات مما يشير لدى استيعابهم للدرس •

 .يبرز العناصر األساسية للدرس •

 .يدرب التالميذ على الوصول إلى خالصة الدرس ونتائجه •

 .  خالل ما تم دراستهينمي قدرة التالميذ على االبتكار واإلنشاء من •

 .يقيس مدى تعلم التالميذ •
 

 : 5/نشاط

 :صورة تلخيص الدرس في الختم

 

 

 

 

 )103، ص1950آل ياسين، (

صور تلخيص الدرس في الختم

تخطيطيتلخيص  تلخيص لفظي
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 : آداب التالوة-اال الثالث

 :أهداف اال

 : أتوقع من المعلم بعد دراسته لهذا المجال أن يكون  قادراً على أن

 .ء تدريس القرآن الكريميوضح أهمية االعتناء بآداب التالوة أثنا 

 .يربط عالقة تطبيق آداب التالوة بتحقيق أهداف تدريس القرآن الكريم 

 .ينمي تطبيق التالميذ آلداب التالوة أثناء دروس القرآن الكريم 

 .يقترح أساليب لتنمية إعتناء التالميذ بتطبيق آداب التالوة 

 .وةيستشعر التالميذ بأنه أكثر اعتناء بتعليمهم آداب التال 

 .يستشعر التالميذ بأنه أكثر اعتناء بتطبيق آداب التالوة على نفسه 

 .يغرس تدبر القرآن الكريم ويربطه بواقع المتعلمين 

 .يغرس محبة القرآن الكريم من خالل معالجة مشكالت الواقع 

 .يستهجن الصورة الهابطة من النفوس المتمثلة بالتكبر على اآلخرين 

اكتشاف الدروس والعبر من تدبر قصص القـرآن        ينمي قدرة التالميذ على      

 .الكريم

 .يوظف الوسيلة التعليمية في تنمية تدبر القرآن الكريم لدى التالميذ 

 .يوظف علوم اللغة العربية في تنمية تدبر القرآن الكريم لدى التالميذ 
 :أمهية آداب التالوة

 :التمهيد

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

صالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آلِه الطيبين        الحمد هللا رب العالمين وال    

 ..الطاهرين وصحبه أجمعين

 ..عزيزتي المعلمة.. عزيزي المعلم
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ال يخفى على أحٍد ما لقراءة القرآن الكريم من أثٍر عظيم في تقويم اللـسان،               

وتهذيب البيان، وتنوير القلوب باإليمان، فمن درس وتربى علـى بيانـه، اسـتقام            

 ألفاظُه وتهذبتْ تعابيره، ومن قرأه فهٍم وتُدبٍر واهتدى بنوِر هداه،           لسانه، وفصحتْ 

 ..فأنه ال يِضُل أبداً

إن المعلمين اليوم هم حماة الثغور، ومربو األجيـال، وعمـار المـدارس،             

المستحقون ألجر الجهاد، وشكر العباد والثواب من اهللا تعالى يوم المعاد، ثـم أن              

فلهم هموم وشؤون، ولهم آمال وآالم، وعليهم واجبـات         الحديث معهم ذو شجون،     

فيامعشر المعلمين سالم من اهللا عليكم، وتحيات مباركات تُزجى إلـيكم،           . وتبعات

أذكّر نفسي وإياكم ببعض الخواطر والتوجيهات متمنياً أن تكون عوناً لنـا جميعـاً      

ى أن تجـد قبـوالً      للسير بالعملية التعليمية إلى أعلى المراتب وأسمى الغايات فعس        

 .عندكم، وتنال رضاكم بعد رضا اهللا عز وجل

إن سياسة التعليم لها أهداف وغايات عظمى ال يمكن أن تتحقق إال من خالل              

معلم ذا شخصية سوية في صفاتها وخصائصها، في آمالها وتطلعاتها، في مقاييسها            

ـ   . (وموازينها، لم تمسخ فطرتها، ولم تنحرف أفكارها       ، 2010ر،  منتـدى الجزائ

 )32ص

ومن أحسن (إنك داٍع إلى اهللا تعالى فهنيئاً لك،    : زميلي معلم التربية اإلسالمية   

وهنيئاً لك أنك تُِعلّم الناس الخير، فاهللا تعالى فـي عليائـه            ) قوالً ممن دعا إلى اهللا    

وأهل السموات وأهل األرض حتى النملة في حجرها وحتى  الحيتان فـي البحـر             

 .م الناس الخيرليصلّون على معل

 :وإليك نعرض بعض التوجيهات التي أحببنا تذكيرك بها وهي

 : التدريس رسالة-1
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 أن ينظر المعلم إلى دوره في تدريس التربية اإلسالمية على أنه رسالة             ينبغي

حسب معلّم التربية اإلسالمية شـرفاً أنـه يعلّـم          . تؤدى وليس وظيفة مقابل أجر    

خيركم من تعلـم القـرآن      :( لقوله صلى اهللا عليه وسلم     التالميذ كتاب اهللا، مصداقاً   

وال شك أن النظرة لهذا العمل على أنه رسالة يجازي اهللا عليهـا أفـضل               ) وعلّمه

وأعظم من النظرة إليها على أنها أداء لواجب وظيفي يستوي مع واجب المعلم في              

ت، .قطـب، د  .(تدريس أي شيء آخر، فليكن له من االقتداء بـه أوفـر نـصيب             

 )97ص

 

 : املعلم داعية-2

لعل مما يرتبط باألمر السابق، وهو تناول المهمة على أنها رسالة، التمييـز             

بين التربية اإلسالمية كمادة دراسية وغيرها من المواد ليست التربيـة اإلسـالمية             

مادة دراسية قد يقتصر األمر فيها على تدريس معلومات أو معارف فـي حـصة               

إنـه  . م تتعدى وهو يدرس التربية اإلسالمية هذا األمـر        إن مسؤولية المعل  . وكفى

ومن أهم صفات الداعية اإليمان القوي بمـا        . أقرب إلى الداعية منه إلى معلم مادة      

يدعو إليه، وتمثل المعاني التي يدعو إليها وترجمة ما يقوله للتالميذ إلـى سـلوك               

 إلى تقليدها، لـيس  حتى يشاهدوا فيه األنموذج الذي يحتذي، والقدوة التي يطمحون       

 .فقط وسط الدرس بل بين جدران المدرسة كلها بل في الحياة العامة أيضاً

إن معلم التربية اإلسالمية أفضل وسيلة تعليمية حية أمام التالميذ، ولعل هذا            

مما يؤكد أهمية التعليم المصاحب في تدريس التربية اإلسالمية إذ يتلقى التلميذ من             

زين العابدين،  .(ه منه وبشكل غير مباشر قيما واتجاهات كثيرة       المعلم من دون انتبا   

 )67، ص1998
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 : الرتبية اإلسالمية والتكامل-3

ينبغي النظر إلى فروع التربية اإلسالمية على أنها أجزاء مكونة لمنظومـة            

إن . متكاملة وليست فروعاً تنفصل عن بعضها البعض كما لو كانت جزراً معزولة           

على سبيل المثال، يكون أفضل أداء إذا أحسن المعلـم إعـداده            درساً في العقيدة،    

وربطه بالقرآن الكريم، واألحاديث النبوية الشريفة وسـير الـصحابة واألحـداث            

ومن األحاديث ما جاء مفـسراً      . وهكذا تتكامل فروع التربية اإلسالمية    . المعاصرة

مكن االستشهاد بها في    للقرآن الكريم وعلى المعلم أن يكون مِلماً بالنصوص التي ي         

 )54، ص1971زين العابدين، . (كل فرع من فروع مادة التربية اإلسالمية

 

 : حفظ القرآن الكرمي-4

إن المعلم وهو يتصدى لتدريس التربية اإلسالمية يلزمه التسلح بالعدة التـي            

ولعل أول ما يتسلح به حفظ أكبر قدر مـن        . يستطيع بها مواجهة هذا األمر العظيم     

وكذلك حفظ عدد ال بأس به من أحاديث المصطفى صلى اهللا           . ت القرآن الكريم  آيا

فتتسع ثقافته وتسعفه الذاكرة باالستشهاد المناسب فتزداد ثقة التلميذ به،          . عليه وسلم 

ويتحمس ألن يكون مثله ِحفظاً للقرآن الكريم والحـديث الـشريف وسـعة فـي                        

 )117ت، ص.الغزالي، د. (الثقافة

 : الدرسعرض

لتالوِة القرآن الكريم آداب ينبغي لقارئ القرآن تعلمها والحرِص على االلتزام       

وقد إعتنى أهُل العلِم بالحديث عنها وبيانها، بل منهم من أفردهـا بمؤلفـاٍت              . بها

. ومن هنا ينبغي أال يغيب األعتناء بها عن أهداف تدريس القرآن الكـريم            . خاصة



 - 266 - 
 

درٍس محدٍد أو مرحلِة دراسية معينة، لكن تتفاوت درجة         وال ترتبط آداب التالوة ب    

 .التركيز، والحاجة لتعليم آداب التالوة بتفاوت المراحل الدراسية

ويبقى معلم التربية اإلسالمية بحاجة لتعليم آداب التالوة للتالميـذ ومراعـاة            

 .تطبيقهم لها في دروس القرآن الكريم ِحفظاً وتالوة

وظيفي مع آداب التالوة، بمعنى أنـه لـيس المقـصود           ومن المهم التعامل ال   

التوسع في تعليم المتعلمين هذه اآلداب بل تطبيقها أثنـاء دروس القـرآن الكـريم               

 . ومتابعة مدى تحصيلهم المعرفي لها

             أن وعند رجوعك إلى كتب علوم القرآن الكريم في مكتبتك الخاصة سـتجد

 :آداب التالوة هي كما موضح في أدناه
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 الطهارة

 االستعاذة والبسملة

 استقبال القبلة

 حسن الجلسة

 الترتيل

 حسن الصوت رفع الصوت

 السجود

 الخشوع

 التدبر

آداب التالوة
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 ) 48، ص1979السلطان، (

 : الطهارة-1

ْرآٌن   (: قال تعالى . وجب على قارئ القرآن الكريم أن يكون على طهارةٍ         ِإنَُّه َلُق

: الواقعة   [)َتنِزيٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن     #لَّا َيَمسُُّه ِإلَّا اْلُمَطهَُّروَن     #ِفي ِآَتاٍب مَّْكُنوٍن    #َآِريٌم

77-80[ 

ب الوضوء لقراءة القرآن ألنه من أفضِل األذكـار وقـد كـان             وكذلك يستح 

 . رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يكره أن يذكر اهللا تعالى االّ على وضوء

وتشمل الطهارة أيضاً طهارة المكان والثياب ونظافتهما، والتجمل والتطيـب          

قـال رسـول اهللا     وتنظيف الفِم بالسواِك وغيره، ألنه مجرى كالم اهللا تعالى وفيه           

 ).نظفوا أفواهكم فأنها مجاري القرآن: (صلى اهللا عليه وآله وسلم

 :االستعاذة والبسملة-2

 : االستعاذة-أ

أعـوذُ  : (سنّةُ مؤكدة سواء أكانت القراءة من أوِل السورِة أم في أثنائها وهي           

ى اهللا عليه   صل(وقد أمر اُهللا تعالى رسوله الكريم محمد        ) باِهللا من الشيطان الرجيم   

َتِعذ      (: بقراءتها عند تالوِة القرآن الكريم    ) وآله وسلم  ْرآَن َفاْس َرْأَت اْلُق َن      َفِإَذا َق ِه ِم  ِبالّل

 ]98: النحل [ِ )الشَّْيَطاِن الرَِّجيم

 : البسملة-ب

ِبسِم اِهللا الـرحمِن   : (سنّةٌ مؤكدةٌ في بدايِة كِل سورٍة وتُقرأ بعد االستعاذة وهي         

فإنها ال تبدأ بالبسملة ألنها نزلت بالسيف والغضب        ) براءة(ما عدا التوبة    ) يِمالرِح

بحق المشركين والبسملة فيها الرحمة واألمان، فال يتفق الغـضب مـع الرحمـة              

 : فإذا قرأتَ االستعاذة مع البسملِة جاز فيها أربعة أوجٍه وهي. واألمان
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 ها، وقراءة البـسملة ثـم     أي قراءة االستعاذة ثم الوقوف علي     : قطع الجميع  -1

 : مثل. الوقوف عليها، ثم  تقرأ اآلية أو السورة

 أعوذُ باهللا من الشيطاِن الرجيم

 بسِم اِهللا الرحمِن الرحيم

 )33، ص1992موسى، (الحمد ِهللا رِب العالمين 

مـن  أي قراءة االستعاذة والبسملة وبداية اآلية أو الـسورة          : وصل الجميع  -2

 . توقفدون

 من الشيطاِن الرجيم بسم اهللا الـرحمن الـرحيم الحمـد ِهللا رب               باهللاِ أعوذُ

 .العالمين

. قراءة االستعاذة ثم الوقف عليها، ووصل البسملة بأول اآليِة أو الـسورة            -3

 .أعوذ باِهللا من الشيطان الرجيم

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين

 . اءة أول اآلية أو السورةوصل االستعاذة بالبسملة والوقوف عليها ثم قر -4

 أعوذ باِهللا من الشيطاِن الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .الحمد ِهللا رِب العالمين

 

 : استقبال القبلة-3

يستحب لقارئ القرآن الكريم أن يجلس مستِقبالً القبلةَ إذا تمكن من ذلك، حتى             

اء دعا اهللا تعالى، أو بآية رحمة       إذا مر بآية سجدٍة سجد هللا تعالى، وإذا مر بآية دع          

 .طلَب الرحمة واستبشر وسأل اهللا تعالى من فضلِه

 : حسن اجللسة-4
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على قارئ القرآن الكريم أن يعتدل في جلستِه وهو يناجي رب العالمين وأن             

يترجم المثُل والقيم العليا والسلوك الِحسن، ولَه في رسوِل اهللا القدوة الحسنة كـان              

 ]4: القلم  [)َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم(: آن قال تعالىخُلُقه القر

 : الرتتيل-5

تلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم القرآن الكريم مـن روح القـدس               

ْرآَن    (جبريل عليه السالم مرتالً وأمر اهللا تعالى رسوله الكـريم بترتيلـه              ِل اْلُق َوَرتِّ

 .]4: المزمل  [)َتْرِتيًال

رتيل هو قراءة القرآن حسب قواعد التجويد، وترتيله على النحـو الـذي        والت

وضعه علماء القرآن بتأديته حرفاً حرفاً، من غيِر استعجال وقد سئَل سيدنا علـي              

هو تجويد الحـروف،  ومعرفـة       : عن ترتيل القرآن الكريم فقال    ) رضي اهللا عنه  (

رَّْحَمنُ ا(.. وكما في اآليات التاليـة    ... الوقوف ْرآَن     َع#ل َم اْلُق َسانَ   #لَّ َق اْلِإن ُه  #َخَل َعلََّم

اَن  ْسَباٍن#اْلَبَي ُر ِبُح شَّْمُس َواْلَقَم ْسُجَداِن #ال شََّجُر َي نَّْجُم َوال َع #َوال ا َوَوَض سََّماء َرَفَعَه َوال
َزاَن  َزاِن #اْلِمي ي اْلِمي ْوا ِف ا َتْطَغ ِسُر#َألَّ ا ُتْخ ْسِط َوَل َوْزَن ِباْلِق وا اْل َزاَن َوَأِقيُم وا اْلِمي

اِم# َعَها ِلْلَأَن َأْرَض َوَض اِم #َواْل ُل َذاُت اْلَأْآَم ٌة َوالنَّْخ ا َفاِآَه ْصِف #ِفيَه بُّ ُذو اْلَع َواْلَح
اُن  ذَِّباِن  #َوالرَّْيَح ا ُتَك اء َربُِّكَم َأيِّ آَل اِر  #َفِب َصاٍل َآاْلَفخَّ ن َصْل َساَن ِم َق اْلِإن َق #َخَل َوَخَل
 ].15-1 : الرحمن[) اِرٍج مِّن نَّاٍراْلَجانَّ ِمن مَّ

 : رفع الصوت-6

يستحب اإلكثار من قراءة القرآن وتالوته، فقد روى الترمذي من حديث ابن            

، ))من قرأ حرفاً من كتاِب اِهللا فَلَه به حسنة، والحسنةُ بعـشِر أمثالهـا             : ((مسعود

 يوم القيامِة شـفيعاً     اقرأوا القرآن فأنه يكون   : ((وأخرج مسلم من حديِث أبي ُأمامة     

 )).ألصحابِه
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. ويستحب الجهر ورفع الصوف حيث به تنشرح الصدور وتستنير القلـوب          

والقراءة في المصحِف أفضل من القراءة من الذاكرة ألن النظر فـي المـصحف              

 .عبادة مطلوبة يثاب اإلنسان عليها

 : حسن الصوت-7

 عند الـتالوة والتغنـي      ينبغي لقارئ القرآن الكريم تحسين الصوت وتزيينه      

: بالقرآن ليكون أشد وقعاً وأكبر تأثيراً في القلوب وقد قال عليه الصالة والـسالم             

 ).ما أِذن اُهللا لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به((

)) زينوا القرآن بأصواتكم فأن الصوتَ الحسن يزيد القرآن حسناً     : (وقال أيضاً 

ْشِرْك              (: ال تعالى ق: وكما في اآليات اآلتية    ا ُت يَّ َل ا ُبَن َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ِلاْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َي

يٌم   ٌم َعِظ شِّْرَك َلُظْل ِه ِإنَّ ال ٍن   #ِباللَّ ى َوْه ًا َعَل ُه َوْهن ُه ُأمُّ ِه َحَمَلْت َساَن ِبَواِلَدْي ْيَنا اْلِإن َوَوصَّ
ْشِرَك  # اِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَو َوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُت

اَب                 ْن َأَن ِبيَل َم ْع َس ًا َواتَِّب دُّْنَيا َمْعُروف ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَلا ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي ال
 َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل       #ْعَمُلوَن  ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم تَ       

رٌ               ا  #َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اْلَأْرِض َيْأِت ِبَها اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبي  َي
ْن             ُبَنيَّ َأِقِم الصََّلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعنِ       َك ِم اَبَك ِإنَّ َذِل ا َأَص  اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َم

لَّ       #َعْزِم اْلُأُمورِ  بُّ ُآ ا ُيِح َه َل ًا ِإنَّ اللَّ َأْرِض َمَرح  َوَلا ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَلا َتْمِش ِفي اْل
ْوِتَك ِإنَّ َأنكَ         #ُمْخَتاٍل َفُخوٍر    ن َص ُضْض ِم ْشِيَك َواْغ ي َم ِصْد ِف َصْوُت   َواْق َواِت َل َر اْلَأْص

 .]19-1:لقمان  [)اْلَحِميِر

 : السجود-8

قـال  .. كاملو اإليمان الذين إذا مروا أو سمعوا آية سجدٍة سجدوا هللا تعـالى            

ْم َوهُ              (: تعالى ا   ِإنََّما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذآُِّروا ِبَها َخرُّوا ُسجَّدًا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّه ْم َل

 .]15: السجدة [)َيْسَتْكِبُروَن
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وتستحب سجدة التالوة على القارئ والسامع بعد االنتهاء أو االستماع من آية            

السجدة وصفتها هو أن يسجد سجدةً واحدةً بين تكبيرتين وتكبيرة للسجود وتكبيـرة             

عو للرفع وال يقرأ التشهد فيها وال يسلم وله أن يدعو بما شاء في سـجوده أو يـد                 

المواضع التـي   ). سجد وجهي للذي خلقَه وشقَ سمعه وبصره بحوله وقوته        (بقوله

 :تقع سجدة التالوة في خمسة عشر موضعاً هي: تقع فيها سجدة التالوة

 )38، ص1992موسى، (

 206 اآلية –األعراف  -1

 17 اآلية -الرعد -2

 49 اآلية –النحل  -3

 107 اآلية -اإلسراء -4

 58 اآلية -مريم -5

 18  اآلية–الحج  -6

 77 اآلية -الحج -7

 60 اآلية-الفرقان -8

  25 اآلية-النمل -9

 15 اآلية -السجدة -10

 24 اآلية –ص  -11

 37 اآلية -فصلت -12

 62 اآلية-النجم -13

 21 اآلية-االنشقاق -14

 19 اآلية-العلق -15

 : اخلشوع-9
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على القارئ أن يشعر أنه مخاطب بالقرآن الكريم، وان يكون على حالٍة من             

ون الجوارِح، واستحضار عظمة منزلة القرآن      خشوع القلِب وإطراِق الرأِس، وسك    

 .. والبكاء من خشية اهللا تعالى

وعليه كذلك أن يتجنب كل ما يخل بالخشوع من جالل القرآن أثناء التالوة أو       

السماع، كالضحِك والتثاؤب والعبث بالثياب أو األعـضاء، وفرقعـة األصـابع،            

 .والتحدث إلى اآلخرين دون حاجة

ْشَيِة                  ْو أَ َل(: قال تعالى  ْن َخ َصدِّعًا مِّ عًا مَُّت ُه َخاِش ٍل لََّرَأْيَت ى َجَب ْرآَن َعَل                      نَزْلَنا َهَذا اْلُق

 .]21: الحشر[ِ )اللَّه

 : التدبر-10

صفة التدبر أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر في معنى ما يـتلفظ            : قال السيوطي 

عنى كل آية، ويتأمل األوامر والنواهي، وتدبر القـرآن الكـريم يـتم             به فيعرف م  

باألصغاء واالستماع واألنصات إليه عند التالوة، ألن ذلك أدنى للفهم والتأمل بمـا       

في آيات اهللا من وعٍد ووعيد، وتبشير وتهديد، وحكمة وموعظة، وأمر ونهي، وهو 

 .بذلك أقرب الحراِز رحمة اهللا تعالى

ونَ        (: قال تعالى  ْم ُتْرَحُم األعراف  [)َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّك

إن اإليمان بأهمية تدبر القرآن الكريم وضرورته ليس محل خالف بـين          . ]204: 

قـال  . المسلمين فاهللا عز وجل قد أخبر أنه إنما ُأنزَل القرآن ليتدبر النـاس آياتـه              

ابِ         ِآَت(: تعالى . ]29: صـ   [)اٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذآََّر ُأْوُلوا اْلَأْلَب

ان أهم فرصة يتعامل فيها المسلم مع دراسة القرآن الكريم بصورة منظمة هي من              

 خالل ما يتلقاه في المدرسة في درس القرآن الكريم وهذا يتطلب االعتناء بتحقيـق             

واألهـداف المتوقـع    . هذا الهدف المهم، واعتناء المعلمين بتنميته لدى المتعلمـين        
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تحقيقها في درس القرآن الكريم ينبغي ان تتجاوز مجرد توجيهات عابرة يقـدمها             

 : المعلم للمتعلمين بأهمية تدبر القرآن الكريم ومنها

 : ربط القرآن بواقع املتعلمني-أوال

للناس وإنقاذاً لهم من الظلمات إلى النور، واهتـداء         جاء القرآن الكريم هداية     

الناس بالقرآن وانتفاعهم به يتطلب أن يطبقوه في واقعهم، فيفهمـوا واقعهـم فـي               

 . ضوء هدي القرآن الكريم ويبحثوا عن حلوٍل لمشكالتهم في ضوئه

إن توظيف الوسائل التعليمية في تحقيق فهم القرآن الكريم وتدبره من قبـل             

ومـن  ) 87، ص 1999يونس،  (جعل مادته العلمية أقرب إلدراك تالميذه       المعلم ت 

 :الوسائل المناسبة هي

 :مسألة الرزق -

 أن اهللا هو الرزاق بعباده كلهم المؤمن وغير المؤمن ألنه مـصدر             ابراز

ِويُّ العَ         (: قال تعالى . كل قوة وعزة   زُ اللَُّه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَق  )ِزي

  ]19: الشورى [

 تعاجل مـشكالت الواقـع مـن خـالل القـرآن            -ثانيًا
 :الكرمي

 )325ت، ص.محجوب، د( 

 : مسألة احلياة واملوت-1     

 صورة أرض صحراء فيها بعض النباتات الميتة

 وصورة أخرى إلى جانبها خضراء مزهرة
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َرى       (: وصوت القارئ يردد قوله تعالى     َك َت ِه َأنَّ ْن آَياِت ِإَذا       َوِم َعًة َف َأْرَض َخاِش  اْل

ْيٍء                         لِّ َش ى ُآ ُه َعَل ْوَتى ِإنَّ ي اْلَم ا َلُمْحِي ِذي َأْحَياَه ْت ِإنَّ الَّ زَّْت َوَرَب اء اْهَت َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَم
 .]39: فصلت  [)َقِديٌر

 : مسألة ذم الكرب-2

 صورة جبل شاهق

 وتحته صورة رجل قصير

ِرَق           (: وصوت القارئ يردد قوله تعالى     ن َتْخ َك َل َوَال َتْمِش ِفي اَألْرِض َمَرحًا ِإنَّ

 .]37: اإلسراء  [)اَألْرَض َوَلن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًال

 توظف يف أسباب النزول هبدف تنميـة تـدبر          -ثالثًا
 :القرآن

 )92، ص1991محمد، (صورة رجل أعمى 

َولَّى   (: والقارئ يردد قوله تعالى    َبَس َوَت اءُه الْ    #َع ُه      #َأْعَمى  َأن َج ْدِريَك َلَعلَّ ا ُي َوَم

ى ذِّْآَرى #َيزَّآَّ ُه ال ذَّآَُّر َفَتنَفَع َتْغَنى #َأْو َي ِن اْس ا َم َصدَّى  #َأمَّ ُه َت َت َل ا  #َفَأن َك َألَّ ا َعَلْي َوَم
ْذِآَرةٌ    #َفَأنَت َعْنُه َتَلهَّى  #َوُهَو َيْخَشى #َوَأمَّا َمن َجاءَك َيْسَعى   #َيزَّآَّى ا َت اء    #َآلَّا ِإنََّه ن َش َفَم
َرَرةٍ  #ِبَأْيِدي َسَفَرةٍ #مَّْرُفوَعٍة مَُّطهََّرةٍ #ِفي ُصُحٍف مَُّكرََّمةٍ  #َذَآَرُه -1: عـبس    [)ِآَراٍم َب

16.[ 

لقد نزلت تلك اآليات في ابن ُأم مكتوم األعمى، أتى رسـول اِهللا صـلى اهللا                

 أرشدني يا رسول اهللا: عليه وسلم وعنده رجٌل من وجهاء المشركين فجعل يقول له

فقـال  .. فجعَل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يعرض عنه ويقبل على اآلخر            

 .ال، فنزلت تلك اآليات: أترى بما أقوُل بأساً؟ فأجابه النبي: ابن ُأم مكتوم

 تنمية قدرة املتعلمني على اآتشاف الدروس       -رابعًا
 :والعرب من قصص القرآن الكرمي
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َل        (: القارئ يردد قوله تعـالى    صورة الكعبة وصورة الفيل و     َف َفَع َر َآْي ْم َت َأَل

ْرِميِهم  #َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيرًا َأَباِبيلَ #َأَلْم َيْجَعْل َآْيَدُهْم ِفي َتْضِليلٍ    #َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيلِ    َت
 .]5-1: الفيل  [) َفَجَعَلُهْم َآَعْصٍف مَّْأُآوٍل#ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل

حداث هذه القصة أول عام مولد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم حين             وقعت أ 

أراد جيش أبرهة تخريب الكعبة فجعل اهللا تعالى سعيهم في خراب وأرسل علـيهم              

جماعات من الطيور ترميهم بحجارة من طين متحجر وجعلهم رب العزة كعلَـٍف             

 . أكلتُه الدواب

 :2/نشاط

 ماذا تستنتج من هذه القصة؟

 

 :2/نشاط

 .. إقترح أمثلةً على توظيف الوسائل التعليمية في توضيح معاني اآليات

 الوسيلة المقترحة اآلية

  

  

  

 :3/نشاط

إذكر طريقة مناسبة لتنبيه شخص ذكر الفقراء بـأنهم أسـوأ حـال مـن                -1

 .األغنياء
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فكر بطريقة مناسبة لعالج مشكلة إزعاج الهـاتف المحمـول للمـصلين             -2

 .في الصالةوصرفهم عن الخشوع 

 .عبر بصورة تُشير إلى طلب إغالق الهاتف المحمول أثناء الصالة -3

 

 : قارن إجابتك باآلتي

 .]9: الشمس[)َقْد َأْفَلَح َمن َزآَّاَها (: أذكّره بقوله تعالى -1

إقطع إتصالك بالخَلق   : أضع عبارة إلى جانب الجهاز المحمول تنص على        -2

 .وإتصل بالخالق

 ).×(لمحمول وعليه إشارة أضع صورة لجهاز الهاتف ا -3
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 :األعتناء باللغة العربية

ًا      (: جاء القرآن الكريم بلغة العرب وقد وصفه اهللا بذلك فقـال           اُه ُقْرآن ا َأنَزْلَن ِإنَّ

ونَ      واعتنى سلف األمة باللغة العربية في فهم وتدبر        ]2: يوسف   [)َعَرِبّيًا لََّعلَُّكْم َتْعِقُل

إقطع أتصالك بالخَلَقْ

  بالخالقوإتصل
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لذا يتطلب من معلم التربية اإلسالمية أن يعتني بعلم اللغة ويوظـف قـدر              . القرآن

طعيمـة،  . (األمكان في فهم القرآن الكريم، ويدرب التالميذ عليه ويحببـه إلـيهم           

 )117، ص2001

 :نشاط

 

 

 

 

 .. فيما يأتي كلمات من منهج القرآن الكريم للصف السادس وضح معانيها

 معناها الكلمة

 الليل المظلم ِسقغا

  وال تُصعر

  مختال

  أولو العزم

  معرة

 )123، ص1996الدوري، (

 

 مجاالت الربط بين اللغة العربية وفهم القرآن الكريم

 معناهاغريب الكلمة
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 :أنشطة مقرتحة لتعليم التالميذ آداب التالوة

إن تكرار الحديث مع التالميذ حول آداب التالوة ووجوب مراعاتها قد يكون            

داب وتطبـيقهم   ممالً ومزعجاً، وقد ال يكفي لتحقيق أهداف تعليم المتعلمين هذه اآل          

 .لها

لذا فمن المفيد اعتناء معلم التربية اإلسالمية بأنشطة تسهم في تحقيـق تعلـم              

 : آداب التالوة، ومن األنشطة المقترحة في ذلك ما يأتي

 :التصنيف

 : قم بتصنيف آداب التالوة وفقاً لالعتبارات اآلتية

 

 : التصنيف األول

 

 

 

 

 

 

 

 آداب التالوة باعتبار الحكم

آداب مستحبةآداب واجبة
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 :التصنيف الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 :ف الثالثالتصني

 

 

 

 

 

 

 

 )121، ص1999صالح، (

 آداب التالوة باعتبار الموضوع

تتعلق 

بالمصحف

تتعلق 

 باألداء

بالفهمتتعلق 

 والتدبر

علق بمجلس تت

 القرآن

 

 آداب التالوة باعتبار التوقيت

أثناء التالوةقبل التالوة

 

بعد التالوة
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 :4/نشاط

يعد تطبيق المعلم آلداب التالوة أثناء تالوته من أهم وسائل تعلـيم التالميـذ              

 .. آداب التالوة

أمام العبارة المناسـبة    (    ) تأمل في اللقطة المصورة اآلتية وضع عالمة        

 :يعلى مراعاة المعلم آلداب التالوة وفق األنموذج اآلت

ال يتطلبه  لم يؤِد أدى األدب ت

 الموقف

ال يمكن 

 مالحظته

     )الوضوء (الطهارة 1

     االستعاذة 2

     البسملة 3

     الترتيل 4

     تحسين الصوت 5

     الخشوع 6

     رفع الصوت 7

     السجود 8

     استقبال القبلة 9

     التدبر 10
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 :اال الرابع

 :تصحيح التالوة

 :الأهداف ا

 : أتوقع من المعلم بعد دراسته لهذا المجال أن يكون قادراً على أن

 .يمتلك مهارة اإلنصات لتالوة التالميذ 

 . يكتشف اللحن الجلي للتالميذ 

 .يشجع التلميذ على تصحيح خطئه بنفسه 

 .يشرك التالميذ في تصحيح أخطاء زمالئهم 

 .يتلو اآليات بهدف تصحيح تالوة التالميذ 

 .ى األخطاء الشائعة لدى التالميذيتعرف عل 

 .يوظف أكثر من أسلوب في تصحيح أخطاء التالميذ 

 .يوظف الوسيلة التعليمية في تصحيح تالوة التالميذ 

 

 :التمهيد

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمـين وعلـى آلـه              

 ..وصحبه أجمعين

التالوة جاء نتيجة مشكلة ضعف التالوة وهـي مـن          من المعلوم أن تصحيح     

المشكالت المنتشرة والتي بحاجة ماسة إلى حلول لها ولحل هذه المشكلة البد مـن              

 :معرفة عدة أمور
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ضعف قراءة التلميذ وذلك بأن يكون التلميذ ضعيفاً في مادة القراءة نفـسها              -

تطيع اال قراءة   سواء كانت قراءة القرآن أو غيرها، كأن يكون التلميذ ال يس          

 .كلمات محدودة فقط ال يعرف غيرها

ضعف متابعة المعلم لتالميذه، وذلك أما لضعفه هـو اآلخـر فـي مجـال           -

التالوة، أو ألنه يركز على الكم من دون الكيف فيكون هـدف المعلـم أن               

يحفظ التالميذ أكبر كم من اآليات القرآنية في أقصر مدة، وهذا يجعلـه ال              

 .تالميذ، وهذه طريقة خاطئة بال شكيركز على تالوة ال

من خالل النظر في أسباب هذه المشكلة التي سبق ذكرها يتوجب علينـا أن              

نضع بعض الحلول لها والتي تتلخص في كيفية تصحيح تالوة التالميذ وان يـتعلم              

التالميذ قراءة القرآن الصحيحة إذ أشار بذلك النبي محمد صلى اهللا عليـه وآلـه               

 ))خيركم من تعلّم القرآن وعلَمه: ((وسلم بقوله

 :اإلنصات للتالميذ

 هي تـالوة    - كما سبق  –بات واضحاً أن أهم خطوات تدريس القرآن الكريم         

. التالميذ، وحتى تتحقق ثمرة هذه الخطوة البد من اعتناء المعلم باإلنصات للتالميذ           

َوِإَذا (جـل   وان هذا االستماع فيه زيادة منفعة وأجر عظيم ويتأول قول اهللا عـز و             

 . ]204: األعراف  [)ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن

 :اآتشاف حلن التلميذ

من المهم اعتناء المعلم باكتشاف لحن التالميذ، وهذا اللحن عادة مـا يكـون              

لفـاظ فيخـل    خطأ يطرأ علـى األ    (جلياً في المرحلة االبتدائية، واللحن الجلي هو        

، كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة       )بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم ال      

الجمعيـة الخيريـة،   .(وسمي جلياً، أي ظاهراً الشتراك القراء وغيرهم في معرفته       

 )47، ص2010

 من يصحح خطأ التلميذ؟
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 : 1/نشاط

 :رتب الخطوات اآلتية حسب األولوية

 الترتيب الخطوة

   لخطأ التلميذتصويب المعلم

  إكتشاف التلميذ خطأه بنفسه

  إشراك التالميذ في تصحيح خطأ زميلهم

 :مساعدة التلميذ على اآتشاف خطئه

كلما أمكن أن تتاح الفرصة للتلميذ ألن يكتشف خطأه بنفـسه فهـو أولـى،               
 :ويتحقق بذلك عدد من الفوائد، منها

 .زيادة وعيه بالخطأ •
 .رة أخرىتقليل فرص وقوعه في الخطأ م •
 .تعزيز ثقته بإمكانية التعلم •
 .أن هذا يوافق هدي النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم •

 كيف تساعد التلميذ على اكتشاف خطئه؟

طلب إعادة اآلية من دون تحديد موضع الخطأ، ويتم طلب اإلعـادة بعـدة               •
 :طرائق

 .اإلشارة له باليد -
 .الضرب بالقلم على السبورة -
 .ادةالتصريح بمطالبته باإلع -

 .طلب إعادة الكلمة موضع الخطأ •
 .السؤال عن الحركة أو اصطالحات الضبط •

 :2/نشاط
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 :ما األمر التي ترى أنه يجب مراعاتها في تصحيح التلميذ خطأه بنفسه

 

 

 

 

 : قارن إجابتك بما يأتي

 .أن يكون الخطأ مما يمكن اكتشافه •

 .عدم اإللحاح على التلميذ •

 .هالمحافظة على الوقت وعدم إضاعت •

 .ُأصحح له الخطأ إذا عجز عن ذلك •
 )أل التعريف(الم 

 :متهيد

لقد أصدرت وزارة التربية توجيهات وتعليمات كثيرة حول تـدريس مـادة            

 فـي   59012التربية اإلسالمية وطلبت اعتماد مـا ورد بكتبهـا المرقمـة بــ              

 30/12/1993 في 65597، و 13/12/1993 في   62708، و 21/11/1993

الصفوف المنتهية في المراحل كافة إمتحان التالوة في كتـاب          على أن يؤدي طلبة     

القرآن الكريم تالوته ومعانيه بصورة شفهية وتحريرية في االمتحانات الـشهرية           

، وتكـون أحكـام     )الوزارية(ونصف السنة، وتحريرية فقط في االمتحانات العامة        

  ).الحروف الشمسية والقمرية(التالوة في الصف السادس االبتدائي 

 )5، ص2010مطر، (

 )أل التعريف(الم أحكام 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 : تدخل هذه الالم على األسماء فقط فيكون لها حكماِن هما

إذا دخلتْ على األسماء التي تبـدأ       ) أل التعريف (األظهار القمري تُلفظ الم     : األول

وهذه ) أبِغ حجك وخفْ عقيمه   (بأحد الحروف القمرية المجموعة في عبارة       

فظ وتكون ساكنة والحروف التي بعـدها تكـون متحركـة           الالم تكتب وتل  

وتلـك الحـروف التـي تجعـل الـالم                      ) بالفتحِة أو الضمة أو بالكـسرة     (

-ي-ق-ع-ف-خ-و-ك-ج-ح-غ-ب-أ: (قمرية أربعة عشر حرفاً هـي     

 )6، ص2010مطر، ). (هـ-م

 : ومثالُها

 لفظ الالم الكلمةالحرف ت

 األبرار أبرار أ1

 بالدال بالد ب2

 الغاشية غاشية غ3

 الحميد حميد ح4

 الجبال جبال ج5

 الكبير كبير ك6

 الودود ودود و7

 الخيل خيل خ8
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 الفوز فوز ف9

 العاديات عاديات ع10

 القارعة قارعة ق11

 اليوم يوم ي12

 الماعون ماعون م13

 الهدى هدى هـ14

 

مماثل للحـرف األول    إلى حرف   ) التعريف(األدغام الشمسي تُقلب الم أل      : الثاني

وهي ما تبقى مـن حـروف       (من األسم الذي يبدأ بأحد الحروف الشمسية        

وعددها أربعة عشر حرفاً إذ يدغم الحرفان ليصبحا حرفاً واحـداً           ) الهجاء

مشدداً، وتُسمى الالم الماً شمسياً وعالمتها عدم لفظ الالم مع تشديد الحرف            

 .الشمسي

لإلشارة ) أل التعريف (بعد الم   إن وضع الشدة فوق الحرف الشمسي       

 )7، ص2010مطر، . (إلى إدغام الالم بالحرف الشمسي

 :ومثالها

 لفظ الالم إقالب الالمدخول أل التعريف الحرف ت

 أتّين أت تين التّين ت 1
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 أثّواب أث ثواب الثّواب ث 2

 أدار أد دار الدار د 3

 أذّكرى أذ ذكرى الذّكرى ذ 4

 منأرح أرحمن الرحمن ر 5

 أزبور أز زبور الزبور ز 6

 أسماء أس سماء السماء س 7

 أشّمس أش شمس الشّمس ش 8

 أصادقون أص صادقون الصادقون ص 9

 أضالون أض ضالون الضالون ض 10

 أطّارق أط طارق الطارق ط 11

 أظّل أظ ظل الظّل ظ 12

 الّيل أل ليل الّيل ل 13

 الّنار أن نار النّار ن 14

 

) اللّـذين (و) الّذين(و) الّتي(و) الّذي(و) اهللا(الم لفظ الجالل    ويستثنى من ذلك    

 .وغيرها ألن هذه الالم أصلية من بنية الكلمة وليست دخيلة على الكلمة
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 :القاعدة

الالم التي تلفظ بطبيعتها كما تكتب تسمى الم قمرية، والحروف التي تجعـل             

 - ع - ف - خ - و - ك - ج - ح - غ - ب -أ: (الالم قمرية أربعة عشر حرفاً هـي      

 ). - هـ- م- ي-ق

والحروف التي تجعل الالم    .. الالم التي تكتب وال تلفظ تُسمى الالم الشمسية       

 - ض - ص - ش - س - ز - ر - ذ - د - ث -ت: (شمسية أربعة عشر حرفاً هـي     

 )139، ص1994عبد اهللا، ). ( ن- ل- ظ-ط

 

 :3/نشاط

 .اكتب خمسةً من الحروف التي تجعل الالم الشمسية •

 .سةً من الحروف التي تجعل الالم قمريةاكتب خم •

ضع خطاً تحت الالم القمرية وخطين تحت الالم الشمسية الناس، الوسواس،            •

 .الخناس، الجنة، الرحمن، الحمد، العالمين، الصراط، الضالين
 :ق تصحيح التالوة وأساليبهاائطر

يـذ  تتنوع طرائق تصحيح التالوة وأساليبها تبعاً ألختالف الخطأ وسـن التلم          

 : وفيما يأتي بعض طرائق تصحيح التالوة وأساليبها. وسبب الخطأ

 )145-138، ص1992طه، (

 : التدرج-أوال

يعد التدرج من المبادئ التربوية المهمة التي تُعين على التعلم ويمكن تطبيق            

 : مبدأ التدرج في تصحيح تالوة التالميذ من خالل األساليب اآلتية

 :كيل هتجي الكلمة مع التش-أ
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تُقرأ الكلمة حرفاً حرفاً ما عدا الحرف الساكن فيقرأ مع الحرف الـذي قبلـه          

 : وذلك في الحاالت اآلتية

توالي حركة الضم ثم مجيء حركة الكسر مثل قوله تعالى من سـورة              -1

 ).نا) (ِل) (س) (ر( فَتقُطع هكذا )ِمن رُُّسِلَنا ( 45اآلية / الزخرف

 62/وله تعالى من سورة الزخرف اآليـة      إذا  كانت الكلمة طويلة مثل ق       -2

 .)َوَلا َيُصدَّنَُّكُم الشَّْيَطاُن(

إذا كان الخطأ بسبب جهل التلميذ بالشدة وكيفية قراءتها مثل قوله تعالى             -3

شَّأُ  (: 18/من سورة الزخرف، اآلية     فأنها تُقطع حرفاً حرفاً ويتم فك       )ُيَن

 .الشدة إلى حرفين

الكسر ثم مجيء حركة السكون مثـل       إذا كان سبب الخطأ توالي حركة        -4

 .)ُيوِبْقُهنَّ ( 35/قوله تعالى من سورة الشورى، اآلية

إذا كان في وسط الكلمة همزة مثل قوله تعالى من سـورة الـشورى،               -5

 .)َيْذَرُؤُآْم (: 11/اآلية
 : الرتآيز يف الرد على موضِع اخلطأ-ب

خان، قـال تعـالى فـي سـورة الـد         : إذا جاءت همزتا القطِع والوصـل      •

ْيالً    (23/اآلية اِدي َل  24/وقوله تعالى في سورة الـدخان، اآليـة       . )َفَأْسِر ِبِعَب

 .)َواْتُرْك اْلَبْحَر َرْهوًا(

األخطاء الشائعة على ألسن الناس بعدم التفريق بين الحـروف الشمـسية             •

ُتْم        (: 70/قال تعالى في سورة الزخرف، اآليـة      . والقمرية َة َأن وا اْلَجنَّ اْدُخُل

 .)ْزَواُجُكْم ُتْحَبُروَنَوَأ
 : القياس واملقارنة-ثانيًا

 :ولها أساليب عدة منها

 : القياس على كلمة أخرى-  أ
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: مثـل : وذلك بأن يطلَب من التلميذ قراءة كلمة أخرى لها النطق نفسه          

 حم  (: 2/تلميذ يكِسر حرف العين من قوله تعالى في سورة الشورى، اآليـة           

 ). رأي العين(لمة  فيطلب منه قراءة ك)عسق

 حين يتحد الرسم ويختلف الشكل مثل قوله تعـالى فـي سـورة الزخـرف،                -ب

ْسَتِقيمٍ       (: 143/اآلية َراٍط مُّ ى ِص وقوله تعالى من سورة الزخـرف،      . )ِإنََّك َعَل

ْسَتِقيمٌ    (: 64/اآلية ومن المقارنة هنا بيان الفرق في التـشكيل        . )َهَذا ِصَراٌط مُّ

 .وفي المعنى

رر الكلمة الواحدة بأعراب مختلف في آية واحدة مثل قوله تعالى في سورة              تك -ج

 والمقارنة هنا بيان الفرق في      )َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّْثُلَها    (: 40: الشورى، اآلية 

 .األعراب

 إذا كانت الكلمة منتهية بمد متصل منصوب منّون مثل قوله تعالى من سـورة               -د

 فتقـارن بينهـا وبـين الكلمـة     )َنزََّل ِمَن السََّماِء َماءً    (: 11/الزخرف، اآلية 

المنتهية بمد متصل غير منّون مثل قوله تعـالى فـي سـورة الزخـرف،               

هٌ        (: 84/اآلية سََّماء ِإَل ي ال فاألول يبدل التنوين بألف ويمد مـداً       . )َوُهَو الَِّذي ِف

 .طبيعياً والثاني يوقف عليه بالقطع فتقرأ الهمزة بالسكون

 : بيان سبب اخلطأ-ثالثًا

 :ولذلك أساليب عدة منها

 توضيح النطق بالكلمة وتبيين الحروف في حالة اعتماد القارئ على الـسمع ال              -أ

 : البصر وذلك في الحاالت اآلتية

 .تالميذ المرحلة األولية •

 .من وصَل في دراسته للمراحل العليا وهو ال يحسن القراءة •
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• رهن فَقَد بصم. 

دِ           ( :4/ له تعالى من سورة الفلق اآلية     مثل قو  ي اْلُعَق اِت ِف رِّ النَّفَّاَث ن َش  قـد   )َوِم

 ). ذال(إلى حرف ) الثاء(باستبدال حرف ) ومن شر النفاذات(يقرؤها بعضهم 

 إذا كان سبب الخطأ إطالة الحركة بحرف من جنسها مثل قوله تعـالى فـي                -ب

 ).فادعوا واستِقم (← )َفاْدُع َواْسَتِقْم ( 15/سورة الشورى، اآلية

: 17/مثل قوله تعالى من سورة الزخرف، اآليـة       :  كون الكلمة مبنية للمجهول    -ج

 ).وإذا بشر أحدهم (←)َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهم(

 :  بيان صفة الحرف أو مخرجه الصحيح-د

قلب الصاد  : وذلك في الحروف المتقاربة في الصفات أو المخارج مثل         •

َراٍط   ( 34/عالى مـن سـورة الزخـرف، اآليـة        قوله ت . إلى سين  ِص

 ).سراطٌ مستقيم(←)مُّْسَتِقيٍم

مثل قوله تعالى من    ) قلب الثاء سين  (اللهجة الدارجة عند القارئ، مثل       •

ونَ  (: 50/سورة الزخرف اآلية   إذْ البد من إخـراج     ) ينكسون(←)َينُكُث

 .اللسان عند النطق به

 تطرق سمعه من قبل مثل قوله       كون الكلمة مفردة جديدة على القارئ لم       •

 .)ُيوِبْقُهنَّ (: 35/تعالى في سورة الشورى، اآلية

 :  المناقشة-هـ

مناقشة التلميذ بعد خطئه في التالوة حتى يتبين له خطؤه، وذلك عند عدم             

مراعاة األثر األعرابي للكلمة على أن يكون الحكم األعرابي مما درسه التلميذ            

َراِهيمُ     (: 26/ الزخرف، اآلية  مثل قوله تعالى من سورة     اَل ِإْب  قد تُقرأ   ←)َوِإْذ َق

 .بفتح الميم

 : 4/نشاط
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 : بين أنواع اللحن في الكلمات اآلتية

 .بالالم الشمسي) الجبال(من يلفظ  -1

 .عند الوقف عليها) مصر(من يفخّم الراء في قوله تعالى  -2

 .فيسقط حرف الراء) ليلة القدر(من يقف على كلمة  -3

 ).إن كنُتم(يقرأ بتفخيم الغُنّة في قوله تعالى من  -4

 ).بحرف الغين) مستقيم(إبدال القاف من قوله تعالى  -5
 :فائدة

ليكن أول إصالحك لولـدي إصـالحك       : ((*)يقول عمر بن عتبة لمعلم ولده     

لنفِسك فإن عيونهم معقودة بك فالحسن عندهم ما صنعت، والقبـيح عنـدهم مـا               

 ).تركت

 :قراءة إثرائية

 :لنمط التقليدي يف تدريس القرآنا

تدريس التالوة الزال يعاني من اتباع الصورة النمطية، واستعمال األسـاليب           
 . التقليدية سواء من حيث اإلجراءات واألساليب ووسائل التعليم والتقويم

وتبدو الصورة التقليدية لدرس التالوة من خالل ما يالحظ مـن سـلوكيات             
 إدارة تلك المواقف التعليميـة، إذ يكتفـي بعـضهم           وإجراءات بعض المعلمين في   

بالطلب إلى التلميذ قراءة اآليات المقررة من دون شرح مسبق أو توضيح إجمالي             
لمعانيها، وبيان ما سيتم تناوله من أحكام التجويد، مما يجعل مـن درس الـتالوة               

 . ميزةدرساً أقل ما يمكن وصفه به أنه درس تقليدي ليس له أهدافاً واضحة أو م

والبد من التأكيد هنا على ضرورة نقض هذه الصورة ورفـضها، وجعـل             
درس التالوة درساً مشوقاً توظف فيه كافة األساليب واإلجراءات التي تعزز دافعية            

                                                            

عمرو بن عتبة هو واحد من تابعي أهل الكوفة جمع بين العلم والجهاد في سبيل اهللا قُِتـَل                   (*)

 ).هللا عنهرضي ا(في خالفة عثمان بن عفان 
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التالميذ وتحفزهم للتعلم الفعال، وتجعلهم يدركون أهمية درس التالوة، كونه يرتبط           
 عن طريق اتباع خطـوات تدريـسية        بكتاب اهللا عز وجل، ويمكن أن يتحقق ذلك       

صحيحة، وتوظيف وسائل وتقنيات التعليم الحديثة، وحسن متابعة التالميـذ أثنـاء            
 .تالوتهم، وأداء المعلم ألدواره التربوية المطلوبة

 :الوقاية من اخلطأ

 : إعراب القرآن الكرمي-1

ـ             ى هو إبانة حروفه، وإجادة ترتيله، وتحسين تالوته، وعدم اللحن فيـه، عل
أو هـو إقامـة     . الوجه المتلقى تواتراً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم           

حروف القرآن الكريم، وبيان بعضها من بعض، من غير التباس حرف بحـرف،             
 .ومن غير وقوٍع في اللحن

 : اللحن وسبل الوقاية منه-2

 :اللحن يطلق على

 اللغة -
 الفطنة -

 )137ت، ص.األصفهاني، د(الخطأ  -

 : حنأقسام الل

هو خطأ يطرأ على اللفظ، يخل بعرف القراءة سـواء أخـل            : اللحن الجلي  -

 .بالمعنى أم لم يخل

 هو خطأ غير ظاهر يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القـراءة            :اللحن الخفي  -

 .وال يخل بالمعنى

 

 :الوقاية من اللحن

 .التلقين -



 - 295 - 
 

 .التكرار وكثرة الترديد -

 ).CD(سماع األشرطة أو األقراص المدمجة  -

 .تقان أحكام التجويد باألخذ عن المقرئين المهرة الضابطينإ -

 )147، ص1994عبد اهللا، (

 :تفسري التالوة: اال اخلامس

 :أهداف اال

 : أتوقع من المعلم بعد دراسته لهذا المجال أن يكون قادراً على أن

 .يدرك أهمية التمهيد في تدريس تفسير التالوة 

 .فيذ درس تفسير التالوةيوظف المهارات األساسية في تن 

 .يتقن أساسيات تدريس تفسير التالوة 

 .يوظف متطلبات تدريس التفسير في تهيئة الدرس 

 .يميز أنواع النشاطات وكيفية استعمالها في تفسير التالوة 

 .يحدد طرائق وأساليب تدريس تفسير التالوة 

 .يقترح بعض األنشطة في تفسير التالوة 

 .م في نفوس التالميذ أثناء تفسير التالوةيستشعر عظمة القرآن الكري 

 .يتعرف على مناهج التفسير وأشهر المفسرين 
 :أمهية التمهيد

تكمن أهمية التمهيد التربوي لتفسير التالوة بأنه المدخل المـشوق للتالميـذ            

وخصوصاً مادة التفسير فهو شرط من شروط التعلم الجيد إذ يثير الدافعيـة لـدى               

هيئتهم ليكونوا مستعدين لسماع فهم اآليات القرآنية الجديـدة         التالميذ ويعمل على ت   

 )97، ص1991أحمد، . (بشوق واهتمام

 1/نشاط
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بالتعاون مع أفراد مجموعتك إذكر بعض الطرق المستعملة للتمهيد لـدرس            

 :التفسير

  

  

  

 

 :قارن إجابتك باآلتي

 .ذكر سبب نزول اآليات بشكل مبسط •

 .حول موضوع الدرساستغالل خبرات التالميذ ومعارفهم  •

 .استعمال وسيلة تعليمية إيضاحية لموضوع الدرس إن أمكن •

 .سرد قصة ذا بعد تربوي تشويقي لها عالقة بالسورة أو اآليات •

ربط الدرس بحياة التالميذ المعيشية ليشعروا أن القـرآن الكـريم يحقـق              •

 لمتعلمه سعادة الدارين
 :مهارات املعلم يف تنفيذ الدرس

 :ات لمعلم التربية اإلسالمية يجب مراعاتها وهيهناك سبع مهار

 )233-219، ص1996جاسم، (

وهي تهيئة أذهان التالميذ لتقبل الدرس باإلثـارة        : مهارة التهيئة الذهنية   -1

والتشويق، إذ يقوم المعلم بجذب إنتباه التالميذ نحو الدرس عـن طريـق             

المحيطـة  عرض الوسائل التعليمية المشوقة، أو طرح أمثلة مـن البيئـة            

 .بالتالميذ

 هو عدم الثبات على شيء واحد مـن شـأنه أن            :مهارة تنويع المثيرات   -2

والتنويع بالمثيرات مهارة هامة فـي      . يساعد على التفكير وإثارة الحماس    

فاستعمال المعلم في كل لحظة من لحظات الدرس مهارة         . إيصال المعلومة 
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مع الحفاظ على اهتمام    هو بمثابة زيادة في التحصيل الدراسي لدى التلميذ         

 :التالميذ في موضوع التعلم ويتحقق ذلك عن طريق تنويع المثيرات اآلتية

ويقصد إيماءات الرأس وحركة اليدين وتعبيرات الجـسم        : اإليماءات •

 .بالموافقة أو العكس

 .التحرك في غرفة الصف •

 .استعمال تعبيرات لفظية •

 .درس معينويقصد به الصمت الذي يتخلل عرض المعلم ل: الصمت •

 .تنويع الحواس •

عند عرض الوسيلة التعليميـة أمـام       : مهارة استعمال الوسائل التعليمية    -3

التالميذ في درس التفسير، يجب أن يدرك معلم التربية اإلسالمية الغايـة            

من هذه الوسيلة ومدى مالئمتها لمستوى التالميذ وكيفية استعمالها، ويجب          

ون تدريجياً أهداف الدرس من خـالل       على المعلم أن يجعل التالميذ يكتشف     

هذه الوسيلة، كما أن التربية الحديثة تهتم بالجانب الحسي عنـد التالميـذ             

 .والذي من خالله يبقى أثر التعلم

يقصد بها إثارة رغبة التالميذ في التعلم وتحفيـزهم         : إثارة الدافعية للتعلم   -4

 .عليه وتؤدي إلى التقليل من مشاعر مللهم وإحباطهم

 

 )139، ص1996العزيزي، ( :اتيجيات إلثارة دافعية التالميذ للتعلماستر

 .التنويع في استراتيجية التدريس •

 .ربط موضوعات الدرس بواقع حياة التالميذ •

 .إثارة األسئلة التي تتطلب التفكير مع تعزيز إجابات التالميذ •

 .ربط أهداف الدرس بالحاجات الذهنية والنفسية واالجتماعية للتلميذ •

 .نويع بالمثيراتالت •

 .مشاركة التالميذ في التخطيط لعملهم التعليمي •

 .تزويد التالميذ بنتائج درجاتهم فور االنتهاء منها •
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 .اعداد الدروس وتحضيرها وتخطيطها بشكل مناسب •

الشعور بمشاعر التالميذ ومـشاركتهم مـشكالتهم والمـساعدة علـى            •

 .معالجتها

معلم التربيـة اإلسـالمية     وهي امتالك   : مهارة وضوح الشرح والتفسير    -5

قُدرات لغوية وعقلية يتمكن بها من توصيل شرحه لآليات القرآنية بيـسٍر            

وسهولة ويتضمن ذلك استعمال عبارات متنوعة ومناسبة لقدرات التالميذ         

 .العقلية

 هو بمثابة مكافأة تُعطى لفرد استجابة لمتطلبات معينـة          :مهارات التعزيز  -6

 : وأنواع التعزيز هي

 ). جيد- نعم أكمل-أحسنت(مثل ) اللفظي(يز اإليجابي التعز •

 - اإليمـاءات  -االبتـسامة (مثـل   ) غير اللفظي (التعزيز اإليجابي    •

 ).اإلشارة باليد

تعزيز األجزاء المقبولـة مـن إجابـة        ) الجزئي(التعزيز اإليجابي    •

 .التلميذ

هل تذكر قبـل    : كأن يقول المعلم للتلميذ   ) المؤجل(التعزيز المتأخر    •

 ..قلت لناقليل 

إيقاف العقاب إذا أدوا السلوك المرغوب فيه بشكل        : التعزيز السلبي  •

 .مالئم

التالميذ الخجولين الذين ال يشاركوا في      : التعزيز والتالميذ الخجولين   •

المناقشات الصفية االّ نادراً بإمكان معلم التربية اإلسالمية حل هـذه   

 : عبة ومثال ذلكالمشكلة تدريجياً من خالل دمجهم في األنشطة الص

 .تكليفهم باإلجابة على سؤال سهل 

ابتسامة أو هزة رأس من المعلم إذا الحظ أحد هؤالء يصغي            

 إليه أو ينتبه على ما يدور حوله في الصف
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تُعد األسئلة الصفية األداة التي يتواصل بهـا التالميـذ          : مهارات األسئلة  -7

 بين التالميذ أنفسهم    والمعلمون وهي تمثل األسئلة الصفية وتنشيط المنافسة      

 .من جهة وبين التالميذ والمعلم من جهة أخرى

 التفاعل بين معلم التربية اإلسالمية وتالميذه مهم للغاية من خالل إستقباله            إن

 بارك  -أحسنت–ألسئلتهم بطريقة مهذبة ومشجعة باستعمال عبارات التعزيز مثل         

 المعلم ويحرجه أمام زمالئه،     اهللا فيك، وحين يجب التلميذ إجابة خاطئة فال يزجره        

، 1996الخزرجـي،   . (وإنما يوضح له اإلجابة ويعطيه الدافع لإلجابة مرة أخرى        

 )51ص

 

 2/نشاط

من خالل خبرتك السابقة كيف تُقسم السبورة أثنـاء درس التفـسير حـسبما              

 رصدت للدرس من أهداف؟

  

  

  

  

  

 : قارن إجابتك باآلتي

 : لى تقسيم السبورة كاآلتياستغل وقت القراءة الصامتة وأسارع إ •

 .اليوم والتاريخ -

 .المادة -

 .الموضوع -

 .الكلمة الجديدة -
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 .معاني الكلمات -

 .جدول بالحروف القمرية والشمسية -
 

 :مبادئ وخطوات تدريس التفسري

 .محاولة قيام التلميذ بإمكانية تعليم نفسه بنفسه ما أمكن -1

 .إكساب التلميذ مهارات التعلم الذاتي -2

 .المعلم وتالميذه شيئاً إلى الكتاب المدرسيمحاولة أن يضيف  -3

 .قدرة التالميذ على فهم القرآن وقيامهم بالمبادرة في ذلك -4

 .استغالل السياق واالستعانة به في فهم المفردات والتركيب -5

 .أن مهارة الفهم تتم بشكل كلي وعام للموضوع -6

 )143، ص1977مجاور، (

 :الطريقة املقرتحة يف تدريس التفسري

 . أو التقديمالتمهيد -1

 .القراءة الجهرية من المعلم لآليات القرآنية -2

 .مناقشة اآليات وشرحها -3

 .تعبير التالميذ عن اآليات -4

 .االستنتاج -5

 .الواجب البيتي -6

 )118، ص1991محمد، (

  3/نشاط

حدد بعض الخطوات التي ينبغي أن يقوم بها معلم         : من خالل خبرتك السابقة   

 : مادة التفسيرالتربية اإلسالمية قبل الدخول في 
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 : قارن إجابتك باآلتي

 .دراسة الجزء المقرر واإلطالع على بعض كتب التفسير •

 . اإلطالع بالتفاصيل على الدرس السابق لربطه بالدرس الحاضر •

 .الرجوع إلى المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم •

 .إعداد وسائل اإليضاح السمعية والبصرية الالزمة لهذا الدرس •

 .لمعلومات فهماً جيداً لعرضها على التالميذ بالطريقة التربوية المناسبةفهم ا •

 

 :أساسيات تدريس التفسري

أن يمتلك معلم التربية اإلسالمية القدرة على توصيل معلوماته ونقل خبراتـه            

إلى التالميذ بشكل فعال وفق أسس ثابتة للتدريس تعكـس المهـارات التدريـسية              

 :  وهيالواجب توافرها في المعلم
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 )139، ص1987مدكور، (

 :أساسيات تدريس التفسري

فإننا يمكن أن نصف التدريس     ) مادة وطريقة (مثلما يوصف العلم أحياناً بأنه      
أي أن يمتلك المعلم الخلفية العلمية والخبـرة العلميـة فـي            ) اختصاص وفن (بأنه  

افيـاً فـي الجوانـب النظريـة        موضوع أختصاصه، أي أن يكون للمعلم إلماماً ك       
 .المرتبطة بالمادة التي يدرسها ومهارة عالية في تدريس طلبته في الجوانب العملية

 

 تكون هناك أن

أهداف تعليمية 

 واضحة ومحددة  

أن تكون المادة 

 متفقة مع األهداف

 

 يتأكد المعلم أن 

من إتقان التالميذ 

 للموضوع السابق

 

قدرة المعلم على 

استعمال أدوات 

 التقويم المالئمة

 

األسس الثابتة 

الواجب توافرها في 

تدريس التربية 

 اإلسالمية

 

مساهمة التالميذ 

بشكل فعال في عملية 

 التعلم

 

اعتماد أنسب 

سائل الطرائق والو

 التعليمية



 - 303 - 
 

خبراته إلى   معلوماته ونقل  وهو فن بمعنى أن يمتلك المعلم القدرة على توصيل        
ليس هذا فحسب بل على المعلم أن       ) 97، ص 2001طعيمة،  (التالميذ بشكل فعال،  

التلميذ قصيرة المدى إلى ذاكرة   تلك الخبرات والمعلومات من ذاكرة   يتأكد من انتقال  
التفـسير تعكـس     التلميذ بعيدة المدى وعلى ضوء ذلك فهناك أسس ثابتة لتـدريس          

 :المهارات التدريسية الواجب توافرها في معلم التربية اإلسالمية وكما في أدنى

مـا سـيتعلمه    أن تكون هناك أهداف تعليمية واضحة ومحددة وتشير إلى           -1
 .التالميذ في نهاية كل مدة تعليمية

 .أن تكون المادة التي سيتعلمها التالميذ مفيدة ومتقنة مع األهداف -2
 .اعتماد أنسب الطرائق والوسائل التعليمية في توصيل المعلومات -3
أن يسهم التالميذ بشكل فعال في عملية التعلم أي أن المتعلم يجب اال يبقى               -4

 .ب أن يتفاعل مع ما يعطي داخل الصفمستمعاً فقط، بل يج
أن يكون التلميذ على بينة بمدى تقدمه في دراسته وبصورة مستمرة، وهذا             -5

 .يتضمن قدرة المعلم على استعمال أدوات التقويم المالئمة
أن يتأكد المعلم من اتقان التالميذ للموضوع السابق قبل شروعه بتـدريس             -6

ل الحصول على تغذية راجعة من      الموضوع الذي يليه، وهذا يأتي من خال      
 )104، ص1999صالح، . (التالميذ

 :متطلبات التدريس

 :هناك أربع متطلبات لتنفيذ درس التفسير هي

أي (وذلك عن طريق تعيين حدود المادة وترتيب عناصـرها          : إعداد المادة : أوالً
وذلك بالرجوع إلى الكتاب المقرر وتوظيفه خالل الـدرس     ) تحديد الموضوع 

 :جوع إلى المصادر األخرى وهناك مبادئ عامة الختيار الدرس، هيوالر

 .مناسبة موضوعات لعقول التالميذ وسنهم -1

 .ارتباطها بحياة التالميذ وبيئتهم -2

 .مناسبتها للوقت المخصص لها -3

 .أن تكون مرتبة ترتيباً منطقياً -4
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أما االعداد الذهني أي األلمام الكامل بكل عناصر الدرس من حيث األهداف            

المادة العلمية فهو مهم ألنه يقدم معلومات موثقة ويختصر الجهد والوقت ويمـنح             و

الثقة للمعلم أثناء أداء عمله ويقضي على مظاهر اإلربـاك والتنـاقض واالطالـة              

ويساعد على اختيار وسيلة اإليضاح المناسبة واختيار طريقة التـدريس المناسـبة            

 : تشكل منها وكما في الشكل اآلتيولإلعداد الذهني مصادر. والتجديد واإلبداع

 

 

 

 

 

 

وقد تكون هنالك معوقات لإلعداد الذهني كعدم تقدير المسؤولية والكسل واإلنشغال           

 )26، ص1984المركز العربي، . (واالعتداد بالخبرة السابقة

 ):الطريقةورسم ( التصميم -ثانيًا

 :هناك أسباب كثيرة لرسم الطريقة أو التصميم منها

عليم كزيادة المدارس في البناية الواحدة وكثرة التالميـذ وتوسـع           تعقد الت  -1

 .المواد الدراسية وامتداد ساعات الدراسة اليومية

 .انفصال مواضيع الدراسة وتقسيمها وتوزيعها بين المعلمين -2

 . اختالف غايات التربية وأهدافها، بسبب اختالف األديان وغير ذلك -3

 :أما فوائد التصميم فكثيرة منها

 مصادر اإلعداد الذهني

الخبرات الذاتيةكتاب المعلمكتاب التلميذ

 والمكتسبة

المراجع 

 العلمية

بيئة التالميذ
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 .افر الوقت للمعلم والتلميذتو -1

 . تعويد التالميذ على النظام واالتقان -2

 .تنمية الثقة في المعلم والتلميذ -3

 .ترسيخ المعلومات في أذهان التالميذ -4

، 1983مرعـي،   . (يساعد المعلم علـى تحقيـق األهـداف المرسـومة          -5

 )129ص
 :فوائد اخلطة الدراسية

 .ضمان تحقيق األهداف الخاصة للدرس -1

 .الدرس السابق والالحق ليكون الموضوع وحدة متماسكةالربط بين  -2

 .مساعدة الخطة للمعلم على اتباع طريقة تدريسية معينة تصلح للدرس -3

 .المساعدة على فحص نتائج التعليم بصورة جيدة -4

المساعدة في أختبار أسئلة االختبارات المناسبة ووسائل اإليضاح وتسهيل          -5

 .وضع الواجبات لكل درس

 .لى االعتناء بالفروق الفرديةالخطة تساعد ع -6
 : تدوين الدرس-ثالثًا

أي أن يحضر المعلم درسه، بعدم االعتماد على الحفظ القديم لها ويجـب أن              

يرافق دفتر التحضير للمعلم في أثناء الدرس، والغرض من تحضير وإعداد الدرس      

 :يساعد في

 ترتيبـاً   تعيين حدود المادة المراد اعطاءها للتالميذ وترتيـب عناصـرها          -1

 .منطقياً لضمان تسلسل الدرس وترابطه

 .رسم خطة لخطوات الدرس -2

 .تحديد الوسائل التي يستعين بها المعلم -3

 .دعم ثقة المعلم بنفسه -4

 .الرجوع إلى الخطة المدونة عند الحاجة -5
 : إيصال الدرس-رابعًا
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ويعرف ذلك عن طريق التقويم ألنه يبين ناتج التعلـيم الفعلـي باألهـداف              

ضوعية أي التأكد من فهم التالميذ للدرس وقد يـتم ذلـك بتكليـف التالميـذ                المو

بنشاطات معينة وتمرينات من الكتاب المدرسي ومراقبتهم أثناء الحل وتوجيه مـن            

 )79، ص1987مزعل، . (يحتاج منهم إلى ذلك سواء فردياً أم جماعياً

 4/ نشاط

حمد فيما مـضى    بعد مضي شهر من الفصل الدراسي األول، تأمل المعلم م          •

من المقرر بينما مـضى     % 80من الفصل الدراسي فوجد أن ما بقي يمثل         

 .من الفصل الدراسي% 40

دخل المعلم أحمد الصف وسأل التالميذ أين وقفنا في الـدرس الماضـي؟              •

فحددوا له موضوع الدرس، شرح للتالميذ موضوع درس اليوم في التالوة،           

معلم بأن الجزء المخصص لدرس اليوم      وحين بدأ التالميذ بالتالوة فوجئ ال     

ال يحوي أمثلة كافية، سأله التالميذ عن معاني بعـض الكلمـات الـصعبة              

فطلب تأجيلها، وفوجئ بأن الشريط الصوتي الذي يحوي درس اليـوم لـم             

 . يكن موجوداً في حقيبته

 ما القدر المشترك بين المعلم محمد والمعلم أحمد؟ 

 ه؟ومال القدر الذي يختلفاِن في

 نقاط إختالف نقاط أتفاق
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 :عناصر العملية الرتبوية

التلميـذ، والمعلـم، والمـنهج،      : المدخالت الخاصة بالعملية التعليمية وهـي      -1

 .والجهود، والوقت، والتقنيات

 .التعلمية/ العمليات وهي خبرات العلمية التعليمية -2

 التعلـيم والـتعلم     المخرجات وهي تلميذ له شخصية متكاملة له القدرة علـى          -3

 .المستمر

التعلم وتطوير التالميذ من    / توافر الشروط المادية المهمة لتنمية عملية التعليم       -4

الناحية االجتماعية واالنفعالية والعقلية والجسمية وجعلها من المهمات الرئيسة         

 :التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة عن طريق

تربوية في األبعـاد الجـسمية      دراسة آخر ما وصلت إليه األبحاث ال       -1

 .والمعرفية واالجتماعية والروحية المهتمة بخصائص التالميذ

 .دراسة المنهاج المتخصص بالمرحلة والتي يتولى المعلم تنفيذه -2

اكتساب المعلومات المفيدة والمهارات والمفاهيم والقيم التـي تـشكل           -3

 المتقدمـة   معها المادة والموضوعات التي يتعلمها التلميذ في المراحل       

 .للعملية التعليمية

التخطيط المتوازن للتعلم بدءاً من اشتقاق األهـداف التعليميـة بمـا             -4

يتناسب مع أهداف المنهج المعدة مسبقاً وحاجات التلميذ إلـى خطـة            

 .تقويم للتعلم لكي يحقق األهداف المنشودة

 .توظيف التقنيات المناسبة للمرحلة -5

ة لتعزيز النظام داخل الصف من      ممارسة اإلدارة الصفية بصورة متقن     -6

أجل توافر الجو المادي والنفسي المهمين لحدوث عملية التعلم في أي           

 . مرحلة

تنفيذ خطط التعلم والتعليم باستعمال أساليب فعالة وإيجابية على سلوك           -7

 .المتعلمين لتحقيق األهداف

 .التعرف على التقنيات الجديدة ذي العالقة المباشرة بمسؤولية المعلم -8
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االهتمام بالنمو المهني للمعلم وتقويم أعماله بصورة ذاتيـة باعتبـار            -9

المعلم العنصر األهم في عملية التربيـة باعتبـاره نظامـاً مفتوحـاً             

ومتكامالً وموجهاً ومرشداً للتلميذ لتحقيق األهداف وكون المعلـم ذو          

 .قدرة على تنفيذ المهمات التعليمية بكفاية وفاعلية

 )22-17، ص2010، إدارة النوبارية(

 :أنواع النشاطات

 : تتضح األنواع من خالل الرسم اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلحظ أن األنواع بينها تداخل فقد يكون النشاط فردياً، داخل الصف، موجهـاً             

 )107، ص1991إبراهيم، .  (الخ… للتفسير

 

 أنواع النشاطات

طريقة التنفيذ المجالمكان التنفيذالقائم بالتنفيذ

 فردي 
 جماعي 

داخل الصف 
خارج الصف 

 صحة التالوة 
 الترتيل 
 آنفهم القر 
الجانب الوجداني 

 لفظي 
 كتابي 
 فني 
 حركي 
 عقلي 
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 إثرائية.. قراءة 

 :إفعل وال تفعل

 × 

 نوع في النشاطات •

  الدرسخطط لها جيداً قبل •

 أربطها بأهداف الدرس •

أعِط تعليمات التنفيـذ بـصورة       •

 واضحة

 أعِط تغذية راجعة للتلميذ •

 االستطراد وإضاعة الوقت •

اإلطالة في شرح أهـداف النـشاط        •

 وطريقته

تقديم نشاط أعلى من مستوى التالميذ •

تقديم نشاط أقل من قدراتهم والتركيز       •

 عل النشاطات اللفظية
 5/نشاط

 :قاً لما يأتياقترح نشاطات وف

 النشاط المقترح نمط النشاط

نشاط فردي داخل الصف يتـصل بتفـسير        

 التالوة

 

 استخراجنشاط جماعي داخل الصف يتصل      

 معاني الكلمات الصعبة

 

  نشاط خارج الصف يتطلب الرسم

نشاط خارج الصف يتطلب التفكير ويتـصل       

  الكريمبتفسير القرآن

 

 :مهارة التفسري املبسط لآليات
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 ماذا نعني بالشرح المبسط لآليات؟

نقصد بهذه المهارة أن يقوم معلم التربية اإلسالمية بـشرح اآليـات شـرحاً              

موجزاً وبيان معاني اآليات إجماالً والمفردات الصعبة أو الغريبة بعيداً عن التعمق            

 .في الشرح وهذا مما يجعل فهم المادة ميسوراً بخالف ما ال يعرف معناه

 )83، ص1984جامع، (

 :ق وأساليب تدريس التفسريائطر

 :يرمي تدريس التفسير إلى

 .فهم اآليات القرآنية فهماً سليماً -1

 .بيان اإلحكام الشرعية في النصوص القرآنية -2

 .ربط التفسير بالواقع الحي من أحداث ووقائع -3

اإلرتقاء بفن التعبير لدى التالميذ باالستفادة من التراكيب اللغوية القرآنيـة            -4

 . فها في إنشاء الكالموتوظي

ونشير هنا إلى أن التفسير مادة تحتاج ألفق واسع، وذخيرة لغويـة غنيـة،              

ولباقة في مهارة الحديث ويتبع معلم التربية اإلسالمية في تدريس التفـسير عـدة              

 : طرائق وأساليب منها كما هو موضح في الرسم

 

 

 

 

 

 طرائق وأساليب تدريس التفسير

 طريقة الخطوات

 التمهيد المناسب -

 عرض موضوع الدرس -

ربط موضـوع الـدرس فـي -

 النص المقروء

 الشروع في مهمة التفسير -

 التطبيق -

 قائيةالطريقة االل

 إسلوب المحاضرة-

 إسلوب القصة-

 إسلوب الشرح-

 طريقة المناقشة

 الحوار  -

 األسئلة واألجوبة -
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 )195، ص1999يونس، (

 : طريقة اخلطوات-أ

 : التربية اإلسالمية اإلجراءات اآلتية في التدريسيتبع معلم 

 التمهيد المناسب -

تالوة إنموذجية من المعلـم، وتحديـد       : عرض موضوع الدرس، ويشمل    -

تـالوة صـامتة    (األفكار الرئيسة لموضوع اآليات، تالوة فردية للتالميذ        

تصحيح أخطاء التالميذ في التالوة، ذكر أسباب نزول اآليـات          ) وجهرية

، شرح المفردات الجديدة بالدرس بالتعاون مع       )أن أمكن (لدرس  موضوع ا 

التالميذ، تذليل التراكيب الصعبة والكلمات التي تـشكل صـعوبة علـى            

 .التالميذ في النطق

: ربط موضوعات الدرس في النص المدروس، ويوجد نوعان من الربط          -

الربط األفقي، وهو ربط اآليات في السورة بعضها ببعض مـن حيـث             

ع، والربط الرأسي، وهو ربط اآليات بآيات من سور أخرى من           الموضو

 .حيث الموضوع

الشروع في التفسير وهنا يشارك المعلم تالميذه في التفسير ويكون دوره            -

التوجيه، ويتم ذلك بعد تقسيم اآليات إلى وحدات موضوعية، واستخالص          

 .يةالفكرة الخاصة بكل وحدة، وبيان كل وحدة ما تتضمنه من أحكام شرع

 .استنباط ما ترشد إليه اآليات، ويتم تناولها وحدة وحدة -

وذلك بتوجيه التالميذ إلى التفكر والربط بين اآليات، ثم إيـراد           : التطبيق -

 . األحاديث التي تدعم ذلك المعنى في التفسير
 : الطريقة اإللقائية-ب

وهي أحدى الطرائق الشائعة في التدريس اللفظي، الذي يكون فيـه صـوت             

علم واضحاً، كما هو الذي ينشط في عملية التدريس، ويستعمل معلـم التربيـة              الم

 :اإلسالمية عدة أساليب إلقائية في تدريس مادة التفسير منها
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وتستعمل المحاضرة للتزويـد التالميـذ بالمعلومـات        : أسلوب المحاضرة  -1

الضرورية لخبرات التعلم في التفسير كأسـماء الـسور وعـدد آياتهـا،             

 .ن حيث كونها مدنية أو مكية أو ذكر أسباب النزولوتحديدها م

 وتستعمل القصة لتوضيح وتعميق الفهـم ألخـذ العبـر،           :أسلوب القصة  -2

وإثارة دافعية التالميذ، والقصة عامل فعال في تثبيت القـيم واالتجاهـات            

وترتبط في تفسير القرآن بذكر أسباب النزول وقـصص         . وتعديل السلوك 

ودور معلم التربية اإلسـالمية هـو إثـارة         . هماألمم وما آل إليه مصير    

التالميذ وتشويقهم، وال بد من وضوح الصوت وتغيير النبرات، واختيـار           

اللغة المناسبة، وأن يكتب المعلم األفكار الرئيسة للقصة على الـسبورة أو            

بطاقة توضيحية، ويعتمد نجاح القصة على إظهـار وترجمـة المـشاعر            

 . على الوجه ونبرات الصوت واإلشارات باليدالعامة لمواقفها ووقائعها

 ويستعمل في تفسير النصوص إذ يتضمن شرح الكلمـات          :أسلوب الشرح  -3

وذكـر التفاصـيل    . الجديدة على التالميذ، واألساليب والتراكيب اللغويـة      

الدقيقة عن األحكام الشرعية، وأهم عامل يجـب علـى معلـم التربيـة              

رح هـو صـحة ووضـوح اللغـة         اإلسالمية مراعاته لنجاح إسلوب الش    

 . واستعمال وسائل تعليمية تناسب موضوع اآليات المفسرة

ويستعمل معلم التربية اإلسالمية تفسير الوصف أسـلوباً        : أسلوب الوصف  -4

لتوصيف المواقف واألحداث مثل أخبار الغزوات وآثارهـا والمواضـع          

ـ             ر واألمكنة في القرآن الكريم، أو وصف نعيم الجنة ووصف النـار وغي

 .ذلك
 : طريقة املناقشة-ج

وهي الطريقة التي تعتمد على قيام المعلم بإدارة حوار شفوي خالل الموقف            

ولطريقـة المناقـشة    . التدريسي بهدف الوصول إلى بيانات ومعلومـات جديـدة        

 :أسلوبان

 .وهو يبنى على حجج وبراهين واقناع: الحوار -1
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معلم والتلميذ للتوصـل    وهي أسلوب تعلم يتعاون فيه ال     : األسئلة واألجوبة  -2

ويتبع معلم التربية اإلسالمية اإلجراءات اآلتيـة       . إلى المعلومات المطلوبة  

 :في تدريس التفسير بأسلوب الحوار واألسئلة واألجوبة

 .تحديد وعرض اآليات موضوع الدرس -

 .تحديد األفكار الرئيسة لآليات موضوع الدرس -

اآليـات ويقـوم    الحوار في الوصول إلى معلومات محددة تحددها         -

 .المعلم بطرح األسئلة ويتولى التالميذ الرد

 .الوصول إلى نقاط وعناصر محددة عن األفكار الرئيسة -

 .تلخيص المواقف والعناصر بمشاركة التالميذ -

 )198-195، ص1999يونس، .  (قراءة الملخص -
 :6/نشاط

 ..أختي المعلمة.. أخي المعلم

هج المقرر للـصف الـسادس      طلب منك أن تقوم بشرح خمس آيات من المن        

فكيف تؤدي هذه   ..  االبتدائي شرحاً مبسطاً بعد أن قرأت تلك اآليات على تالميذك         

 المهارة؟

 7/نشاط

 : إقرأ هذه الحالة بتمعن ثم أجب عن األسئلة في نهايتها.. أخي المعلم

خالد كان معلماً لتدريس التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائيـة للـصف             •

البتدائي، وقد اشتهر في المدرسة حرصه وإخالصه وتمكنه مـن          السادس ا 

المادة العلمية وقوة شخصيته، وحين بدأ بتدريس تفسير التالوة كان ال يعير            

اهتماماً كبيراً بالخطوات التربوية لتنفيذ درس التفسير، فأحياناً يطلب مـن           

يـد  أحد التالميذ البدء بقراءة اآليات المخصصة للشرح مع أن الـدرس جد           

على التالميذ، وكانت طريقته في تصويب الخطأ الذي يقع فيه التلميذ هـو             
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الرد الفوري من قبله على التالميذ أو إيقافه مباشرة عن القراءة، وكان همه             

 .الوحيد أثناء الدرس هو إقراء جميع التالميذ في درس التفسير

يكـون  في نهاية الفصل األول فوجئ المعلم خالد بضعف مستوى تالميذه و           •

عند بعضهم التردد أثناء الشرح مع أنه كان حريصاً على وقـت الـدرس              

 .والسير في المنهج وفق الخطة المقررة لذلك

 :في ضوء الحالة السابقة أجب عن ما يأتي

 ما الجوانب اإليجابية التي كانت لدى المعلم خالد؟ •

 ما الجوانب السلبية التي كانت لديه؟ •

لتردد لديهم في تفسير التالوة مع حرصه       ما أسباب ضعف تالميذه وظهور ا      •

 الشديد على مستواهم؟

كيف ستعمل إلنجاح درسك وظهور ذلك على       .. لو كنتَ مكان المعلم خالد     •

 مستوى تالميذك؟

 :قارن إجابتك باآلتي

 : الجوانب اإليجابية لدى المعلم خالد هي •

 .حرصه الشديد على التالميذ -

 .حرصه الشديد على وقت الدرس -

 .منهج وفق الخطة المقررة لذلكالسير بال -

 : الجوانب السلبية لديه •

 .  كان ال يهتم بخطوات الدرس -

 .كان ال ينتهج الطريقة الصحيحة في تصويب أخطاء التالميذ -

 : قال عليه الصالة والسالم

)وعلّمه القرآن كم من تعلّمخير( 

 :مناهج التفسري وأشهر املفسرين
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م بلُغتهم، كانوا يفهمون منه ما يفهمـون،        إن العرب الذين نزل القرآن الكري     

مسترشدين بما في لغتهم من أساليب األداء، وأحكام التعبيـر، وكـانوا يـسألون              

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم في األمور التي يقفـون عنـدها وال يعرفـون                

 )118، ص1978زين العابدين، . (فكان يوضح لهم ما خَفي عليهم. معناها

تب الحديث المشهورة وجدنا أنها تحوي أبواباً متكاملـة مـن           وإذا راجعنا ك  

ثم قام بهذا األمر بعد الرسول الكريم الصحابة        . األحاديث التي تفسر القرآن الكريم    

 : الكرام وبمرور الزمن تكونت مدارس للحديث هي

 

 

 

 

 

 )123، ص1978زين العابدين، (

م فهو يفـسر بعـضه      وكان  رجال هذه المدارس يعتمدون على القرآن الكري        

بعضاً، فما ُأِطلقَ في مكان قُيد في مكان آخر، وما أوِجز في سـورٍة فُـصَل فـي                  

 .سورة أخرى، وما عِمم في آية خُِصص في آيٍة أخرى

كما  كانوا يعتمدون السنة النبوية فلقد كانوا مطلعين عليها، حافظين لها ألنهم             

سمعوه يقرأ القرآن الكريم ويفسره وشاهدوا      صاحبوا النبي صلى اهللا عليه وسلم، و      

 ) 115ت، ص.قطب، د. (معه الوقائع، وعاشوا معه الحياة التي فيها نزل

 مدارس الحديث

 مدرسة مكة
المنورة المدينة مدرسة

 مدرسة الكوفة
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وكذلك اعتمدوا اجتهادهم مستندين إلى معرفتهم بأسـباب النـزول وسـعة            

إدراكهم وعلّو منزلتهم في الفصاحة، وإطالعهم الدقيق على أسرار اللغة، فما كان            

 . اب عن أسرار كتاب اهللا ويمكنهم من الفهم الصحيح آلياتهيكشف لهم النق

وبمرور الزمن، أصبح هذا التراث وما لحقه من أقـوال تـابعي التـابعين              

 ). المنهج المأثور في التفسير(مصدراًَ للمالمح النهائية الواضحة لما نسميه بـ

ير وتفـس .  البن جرير الطبري   -جامع البيان في تفسير القرآن    -المتمثل في   

وإلى جانب التفسير .. البن كثير، وأسباب النزول للواحدي وغيرها–القرآن العظيم 

ـ       فالتمـسوه فـي    ) التفسير اللغوي (بالمأثور أهتم المفسرون منذ عصر الصحابة ب

شعر العرب، وقد أكثر ابن عباس رضي اهللا عنه من ذلك، بناء على إطالعه على               

احثين مبدعاً للطريقة اللغوية فـي تفـسير        لغة العرب وأشعارهم حتى عده أحد الب      

 .القرآن العظيم

وهناك المنهج البياني الذي يعمد إلى تبيان مواطن الجمال في التعبير القرآني            

وهناك طائفة كبيرة من كتب التفسير اتخـذت        . كدالئل اإلعجاز، وأسرار البالغة   

آيات األحكـام   مناهج أخرى، كالمنهج الفقهي الذي يرمي إلى التركيز على دراسة           

 .في كتاب اهللا العزيز

 :التفسري املأثور

أو ) صلى اهللا عليه وسلم   (هو تفسير بالقرآن نفسه أو بما أثر عن رسول اهللا           

ما نقل عن صحابته رضوان اهللا تعالى عليهم مما ال مجال للرأي فيه، واختلف في               

 : يك التفصيلوإل. تفسير التابعين، فقسم عده تفسيراً بالمأثور وقسم لم يعده

 )115، ص1992موسى، (

 :تفسري القرآن بالقرآن -1
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. من المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضاً، ألنه وحـدة متكاملـة مترابطـة             

فالعدة الـشرعية   . ويدخل في هذا الباب معرفة اآليات الناسخة واآليات المنسوخة        

بينـت العـدة    للمرأة المتوفى عنها زوجها كانت سنة في آية ثم نُِسختْ بآية أخرى             

ومن هذا الباب اإلطالق والتقييد وغير ذلك       . الجديدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام     

 .من األمور

 :تفسري القرآن بالسنة -2

صـلى اهللا عليـه     (ويذكر المفسر في هذا الموضوع كل ما ورد عن النبـي            

من القول والعمل واإلقرار، إذ السنة النبوية تخصص عموم القرآن الكـريم            ) وسلم

 .وتبين إجمال آيات أخر

 :تفسري القرآن بأقوال الصحابة -3

والسـيما العلمـاء    ) صلى اهللا عليه وسلم   (من المعلوم أن صحابة رسول اهللا       

منهم كانوا أعلم الناس بتفسير كتاب اهللا، فلقد نزل بلغتهم التي كانوا يتكلمون بهـا               

 اهللا حيث واكبوا    ثم أنهم عاشوا مع رسول    . ويعرفون فقه الفاظها وأساليب تعبيرها    

نزوله عليه ورأوا وقائعه بآدابه واطلعوا عن كثب على حالله وحرامه، ولذلك فأن             

المفسر البد أن يطلع على آراء الصحابة حتى ال يجانب الصواب وليقع على القول             

وأول الضوابط في هذا أن إجماع الصحابة حجة بال خالف، ذهب إلـى             . الصحيح

 .ى اختالف مذاهبهم على مدار التاريخذلك العلماء والمجتهدون عل

 :التفسري بالرأي -4

هو التفسير العقلي وهو االجتهاد في تفسير القرآن الكريم بعد استنفاد المفسر            

عند ذلك يبذل وسعة فهم المراد باآليـة الكريمـة أو فهـم             . لكل الضوابط السابقة  

 .الحكمة لبعض ما يرد فيها أو لتعليل سبب من أسبابها

 

 :سرينأشهر املف
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 .لإلمام المجتهد محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري -1

محمود بن عمر الملقب بجار اهللا الزمخشري وقد الّف         : تفسير الزمخشري  -2

 ).الكشاف عن حقائق التنزيل(تفسيره المسمى 

 .محمد فخر الدين الرازي: تفسير الرازي -3

 .أبو حيان اإلندلسي: البحر المحيط -4

تفسير (ء الفقيه الشافعي وقد ألف تفسيره المسمى        أبو الفدا : تفسير ابن كثير   -5

 ).القرآن العظيم

روح المعاني  (أبو الثناء اآللوسي وقد ألف تفسيره المسمى        : تفسير اآللوسي  -6

 ).في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

محاسـن  (جمال الدين القاسمي وقد ألف تفسيره المـسمى         : تفسير القاسمي  -7

 ).التأويل

 .للسيد محمد رشيد رضا: تفسير المنار -8

 )163، ص1994عبد اهللا، (

 

 : تقنيات التعليم: اال السادس

 :أهداف اال

 : أتوقع من المعلم بعد دراسته لهذا المجال أن يكون قادراً على أن

 .يتعرف على أهمية استعمال التقنيات في تدريس القرآن الكريم 

 . الكريميتمكن من توظيف برامج الحاسب في تدريس القرآن 

 .يستعمل السبورة في تدريس القرآن الكريم بطريقة فاعلة 

 . يشجع مشاركة التالميذ في إعداد الوسائل التعليمية 

 .يقارن بين التقنيات المختلفة لتدريس القرآن الكريم 

 .يكتشف مشكالت توظيف التقنيات في تدريس القرآن الكريم 

 . الكريميستشعر أهمية توظيف التقنيات في تدريس القرآن 
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 .يوظف استعمال األجهزة الصوتية في تدريس القرآن الكريم بطريقة فاعلة 

 .يهتم باستعمال التقنيات في تدريس القرآن الكريم 

 .يتمكن من توظيف مختبر اللغة في تدريس القرآن الكريم 

 

 :التمهيد

يتميز العصر الحالي بتزاوج العلم والتكنولوجيا، ودخلت التكنولوجيـا فـي           

الميادين وأحدثت تغيراً نوعياً على المستويات كافة ومنها ميـدان التربيـة       مختلف  

 .والتعليم

وظهر مسمى تكنولوجيا التعليم الذي يستعمل في التعليم بتـركيبين لغـويين            

إذ أن تكنولوجيا التربية تعد أن التربية       . تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية   : هما

حين تكنولوجيا التعليم تعـد التعلـيم هـو نقطـة           هي الهدف األساس للتعليم على      

االنطالق للوصول للتربية وأنه لو أحسن بناء الموقف التعليمـي فأنهـا سـتتحقق              

أن تكنولوجيا التعليم تعد معلمـاً رئيـساً فـي مجـال                       .  بالتالي األهداف التربوية  

م عمليتـي التعلـيم     التعليم يزوده بالمفاهيم األساسية واألساليب المتبعة في تـصمي        

 )17، ص2010أساليب، . (والتعلم

 : التقنيات يف التعليماستعمالمزايا 

 .استشارة اهتمام التالميذ -1

 .اشباع حاجة التالميذ للتعلم -2

 .تنويع الخبرات التي تقدمها المدرسة للتالميذ -3

 .زيادة مشاركة التلميذ الفاعلة في اكتساب الخبرة -4

 .ميذمراعاة الفروق الفردية بين التال -5

 . تعديل السلوك وتكوين االتجاهات الجديدة -6
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 التقنيــات يف تعلــيم القــرآن اســتعمالمزايــا 
 :الكرمي

 .استثمار لطاقة متاحة -1

 .توجيه حسن استعمال الناس لها -2

 .تتيح فرصاً للتعلم ال يتيحها النظام التقليدي -3

 .تعزز التعلم الذاتي لدى التلميذ وتزيد من مستوى إتقانه لما تعلمه -4

 .التعامل مع أكثر من حاسة من حواس التلميذتتيح  -5

 .تحوي عنصر التشويق واإلثارة للتلميذ، بما يزيد الدافعية لديه -6

 .تزيد من شعور التلميذ بأهمية تعلم القرآن الكريم -7

 )139، ص1992صالح، (

 :1/نشاط

 :أمام العبارة التي تُمثل رأيك فيما يأتي(     )   ضع إشارة 

 درجة موافقتك
 العبارة

 ال أوافق ضعيفة متوسطة عالية

      التقنيات في تدريس القرآن الكريماستعمالمن المهم 

 التقنيات في تدريس القرآن الكريم يزيد مـن         استعمال

 تحصيل التالميذ

    

من المهم تدريب معلمـي التربيـة اإلسـالمية علـى           

 استخدام التقنيات

    

     تعلم الذاتيتقنيات تعليم القرآن الكريم تحسن من ال

    تقنيات تعليم القرآن الكريم تحسن من التعليم في الصف
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     كافةتقنيات تعليم القرآن الكريم تالئم المراحل الدراسية

     من المهم تطوير تقنيات تعليم القرآن الكريم

     تقنيات تعليم القرآن الكريم تالئم التعلم الجماعي

     ريم تالئم التعلم الفرديتقنيات تعليم القرآن الك

     تقنيات تعليم القرآن الكريم تالئم الضعاف والمتفوقين

 

 :أسئلة قبل استعمال الوسيلة

 ما الوسيلة المناسبة للموقف التعليمي؟ 

 كيف أحصل على هذه الوسيلة؟ 

 ".مستوى التالميذ"لمن ستُعرض هذه الوسيلة؟  

 متى استعملها أثناء الدرس؟ 

 اخل الصف؟أين أضعها د 

 إلى متى أبقيها معروضة في الصف؟ 

 

 : 2/نشاط

 :دراسة حالة

دخل المعلم أحمد في الصف وهو يحمل معه جهاز الحاسب المحمول، وقـد             

تالئم مقرر القرآن الكريم وبعد بدء الدرس والترتيب        ) ليزر(أعد أسطوانة ضوئية    

 : للعرض اكتشف ما يأتي



 - 322 - 
 

ر ال يكفـي، وال يوجـد موصـل         موصل جهاز الحاسوب الكهربائي قصي     •

 .إضافي

 . بطارية الحاسب المحمول فارغة •

 ماذا تستنتج من هذه الحالة؟

 

 

 

 

 

 

 :تصنيف التقنيات

تتنوع التقنيات التي يمكن استعمالها في تدريس القـرآن الكـريم، ويمكـن             

 )47، ص1983شيولشم، . (تصنيف هذه التقنيات باعتبارات عدة

 :تقنيات التعليم اجلماعي

 ):Over Head(جهاز العرض العلوي 

من أكثر األجهزة انتشاراً واستعماالً في المدارس وقاعات التـدريب ويـتم            

 : عرض المادة فيه من خالل الشفافيات الخاصة بذلك، ويمتاز الجهاز بما يلي

 . سهولة الحمل نوعاً ما فكثير من أنواعه مصممة على شكل حقائب •

 .ءة العادية للصفيمكن العرض منه في أوضاع اإلضا •

 . سهولة استعمال الشفافيات وإعدادها •
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 .يمكن إعداد شفافيات لجميع المنهج مرة واحدة وعرضها عند الحاجة •

 .يمكن استعمال الشفافيات بخط اليد أو الرسم أو الطباعة من الحاسوب •
 : الشفافياتاستعمالجماالت 

 : من مجاالت استعمال الشفافيات في تدريس القرآن الكريم

عرض نص اآليات على السبورة أو الحائط، ويفيد في تركيـز التالميـذ              -1

 .للنظر في اآليات، وتأثير المعلم عليها بالليزر أو أي وسيلة أخرى

 .توضيح أحكام التالوة -2

 .بيان معاني الكلمات -3
 

 :أنواع الشفافيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الشفافيات

الشفافيات الحرارية الشفافيات العادية

ها بأقالم  يتم الكتابة علي  

خاصة موجودة بألوان   

 ةعد

معدة لتستعمل في آالت    

ابعـات  التصوير أو ط  

الحاسوب العاديـة أو    

نة لّ  ال
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 )192، ص1989الزيود، ( 

 ):Data Show(جهاز العرض املرئي 

الجهاز الذي يعرض المادة من الحاسوب، أو من جهـاز الفـديو،        ويقصد به   

ومع انتشار هذا الجهاز بدأت تزداد قيمته وينتشر استعماله وهو مفيد في العمليـة              

 . التربوية عامة وفي تدريس القرآن الكريم خاصة

 :السبورة

 مهما تنوعت الوسائل التعليمية وتقدمت تقنياتها تبقى السبورة من أهم الوسائل          

 .التي ال يستغنى عنها

 :3/نشاط

 : حدد أهم المزايا التي للسبورة وال توجد في سائر التقنيات

 

 

 

 

 

 : قارن ما توصلتَ إليه بما يأتي

 .وجودها في كل فصل -1

 .ال يتطلب مهارات متخصصة في استعمالها -2

 .ال تتطلب الصيانة والتشغيل ومصادر الكهرباء -3

 ------------------------------------------ 

 ------------------------------------------ 

 ------------------------------------------ 

 ------------------------------------------ 

 ------------------------------------------ 
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 .سهلة االستعمال والتنظيف -4

 .عمالها في جميع المراحل الدراسية وجميع الموضوعاتيمكن است -5

 )201، ص1999الحيلة، (

 

 :  السبورةالستعمالتعليمات 

 :4/نشاط

الصور اآلتية تحوي استعماالت غير صحيحة للسبورة استنتج منها ضـوابط          

 : الستعمال السبورة

 

 

 

 

 

 

 :األجهزة الصوتية

ريم، لذا فقـد بـرزت أهميـة        يعد االستماع وسيلة مهمة في تلقي القرآن الك       

استعمال األجهزة السمعية في تدريس القرآن الكريم بشكل واضح وال يكاد يخلـو             

كتاب تناول تدريس القرآن الكريم من بيان أهمية توظيف المواد المـسجلة، ويـتم              

الحديث عن استعمال مسجل الصوت الذي يستعمل أجهزة الكاسيت ألنه كان األداة            

 .ستعمال الصفيالوحيدة األنسب لال

سبورة كتب عليها 

  واضحبخط غير

سبورة مملوءة 

 بالكتابة

معلم يكتب على 
السبورة وقد حجب 

 الكتابة

األلوان كثيرة على 

 السبورة

سبورة كتب عليها 

 كلمات مبعثرة

سبورة كتب عليها 

 في الجزء السفلي

سبورة كتب عليها 
 بخط مائل

أنموذج يقترحه 

 المتدرب
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ومع تطور األجهزة الصوتية تنوعت الخيارات، فلم يبقَ مسجل الصوت هو           

 : األداة الوحيدة، فمن الخيارات المتاحة ما يأتي

أجهزة الحاسب اآللي، إذ تتيح التعامل مع الملفـات الـصوتية بمرونـة،               •

 . وتحريرها وتوزيعها بما يتالئم مع الحصص

منها يدعم تشغيل الملفات الصوتية وبخاصة      أجهزة الهاتف المحمول، فكثير      •

 )57، ص2010منتديات إقرأ، . (مع استعمال شرائح الذاكرة
 :خمترب اللغة

مختبر اللغة هو االصطالح الذي أقرته المجامع اللغوية في العالم العربي لما            

 Languageيطلق عليه في اللغة اإلنجليزية  Laboratory  وقد بدأ مختبر اللغـة 

في الواليات المتحدة األمريكية في أوائل األربعينيات، ومما شجع على          في الظهور   

ظهوره في أثناء الحرب العالمية الثانية الشعور بالحاجة إلى معرفة اللغات التـي             

أما في العالم العربي فقد جاء ظهور مختبر اللغة متأخراً بعـض            . تتكلمها الشعوب 

 . 1970تعماله االّ بعد عام الشيء، إذ لم تبدأ المؤسسات التعليمية في اس

 )58، ص1983شوشيلم، (

 :أنواع خمترب اللغة

 : هناك أنواع عدة لمختبر اللغة ومن أشهرها ما يأتي

 :اللغة الثابتمختبر 

الـسمعي،  : وهو من أشهر األنواع وأكثرها استخداماً في المختبرات، بنوعيه        

 .والسمعي البصري

 :مختبر السمعي

 :  زال إلى اآلن محل اهتمام، ويتصف بما يأتيوهو أقدم في الظهور، وال
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يتكون من غرفة يجلس فيها التالميذ، ولكٍل مقصورة صـغيرة، جـدرانها             •

 .مانعة للضوضاء

 .تضم كل مقصورة جهازاً للتسجيل •

يستطيع كل تلميذ التدرب على المهارات اللغوية بطريقة فردية عن طريق            •

ن توضعان على األذنين، من     االستماع إلى المادة المسجلة بواسطة سماعتي     

دون أن يزعج اآلخرين، أو يزعجه اآلخرون، وهذا ما يمكن التالميذ جميعاً          

 .من البدء بالتعليم في وقت واحد

مسار يسجل عليه المادة التعليمية، وآخر      : الشريط الذي يستعمل له مساران     •

 عدم  يخصص ألداء التلميذ، لذا فأن التلميذ يستطيع إعادة التسجيل في حالة          

رضاه عن أدائه األول، من دون أن يؤثر ذلك في المادة المـسجلة علـى               

 .المسار األول

أمام مقصورات التالميذ منصة للمعلم تمكنه مـن اإلرسـال واالسـتقبال،             •

 .وتتباين تجهيزات المنصة من مختبر آلخر

 :مختبر اللغة السمع بصري

كونـات المختبـر    وهو عبارة عن دائرة تلفزيونية مغلقة، يتكون من نفس م         

السمعي إضافة إلى أجهزة مشاهدة عند التالميذ، وكاميرا تلفازيـة عـن المعلـم،              

 )148، ص1986ظافر، . (وجهاز فيديو لبث البرامج

 :مشكالت توظيف التقنيات يف تدريس القرآن الكرمي

في مقابل ما تقدمه التقنيات من خدمات وحلول للموقف التعليمي فهي ال تخلو             

 .من مشكالت

 :5/نشاط

حدد أبرز ثالث مشكالت تواجه المعلم في استعمال تقنيات التعليم في تدريس            

 .القرآن الكريم، مع اقتراح بعض الحلول المالئمة لها
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 الحلول المقترحة وصف المشكلةالمشكلة

   األولى

   الثانية

   الثالثة

 

 :تقومي ذاتي

قم بتطبيق هذا األنموذج من التقويم ألدائك: 

 درجة التحقيق
 معيارال ت

 ضعيفة متوسطة عالية

    أثناء التدريس في أوظف التقنيات  1

     تقنيات التعلم الفرديالستعمالأوجه التالميذ  2

    أوظف التقنيات لتصحيح تالوة التالميذ 3

    أوظف التقنيات لتعليم التالميذ آداب التالوة 4

    الكريم الحاسب المحمول في دروس القرآن استعمال 5

أعتني بالتوظيف الفاعل للسبورة في درس القـرآن         6

 الكريم

   

    فـي درس القـرآن      استعملهاأنّوع في التقنيات التي      7
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 الكريم

     التقنياتاستعمالأخطط جيداً قبل  8

أتأكد من كافة متطلبات تشغيل األجهزة قبل دخـول          9

 الصف

   

     المستجدات في التقنيات التعليميةأستعمل 10

 

 : التقومي-اال السابع

 :أهداف اال

 : أتوقع من المعلم بعد دراسته لهذا المجال أن يكون قادراً على أن

 .يستعمل أكثر من أسلوب للتقويم في تدريس القرآن الكريم 

 .يتمكن من تقويم التحصيل المعرفي بمستوياته للتالميذ 

 .ميذيتمكن من تقويم الجانب الوجداني بمستوياته للتال 

 . يتمكن من تقويم التحصيل المهاري بمستوياته للتالميذ 

 .يوظّف نتائج التقويم لتحسين عملية التدريس 

 .يتعامل مع أسئلة التالميذ بفاعلية 

 .يقترح وسائل لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ 

 .يقترح أفكاراً لتطوير التقويم في درس القرآن الكريم 

  

 :التمهيد

 : ف تدريس القرآن الكريم، فهي تشملتتنوع أهدا

 .أهدافاً معرفية تتصل بأحكام التالوة •
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 .أهدافاً مهارية تتصل بأتقان التالميذ لتالوة القرآن الكريم وحفظه •

 . أهدافاً وجدانية تتصل بمحبة القرآن الكريم وتعظيمه والتأدب بآدابه •

ات المعينة على   أهدافاً تتصل بفهم القرآن وتدبره واكتساب القدرات والمهار        •

 . ذلك

وحتى يمكن الكشف عن مدى تحقق أهداف التدريس والوقوف على تحصيل           

التالميذ في المجاالت المعرفية والمهارية والوجدانية، والمجاالت المتصلة باتقـان          

 .التالوة وفهم القرآن البد من أن تتنوع مجاالت التقويم وأساليبه وأدواته

 :جماالت التقومي

ويم باألهداف ارتباطاً وثيقاً، بل هو وسيلة قياس تحقق األهـداف،           يرتبط التق 

المجـال المعرفـي، والمجـال      : وبناء عليه يستوعب التقويم المجـاالت الـثالث       

ويتضح من التخطيط اآلتي مجاالت التقويم في درس        . الوجداني، والمجال المهاري  

 .القرآن الكريم

 

 

 

 

 

 

 )91، ص1980الديب، (

 

 ت التقويم في درس القرآن الكريممجاال

 تقويم المجال المعرفي

أحكام 

التالوة

قراءة 

رسم 

المصحف

معاني 

القرآن

 تقويم المجال المهاري

التالوة 

من دون 

لحن جلي

تطبيق 

أحكام 

 التالوة

االنطالق 

في 

القراءة

تحسين 

الصوت

تقويم المجال الوجداني

محبة 

القرآن 

الكريم

تعظيم 

القرآن 

 الكريم

ناءاالعت

بفهم 

القرآن
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 :ت الثالثمستويات ااال

سبق أن تعرفت في وحدة التخطيط على مستويات المجاالت الثالثـة أثنـاء             

بنائك لألهداف، ونظراً الرتباط التقويم باألهداف فيفترض أن يـستوعب التقـويم            

 .إذ يسود كثيراً االكتفاء بالمستويات الدنيا.. المجاالت الثالثة بمستوياتها

 

 

 

 

 

 

 )93، ص1980الديب، (

 

 : التقومي وأدواتهأساليب

 

 

 

 

 

 المجال الوجداني المجال المهاري المجال المعرفي

أساليب التقويم في درس

 القرآن الكريم

األسئلة 

 الشفوية

االختبار

التحريري

 

المالحظة

األداء 

 الشفوي
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 )138، ص1990اإلمام، (

 :األسئلة الشفوية

يمكن أن تستعمل األسئلة الشفوية في الصف أثناء الدرس، ويمكن أن تستعمل            

 .  في االمتحان

 

 :1/نشاط

 .بين مزايا األسئلة الشفوية وعيوبها

 العيوب المزايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قارن ما توصلت إليه بما يأتي

 وبالعي المزايا

 تتأثر بذاتية المعلم • التواصل مع التلميذ •
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 تُالئم التالميذ ومستوياتهم •

 تحقق استمرارية التقويم •

تساعد في تشخيص صعوبات التعلم •

قها في جميـع أوقـات      ييمكن تطب  •

 الدرس

 طول الوقت الذي تحتاجه •

عــدم وجــود فرصــة لتحليــل  •

 اإلجابات

تتأثر بالعوامل النفسية لدى التلميذ •

عدالة بين التالميذصعوبة تحقيق ال •

 

 :2/نشاط

 .في سورة الدخان) 16-1(قم بإعداد أسئلة شفوية سريعة لآليات 

 

 

 

 

 

 :االختبارات املقالية

يمكن استعمال األسئلة المقالية في درس القرآن الكريم لتقويم تحصيل التالميذ           

 )92، ص1977الخطيب، . (فيما يتصل بمعاني القرآن وأحكام التالوة النظرية
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 :3/نشاط

 :حاول تحديد بعض مزايا االختبارات المقالية وعيوبها

 العيوب المزايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قارن إجابتك بما يأتي

 العيوب المزايا

 سهولة اإلعداد •

  كافةقياس مستويات التحصيل •

قياسها للقدرة على االبتكار وإيجاد      •

 حلول جديدة

 وها من أثر التخمينلّخ •

 تأثرها بذاتية المصحح •

 تغطي محتوى المقرر كامالًال  •

تستغرق وقتاً أطول في تصحيحها •

تتأثر بقدرة التلميذ على الكتابـة       •

 والتعبير
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 : مثال على اختبار مقالي

 ) دقائق5(الزمن ....................... الصف............................ اليوم

 

 : أجب في حدود الوقت المتاح على السؤال اآلتي

 : ن ما يأتي وأجب علقمانمن سورة ) 19-13(لى اآليات افتح كتابك ع

...................................ما الشيء الذي تتمتع به قليالً ثم يزول؟ •

.................................................ما جزاء من يقيم الصالة؟ •

 ....................................................ما جزاء الفعلة السيئة؟ •

 

 :4/نشاط

 يسمن سورة ) 27-20(قم بإعداد اختبار مقالي على اآليات 

  

  

  

  

  

 

 :األختبارات املوضوعية

جاءت االختبارات الموضوعية لتجاوز سلبيات االختبارات المقالية وتتنـوع         

 .اإلكمال القصير، والصح والخطأ، واالختيار من متعدد، والمزاوجة: فتشمل
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 )95، ص1977الخطيب، (

 :5/نشاط

 : حاول تحديد بعض مزايا االختبارات الموضوعية وعيوبها

 العيوب المزايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قارن ما توصلت إليه بما يأتي

 العيوب المزايا

 سهولة التصحيح •

 شمولها ألجزاء كثيرة من الدرس •

 ال تتأثر بذاتية المصحح •

ال تتأثر بقدرة التلميذ على الكتابـة        •

 والتعبير

 تاً أطول في إعدادهاتستغرق وق •

 صعوبة إعدادها  •

ال تقيس القدرة علـى االبتكـار        •

 وتقديم الحلول الجديدة
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 : مثال على اختبار موضوعي

 ) دقائق5(الزمن ....................... الصف............................ اليوم

 

 ي بوضع أتما ي ن  من سورة الزخرف وأجب ع    ) 65-57(افتح كتابك على اآليات     

 :دائرة على الخيار األصح

  : َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمَثًال ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه: قال تعالى -1

  يصدون- يضحكون  ج-يبكون   ب-أ

 : وال يصدنكم -2

  العمل- الشيطان    ج- المال    ب-أ

 : الالم الذي دخل على كلمة الساعة هو -3

  الم شمسي- الم قمري   ج-الم األمر ب-أ

 قصود بابن مريم هو الم -4

  إبراهيم عليه السالم-موسى عليه السالم ج- عيسى عليه السالم   ب-أ

 : 6/نشاط

 من سورة لقمان) 19-13(قم بإعداد اختبار موضوعي في اآليات 
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 :بطاقة املالحظة

تستعمل بطاقة المالحظة لتقويم السلوك الظاهر الذي يمارسه التلميذ ويمكـن           

 :  المالحظة في تدريس القرآن فيما يأتياستعمال بطاقة

 .تطبيق التلميذ أحكام التالوة من الحروف القمرية والشمسية •

 .تطبيق التلميذ آلداب التالوة •

 )211، ص1987الحمادي، (

 : 7/نشاط

 : أمام العبارة المناسبة في ما يأتي(   ) ضع عالمة 

 : بطاقة مالحظة لتطبيق التلميذ آداب التالوة

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً األدب م

      يلتزم بالوضوء قبل الدرس 1

      ينصت أثناء تالوة القرآن الكريم 2

      يستعيذ باهللا قبل بدء التالوة 3

      يقرأ البسملة أول كل سورة 4

      يحسن صوته بتالوة القرآن الكريم 5

يصل قراءته وال يقطعها للحديث مع       6

 غيره
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      يقرأ التالوة بخشوع 7

 

 :تقومي ذاتي

 :قم بتطبيق هذا األنموذج من التقويم ألداِئك في تقويم درس القرآن الكريم

 ت درجة التحقق
 المعيار

ضعيفةمتوسطة عالية

    أعتني بتقويم إتقان التالميذ لتالوة القرآن الكريم1

    أعتني بتقويم التالميذ في آداب التالوة2

     بتقويم التالميذ في فهم القرآن الكريمأهتم3

     المالحظة في التقويماستعمل4

    أعتني بالجوانب الوجدانية في تقويم التالميذ5

     األسئلة الموضوعية في التقويمأفضل6

     االختبارات المقالية في التقويماستعمل7

    ةأعتني بتقويم تحصيل التالميذ في أحكام التالو8

    أعتني بارتباط التقويم بأهداف الدرس9

 


