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Abstract 

 

Objectives of the study: 

This study aims to identify the impact of employing (think- write- pair- 

share) strategy in teaching the Islamic education course on developing some life 

skills of the fifth graders. 

Study tool: 

Life skills test. 

Study sample: 

The study sample consisted of 80 pupils divided into two classes at 

Beach Elem. Boys UNRWA School (D).  

Research methodology: 

The researcher used the quasi-experimental methodology to conduct this 

study. 

The most important findings of the study: 

- There are statistically significant differences at the significance level ( α 
=0.05) between the mean scores of pupils in the experimental and control 

groups in the life-skills test in the (social, scientific, health, and 

environmental) dimensions. 

The most important recommendations of the study: 

- There is a need to train teachers on the development of life skills in 

various educational stages and use it as one of the effective methods of 

learning. There is also a need for working hard to achieve many of the 

goals of Islamic education course. 

- Enriching the Islamic Education books with the usage of life skills.  

Keywords: life skills, (think- write- pair- share) strategy, the prophetic 

traditions unit, thinking and discipline unit, the fifth primary grade. 
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 اءهد  اإلِ 
 وسلم نبينا محمد صلى اهلل عليه    شرية ومنبع العلم. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة معلم الب

صرار وجد واجتهاد.            روح والدي الطاهرة  إلى من علمني أن الحياة طموح وا 

 إلى التي اختص اهلل الجنة تحت قدميها وبدعائها أستظل.           أمي الغالية

 إلى من شاركني مشوار الجهد والعناء.                           زوجي العزيز

 ،آية ،الءوبناتي آ ،محمد ،الرحمنعبد  ،ى انشغالي عنهم أبنائي كرمإلى الذين تحملوا وصبروا عل
 أسيل ،نسرين

 أخواتي العزيزات  في عروقي.     إلى رياض الرياحين المكللة بالندى    من يجري حبهم 

 نبوغصديقتي إلى من آنستني في دراستي وشاركتني همومي تذكارًا وتقديرًا         

 إلى من هم أكرم منا مكانة                                 شهداء فلسطين

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع،،،،،                                               
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 وتقدير شكر
ريم، والمعلم األمين، خاتم األنبياء الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على الرسول الك

لم: أما بعد مصداًقا لقوله صلى اهلل عليه وس ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...والمرسلين نبين
 . ] 4: 339، الترمذي [  "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"..

إنه من دواعي سروري أن أتقدم بالشكر واالمتنان لنبراس العلم الشامخ الجامعة اإلسالمية التي 
أضاءت ألبنائها طريق العلم والمعرفة كما أتقدم بالشكر إلى من أضاء بعلمه عقل غيره وهدى 
بالجواب الصحيح حيرة سائليه فأظهر بسماحته تواضع العلماء، األستاذ الدكتور الفاضل/ عبد 
المعطي رمضان األغا أستاذ المناهج وطرق التدريس لتفضله بقبول اإلشراف على رسالتي، 
ومتابعته لها منذ الخطوات األولى، وما شملني به من رعاية وتوجيه، فاستقيت من بحار علمه، 
واستفدت من حسن خلقه وسعة صدره، فأسأل اهلل تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، فله 

داود  /اذ الدكتوراألستدير واالحترام. كما أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذين الفاضلين مني كل التق
عضوي لجنة المناقشة والحكم على تفضلهما بطيب نفس ورحابة أشرف بربخ  /والدكتور ،حلس

ثرائها بالتوجيهات النافعة واإلرشادات الصائبة، فجزاهما اهلل  صدر بقبول مناقشة هذه الرسالة وا 
ير الجزاء. كما وأنثر شكري على األساتذة السادة محكمي أدوات الدراسة الذين أغدقوا عليَّ عني خ

بعطاء علمهم وأفادوني بآرائهم القيمة أثناء تحكيم أدوات الدراسة جزاهم اهلل خير الجزاء، ويسعدني 
اذ /أحمد ستأن أرسل باقة شكر وعرفان إلى مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية "د" ممثلة بمديرها األ

الهبيل لما بذله من جهد وعطاء في تطبيق أدوات الدراسة. كما أسجل شكري وتقديري إلى زوجي 
لتي ا العزيز الذي ساندني في رحلة الدراسة، وأبنائي وبناتي الذين وقفوا بجانبي وخاصة ابنتي آية

العزيزات  ر أخواتيالتي أرجو من اهلل أن يوفقها ويسعدها، كما وأشكطالما ساعدتني في رسالتي، 
وخاصة أختي األستاذة فاطمة وزوجها على ما قدموه لي من مساعدة ودعم، فلهم مني جميًعا كل 
 ،تقدير واحترام. وأشكر الزميلة سهاد النحال على ما قامت به من جهد في الجانب اإلحصائي

ضلها ح على تفوتنسيق الرسالة وكل مساعدة في هذا العمل وال أنسى أن أشكر األخت أميمة وشا
بقبول تدقيق الرسالة. إن هذه الرسالة شأنها شأن أي عمل إنساني، قد يكون فيها إجادة، وقد 

ليه  عيعتريها القصور، وحسبي أنني اجتهدت والكمال هلل وحده، وما توفيقي إال باهلل ليه توكلت وا 
                                                                                                                                                                                       ممممممممممممممممممممممممممااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممممأنيب.

  لباحثةا                                                                                ا

 الخالديماجدة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



 خ
 

 فهرس المحتويات
 أ .................................................................................. إقــــــــــــــرار

 ب .......................................................................... الرسالة ملخص

ABSTRACT ........................................................................ ت 

 ث ............................................................................. القرآنية اآلية

 ج .................................................................................. اإِلهد اء

 ح ............................................................................. وتقدير شكر

 خ ........................................................................ المحتويات فهرس

 ز ........................................................................... الجداول فهرس

 س ................................................... التوضيحية رسوماتوال األشكال فهرس

 ش ......................................................................... المالحق فهرس

 1 ........................................................ للدراسة العام اإلطار األول الفصل
 2 .......................................................................................................... المقدمة

 9 ............................................................................ ةالدراس فرضية

 9 ............................................................................ الدراسة أهداف

 9 ............................................................................. الدراسة أهمية

 9 .............................................................................. الدراسة حدود

 10 ...................................................................... الدراسة مصطلحات

 12 ............................................................. النظري اإلطار الثاني الفصل

 14 ................................. شارك زاوج، اكتب، فكر، استراتيجية: األول المحور: أولا 

 14 .......................................................................... البنائية النظرية

 14 .................................................................... البنائية النظرية مفهوم

 16 .................................................................. البنائية الفلسفة مصادر



 د
 

 17 ............................................................................. النشط التعلم

 18 .......................................................................... التعاوني التعلم

 18 ................................................................... :التعاوني التعلم مفهوم

 20 ............................................. (شارك- زاوج- اكتب-فكر) التعلم استراتيجية

 23 ........................................... (شارك – زاوج-اكتب- فكر) استراتيجية مفهوم

 25 ............................................. (شارك – زاوج-اكتب –فكر) استراتيجية نشأة

 26 ........................................ شارك/ زاوج/ اكتب/ فكر استراتيجية تنفيذ خطوات

 28 ........................................... (:شارك- زاوج-اكتب-فكر) استراتيجية مميزات

 30 ..............................................:شارك/  زاوج/ اكتب/ فكر استراتيجية أهمية

 30 ........................................ شارك/ زاوج/ اكتب/فكر استراتيجية في المعلم دور

 31 ................................. (شارك –زاوج –اكتب –فكر) استراتيجية في الطالب أدوار

 32 ................... (شارك-زاوج –اكتب –فكر) استراتيجية استخدام تعترض التي المشكالت

 33 ..................... الحياتية المهارات تنمية في( شارك-زاوج-اكتب-فكر) استراتيجية دور
 34 ................................................. الحياتية المهارات: الثاني المحور: ثانياا

 34 ................................................................ :الحياتية المهارات مفهوم

 35 ....................................................................... :الحياتية المهارات

 38 ............................................................. :الحياتية المهارات تصنيفات

 49 ............................................................. :الحياتية المهارات خصائص

 50 ............................................ :الحياتية المهارات اكتساب في المؤثرة العوامل

 51 ......................................................... :الحياتية المهارات تنمية أساليب

 53 ................................................................. :الحياتية المهارات أهمية

 55 ................................................. :الحياتية المهارات تنمية في المناهج دور
 56 ................................................................... :الثالث المحور: ثالثاا



 ذ
 

 56 ................................................................. :سالميةاإل التربية منهاج

 57 ........................................................................ :المنهاج عناصر

 58 ................................................ :سالميةاإل التربية لمنهاج العامة األهداف

 58 ............................. :األساسية للمرحلة سالميةاإل التربية لمنهاج الخاصة األهداف

 61 .............................................. الخامس الصف لطالب النمائية لخصائصا

 64 ......................................................... السابقة الدراسات الثالث الفصل

 67 ................................ (.شارك- زاوج – اكتب-فكر) استراتيجية تناولت دراسات 

 76 ............................. الحالية بالدراسة وعالقتها األول المحور دراسات على التعقيب

 85 ........................................................ الحياتية المهارات تناولت دراسات

 94 ....................... عالقتها بالدراسة الحاليةو  الثاني المحور دراسات على الباحثة تعقيب

 101 ............................. السابقين المحورين في السابقة الدراسات على العام التعقيب

 103 ...................................................... واإلجراءات الطريقة الرابع الفصل

 106 ............................................................... ومتغيراتها الدراسة منهج

 108 ........................................................................ الدراسة مجتمع

 108 .......................................................................... الدراسة عينة

 108 ................................................................... الدراسة وأدوات مواد

 125 ...................................... بالتجريب البدء قبل الدراسة مجموعتي تكافؤ ضبط

 128 .............................................................. الدراسة إجراءات خطوات

 130 ........................................................المستخدمة اإلحصائية األساليب
 129 ............................................... وتفسيرها الدراسة نتائج الخامس الفصل

 132 .............................................. األول بالسؤالِ  المتعلقة النتائج عرض: أواًل 

 133 ............................................. الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج عرض: ثانًيا

 133 ............................................. الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج عرض: ثالثًا



 ر
 

 138 ..................................................................... الدراسة توصيات 

 139 ...................................................................... اسةالدر  مقترحات

 141 ..................................................................... والمراجع المصادر

 152 ........................................................................ الدراسة مالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز
 

 فهرس الجداول

 108 .................................................... الدراسة عينة يوضح(: 4.1)جدول

 لفرعيةا والمهارات النهائية بصورتها الحياتية للمهارات الرئيسة األبعاد يوضح :(4.2)جدول
  112 ...................................................................... بعد لكل المنتمية

 113 ................................................. الوحدتين دروس يصف :(4.3)جدول

الصفحات التي خضعت لعملية تحليل في كتاب التربية اإلسالمية للصف  :(4.4)جدول
 115 ..................................................................... الخامس األساسي

 117 ...................................................... األفراد عبر التحليل :(4.5)جدول

 118 ............ األسئلة وعدد ونسبتها الوحدتين دروس في الحياتية المهارات :(4.6)جدول

 118 .................. موضوع لكل النسبي والوزن الحياتية المهارات تصنيف :(4.7)جدول

 121 ........................................ المهارات اختبار مواصفات جدول :(4.8)جدول

.. . لالختبار الكلية والدرجة الختبار أسئلة من سؤال كل بين الرتباط معامالت :(4.9)جدول
...................................................................................... 123 

 124 ........................... الختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل :(4.10)جدول

 125 ............................. الختبار فقرات من فقرة لكل التمييز معامل :(4.11)جدول

 127..................................األبعاد حسب الختبار أسئلة تصنيف (:4.12جدول)
 129 ... لالختبار الدللة وقيمة"  ت" المعيارية وقيمة والنحرافات المتوسطات :(4.13)جدول
 133 .... لالختبار الدللة وقيمة"  ت" المعيارية وقيمة والنحرافات المتوسطات :(5.1)جدول

 وقيمة ةالمعياري والنحرافات مستقلتين والمتوسطات لعينتين" ت" اختبار نتائج :(5.2) جدول
 134 ........................................... لالختبار الدللة ومستوى الدللة وقيمة" ت"

 135 ......... التأثير حجم لحساب" 𝜼𝟐" إيتا مربع لِـ  بالنسبة التأثير مستويات :(5.3)جدول

 مةقي بدللة الثالث الحياتية المهارات تنمية على الستراتيجية تأثير حجم :(5.4)جدول
 135 .................................... والضابطة التجريبية الدراسة لمجموعتي "ت" اختبار

 

 



 س
 

 فهرس األشكال والرسومات التوضيحية

 28 ............... (شارك- زاوج-اكتب-فكر) استراتيجية تنفيذ خطوات يوضح :(2.1) الشكل

 107 ...............................................للدراسة التجريبي التصميم(: 4.1) شكل

 
 

 

 

 
  



 ش
 

 المالحقفهرس 
 مبحث في تنميتها المراد الحياتية المهارات ببعض لقائمة األولية الصورة(: 1ملحق رقم)

 153 ........................................... .األساسي الخامس للصف اإلسالمية التربية

 158 ......................... الدراسة ألدوات المحكمين السادة بأسماء قائمة(: 2ملحق رقم)

 159 .............................. النهائية بصورتها الحياتية المهارات قائمة(: 3ق رقم)ملح

 161 ............................................ الحياتية بالمهارات تعريفات(: 4ملحق رقم)

 165 (والتهذيب الفكر)و( الشريف الحديث)وحدتي في الحياتية المهارات تحليل(: 5ملحق رقم)

 192 ................................. الحياتية المهارات اختبار تحكيم خطاب(: 6ملحق رقم)

 191 ..... األساسي الخامس للصف الحياتية المهارات ختبارالصورة األولية ل(: 7ملحق رقم)

  198الصورة النهائية لختبار المهارات الحياتية للصف الخامس األساسي.....(:8ملحق رقم)

 206 ........................... الحياتية لمهاراتا اختبار على اإلجابة مفتاح(: 9ملحق رقم)

 207 ........................................ العمل وأوراق الدراسية الخطط(: 10ملحق رقم)

 248 .............................................. المهمة تسهيل خطابات(: 11ملحق رقم)

 250 ............................................ الستراتيجية تطبيق صور(: 12ملحق رقم)

 
 

 

 



1 
 

 
 
 

 
 األول الفصل

 راسةلداإلطار العام ل
  

  



2 
 

 األول الفصل
 راسةلداإلطار العام ل

 قدمةالم
م صاحبه دقدم في شتى مجاالت الحياة، وهذا التق  طور والت  من الت   سريعةً  يشهد العالم اليوم حركةً 
غير طبيعي، وأصبح الفرد بحاجة ماسة إلى أن يعمل جاهدًا  ومتسارع بشكلانفجار معرفي هائل 

لمعلومات، اليتمكن من مجاراة الكم الهائل من  ؛ليتكيف معه، وأن يشارك في الحياة بصورة إيجابية
كان من الضروري أن نعل م الطالب كيف يفكر ال كيف يحفظ مقررات المناهج الدراسية دون  لذلك

 ي الحياة.فهمها واستيعابها وتطبيقها ف

هة، وعليها لب المواجوفي ظل هذا السياق فإن التربية تقع في قلب هذا التغيير وفي صُ 
دورها  ه، ويتمثلوسلبيات هبإيجابياتد إنسانًا يستطيع أن يتكيف مع متطلبات القرن الجديد أن تع  

م زويد المتعل  وت، ريع واستيعابهالس  غير المعرفي م قادر على مواكبة الت  عداد متعل  إالحقيقي في 
بمصادر المعرفة المتاحة وتوظيفه في عمليتي التعليم والتعلم، فاالستثمار في الطاقات البشرية هو 

 ( 2م، ص2015)الديب، .طوق النجاة في خضم األمواج التكنولوجية والمعلوماتية المتالحقة

 ؛اء مستقبلهاوبن ولما كانت التربية والتعليم بوابة الطريق، ووسيلة األمم لمواكبة حاضرها
ي سياسة ل بعًدا أساسًيا فوخاصة أن األنظار بدأت تتجه لمجال التربية والتعليم باعتباره يشك

اهتمام األمم ينصرف نحو التربية والتعليم فما من أمة ترنو إلى أن تأخذ دورها  ولهذا جلَّ  الدول،
جودة في الإلى أعلى مستويات  اهتمامها للوصول بين األمم إال وأولت اهتماًما بالًغا وصبت جل  

 (2م، ص 2005)الوكيل، .مجال التربية والتعليم

إن ما يمر به العالم من ثورات معرفية وتكنولوجية وعلمية واقتصادية غير مسبوقة،  
امي إعادة النظر في مناهجها التعليمية بما يتماشى ومتطلبات فرضت على دول العالم المتقدم والن  

تطويرها، ووسيًطا لنقل خبرات متنوعة لألجيال و  ةً يبرز دور المنهج باعتباره وسيلا هذه الثورات. وهن
المهارات و  يبقي على حياته مزوًدا بالمعارف نسان أنهو أحد الضمانات التي يستطيع اإل فالمنهج

 ( 2-1م، ص ص2013)كلوب، المعلومات. تؤهله للتعامل مع عصر تكنولوجيا والخبرات التي

ساعد هائل والواسع يلذلك ترى الباحثة أن االهتمام بالتربية في ظل التقدم العلمي ال 
ي ج يرسم الطريق التالذلك البد من وضع منه ؛كسابهم مهارات وخبرات متنوعةإاألجيال على 

ي عصر زود بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها فالمتعلمين؛ لتمكنهم من التَّ عليها  سيرن ييجب أ
 دم العلمي.التق
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به عصرنا الحالي، والذي صاحوفي ظل التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يشهده 
شكاليات بيئية واجتماعية وقيمية عديدة فرضت تغيرات اجتماعية، أحدثت خلاًل في إظهور 

ستراتيجيات ام التعليم باتجاه وضع شكل تحدًيا كبيًرا للتربية ونظَّ  للمجتمع مماالمنظومة القيمية 
 (210م، ص2001مراد ،) سالمية.اإل وشمل هذا التحديث مناهج التربية جديدة وأساليب متطورة

يم واألفكار والقلم تعد المناهج بمفهومها الحديث مقتصرة على تنمية المعلومات والمعارف و 
ات ر للطالب فحسب بل أشمل من ذلك بكثير، فقد أصبحت تنظر لمتطلبات العصر، وتهتم بالمها

المرتبطة بحاجات المتعلمين، وتوسيع دائرة نشاطهم وتنمية إبداعاتهم، كما أصبح التركيز في 
ج على األهداف والمحتوى وطرائق التدريس وأساليب التعلم، وتزايد االهتمام بشكل واضح االمنه

   لمتعلمين. ابطرق التدريس وأساليبها باعتبارها أداة لتحقيق األهداف وترسيخ المحتوى في نفوس 
 ( 2م، ص2011الغامدي،)

ربية عنى عناية فائقة بتسالمية عن غيرها من المناهج أنها تُ ج التربية اإلاهوما يميز من
االجتماعية بما و  الصحية ،العلمية، البيئية، النشء في مختلف الجوانب الروحية، العقلية، النفسية،

ة على سهم في تحقيق الغايات التربوية المنشودتنمية شمولية لمختلف مراحل النمو مما ي توفره من
يعمل  هالتكاملي؛ ألنسالمية باالتجاه ني منهاج التربية اإلقد عُ و  ،المهارىالمعرفي و المستوى 

على عدة أسس تعمل مجتمعة ومتكاملة ومتداخلة، وهذه األسس مرنة تراعي طبيعة المرحلة 
هي األساس الفطري والفكري واالجتماعي الدراسية ومستويات النمو التي يتميز بها الطالب و 

التي سالمية بفروعها جميعها و متكاملة لتحقيق أهداف التربية اإلالمعرفي، وتعمل هذه األسس و 
 (23ص م، 2009جامعة القدس المفتوحة،)والتهذيب. والفكر  ،ها الحديث الشريفمن

 لتشريعا مصادر من األول بالمصدر بدًءا: فروع عدة إلى اإلسالمية التربية منهاج ويقسم
 ثم ف،الشري الحديث وهو اإلسالمي للتشريع الثاني المصدر ثم الكريم، القرآن وهو اإلسالمي
  .والفقه والتهذيب، الفكر السير، العقائد،

ويعد الحديث الشريف في المرحلة األساسية من أهم وسائل تحقيق أهداف التربية 
 ب المرحلة، ومناإلسالمية حيث يشكل وعاًء مناسًبا لمختلف المهارات والمعارف الالزمة لطال

لة، ويتربى الفاضحلي باألخالق سالمية للمرحلة األساسية: أن يعتاد الطالب التَّ أهداف التربية اإل
على التأدب باآلداب الشرعية في التعامل مع اآلخرين، وأن يحرص على ما فيه حفظ روحه وبدنه 

تمثل في سالمية بحيث تكسابه األخالق اإلا  لمحافظة على الممتلكات العامة، و وتقويته، وأن يعتاد ا
يث تراعي اجتماعي بح سلوكه اليومي وفي عالقاته االجتماعية وتمكينه من تحقيق ذاته في إطار
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م،  1998ميوله واهتماماته وفق منهج اهلل تعالى .)الخطوط العريضة لمنهاج التربية اإلسالمية ،
 (  9-5ص ص

سالمية خصوصية الشمول التي تجعله مستوعًبا رى الباحثة أن لمنهاج التربية اإلوت 
سالمية إلربية اتقليدي في تدريس التابع ال؛ إال أن استمرار الطرة االتجاهات الحديثة في التعليملمساي

دى النخفاض أ –القائم على الحفظ وتذكر المعلومات  –والفكر والتهذيب  ،وخاصة الحديث الشريف
ملحوظ في اكتساب المهارات المختلفة، وعدم ربطها بواقع الطالب، وللخروج من هذه التقليدية 

دريس مما يمكن من تحقيق أهداف والجمود البد من اتباع طرق واستراتيجيات حديثة في الت
 المنهاج. 

ما زالت غير مواكبة لعمليات التطوير التربوي التي  مدارسالومن المالحظ أن معظم 
المؤتمرات والندوات التربوية، فالمعلم هو صاحب الكلمة، ومركز الفعل، ومحتكر  لها فيينادى 

األسئلة ظم الوقت دون االهتمام بوقت الحصة كله، وفي معظم الصفوف يستأثر المعلم بالحديث مع
والنشاطات التي تتطلب التفكير العميق بإعطاء دور إيجابي للطلبة الذين هم محور العملية 

 (2ص م،2010التعليمية. )أبو غالي ،

والمتتبع ألساليب التدريس المختلفة على مدار العصور يجد أنها على مدار العصور  
القديمة اتجهت نحو المعلم في جميع األشكال من حيث األسلوب المستخدم في التدريس والذي 
لى آخره من أمور  يعتمد على الحفظ والتلقين للطالب، وفي طرح األسئلة وفي إدارة الصف وا 

 .معلم دون اإليحاء ولو بشيء بسيط للطالبوأحداث تتعلق بال

ومع ظهور علم النفس التربوي ظهرت نظريات تربوية ترتكز في أساسها على الطالب،  
وتحويل الدور من معلم ملقن إلى معلم موجه وميسر للعملية التعليمية، ومن طالب له دور بارز 

بد ع)الدروس. بمخرجات  في المساعدة على إدارة وضبط الصف، وفي طرح األسئلة والتحكم
 (2ص  م،2013الواحد،

س، تلك يشمل العديد من معايير التدري ومدخاًل تدريسًياوتشكل نظرية التعلم البنائي إطاًرا 
المعايير التي تؤكد على أهمية الدور النشط للطلبة أثناء عملية التعلم، وذلك من خالل إتاحة 

ا على ما لديهم من معرفة سابقة، ومن خالل زيادة الفرصة للطلبة لتحمل مسئولية تعلمهم اعتمادً 
حداث التعلم والنمو المعرفي  ديهم. لالتفاعالت االجتماعية بينهم لبناء المعاني الخاصة بهم وا 

 ( 224ص م،2001،)زيتون
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لى الطالب، في معظمها عتدريس حديثة تعتمد  استراتيجياتوقد برزت في القرن العشرين 
االهتمام به بشكل واضح مع بدايات القرن الحادي والعشرين كأحد  وزاد ،نشطالتعلم ال التي منها

االتجاهات التربوية والنفسية المعاصرة ذات التأثير االيجابي الكبير على عملية التعلم داخل الحجرة 
 (                           3ص م،2010الدراسية وخارجها من جانب الطالب. )أبو غالي ،

لمتعلم وجعله م، ويؤدي إلى تنشيط ام والتعليلنشط على تفعيل عمليتي التعلويعمل التعلم ا 
يشارك بفاعلية في العملية التعليمية، وتتمثل الغاية من نهج التعلم النشط في مساعدة المتعلمين 
على اكتساب مجموعة من المهارات، والمعارف، واالتجاهات، والمبادئ والقيم، إضافة إلى تطوير 

شكالتهم متمكنهم من االستقالل في التعلم، وقدرتهم على حل  الحديثة التيالتعلم  استراتيجيات
لتعلم ا ويتضمن التعلم النشط عدد من االستراتيجيات والمداخل منها ،الحياتية واتخاذ القرار
صائي، والتعلم من خالل النموذج المعملي، والعصف الذهني، والتعلم من قالتعاوني، والتعلم االست

 (3ص م،2013النجار ،)األدوار. لعب خالل 

علم بديلة المعنى بوصفه عملية ت النشط ذوويعد التعلم التعاوني أحد استراتيجيات التعلم 
لنظام التعلم التقليدي حيث يتم تكوين مجموعات تعلم صغيرة لكي يعمل المتعلمون مًعا، ويعد هذا 

يرات الدراسات الحديثة اهتماًما خاًصا ودعت إلى تطبيقه، وذلك للتأث اهتمت بهالتعلم توجًها تربوًيا، 
 (    3م، ص 2013الواحد،  والتعلم. )عبدالجانبية التي يؤثرها على السلوك 

تعلم البنائي " تحت عباءة الشارك–زاوج –اكتب –وتنضوي استراتيجية التعلم التعاوني "فكر 
طالب، وتعزز مشاركته وتفاعله مع تعلمه.نها تساعد على تمركز التعلم حول الإحيث 
وهي من استراتيجيات التعلم النشط وتمتاز هذه االستراتيجية بأنها تساعد المتعلمين على  

التفكير من خالل إعطائهم الوقت الكافي للتفكير،  وكتابة ما توصلوا إليه ثم المشاركة مع زميل 
ر رغبة، وأقل خشية حول المشاركة مع   آخر واالطالع على وجهة نظر مختلفة فقد يكونوا أكث

 جابة إذا دعت الحاجة وتقليل الخوفيمنحهم الوقت الكافي، لتغيير اإل مجموعة أكبر، كما أن ذلك
من تقديم إجابة خاطئة، ويشجعهم على المشاركة التعاونية، والتعلم المتبادل بين األفراد  وتضمن 

 (.                                                                                           5م، ص 2012)أبو رجب،  إسهام كل طالب في العمل

 (، دراسةم2014 ،الديب)كال من: دراسة  االستراتيجية دراسةومن الدراسات التي تناولت هذه 
 م(، ودراسة2012رزوقي والبهادلي،)ودراسة م(، 2013م(، ودراسة)النجار،2012)أبو رجب،

 م(.2010م( ودراسة )أبو غالي، 2011م(، ودراسة )الشمري والديلمي،2012)غفور،
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المهارات الحياتية من األمور التي أصبحت اليوم ضرورية لحياة الفرد في المجتمع  وتعد
فهي تساعد على التكيف مع متغيرات العصر الذي يعيش فيه ويتعايش معه، كذلك تساعد الفرد 

يومية والتفاعل مع مواقف الحياة، وامتالك هذه المهارات هي التي تمكن على مواجهة المشكالت ال
الفرد من العيش بشكل أفضل، وهذا هو الفرق بين الفرد الذي يمتلك المهارات الحياتية والفرد الذي 

ة. األساسيال يمتلكها، ومن هنا يتضح أهمية تنمية المهارات الحياتية في مرحلة الدراسة 
 (4م، ص2012الجدي،)

مر للمنهاج في أي مرحلة دراسية وهذا األ مهمةت الحياتية تعد من النواتج الإن عملية تنمية المهارا
ال يقتصر على مادة بعينها دون المواد األخرى، فهي مسئولية مشتركة ال يمكن أن يعفى منها أي 
مقرر دراسي، ومرجع ذلك أن التربية في جوهرها معنية بتنمية المهارات الحياتية التي تؤهل 

 ة. شاركة في العملية التنمويم من العمل والمالمتعلمين لمعايشة الناس، والتعامل معهم، وتمكنه
 (.2، صم 2010)صايمة،

 ،لم تعد المناهج بمفهومها الحديث مقتصرة على تنمية المعلوماتأنه  وترى الباحثة 
للطالب فحسب، بل أشمل من ذلك بكثير، فقد أصبحت تنظر  ، واألفكار، والقيموالمعارف

تنمية ين، وتوسيع دائرة نشاطهم و لمتطلبات العصر، وتهتم بالمهارات المرتبطة بحاجات المتعلم
 بداعهم. إ

( إلى أهمية  إعداد مناهج دراسية تنمي المهارات 3م، ص 2011وأشار الغامدي )
ي تنمية وإلسهامها ف ،ألهمية المهارات الحياتية للمتعلم؛ كبداًل من المناهج الحالية وذل  الحياتية

، كما أكد الذات وفهم ،وحل المشكالت ،األسلوب العلمي في التفكير، والمساهمة في اتخاذ القرار
على أهمية دمج المهارات الحياتية في مناهج التعليم بدًءا من مستوى التعليم األساسي، إعداًدا 

ق اتجاه ايجابي لدى المتعلم نحو هذه المهارات وتزويده بالمعارف لحياة اجتماعية أفضل وخل
والمعلومات الوظيفية المرتبطة بكيفية أدائه لهذه المهارة، ومن هنا تظهر أهمية التركيز على تعليم 

 والمراحل الدراسية. ،المهارات الحياتية من خالل مختلف المقررات

ت الحياتية المهارا سالمية في ضوءالتربية اإلج اهمنل تطوير عملية أن هناك وترى الباحثة
تي تعتمد من مرحلة التلقين الحيث إن التطوير ينقل المنهاج  ،حسب المراحل التعليمية والتربوية

وهذا  ،على الحفظ واسترجاع المعلومات إلى مرحلة تنمية المهارات المعرفية والسلوكية واالنفعالية
من دراج المهارات الحياتية ضإ وهذا يرجع إلى ،التطوربة صنع أفراد قادرين على مواك يسهم في

 المناهج الدراسية.
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لكي تستمر حالة االنسان بصورة طبيعية، عليه أن يتعرف إلى كل ما هو جديد من 
ختصاصي ارة بعمله، ولذلك يجب على كل أساليب الحياة، خاصة تلك األساليب التي تتصل مباش

تخصصه، خاصة أن التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير يتطلب أن يبحث عن الجديد في مجال 
 2011الغامدي،)والتطور. ليواكبوا ذلك التقدم  ؛من الجميع البحث عن الجديد في مجال عملهم

 (3م، ص 

أنه في ظل التدفق المعرفي المتسارع فال بد من تعلم المهارات الحياتية  وترى الباحثة
مل معها، وهناك حاجة ماسة لتطويرها ألنها تساعد الفرد على وتنميتها لمواجهة الحياة والتعا

التكيف مع ذاته ومجتمعه، وتجعله قادًرا على تحمل المسئوليات ومقابلة التحديات التي يفرضها 
عليمية العمرية والتالعصر الذي يحياه، والتفاعل اإليجابي مع الحياة، بما يتناسب مع المرحلة 

 لدراسية.دمجها في المناهج ا وضرورة

وتؤكد االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج على ضرورة تقديم مهارات التعليم المطلوبة 
للحياة والعمل وللتعليم، كما أكدت ذلك العديد من الدراسات التي اهتمت بإعداد البرامج لتنمية 

 ( 3ص م،2012الجدي،)تنميتها. المهارات الحياتية وأشارت إلى أهميتها وضرورة 

لبة ططبقت على  فمنها ماالدراسات السابقة في المهارات الحياتية وتنوعت تعددت  
  ،(م2012)ودراسة األغا  ،(م2013)ودراسة البدي (م2005)اللولوالمرحلة األساسية كدراسة 

على   ،(م2011)ودراسة الغامدي  ،(م2014)بينما أجريت دراسة سالم (،2013م)ودراسة الجدي
 هدهودال دراسةمثل طبقت على طالب المرحلة الثانوية  ومنها ماسية العليا طالب المرحلة األسا

لى طالب الجامعة مثل دراسة ( ، ومنها ما طبقت ع2010مودراسة وافي ) ،(م2013)والسعايدة
ومنها ما (2011أنشطة تعليمية مثل دراسة الغامدي )استخدمت  ومنها ما( م 2007) السيد

أما  (2013ودراسة النجار ) (2015مثل دراسة الديب) (شارك -زاوج -فكر)استراتيجية استخدم 
المرحلة  وطبقت على طالب (شارك -زاوج -اكتب -فكر)الدراسة الحالية فقد استخدمت استراتيجية 

 .األساسية

الحاجة الماسة إلى استخدام استراتيجية من استراتيجيات  الباحثة ترى في ضوء ما سبق
ل يمتلك مهارات جي حتى ينشأرك( في التعليم شا -زاوج -اكتب -فكر) يةالتعلم النشط كاستراتيج

الحياة،  على التكيف مع اعلى اإلبداع واالبتكار، وقادرً  افي المجتمع قادرً  يكون فعاالً ل حياتية؛
 على التغلب على المشكالت المستقبلية.  اوقادرً 
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 التي االستراتيجيةالموضوع من خالل هذه  في هذاأن يكون بحثها  ارتأت الباحثةولذلك 
 هموتفاعلهم وتعاونتعمل على تنمية المهارات الحياتية من خالل مشاركة الطالب في النقاش 

 ألفكار غيرهم. بعضهم واحترامهموقدرتهم على التعامل مع 

للالجئين لتدريس مبحث الدولية الغوث وكالة ومن خالل عمل الباحثة معلمة في مدارس 
ات يفتقرون إلى المهار  طالبالبية اإلسالمية لطالب المرحلة األساسية الحظت الباحثة أن التر 

الحياتية التي ال بد وأن يمتلكها كل طالب في هذه المرحلة الحساسة من حياته كمهارة اتخاذ 
القرار، حل المشكالت، حسن التعامل مع اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، المحافظة على الممتلكات 

ربية مجتمعه وحيث أن مادة الت سالمية المرغوبة فين الشخصية اإلحتي يستطيع أن يكو    لعامةا
ووحدة الفكر والتهذيب( بيئة خصبة لتنمية هذه  ،سالمية وخاصة وحدتي )الحديث الشريفاإل

شارك( من دور في تنمية هذه المهارات فقد رأت  -زاوج–اكتب -المهارات وما الستراتيجية )فكر
الباحثة أن توظيف هذه االستراتيجية في تدريس مبحث التربية اإلسالمية يعمل على تنمية المهارات 

مما دعا الباحثة إلى تناول هذه المشكلة بالدراسة  الحياتية لدى طالب الصف الخامس األساسي
 المشكلة بالسؤال الرئيس التالي:وحددت 

سالمية على في تدريس مبحث التربية اإل شارك( –زاوج  –اكتب-فكرما أثر توظيف استراتيجية )
 تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف الخامس األساسي؟  

 سئلة الفرعية التالية:ويتفرع عن السؤال الرئيس األ

ارك( في مبحث ش –زاوج –اكتب-فكرما المهارات الحياتية المراد تنميتها عند توظيف استراتيجية ) -1
 ؟األساسي الخامس الصف طالب لدى سالميةالتربية اإل

شارك( التي تعمل على تنمية بعض  –زاوج  –اكتب -ما المالمح األساسية الستراتيجية )فكر -2
 لدى طالب الصف الخامس األساسي؟ المهارات الحياتية

بين متوسطي درجات الطالب   a)> (0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -3
لبيئي، افي المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المهارات الحياتية في البعد )االجتماعي، 

 ، الصحي(؟العلمي
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 فرضية الدراسة:
( بين متوسطي درجات  a> 0.05إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة 

التجريبية والضابطة في اختبار المهارات الحياتية في البعد )االجتماعي،  في المجموعتينالطالب 
 العلمي، الصحي(. ،البيئي

 أهداف الدراسة:
ي تدريس ف شارك( –زاوج  –اكتب -معرفة أثر توظيف استراتيجية )فكرتهدف هذه الدراسة 

طالب الصف الخامس  الحياتية لدىسالمية على تنمية بعض المهارات التربية اإل مبحث
 األساسي. وذلك من خالل النقاط التالية:

 الصف الخامس األساسي.  الالزمة لطالبتحديد المهارات الحياتية  .1
 التعرف على المالمح األساسية لالستراتيجية. .2
سالمية شارك( في تدريس مبحث التربية اإل – زاوج-اكتب-التعرف على أثر استراتيجية )فكر .3

على تنمية بعض المهارات الحياتية )االجتماعية، البيئية، العلمية، الصحية( لدى طالب 
 الصف الخامس األساسي. 

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

حديثة  تتضمين المناهج استراتيجيا فلسطين إلىرشاد القائمين على تطوير المناهج في إ .1
 األساسية. في المرحلةتنمي المهارات الحياتية لدى طالب الصف الخامس 

 جل تدريبهمأشراف التربوي إلى عقد دورات تدريبية للمعلمين من إلتوجيه العاملين في حقل ا .2
 على المهارات الحياتية الواردة في المنهاج المقرر وطرائق تدريسها.

من  ةمرحلة األساسية إلى االهتمام بالمهارات الحياتيسالمية في التحفيز معلمي التربية اإل .3
 سالمية.خالل تدريس مبحث التربية اإل

-كرفعلى تنمية المهارات الحياتية لديهم عن طريق استخدام استراتيجية ) مساعدة الطلبة .4
 شارك(. –زاوج  –اكتب

 حدود الدراسة:
 :عيو الموض الحد -أ
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 فكر والتهذيب في كتاب التربية اقتصرت الدراسة على وحدتي الحديث الشريف وال
سالمية "الجزء الثاني" المقرر على طلبة الصف الخامس األساسي في فلسطين خالل اإل

 .2015/2016العام الدراسي 
  الصف الخامس األساسي الالزمة لطالباقتصرت الدراسة على بعض المهارات الحياتية. 
 الحد الزماني: -ب

  م.2016الثاني من العام جرت هذه الدراسة في الفصل الدراسي 
 الحد البشري: -ت

 ينة من طالب الصف الخامس األساسيطبقت هذه الدراسة على ع. 
 

 الحد المكاني: -ث
  غوث ال التابعة لوكالةفي مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية "د" طبقت هذه الدراسة

 بمدينة غزة.

 مصطلحات الدراسة:
 الستراتيجية: -

التعليمية تتضمن الطرائق والتقنيات واإلجراءات التي "خطة منظمة من أجل تحقيق األهداف 
معة القدس ات المتاحة.")جااألهداف المحددة في ضوء اإلمكان يتخذها المعلم لتحقيق

 (183م، ص2010المفتوحة،

جراءالمعلم  بأنها: كل ما يستخدمه االستراتيجية إجرائًيا وتعرف الباحثة ات من طرائق وا 
بطريقة  ،أو تنمية مهارة ماخبرة في موضوع معين  علم على اكتسابالمتمن أجل مساعدة وتقنيات 

 .يث يحدد الهدف النهائي من التعلم، بحمخططة ومنظمة ومتسلسلة

 شارك(: –زاوج  – اكتب-فكراستراتيجية ) -

ة على حركالتي تعتمد حدى استراتيجيات التعلم النشط إهي  م(2012أبو رجب ) ويعرفها
ب من لدى الطال األنشطة التعليمية وتهدف لتنشيط وتحسين ما في طالبوتفاعل ومشاركة ال

 .برات سابقةمعارف وخ

يجيات بأنها احدى استرات ا( إجرائيً شارك-زاوج-اكتب-استراتيجية )فكر وتعرف الباحثة
والفكر والتهذيب  ،التعلم التعاوني النشط، التي اعتمدتها الباحثة في تدريس وحدتي الحديث الشريف
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التربية اإلسالمية لطالب المجموعة التجريبية في الصف الخامس األساسي من عينة في مبحث 
 البحث، وتهدف لتنشيط وتحسين وتنمية ما لدى طالب الصف الخامس من معارف وخبرات سابقة

 تسير التي ،دريسومهارات حياتية، وتعتمد على أن يكون المتعلم نشًطا وفاعاًل أثناء الت وقدرات
 (.المشاركة- المزاوجة- الكتابة-التفكير) متتالية تخطوا أربع وفق

: نظام من الحقائق والمعايير والقيم اإللهية الثابتة، والمعارف اإلسالمية مبحث التربية -
والخبرات اإلنسانية المتغيرة النامية التي تهدف إلى إيجاد الشخصية اإلسالمية المهتدية 

 )جامعة القدس اجتماعي لترقية األرض وفق منهج اهلل تعالى. إطارالتي تعمل في 
 ( 10م، ص2009المفتوحة،

المقرر  الكتاب :مبحث التربية اإلسالمية للصف الخامس األساسي بأنهوتعرف الباحثة 
على طلبة الصف الخامس األساسي ويقسم إلى عدة وحدات وهي: وحدة القرآن الكريم، 

 بوية، والعقيدة اإلسالمية، والفقه، والفكر والتهذيب.والحديث الشريف، والسيرة الن
 :المهارة -

قدرة الفرد على أداء أنواع من المهام العلمية بكفاءة عالية بحيث يقوم الفرد بالمهمة بسرعة  
 (15م، ص 2005وبدقة واتقان مع اقتصاد في الوقت والجهد. )اللولو،

قان من القيام بمهام علمية بدرجة عالية من اإلت الفردتمكن  المهارة إجرائًيا بأنها وتعرف الباحثة
 .وبسرعة واقتصاد في الوقت

 :المهارات الحياتية -

رفة والقدرة "الرغبة والمع :ت الحياتية فمنهم من عرفها بأنهااختلف العلماء في تعريف المهارا 
جراء تعديالت إاعية أو مواجهة تحديات يومية أو على حل مشكالت حياتية شخصية واجتم

                                ( 182م، ص 2010،ات في أسلوب ونوعية حياة الفرد.")عياد وسعد الدينوتحسين

ب مجموعة المهارات التي ينبغي على طال :بأنها المهارات الحياتية اجرائًياوتعرف الباحثة  
ف الحديث الشريدراكها من خالل دراستهم لمحتوى وحدتي ا  الصف الخامس األساسي تعلمها، و 

ن سالمية، حتى يتمكنوا من ربطها بشؤون حياتهم المختلفة، مفكر والتهذيب في مادة التربية اإلوال
مهارات اجتماعية، وعلمية، وبيئية، وصحية تسهم في تعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف 

 مواقف الحياة.
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 :وحدة الحديث الشريف -

سالمية المقرر على طالب الصف الخامس األساسي وحدة الثالثة من كتاب التربية اإلال  
 :يه م "الجزء الثاني" ويتكون من ثالثة دروس تضم ثالثة أحاديث شريفة 2015والمطبوع عام 

 .من ثمار اإليمان "، ودرس "المؤمن أمره كله خير"" ودرس، مسلم الحق""ال درس

 : وحدة الفكر والتهذيب -

سالمية المقرر على طالب الصف الخامس األساسي وحدة السادسة من كتاب التربية اإلال
 ، و"سنن المسجد وآدابه" وهي: م "الجزء الثاني" ويتكون من خمسة دروس2015والمطبوع عام 

 ."تحريم الغش" شكر النعم"،"طيب"، "زيارة المريض"، "الكالم ال

 :الصف الخامس األساسي  -   

تراوح ، وتاألول إلى الصف العاشرأ من الصف أحد صفوف المرحلة األساسية والتي تبد
 .( سنة11-10أعمار تالمذة الصف الخامس ما بين )
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري
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 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

ألول المحور اتناولت الباحثة في هذا الفصل عرًضا مفصاًل لمحاور الدراسة والتي تتضمن 
 -اكتب –لتعلم التعاوني، استراتيجية )فكرالنظرية البنائية، ومفهومها، ومصادرها، ا ويتضمن:

شارك(، مفهومها، نشأتها،  خطواتها، مميزاتها، أهميتها، ودور المعلم، ودور الطالب فيها،  –زاوج
 ياتية،المهارات الحالمحور الثاني ويتضمن: ، يجية في تنمية المهارات الحياتيةو دور االسترات

مفهومها، وتصنيفاتها، وخصائصها، والعوامل المؤثرة في اكتسابها، وأساليب تنميتها، وأهميتها، 
 :يتضمنو  المحور الثالث ودور المناهج في تنمية المهارات الحياتية، ثم تناولت الباحثة بالدراسة

ائية لطالب لنموأهدافه العامة والخاصة بالمرحلة األساسية، والخصائص ا ،سالميةمنهاج التربية اإل
 . سالميةرات الحياتية من خالل التربية اإلالصف الخامس األساسي، وتنمية المها

: المحور األول:  استراتيجية فكر، اكتب، زاوج، شارك أولا
 النظرية البنائية: -أ

م والتعلم، وفحوى في رؤيته لعمليتي التعلي ًسال العقدين الماضيين تحواًل رئيشهد البحث التربوي خال
ذلك هو التحول من التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم المتعلم، مثل متغيرات 
المعلم )شخصيته، حماسه، تعزيزه( وبيئة التعلم، والمنهج، ومخرجات التعلم، وغير ذلك من 

قل وخاصة ما يجري داخل ع ؤثر في المتعلم،العوامل، إلى التركيز على العوامل الداخلية التي ت
ه، ر مثل: معرفته السابقة، سعته العقلية، نمط معالجته للمعلومات، دافعيته للتعلم، أنماط تفكي المتعلم

بـــــالتعلم " أي أنه تم االنتقال من "التعلم السطحي" إلى ما يسمى ،أسلوب تعلمه وأسلوبه المعرفي
 قي للتعلم"."التوجه الحقي ذي المعنى"، أو

ويع رف التعلم ذو المعنى بأنه التعلم الذي يقوم فيه المتعلم بدمج المعلومات والخبرات الجديدة في 
 ( 395ص  م،2010بنائه المعرفي.)جامعة القدس المفتوحة،

حاللها constructivismوقد واكب ذلك التحول ظهور ما سمي بالنظرية "البنائية"  محل  وا 
 .cognitivist" "المعرفية والنظرية behaviorismالنظرية "السلوكية" 

 مفهوم النظرية البنائية: -ب
لت حيث خ ،في حد ذاته إشكالية عويصة للبنائية يعدإن البحث عن معنى أو تعريف محدد 

المعاجم الفلسفية والنفسية والتربوية من إشارات للبنائية باستثناء المعجم الدولي للتربية الذي عرفها 
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ا: "رؤية في نظرية التعلم، ونمو الطفل، قوامها أن الطفل يكون نشًطا في بناء أنماط بما يفيد أنه
 (17م، ص2003زيتون وزيتون، )". التفكير لديه، نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة 

( أن بعض منظري البنائية حاولوا تعريفها على أنها 23م، ص 2002ويرى المومني )
إعادة بناء المتعلمين لمعاني جديدة داخل سياق معرفتهم اآلنية مع خبراتهم "عملية استقبال تحوي 

لبناء فهمهم  التي تفترض حاجة المتعلمينعلقة بالتعلم، السابقة وبيئة التعلم، أو هي الفلسفة المت
 الخاص على أفكار جديدة".

ادة إع( أن البنائية عملية استقبال تنطوي على 115م، ص2006ويرى السعدني وعودة ) 
بناء المتعلم معان جديدة داخل سياق معرفته اآلنية وخبراته السابقة وبيئة التعلم، حيث تمثل كل 

 من خبرات الحياة الواقعية، والمعلومات السابقة باإلضافة لبيئة مناخ التعلم.

ها رف ما نعرف". ولقد عرفبأنها "نظرية معرفة استخدمت لشرح عملية كيف نع رفعَّ تُ و 
نها "توجه فلسفي يفترض أن التعلم يحدث داخليًا عند المتعلم؛ حيث أنه هو الذي يبني بأ الخليلي

م، 1997المعرفة عن طريق إعادة تشكيل بنيته الفكرية والمعرفية". )الخليلي، وحيدر، ويونس، 
 (65ص 

ار ألنها تتوافق مع ما تنص عليه األفك ؛مع التعريفات السابقة تتفق الباحثةمما سبق 
لنظرية ن اإ، حيث واألنثروبولوجيانفس النمو  وعلم ،ة من مجاالت علم النفس المعرفيالمستقا

ها يستطيع التي من خاللبناء المعلومات الخاصة بالمتعلم البنائية هي فلسفة تربوية تقوم على 
التعامل مع هذه الخبرات على أنها مكونات داخلية، فلكل شخص معارفه وخبراته الشخصية 

يمتلكها وأن المتعلم يكون معرفته بنفسه إما بشكل فردي أو مجتمعي، بناء على الخاصة التي 
واء التي يكتسبها من خالل تفاعله مع عناصر البيئة المختلفة سعارفه الحالية وخبراته السابقة، م

مادية أو اجتماعية حيث يقوم المتعلم بانتقاء وتحويل المعلومات وتكوين الفرضيات واتخاذ القرارات 
 تمًدا على البيئة المفاهيمية التي تمكنه من القيام بذلك.مع

 الفكر البنائي أنه يشمل كاًل من البنية المعرفية والعمليات العقلية التي تتم وتعرف الباحثة
 بحوزة المتعلم أو إضافة معلومات م يحدث نتيجة تعديل األفكار التيداخل المتعلم، وأن التعل

و موجود من أفكار لديه، وهي تؤكد في أساسها على الدور النشط جديدة، أو بإعادة تنظيم ما ه
للمتعلم في وجود المعلم الميسر والمساعد على بناء المعنى بشكل سليم في بيئة تساعد على 

 التعلم.



16 
 

                                                              أربعة عناصر هي:                                        مفهوم النظرية البنائية يشتملأن  ترى الباحثةومما سبق 

 .بيئة التعلم بما تحتويه من متغيرات متعددة.1

 .التراكيب المعرفية السابقة )الخبرات المعرفية( الموجودة لدى المتعلم.2

 .المعرفة التي يتعرض لها المتعلم في الموقف التعليمي الراهن.3

 ي عمليات التعلم..اللغة عنصًرا مهما ف4

 مصادر الفلسفة البنائية -ت
وتطورها عند  في نمو المعرفة هجان بياجيتنطلق الفلسفة البنائية من البحوث التي قام بها العالم 

بوضع نظرية حول النمو المعرفي لدى األطفال، وهذه النظرية تناولت  بياجيهنسان، حيث قام اإل
، ويطلق (ول من النظرية )الحتمية المنطقيةجانبين بينهما عالقة وثيقة، يطلق على الجانب األ

 (17م، ص 2010)أبو غالي،. )البنائية المعرفية( على الجانب اآلخر

ى أربع التي صنفها إللنمو المعرفي للطفل على مراحل ا بياجيهوالحتمية المنطقية تقوم عند  
 مراحل هي:

 مرحلة التفكير الحس حركي. -1

 مرحلة ما قبل العمليات. -2

 مرحلة العمليات العيانية. -3

 (84-78ص ص م، 2002 عفانة،)     مرحلة العمليات الشكلية. -4

فيهتم ببناء المعرفة، حيث يرى أن الفرد يقوم ببناء  بياجيهأما الجانب الثاني لنظرية 
المعرفة من خالل تفاعله النشط مع البيئة التي يوجد بها، وال يكتسب تلك المعلومات والمعارف 

 (50م، ص2003عن طريق الحفظ والتلقين. )مكسيموس، 

اه أن دفلسفي، مؤ  المصدر األولوتنطلق النظرية البنائية من ثالثة مصادر تاريخية:    
ة نوعية ول إلى نظرية تربويالنظرية العامة للمعرفة يمكنها تزويدنا بخلفية تساعدنا في الوص

والمحامين هو انعكاس الخبرة من ذوي المهن كاألطباء  والمصدر الثاني( وتطبيقها، )خاصة
لذي ا المصدر الثالثمنهم، أما  مساعدتهم والتعلموغيرهم على هؤالء الذين ينشدون  والمعلمين
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مجتمع البحث المهني( الذي استهدف ميالد النظرية والتطبيق على نحو زادها )هو صدر حديثًا 
 (  12م، ص2000ارتباًطا وتماسًكا. )صبري وتاج الدين ،

وتركز النظرية البنائية على أن يكون المتعلم هو العنصر الفعال في عملية التعلم، وتؤكد على 
فهم من خالل الدور النشط للتالميذ في عملية التعلم، وتوظيف ما التعلم ذي المعنى القائم على ال

 تعلموه وهذا النمط من التعلم هو التعلم النشط.

 التعلم النشط -ج
على  (184م، ص2010) من أهم التعريفات الدقيقة لمفهوم التعلم النشط ما طرحه المربي بدوي

 )بدالً  أو ممارسة المادة أثناء الموقف التعليمي. ويعمل المعلم كموجه Doingأنه ممارسة العمل 
على دور المحاضر(، ويقوم الطالب خالل عملية التعليم ببناء اكتشافاتهم الخاصة  من االقتصار

 حول المادة. النقطة الرئيسة هنا تكمن في تغيير بؤرة التركيز من التدريس إلى التعليم.

( بأنه واحدة من طرائق التعلم الطبيعي أو التعلم بالفطرة، والتي 6م، ص 2009كما تعرفه شهاب )
ينتهجها الصغار والكبار على حد سواء في حياتهم اليومية. وهذه الطريقة تشجع التفاعل والتعاون 
بين الطفل والمتعلم انطالًقا من فهم حاجات الطفل المتنوعة والتي تعنى بكافة نواحي نموه وتطوره. 

الطفل من االستقاللية في التعلم، والقدرة على حل المشكالت الحياتية، والمشاركة في  وهي تمكن
 اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.

( بأنه طريقة تعلم وتعليم في آن واحد يشترك فيها الطلبة 33م، ص 2006ويعرفه سعادة )
ة الدراسة، السليم لماد يجابي والتفكير الواعي والتحليلشطة متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإلبأن

حيث يتشارك المتعلمون في اآلراء في وجود المعلم الميسر لعملية التعلم مما يدفعهم نحو تحقيق 
 أهداف التعلم.

 ملالتعلم النشط إجرائًيا بأنه: عبارة عن تحمل الفرد للمسؤولية، كي يع وتعرف الباحثة
نفسه، ويطور عادات عقلية ومهارات حياتية، ويركز على عمليات التعلم أكثر من التركيز على 
نتائج التعلم، ويؤكد على الدور اإليجابي والفاعل للمتعلم في الموقف التعليمي، وذلك من خالل 

الستماع اممارسته العديد من األنشطة الفردية والجماعية التي تتوفر بها عناصر التعلم النشط، وهي 
وية مل: جميع الممارسات التربوالتفكير والتحدث والقراءة والكتابة والمشاركة، وبذلك فهو يش

جراءات التدريسية التي تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وتعظيمه من خالل العمل والبحث، واإل
جاهات، توتكوين القيم واالواعتماده على ذاته في الحصول على المعلومات،  واكتساب المهارات 

 استراتيجية التعلم التعاوني.ومنها استراتيجيات التعلم النشط،  تتعددو 
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 التعلم التعاوني:  -ح
ْثِم َواْلُعْدَواِن َواَل َتَعاَونُ  ۖ  ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبر  والتقوى : يقول اهلل تعالى في كتابه العزيز  ۖ  وا َعَلى اإْلِ

 [ 2المائدة:  ]﴾. يُد اْلِعَقاِب ِإنَّ اللََّه َشدِ  ۖ  َواتَُّقوا اللََّه 

ومن متعلم  وكفاءته، علمقائم على الم لقد تغيرت فلسفة وأهداف التعلم من تعلم تقليدي
سلبي يعتمد على ما يقدمه المعلم له، إلى تعلم يعتمد ويرتكز حول المتعلم، والذي يقوم اآلن بدور 
فاعل في عملية التعلم، فعلى المتعلم اآلن أن يتفاعل مع ما يسمع ويشاهد حتى يقوم بالمالحظة 

مي، فهذا دور قيق الهدف التعليتحليصل بصورة فعالة إلى  ؛فسير والمقارنة واكتشاف العالقاتوالت
جًدا يتيح للمتعلم أن يكتسب الكثير من القدرات والمهارات المختلفة ومن هذا المنظور أصبح  مهم

  حديثة تعلم جياتاستراتييتجه إلى تبني  ملية التعليم من تربويين وباحثيناهتمام القائمين على ع
ا عن الحقائق والمعارف وهذا النوع من التعلم هو تجعل من المتعلم مفكًرا وناقًدا ومفسًرا وباحثً 

التعلم النشط الذي يجعل من المتعلم مشارًكا بفاعلية في العملية التعليمية، ويجعله يعمل ويفكر 
فيما يعمله، أما األسلوب التقليدي فال يؤدي إلى التعلم ذي المعنى، بل إلى االستماع السلبي من 

 (.  58م، ص  2015الفردية )الديب، قبل الطالب، وعدم مراعاة الفروق

ويعد التعلم التعاوني أحد أهم استراتيجيات التعلم النشط ذي المعنى، وذلك بوصفه عملية 
تعلم بديلة لنظام التعلم التقليدي حيث يتم تكوين مجموعات تعلم صغيرة لكي يعمل المتعلمون سوًيا 

ذلك على  الفرد بإثارة ألنه كلما تعلم انعكسبغرض تحقيق أقصى فائدة تعليمية ممكنة، وهنا يتعلم 
 (.224م، ص 2003)زيتون وزيتون،  تحصيله.

استجابة لالتجاهات الفلسفية الداعية إلى جعل المتعلم هو محور العملية التعليمية، ظهرت 
م، 2008عطية،  محسن)التعاوني.  ديثة من بينها استراتيجية التعلماستراتيجيات وطرائق تدريس ح

فقد أولى التربويون اهتماًما متزايًدا في السنوات األخيرة لألنشطة والفعاليات التي  ،(145ص 
تجعل المتعلم محوًرا لعملية التعلم والتعليم، ومن أبرز هذه النشاطات استخدام أسلوب التعلم 

 التعاوني.

 مفهوم التعلم التعاوني: -خ
"نشاط تفاعلي بين الطالب في  ( التعلم التعاوني بأنه187م، ص 2008األغا )و اللولو  يعرف

عداده تحت مجموعات صغيرة في موقف )تعليم راقبة شراف وتوجيه ومإي تعلمي( تم تخطيطه وا 
 المعلم لتحقيق مهمة محددة ذات أهداف واضحة".
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( Christison,1990تعتبر) (148-147ص ص م،2010)ويوسف األحمد نقاًل عن و
  هميث يقوم بتقسيمحطالبه أسلوب التعلم التعاوني من األساليب غير المباشرة التي يتبعها المعلم مع 

إلى مجموعات عمل تعاونية، ويتبادل األفراد داخل كل مجموعة األفكار واآلراء المطروحة ويقومون 
 لطالب. امن قبل  بتقويم اآلراء المطروحة واتخاذ القرارات الجماعية المناسبة في فهم الموضوع

 استراتيجية تدريس( التعلم التعاوني على أنه "224م، ص  2003زيتون )و ويعرف زيتون   
تتضمن وجود مجموعة صغيرة من الطالب يعملون سوًيا بهدف تطوير الخبرة التعليمية لكل عضو 

 فيها إلى أقصى حد ممكن".

م التي التعل تراتيجيات"أحد أس( التعلم التعاوني بأنه 723م، ص  2004)ويعرف إبراهيم 
تتطلب من الطالب العمل في مجموعات صغيرة لحل مشكلة ما، أو إلكمال عمل أو مهمة بعينها، 

 أو لتحقيق هدف سبق تحديده".

ويعد هذا التعلم توجًها تربوًيا، اهتمت به الدراسات الحديثة اهتماًما خاًصا، ودعت إلى 
( فقد 2م، ص  2006، )نصراهللتي يؤثرها على السلوك والتعلم.التطبيقه، وذلك للتأثيرات الجانبية 

أولى التربويون اهتماًما متزايًدا في السنوات األخيرة لألنشطة والفعاليات التي تجعل المتعلم محوًرا 
لعملية التعلم والتعليم، ومن أبرز هذه النشاطات استخدام أسلوب التعلم التعاوني والذي يعني" 

مجموعات وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون به متعاونين ومجتمعين مما يعود ترتيب الطالب في 
بفوائد عديدة على الطلبة، كما أن التعلم يحدث في أجواء خالية من التوتر والقلق ترتفع فيها دافعية 

 (.22م، ص 2002الطلبة بشكل كبير")مرعي والحيلة، 

يعمل  يعد المعلمون الدروس بحيث اهالتعلم وفي استراتيجياتعاوني أحد علم الت  ويعد الت  
ركة تحقيق أهداف مشت علىة تعلمهم إلى أقصى حد فيعملون الطالب مع بعضهم البعض لزياد

 (.225م، ص 2005)أبو النصر والجمل، 

عاوني من الطرق التي تسعى لتنظيم عمل الجماعة، بهدف تعزيز التعلم، علم الت  ويعد الت  
خالل تنظيم بنائي دقيق لكيفية تعامل المتعلم مع غيره من وتنمية التحصيل الدراسي، من 

 (.32م، ص2012المتعلمين، واشتراكهم مًعا من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف )أبو غالي، 

( التعلم التعاوني بأنه" استراتيجية من 145م، ص 2008عطية )إبراهيم ويعرف 
فراد المجموعة ادل المسئولية في التعلم بين أاستراتيجيات التدريس التي تقوم على أساس التعاون وتب

 التعاونية، وتفاعلهم مع بعضهم، والتكامل فيما بينهم وصواًل إلى التعلم المنشود."
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يستند التعلم التعاوني إلى تقليد تربوي يؤكد على التفكير الديمقراطي والممارسة الديمقراطية   
رات هدف نموذج التعلم التعاوني تحقيق تأثيوعلى التعلم النشط، وعلى السلوك التعاوني، ويست

تعلمية أبعد من التعلم األكاديمي، وخاصة تنمية وتحسين التقبل داخل الجماعة والمهارات 
 ( 121م، ص 1999 )جابر، االجتماعية والجماعية.

عاوني على أساس تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة يكون عدد أفرادها علم الت  وُيبنى الت  
طالب يمارسون نشاًطا تعليمًيا يرمي إلى تحقيق هدف أو أهداف تعليمية واجتماعية ( 6- 4)

عاوني م الت  علتتصل بهم كأفراد أو مجموعات بطريقة أفضل من مجموع أعمالهم الفردية. ويقوم الت  
ة ال، وزيادة ثقة المتعلم بنفسه، تنمية القيم االجتماعيعلى عدة أسس منها: جعل المتعلم نشط وفع  

االحترام المتبادل وتقدير وجهات نظر اآلخرين مما يؤدي إلى تبادل اآلراء وتفاعلها، ومنح الطلبة و 
ار تاحة الفرصة للطلبة الختبار أفكارهم من خالل موازنتها بأفكا  ، و فرصة للتعبير عما في أنفسهم

 (.82م، ص 2009اآلخرين. )الطيب،

تقسيم  الذي يتم من خاللالصفي النشط نوع من التعلم  أن التعلم التعاوني وترى الباحثة
طالب الصف إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة بحيث تضم مختلف المستويات التحصيلية 

 ؛شراف وتوجيه المعلم بحيث يتعاون طالب المجموعة الواحدةإضعيف( تحت -متوسط–ع )مرتف
ًضا وتنمية تعليم بعضهم بعل مسؤولية مهم وتحم  لتقوم بإنجاز مهام أكاديمية محددة بهدف زيادة تعل  

 مهارات حياتية وقيم اجتماعية.

وهناك أشكال عديدة ومتنوعة للتعلم التعاوني، وهذه األشكال تتفق فيما بينها على أنها 
لجماعي فرق التعلم ااألشكال ) تتيح للمتعلمين فرصة العمل مًعا في مجموعات تعاونية. من هذه

م على هناك عدة استراتيجيات تقو و حث الجماعي، الطريقة البنيوية(. وفرق التعلم مًعا، طريق الب
النظرية البنائية وتؤكد على الدور النشط للمتعلم أثناء التعلم، من خالل مشاركة الطالب الفكرية 

 (34م، ص2004أبو عطايا، )ألنشطة. اوالفعلية في 

ة التعلم التعاوني ستراتيجيية اومن بين استراتيجيات التعلم األكثر ارتباًطا بالنظرية البنيو 
 . ةتالياالستراتيجية في الصفحات ال هذه الباحثة توضحشارك( و -زاوج -اكتب -)فكر

 (شارك-زاوج -اكتب -استراتيجية التعلم )فكر -د
من أفضل الطرق التي تعمل على جذب انتباه الطالب،  درسعملية طرح أي سؤال أثناء التعتبر 

ى الفهم الجيد واكتساب معارف جديدة، عادة ما يطرح المعلم سؤااًل كما أنها تعمل على الوصول إل
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على الطالب دون أن ينتظر بضعة ثواني ليفكر الطالب في اإلجابة، وينادي طالب بعينه دون 
 اإلجابة.اآلخرين ليقدم اإلجابة عن السؤال، ويوقف الطالب اآلخرين عن المشاركة في 

هي استراتيجية  صفاستخدمها المعلم في الولذلك وجد أن أفضل استراتيجية 
 ضعالطالب بنها تجعل المعلم يمنح إألنها طريقة سهلة اإلجراء حيث  ؛فكر/اكتب/زاوج/شارك

دقائق، وقد تطورت استراتيجية  5إلى  ثوان   10ل المطروح على الطالب من في السؤا وا، ليفكر ثوان  
الب مت هذه االستراتيجية لتمد الطم  ، وصُ ( تحت مظلة التعلم التعاونيشارك-زاوج– اكتب-فكر)

)بغذاء الفكر( نحو الموضوعات المقدمة لهم، حيث تكسبهم القدرة على صياغة األفكار الفردية 
ال، ليحسن جابة للسؤ إة من الوقت لكل طالب للتفكير في والهدف منها إعطاء فرص ،والمشاركة بها

تطرح  لى التفكير فيما يتعلق بالمفاهيم التيمن نوعية استجابات الطالب، ويصبحون أكثر قدرة ع
أثناء الدرس، لذلك تعتبر هذه االستراتيجية من أكثر استراتيجيات التعلم التعاوني شيوعًا، وأسهلها 

 ،افةك في اإلجراءات، وأكثرها مرونة ألنه يمكن استخدامها في مستويات التفكير والمراجعة والنقد
    (312م، ص 2006 ،)الديبخطواتها. وتتميز ببساطة 

استراتيجية مناقشة تعاونية طورت من قبل فرانك ليمان وزمالئه في جامعة  كما أنها تعد         
م نمت في ظل التعلم التعاوني وبحوث زمن االنتظار، وقد أشار أبو 1981ماري الند في عام 

نه يتم دمج ( ألاركش- زاوج-فكررجب أن هذه االستراتيجية كثيًرا ما يعبر عنها باستراتيجية )
أبو ) فكير.التيتم دمجها في الخطوة األولى، خطوة  –اختيارية -الخطوة الثانية خطوة الكتابة وهي 

 (17-16ص م، ص2012رجب، 

ن شارك( هي استراتيجية منبثقة ع- زاوج-اكتب-فكروتشير الباحثة أن استراتيجية )
( ومن االستراتيجيات المعدلة لها؛ لذلك ترى الباحثة أن كل ما يكتب شارك-زاوج-فكراستراتيجية )

أمور و  فيها،شارك( من خصائص، وفوائد، وأهداف، ودور المعلم - زاوج-)فكرعن استراتيجية 
 شارك(.– زاوج-اكتب– فكر)استراتيجية أخرى توضحها يعبر تعبيًرا واضًحا عن 

( من استراتيجيات نموذج مجموعة النقاش شارك-زاوج  –اكتب  –وتعد استراتيجية )فكر       
طريقة من طرائق التعلم التعاوني، إذ يقوم المعلم باختيار  الطريقة البنيوية وهيالتي تندرج من 

المحتوى المناسب وعليه يتم إعداد درس كامل وصياغة األهداف المعرفية والتعاونية التي تشكل 
م، 2008ي ،سعادة وعقل وسرطاو )وترتيبها. بعات األنشطة القاعدة التي على أساسها يتم اختيار تتا

 (.238ص 
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د ( تعشارك-زاوج -اكتب-فكر( أن استراتيجية )153م، ص 2010) ويرى األحمد ويوسف       
عات في يجابي بين أفراد المجمو عاوني الذي يعتمد على التفاعل اإلاحدى استراتيجيات التعلم الت

 األهداف المطلوبة. ضوء أنهم يعملون جميًعا لتحقيق

نه يعتمد أل ؛إن إتباع هذا النمط في التعليم يعد من الخطوات المهمة لتعزيز العملية التعليمية 
والتعاون فيما بينهم وتبادل األفكار واآلراء من أجل فهم أفضل للمادة  الجماعي للطالبالعمل 

 التعليمية. 

- زاوج- اكتب-فكرأن استراتيجية ) Wald& Michel (2000،91ويشير والد وميشيل )       
تابة وكجميع إجراءات الدرس من مناقشات ( تعد نمط فعال في تغيير الرأي القائل بأن شارك

تاحة للطلبة إة جماعية، ففي هذه االستراتيجية عادة الوصف والسرد تتطلب أن تتم في مواقف كليا  و 
 للتفكير بشكل أطول.

وتعمل  ،المعلم بشرح معلومات أو مهارات للطلبةوتستخدم هذه االستراتيجية عقب قيام 
 شارك( على التغلب على مشكلتين هما: –زاوج  –اكتب  –استراتيجية )فكر 

ه نيكون عدد الطالب الذين يجيبون ع، عادة ما طلبة الصفل عندما يطرح المعلم سؤااًل  -أ
طالب  5-4ب فإن من التي يقل عدد الطالب فيها عن أربعين طال صفوف في المحدوًدا، فمثاًل 

 .%10من الكالم الذي يؤديه المتعلم، أي حوالي % 75ب يقومون 

إلقاء السؤال فإن المعلم العادي ينتظر أقل من ثانية واحدة قبل مناداته على الطالب،  عند-ب
جابة فإن اآلخرون يتوقفون عن تقديم إجاباتهم. وبذلك نتوصل مجرد أن يبدأ الطالب األول في اإلوب

 األسس التي تقوم عليها هذه االستراتيجية ما يلي: أنإلى 

 (27م، ص2012)أبو رجب، المشاركة مرحلة-3 المزاوجة   مرحلة-2 التفكير     مرحلة-1

تناسب شارك(  – زاوج-( أن استراتيجية )فكر 125م، ص 2005وترى لطف اهلل )
مكانات بالدنا المتاحة وتتالءم أيًضا وأهداف معظم المواد ظروف  الدراسية. وا 

هذه االستراتيجية ذات تسلسل منطقي متتالي، وهي من ضمن  أن وترى الباحثة
تتكون من  هيالتعليمية، و االستراتيجيات التي تعتمد على نشاط المتعلم والذي يمثل محور العملية 

المناقشة الثنائية، المشاركة الجماعية(  الكتابة، ثالث خطوات أو مراحل هي )التفكير الفردي،
 بحيث ال تبدأ خطوة إال بإتمام الخطوة التي تسبقها.
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 شارك(  – زاوج-اكتب-فكر استراتيجية )مفهوم  -ذ
رها ثم طو   1981هي استراتيجية للمناقشة التعاونية، تم اقتراحها من قبل فرانك ليمان عام       

 (91ص م،1999)جابر،1985هو وأعوانه في جامعة ماري الند عام 

حدى طرق التعلم إ" :( بأنهاشارك-زاوج-فكر( استراتيجية )105م، ص 2004ويعرف عبيد ) 
التعاوني التي تساعد على توفير فرص التفكير الفردي )دون مقاطعة أحد(، وعلى عرض كل فرد 

كما أنها  ،ألقرانالى التعليم التبادلي بين ما فكر فيه على زميل له، وعلى المشاركة التعاونية، وع
 سهاًما لكل تالميذ الفصل في العمل."إتتضمن 

عبارة عن  (Teatcherفها برنامج تبادل المعلمين المتميزين بين مصر وأمريكا )كما عر         
حدى استراتيجيات التعلم النشط؛ التي تستخدم لتنشيط ما لدى األفراد من معرفة سابقة للموقف إ"

ما؛ فبعد أن يتم تأمل فكرة ما في صمت لبضع دقائق  حول فكرةفعل  التعليمي، أو إلحداث رد
يقوم كل زوج من الطالب بمناقشة ما توصال إليه ثم يشاركان زوًجا آخر من الطالب في مناقشاتهما 

 (193م، ص 2002هندي، )". المجموعةليمثل فكر  ؛حول الفكرة نفسها، وتسجيل ما توصلوا إليه

بسيطة ذات فوائد عديدة، تتيح الفرصة للطالب كي يكونوا نشطين وهي استراتيجية تعلم 
وفعالين في تعلمهم مما يساعد على بقاء أثر التعلم وتتيح لهم فرصة أن يجرب كل منهم إجابته 
قبل طرحها أمام الصف وتعزز االستراتيجية مشاركة الطلبة واحتفاظهم بالتعلم، وتوفر لهم فرصة 

ظهر الطلبة أفكارهم في ظل بيئة آمنة غير مهددة، وبثقة مرتفعة، التعلم من بعضهم البعض، وي
وقد أخذت االستراتيجية تسميتها من طبيعة اإلجراءات التي يقوم بها الطالب أثناء التعلم وهي 

ميذ تقوم على أساس تقديم مهمة للتالميذ فترة من الوقت ثم إتاحة الفرصة للتال
 (21م، ص  2002للنقاش.)الديب،

 شارك( تعد-زاوج - )فكر ( أن استراتيجية153م، ص2010ويوسف )حمد ويرى األ
احدى استراتيجيات التعلم التعاوني الذي يعتمد على التفاعل االيجابي بين أفراد المجموعات في 
ضوء أنهم يعملون جميًعا لتحقيق األهداف المطلوبة. إن إتباع هذا النمط في التعليم يعد من 

لعملية التعليمية ألنه يعتمد العمل الجماعي للطالب والتعاون فيما بينهم الخطوات المهمة لتعزيز ا
 واآلراء من أجل فهم أفضل للمادة التعليمية. وتبادل األفكار

رك( شا –زاوج  –تراتيجية )فكريرى جيلفورد أن اس (65 ص م،2015 ) الديبونقاًل عن 
حدى طرق التعلم التعاوني التي تتيح للطالب وقًتا للتفكير الفردي في السؤال المرتبط بموضوع إهي 
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الدرس، ثم يكونون بعد ذلك أزواًجا مع زمالئهم؛ ليشاركوهم في التفكير، وأخيًرا يختار األزواج فكرة 
 رئيسية واحدة؛ ليشاركوا فيها الفصل كله. 

حدى إ :شارك( بأنها – زاوج-فكراستراتيجية )( 57م، ص2010ويعرف أبو غالي )
استراتيجيات التعلم التعاوني النشط والتي تعتمد على حركة وتفاعل ومشاركة التالميذ في األنشطة 
التعليمية وتهدف لتنشيط وتحسين ما لدى طلبة الصف الثامن من معارف وخبرات سابقة والمتعلقة 

هي: و راتيجية كما ذكرها أبو غالي من ثالث خطوات بوحدة الضوء والبصريات، وتتكون هذه االست
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..المشاركة  -المزاوجة     -   التفكير

حدى إ :شارك( بأنها –زاوج -اتيجية )فكر( استر 65م، ص 2015ويعرف الديب )
رياضيات الباحث في تدريس وحدة الهندسة بمادة الاستراتيجيات التعلم التعاوني النشط التي اعتمدها 

لطالب المجموعة التجريبية لطالب الصف الثامن األساسي من عينة البحث، والتي تعتمد على 
أن يكون المتعلم نشًطا وفاعاًل أثناء التدريس، والتي تسير وفق ثالث خطوات متتالية )التفكير 

دة استراتيجيات، حيث تبدأ بطرح المعلم سؤال والمزاوجة والمشاركة(، وهي تجمع بذلك بين ع
ملوا ثم يع–وهذه ميزة من ميزات التعلم الفردي  -يتطلب من الطالب أن يفكروا فردًيا لوقت محدد

ارك األزواج بأفكارهم ثم يش–وهو أسلوب التدريس باألقران  -اآلراء واألفكار اثنائًيا ويتناقشوا ويتبادلو 
ي مجموعات للعمل التعاوني مكونة من أربعة طالب )المربع الفصل بأكمله أو أن ينضموا ف

 وهو أسلوب التعلم التعاوني.  –(الطالبي 

( بأنها شارك-زاوج-فكر( استراتيجية )127م، ص2011ويعرف الشمري والدليمي )
حدى استراتيجيات التعلم التعاوني التي اعتمدها الباحث في تدريس طالب المجموعة التجريبية إ:

البحث وتمر بثالث خطوات هي )التفكير والمزاوجة والمشاركة(، وتبدأ بطرح المدرس من عينة 
 سالمية لطالب الصف الرابع األدبي ويطلب المدرسبمادة تاريخ الحضارة العربية اإل سؤااًل يرتبط

م ث من الطالب أن يفكروا فردًيا لوقت محدد، ثم يعملوا ثنائًيا ويتناقشوا ويتجادلوا اآلراء واألفكار،
 يشاركوا الفصل بأكمله في أفكارهم التي توصلوا إليها.

"استراتيجية  :( بأنهاشارك-زاوج-فكر( استراتيجية )105م، ص2004ويعرف عبيد )
تدريسية مشتقة من التعلم التعاوني وتجمع بين مميزات كل من التفكير الفردي )دون مقاطعة أحد( 

علم وأسلوب تدريس األقران في خطوة المزاوجة والتفي حالة إعطاء وقت للتفكير في خطوة التفكير 
 التعاوني في خطوة المشاركة".
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ي من هفي أن هذه االستراتيجية تعاونية و  أن هذه التعريفات قد اتفقت وتالحظ الباحثة
أفكارهم في  ويظهر الطلبةشاركة الطلبة واحتفاظهم بالتعلم، وتعزز ماستراتيجيات التعلم النشط 

 عالية، وهي تتيح للطلبة الوقت الكافي للتفكير. بيئة آمنة وبثقة

تعلم ( بأنها احدى استراتيجيات الشارك- زاوج- اكتب-فكراستراتيجية ) وتعرف الباحثة
التعاوني النشط، التي اعتمدتها الباحثة في تدريس وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب في 

ة في الصف الخامس األساسي من عينة مبحث التربية اإلسالمية لطالب المجموعة التجريبي
البحث، والتي تعتمد على أن يكون المتعلم نشًطا وفاعاًل أثناء التدريس، والتي تسير وفق أربع 

 .(المشاركة-المزاوجة -الكتابة -كيرخطوات متتالية )التف

 شارك( – زاوج-اكتب –نشأة استراتيجية )فكر -ر
نظًرا ألن طرح األسئلة يعد جزء من الموقف التعليمي فإن كيفية طرح هذه األسئلة تعد نقطة اهتمام 

 ر بدرجة كافية في مضمون السؤال. ما يقوم الطالب باإلجابة قبل التفكي حيوية، فكثيًرا

بدراسة كيفية طرح األسئلة  Frank Lymanوللتغلب على هذه المشكلة قام فرانك ليمان 
وجد أن  (، حيثشارك-زاوج-)فكراوني، وكانت النتيجة هي الطريقة التي أطلق عليها بشكل تع

ر شارك( بشكل صحيح تثير مستوى أعمق من التفكي–زاوج –الفصول التي تستخدم طريقة )فكر 
وتزيد من إجابات الطالب وتؤدي إلى تقليل مستوى الخوف والحرج والرهبة بين الطالب، إضافة 

 (61م، ص 2015الديب ،)التعليمية. من الطالب بأنهم جزء من العملية لذلك يشعر العديد 

هذه االستراتيجية لتمد الطالب بغذاء الفكر نحو الموضوعات المقدمة لهم، حيث و صممت       
تكسبهم القدرة على صياغة األفكار الفردية، والمشاركة بها مع الطالب اآلخرين داخل حجرة 

البيئات التعليمية الجيدة هي التي تحتوي وتتيح أمامه الفرص كي الصف. في ضوء ذلك اعتبرت 
يتفاعل مع معلمه وقرينه داخل حجرة الدراسة، وتتيح له جو األلفة والراحة لمساعدته كي يعبر عن 

م، 2002نفسه بطريقة حرة مباشرة، ومن ثم تحقيق نتائج التعلم في صورة حقيقية فعالة )هندي،
 (.185ص

فلم يعد ينظر إلى عمليات التفاعل في البيئات التعليمية على أنها تفاعل )المعلم/ مع الطالب(، 
فقط، بل إن هناك نمًطا ثالثًا من التفاعالت له تأثير قوي داخل  التعليمية()المعلم /الطالب /المادة 

 (62م، ص 2015،الديب)(. الصف وهو تفاعل )الطالب/الطالب
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لفعالة شارك( من االستراتيجيات ا-زاوج  -اكتب-أن استراتيجية )فكر لباحثةترى اومما سبق       
ابة بأشكالها وممارسة مهارة الكت ألنها تعطي الطالب الثقة بالنفس واالستعداد لإلجابة، ؛في التدريس
والتأكد من تلك اإلجابة بعد التعرف إليها ومناقشتها أمام جميع الطالب من خالل  المختلفة،

إعطائهم فرصة للحديث والمناقشة في بيئة آمنة مع زمالئهم، كما أن هذه االستراتيجية تمنح جميع 
الطالب فرًصا للتفكير الفردي في نفس السؤال والتعبير عن األفكار المختلفة، وعلى عرض كل 

هارات م سالمية على اكتسابكما أنها تساعد دارسي التربية اإلبه الطالب على زميله، ما فكر 
لى جانب ذلك فإن للم صفالعمل الجماعي داخل ال دور أساسي يتمثل في اإلعداد  علموخارجه، وا 

ه لطريقة ، من حيث تصور صفيذها داخل الوالتخطيط للعمل بهذه االستراتيجية ، وذلك قبل تنف
عداد األنشطة التي سيكلف بها الطالتقسيم الطال عمل  لمعب، وفي أثناء الدرس يتابع المب وا 

المجموعات ويرد على االستفسارات ويستمع إلى المناقشات داخل المجموعة، ويالحظ أداء الطالب 
أن هذه االستراتيجية ال تختص بفئة دون أخرى، أو  ترى الباحثةويقدم لهم تغذية راجعة، كذلك 

)مرتفعي  افةك خرى ، بل تصلح هذه االستراتيجية لجميع الفئات التعليمية بمستوياتهابمادة دون أ
التحصيل، أو متوسطي التحصيل، أو منخفضي التحصيل، أو حتى من لديهم بعض اإلعاقات( 

و مثل دراسة أب كما جاءت في العديد من نتائج  الدراسات التي استخدمت هذه االستراتيجية
 (.2015لديب)(ودراسة ا2016العال)

اعتماد استراتيجيات تستند على التعلم البنائي الذي يتطلب مشاركة وترى الباحثة أن       
المتعلمين في بناء المعنى بداًل من أن ينظر للطالب كمستقبلين للمعرفة يكون له أثر كبير في 

-زاوج –تب اك –تنمية مهارات عديدة عند الطالب، لذا توقعت الباحثة أن يكون الستراتيجية )فكر 
تنمية المهارات الحياتية، واعتماًدا على ما سبق فإن الدراسة الحالية تأتي  ( أثر ايجابي فيشارك

 لتكون إضافة إلى ما جاء في البحوث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع المهارات الحياتية. 

 

 خطوات تنفيذ استراتيجية فكر /اكتب/ زاوج/ شارك -ز
 لتالية:ات اتتضمن الخطو ( فهي شارك-زاوج-اكتب-فكرت خطوات استراتيجية )وتنوع تعددت

حيث ينهمك الطلبة في التفكير لفترة زمنية في سؤال تم طرحه من قبل المعلم يرتبط  التفكير: .1
كل طالب بمفرده في السؤال لفترة  مهارات، ويفكربما تم شرحه أو عرضه من معلومات أو 

 .لك يمنع الحديث والتجوال في الصفمحددة، وأثناء ذ
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ات الصلة المهارات ذ التفكير في السؤال خطوة االستماع لعرض المعلم للمعلومات أووتسبق خطوة 
دقيقة( أو أكثر حسب طبيعة ومستوى –ثانية  30وتتراوح فترة التفكير في السؤال من ) ،بهدف التعلم

 السؤال.

 

وهي اختيارية، تتاح للطلبة فرصة كتابة ما توصلوا إليه من إجابة  في هذه الخطوةالكتابة:  .2
ي هوحل للسؤال أو المشكلة المطروحة، هذا وقد تدمج الخطوتين األولى الثانية في خطوة واحدة 

–زاوج -، لذا كثيًرا ما يتم التعبير عن هذه االستراتيجية عبر ثالث خطوات هي: )فكرالتفكير
 شارك(

 

هذه الخطوة يطلب المعلم من الطلبة بعد أن تم تقسيمهم إلى أزواج أن يتناقش في المزاوجة:  .3
النظر  وجهات اا في المسألة المطروحة، ويتبادلو معً  مًعا( ويفكرواكل منهم وزميله )كل طالبين 

سؤال جابة عن العلى اإل اتفاقللوصول إلى  أفكارهم، ذلكفيما توصلوا إليه ويحاولوا مقارنة 
زمنية تعتمد على طبيعة المشكلة المطروحة، وتبدأ هذه  الخطوة فترةالمطروح، وتستغرق هذه 

 الخطوة حال انتهاء الوقت الذي حدده المعلم للطالب في التفكير.

 

يطلب المعلم في هذه الخطوة من األزواج الواحد تلو اآلخر أو البعض منهم حسب  المشاركة: .4
أن يعرضوا ما توصلوا إليه من حلول وأفكار حول السؤال المطروح، ويمكن أن يسبق  الوقت المتاح

م، ص 2010ي المشكلة )أبو رجب،هذه الخطوة إتاحة المعلم لألزواج القريبة مًعا أن يفكروا ف
17)    . 
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 ي يوضح خطوات تنفيذ الستراتيجيةوالشكل التال

 

 

 

 

 

 شارك(- زاوج-اكتب-فكر)استراتيجية يوضح خطوات تنفيذ : (2.1شكل )
 

 :(شارك- زاوج-اكتب-استراتيجية )فكرمميزات  -س
يعرض المعلم كمية كبيرة من المعلومات في وقت واحد، فإن كثيًرا من هذه المعلومات  عندما- 1

ال يستطيع التالميذ تذكرها أو االحتفاظ بها، بخالف إذا سمح المعلم للتالميذ بوقت إلعمال الفكر، 
رة لمناقشة هذه األفكار ثم يشارك بقية التالميذ في حج جماعات ثنائيةويشارك التلميذ زميله في 

 ويكتب إجابته 

 



29 
 

الدراسة، لذلك فإن كثيًرا من المعلومات التي تقدم أثناء الدرس يتم االحتفاظ بها، خاصة المعلومات 
 (292م، ص2009الحربي وصبري،)النقدية. 

أن التالميذ عندما يناقشون األفكار الجديدة، فإنهم يضطرون إلى إعطاء هذه األفكار معنى  كما-2
عملية االتصال، وتيسر االستخدام في حجرات كبيرة  مناسًبا في إطار معلوماتهم، فهي تسهل

 الحجم.

هذه االستراتيجية بأنها تتيح الفرصة للتالميذ ألن يكونوا أكثر فعالية ونشاط في عملية  وتتميز-3 
 التعلم، مما يساعد على االحتفاظ بأثر التعلم لمدة أطول.

 لمشكالت، ومناقشة القضايا، كما إنهذه االستراتيجية مدخاًل فعااًل ومشابًها لحل ا دكما تع-4 
إعطاء التالميذ فرصة من الوقت للتفكير الصامت بعد تقديم األسئلة تساعدهم في تكوين إجابات 

 تنتاجات،االسمفصلة، ومتعددة، كما تجعل التالميذ يستخدمون مناظرات أكثر منطقية تتوافق مع 
 ويقدمون إجابات أكثر تأملية.

ر مستويات التفكير العليا، كما يساعد على إطالق أكب بالتحصيل، وتنميوتزيد أيًضا الوعي -5 
عدد ممكن من األفكار واالستجابات األصلية وتساعد التالميذ المندفعين والمنطوين في التغلب 

 على مشكالتهم.

كذلك المناقشات الطويلة والمشاركة الفعالة باإلضافة إلى أنها تؤدي إلى تحسين  تشجع-6 
 االنجاز.

، ص 2016،أبو العال) للتعلم.من التفاعل اللفظي الناتج من تنمية االتجاهات االيجابية  تزيد-7 
 (17-16ص

أنها توفر أيًضا بيئة حرة خالية من المخاطر في عملية التعلم، وتزيد من  وترى الباحثة      
دافعية الطالب للتعلم، وتنمي ثقة الطالب بأنفسهم، وتعطي الفرصة لمشاركة الجميع، وتساعد 

التعليم،  يجاد العالقات االجتماعية في عمليةا  الشخصية والقدرة على التفسير، و  على بناء المسئولية
رات االتصال والتواصل اللفظي، كما أنها تبني كاًل من القابلية للمساءلة الفردية والثقة وتدعيم مها

 في أفكار اآلخرين.

تعمل االستراتيجية على جذب انتباه التالميذ وانشغالهم بالقضية المطروحة، وأن مخاطرها        
اتيجية قبواًل لك القت هذه االستر قليلة نسبًيا، وأنها مالئمة لكل المعلمين والتالميذ على السواء. وبذ

 سريًعا وانتشاًرا في المواقف التعليمية.
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  شارك:أهمية استراتيجية فكر/ اكتب/ زاوج /  -ش
راتيجية بمثابة تعتبر هذه االستتنوعت وتعددت األهداف التي نسبها الباحثون لهذه االستراتيجية ف

على العمل الجماعي المشترك، كما  أداة متعددة األهداف، حيث أنها تعمل على تشجيع التالميذ
أن هذه االستراتيجية إحدى أدوات الحوار، والمناقشة، وفعالة لتنمية مهارات التالميذ اللغوية، وهذه 
االستراتيجية قليلة المخاطر ألنها مختصرة للتعلم التعاوني  وهي أفضل االستراتيجيات وأكثرها 

ة في المجال التعليمي التعاوني، وتمكن المعلم من معرفمناسبة، وتوافًقا للمعلمين والتالميذ الجدد 
ما إذا كانت عملية الفهم تمت أواًل أم ال وذلك من خالل رؤيته لتفكير كل تلميذ والمالحظات التي 
يبديها كل زوج في ورقة خاصة به، وتعطي الطالب الثقة في النفس واالستعداد لإلجابة، والتأكد 

شتها أمام جميع الطالب من خالل إعطائهم فرًصا للتفكير الفردي في منها بعد التعرف إليها ومناق
نفس السؤال والتعبير عن األفكار المختلفة  كي يعبر عن نفسه بطريقة حرة مباشرة، وتتيح للطالب 
جو من األلفة والراحة، وتكسب الطالب مهارات العمل الجماعي داخل الفصل وخارجه، وتثير 

زيد من إجابات الطالب وتؤدي إلى تقليل مستوى الخوف والحرج مستوى أعمق من التفكير وت
والرهبة بين الطالب ويشعر الطالب بأنهم جزء من العملية التعليمية فهي من االستراتيجيات الفعالة 

 (313 -311ص ص م،2006 الديب،)في التدريس.

 دور المعلم في استراتيجية فكر/اكتب/ زاوج/ شارك -ص
 :لمعلم يمكن سردها على النحو التاليل متنوعة توجد عدة أدوار

ب وييسر العملية التعليمية التعلمية ويوجه الطال بيئة التعلم ويرشدالمعلم يخطط ويعد  .1
 نحو التفعيل السليم لالستراتيجية.

تقسيم الطالب إلى مجموعات النقاش، ويعمل على أن تكون هذه المجموعات متجانسة  .2
 )تضم كل المستويات(

 الزمنية لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية.يتحكم بالمدة  .3
ارة النهاية المفتوحة، وذلك الستث التفكير، ذاتطرح األسئلة أو المشكالت الباعثة على  .4

 تفكير الطالب.
 منح الطالب الوقت الكافي للتفكير بشكل فردي في اإلجابة. .5
 ها.إليتقسيم الطالب إلى أزواج لمناقشة كل طالب زميله في االجابة التي توصل  .6
يعمل على تنظيم مشاركة المجموعات، ومنح الطالب فرًصا للمشاركة في اإلجابات مع  .7

 مجموعاتهم أو مع الصف بالكامل.
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متابعة عمل المجموعات، واالستماع إلى مناقشاتهم الداخلية، ومالحظة أدائهم في جميع  .8
 ها.يواجهونالمراحل، والرد على استفساراتهم، والعمل على تذليل الصعوبات التي 

يقوم بتلخيص نهائي لما تم التوصل إليه من قبل المجموعات من إجابات وحلول  .9
 (:291-290ص ص م،2009 وصبري، )الحربي للمشكالت المطروحة.

 (شارك –زاوج –اكتب –)فكرأدوار الطالب في استراتيجية  -ض
ليم التقليدي، التع( عن دوره في شارك –زاوج –اكتب–)فكريختلف دور الطالب في ظل استراتيجية 

فقد تغير دوره من مجرد متلق سلبي للمعلومات من قبل المعلم إلى دور المشارك النشط والباحث 
 االيجابي المتعاون، فأصبح هو محور العملية التعليمية.

  ويتلخص دور الطالب في هذه االستراتيجية كالتالي:

مات وتنشيط ما عنده من معلو  التفكير الفردي في حل المشكلة المطروحة من قبل المعلم، .1
 وخبرات سابقة، وتوظيفها في التوصل إلى حل للمشكلة.

االشتراك بفاعلية في المناقشات الثنائية والجماعية التي تهدف إلى التوصل إلى منتج  .2
 نهائي يتفق عليه جميع أفراد المجموعة.

 لوبة.لمهام المطعرض كل طالب ألفكاره وآرائه ومقترحاته، ومساعدة اآلخرين في انجاز ا .3
التدريب على االستماع الجيد لتعليقات وآراء اآلخرين، وممارسة المناقشة الهادئة والهادفة،  .4

رشادات المعلم.وااللتزام   بالهدوء واالنضباط داخل الفصل، واالستماع إلى توجيهات وا 
 مالئه.ز  التفاعل مع الزمالء اآلخرين، واالحتفاظ بالعالقات الطيبة وااليجابية بينه وبين .5

 (20ص م،  2016أبو العال،)

يتضح من العرض السابق ألدوار المعلم والطالب في ظل هذه االستراتيجية أن نجاح العملية 
التعليمية تعتمد على أمرين أساسيين أولهما محرك العملية التعليمية وهو المعلم في األداء والتخطيط 

وابط تعاونية خلق بيئة تعليمية جيدة تتسم بر للعمل بهذه االستراتيجية بشكل صحيح، وقدرته على 
بين الطالب، وهو كذلك الموجه والمرشد والميسر لعملية التعلم، ومصدر المعرفة ، وليس ناقاًل 
لها، وثانيهما  محور العملية التعليمية وهو الطالب، ويقع عليه العبء األكبر في الوصول إلى 

ي يق تعلم فعال، وأيًضا قدرته على التفاعل االيجابالحقائق  والمعلومات،  وبذل أقصى جهد لتحق
 (66م، ص2008من معلمه  وأقرانه داخل الفصل الدراسي.)عبد الفتاح، 
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 (شارك-زاوج –اكتب –فكراستراتيجية )المشكالت التي تعترض استخدام  -ط
، فإن ةرغم األهمية التربوية لهذه االستراتيجية في التدريس الذي أكدت عليه دراسات عربية وأجنبي

هناك بعض الصعوبات والمشكالت التي تواجه التدريس بهذه االستراتيجية، والتي الحظتها الباحثة 
 أثناء التطبيق، وهي كالتالي:

سيطرة عدد محدود من الطالب المتفوقين واألكثر تحصياًل على المشاركات والمناقشات، نتيجة  .1
حقيق من فاعلية هذه االستراتيجية في تإهمال بقية طالب الفصل للمشاركة بفاعلية، مما يقلل 

 أهداف الدرس.
حدوث سوء تفاهم بين الطالب وخاصة في مرحلتي المزاوجة والمشاركة، وذلك نتيجة لالختالف  .2

صرار كل على رأيه مما يتسبب في نشوب شجار بين الطالب.  في وجهات النظر وا 
 لكتابة-زاوجةالم–لمرحلة التالية إهمال بعض الطالب متدني التحصيل لمرحلة التفكير، وانتظار ا .3

 إجابات زمالئهم على ورقتهم، دون أن يكلف نفسه بفهم ما كتبه.
قد ال يلتزم المعلم بالوقت المحدد لكل خطوة من خطوات االستراتيجية مما يؤثر على باقي  .4

 األنشطة التعليمية.
تصبح تعلًما ية فاعليتها و قد ال يلتزم المعلم بخطوتي التفكير أو المزاوجة مما يفقد االستراتيج .5

 تعاونًيا فقط.
 الضوضاء، خاصة في ، وتكثرصفال داخل مشكلة إدارة الصف، حيث يمكن أن تعم الفوضى .6

 إدارة ناجحة، بحيث صفهن لزاًما على المعلم أن يدير مرحلتي المزاوجة والمشاركة، لذلك كا
 يحقق األهداف المنشودة من هذه االستراتيجية.

قد يتخلى المعلم عن دوره في المتابعة والتوجيه أثناء المناقشات وبالتالي ال يستطيع معرفة  .7
األفكار الخطأ لدى الطالب؛ مما يصعب عليه تعديلها، والنقاط التي ال تزال غامضة لديهم ولم 

 (81م، ص2015الديب،) بعد.يستوعبوها 

أن العقبات السابق ذكرها يمكن التغلب عليها، عن طريق التزام كل من المعلم  وترى الباحثة
قبل  االرشاد والتوجيه مناالعداد والتخطيط المسبق، و  والطالب بدوره المنوط به وذلك بمزيد من

المعلم وبإيجابية ونشاط المتعلم؛ وهذه المشكالت والعقبات ال تحد من فاعلية استخدام استراتيجية 
 شارك( في التدريس.- زاوج-اكتب–)فكر 
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 في تنمية المهارات الحياتية شارك(-زاوج-اكتب-فكردور استراتيجية ) -ظ
ارك( لتنمية ش -زاوج–اكتب  -اختارت الباحثة من بين االستراتيجيات الحديثة استراتيجية )فكر

تيجيات البنائية رامثل هذه االستألن القرن الحادي والعشرين بدأ ينادي باستخدام  ؛المهارات الحياتية
النشط،  جزء من التعلم التعاوني من استراتيجيات التدريس المتمركزة حول المتعلم، وهي التي هي

لتواصل على اتعتمد  و،مية في مواكبة العصر الحديث لما لها من أهلها؛  ويعقد دورات تدريبية
أن  تعلم يمكنفضاًل عن أهمية مهارات التواصل حيث تعتبر أفضل في مختلف المجاالت، 

يحصل عليه المتعلم فهي تحرره من األساليب التقليدية في التفكير واإلبداع، وتتيح له الفرصة في 
التعبير بحرية عن رأيه وتشجعه على التفكير، وتقوي لغته وكتابته وتساعده على فهم المادة 

المناسبة تساعده  التعليميةالدراسية بطريقة مناسبة، واستخدام المعلم لهذه االستراتيجية في المواقف 
د الطلبة على الثقة بالنفس، والمشاركة الفعلية.  في تعزيز العالقة بينه وبين المتعلم، والتي تعو 

اء المفاهيم جمع بين بنت يالتشارك( - زاوج-اكتب-فكرأن توظيفها الستراتيجية ) ترى الباحثة 
نشط بين استراتيجيات التعلم التعاوني الالعلمية لدى المتعلمين بناء على ما لديهم من خبرات، و 

ذه ه التي تحدث لدى المتعلمين حالة من اإلمعان الفكري تجعل التعلم عملية ذات معنى، وتعمل
ر وتبادل األفكاوتنمية مهارة الكتابة،  والتعاوني،على غرس العمل الجماعي  االستراتيجية

لموقف ا التفكير، وتخلصهم من السلبية في والمعلومات بين الطالب، وتشجع الطالب على
 .، وتعطي الطالب الثقة بالنفسالتعليمي

-كرفوتأتي الدراسة الحالية لتسهم في تطوير طرق وأساليب التدريس عن طريق تقديم استراتيجية ) 
ربية تشارك( ولتقديم دليل آخر على فاعلية استخدام هذه االستراتيجية في تدريس ال- زاوج-اكتب
ولعل ما يميزها أنها أجريت في بيئة مختلفة وصفوف مختلفة، كما أنها تقدم رؤية  ،ميةسالاإل

 حلة األساسية. بعة لدى طالب المر خاصة لكيفية تطبيقها في تنمية المهارات الحياتية في األبعاد األر 
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 المحور الثاني: المهارات الحياتيةثانياا: 
 مفهوم المهارات الحياتية: -أ

لتي فتطلب هذا تطوير للقدرات ا، جار المعرفي والثورة المعلوماتيةالحالي باالنفاتسم العصر 
أي  لبهاطيوامتالكه قدر كاف من المعارف والمعلومات والمفاهيم واالتجاهات التي ، الفرديمتلكها 
 .رس الفرد مهارة منظمة ومالئمة لهلهذا كان البد أن يما ؛عمل

 .لغة واصطالحاً  ةالحياتية توضح الباحثة مفهوم المهار مهارات قبل توضيح مفهوم ال 
 مفهوم المهارة:

جادته والحذق فيه.  التعريف اللغوي: يعني إحكام الشيء وا 

 التعريف اإلصالحي:

 تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم المهارة ونورد منها ما يلي:

 ( المهارة على أنها " قدرة الفرد على 54م، ص1993عرف عالم ) أداء أي عمل من األعمال
تقان وجهد يسير، وهي نتاج عملية تعلم ومرور الفرد بمواقف وتجارب وخبرة  بسرعة ودقة وا 

 سابقة ".
  استعداد فطري ينمو بالتعلم ويصقل بالتدريب والممارسة بحيث يصبح الفرد الذي يتمتع بالمهارة

 (33م، ص 1996 مهيوب،قادًرا على األداء السليم. )
  ( تعريف آخر للمهارة "الوصول بالعمل إلى درجة من 86ص م،1999)وخليل الباز كما أورد

الجهد مع تالفي األضرار اإلتقان تيسر على صاحبه أدائه بأقل ما يمكن من الوقت و 
 .واألخطار

 ( على أنها " قدرة الفرد على أداء أنواع من المهام بكفاءة 15ص م،2005وعرفتها اللولو )
تقان مع اقتصاد في الوقت والجهد". عالية، بحيث يقوم ال  فرد بالمهمة بسرعة ودقة وا 

 :المهارة تتضمنأن التعريفات السابقة تجمع على أن  وترى الباحثة
 عنصر اإلتقان، واألداء السليم للعمل. .1
 الجهد المبذول ألداء العمل. .2
 الزمن المستغرق ألداء المهمة. .3
 جانًبا عقلًيا وجانًبا حركًيا إلنجاز العمل. .4
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المهارة بأنها: " قدرة الفرد على إنجاز العمل بإتقان  تعرف الباحثةواستخالًصا من كل ذلك 
 أكثر وجهد أقل ووقت أقصر."

 المهارات الحياتية: 
مفهوم المهارات الحياتية مفهوم مرن له دالالت متفرعة مختلفة، وتضمينات نظرية وعملية   

 الي:بتعدد وجهات نظر قائليها وذلك على النحو الت عديدة، فقد تعددت تعريفات المهارات الحياتية

ع الضغوط والتعامل م همشكالت لحليحتاجها الفرد كمفهوم على أنها:" القدرات التي ُتعرَّف        
ان والهدوء وبلوغ األم هيجابيات الموجودة لتحسين أوضاعوالحث على التغير اإليجابي وتعزيز اإل

 (14م، ص 2004واالنسجام في المجتمع والوسط المحيط" )اليونيسيف، 

يتصل  ماأكبر، ببأنها "أنماط سلوك تمكن الشباب من تحمل المسئولية بشكل وُتعرَّف            
أو اكتساب قدرة أكبر على مقاومة الضغوط  صحية،بحياتهم، من خالل القيام باختبارات حياتية 

 (2م، ص2010السلبية. ")الناجي،
قدرات الفرد على السلوك التكيفي اإليجابي التي تجعله يتعامل بفاعلية مع  وتعرف بأنها          

متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها، وتتضمن المهارات اتخاذ القرار، حل المشكالت، التفكير 
ات، التعامل مع العواطف، التعايش مع االبداعي، التفكير الناقد، االتصال والتواصل، وعي الذ

 (54م، ص2002مسعود،)الضغوط. االنفعاالت والتعامل مع 
نسان في (: بأنها أي عمل يقوم به اإل215ص م،2001وحسن ) عرفها اللقانيكما          

 الحياة اليومية التي يتفاعل فيها مع أشياء ومعدات وأشخاص ومؤسسات.

 ( ثالثة مداخل لتعريف المهارات الحياتية:وخليلكما حدد )الباز          

 المدخل األول: يعرف المهارة الحياتية على أنها األداءات التي تسبب الراحة والسعادة.

 المدخل الثاني: يعرف المهارة على أنها قدرات عقلية وحسية تحقق أهداف معينة.

حدياته. تن حل مشكالته أو مواجهة المدخل الثالث: يعرف المهارة على أنها إجراءات تمكن الفرد م
 (           141م، ص2008عبد المجيد وعبد الحميد، )

( مما سبق إلى التعريف التالي للمهارات 76م، ص 1999)وخليل ولقد توصل الباز           
الحياتية: "الرغبة والمعرفة والقدرة على حل مشكالت حياتية يومية واجتماعية أو مواجهة تحديات 

 يومية أو إجراء تعديالت وتحسينات في أسلوب ونوعية حياة الفرد والمجتمع".  
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ة من المهارات التي تكسب التالميذ ( بأنها: مجموع65م، ص2009) الطيبوعرفها         
أنماط السلوك االجتماعي، والقدر الضروري من المعلومات والمفاهيم البيئية والعلمية والتكنولوجية، 

 وتنمية قدراتهم على التفكير السليم.

( بأنها: "المهارات التي تساعد الفرد على إدارة حياته، 50م، ص 2002وعرفها مسعود )        
مع متطلباتها والتعامل بإيجابية مع مشكالتها، ومواجهة التحديات التي يفرضها العصر والتعايش 

 واالتصال الفعال مع اآلخرين".

( بأنها: "مجموعة من القدرات التي يكتسبها المتعلم 14م، ص2007)الدين وعرفتها سعد         
بصورة مقصودة، عن طريق مروره بخبرات منهجية وتكنولوجية، تعينه على مواجهة المواقف 
والتحديات، وتتضمن عدة أبعاد مثل: مهارات حل المشكالت، مهارة إدارة الوقت، مهارة السالمة 

ت حاسوبية، مهارات تكنولوجيا الكهرباء وااللكترونيات، مهارات واألمانة، مهارات اقتصادية، مهارا
تكنولوجيا االتصاالت، مهارات تكنولوجيا االنتاج والتصنيع، مهارات تكنولوجيا الحيوية الزراعية، 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار تم بناؤه لهذا الغرض". 

نها: "القدرة على التكيف والسلوك االيجابي للمواقف ( بأ38م، ص2010وعرفتها صايمة )       
المختلفة، التي تساعد المتعلم على التعامل مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية، ومن أبرز 
المهارات الحياتية التي يحتاجها المتعلم: المهارات اللغوية، والمهارات الصحية، ومهارة حل 

 امل مع الذات".المشكالت، واتخاذ القرار، ومهارة التع

( بأنها: "قدرة الفرد على التعامل بإيجابية مع مشكالته 22م، ص 2010)وافي وعرفها        
: مهارات: إدارة الوقت، االتصال االجتماعي، حسن وتشملالحياتية الشخصية واالجتماعية 

 استخدام الموارد، التفاعل مع اآلخرين، احترام العمل." 

( بأنها: "القدرات العقلية والوجدانية والحسية، التي تمكن 66م، ص2005)اللولو عرفتها و         
الفرد من حل مشكالته، أو مواجهة تحديات تواجه حياته اليومية، أو إجراء تعديالت على أسلوب 
حياة الفرد أو المجتمع، وتضم: المهارات الغذائية، والمهارات الصحية، والمهارات الوقائية، 

 والمهارات البيئية." والمهارات اليدوية،

"المهام األساسية الذهنية واألدائية المرتبطة بمبحث  ( بأنها76م، ص2012)األغا وعرفها         
العلوم العامة وبموضوعات زيادة االنتاج الزراعي، والالزمة لتعامل الطالب بإيجابية مع المشكالت 
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: مهارة بسرعة ودقة واتقان، ومن هذه المهاراتالحقيقية التي تواجههم في معايشتهم للحياة الواقعية 
 اتخاذ القرار، والمهارات البيئية األدائية، ومهارات االتصال والتواصل."

( بأنها:" القدرة على التكيف والسلوك االيجابي للمواقف 68م، ص2013)اُلبدي وعرفتها           
 ديات الحياة اليومية، ومن أبرزالمختلفة، التي تساعد المتعلم على التعامل مع متطلبات وتح

المهارات الحياتية التي يحتاجها المتعلم: المهارات اللغوية، والمهارات الصحية، ومهارة حل 
 المشكالت، ومهارة اتخاذ القرار، ومهارة التعامل مع الذات." 

 من التعريفات السابقة ما يلي: يتضح للباحثةو     
 كل فرد في المجتمع. أن المهارات الحياتية هي الزمة لحياة .1
أن المهارات الحياتية هي األداءات والممارسات التي يقوم بها الفرد لتحقيق أهداف                        .2

 معينة.
حل  اآلخرين، د مثل التحدث والحوار معتدخل المهارات الحياتية في أي عمل يقوم به الفر  .3

 والتعامل مع اآلخرين.المشكالت، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، التفاوض، 
إن تفاعل الفرد وتكيفه مع المجتمع، وبخاصة في حياته يتطلب منه قدر مناسب من المهارات  .4

 الحياتية.
نجاح الفرد في مواجهة المشكالت التي يتعرض لها في حياته اليومية يتوقف إلى حد كبير  .5

 على ما لديه من مهارات حياتية متنوعة.
 يحتاجها الفرد في ممارسته اليومية كثيرة.إن المهارات الحياتية التي  .6
 إن المهارات الحياتية يستخدمها الفرد عند تفاعله مع األشياء والمعدات واألشخاص. .7
 إن المهارات الحياتية تساعد الفرد على أداء األعمال المطلوبة منه بكفاءة عالية. .8

ضرورة  ما بينها في التأكيد علىأنها تشابهت في ترى الباحثةومن خالل التعريفات السابقة          
امتالك الفرد للمهارات الحياتية التي تساعد الفرد على التعامل بإيجابية مع مشكالته الحياتية، والتكيف 
مع المجتمع والتعايش مع متطلباته، واختلفت عن بعضها في التركيز على محاور دون أخرى، وذلك 

 ة.تبًعا لطبيعة المادة الدراسية وطبيعة الدراس

الصف  ب: مجموعة المهارات التي ينبغي على طالجرائيااإتعرف الباحثة المهارات الحياتية و          
ر والتهذيب فكدراكها من خالل دراستهم لمحتوى وحدتي الحديث الشريف والا  الخامس األساسي تعلمها، و 

تماعية، من مهارات اج سالمية، حتى يتمكنوا من ربطها بشؤون حياتهم المختلفة،في مادة التربية اإل
 .ى التعامل مع مختلف مواقف الحياةوعلمية، وبيئية، وصحية، تسهم في تعزيز قدراتهم عل
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المهارات الحياتية لها تصنيفات متعددة ومتنوعة؛ لتداخلها في مختلف شئون أن  وترى الباحثة 
دت في بالمهارات الحياتية التي ور  التصنيفات المتعلقةهناك العديد من الحياة وتنوع أهدافها، و 

 الكتب التربوية واألدبيات التربوية.

 تصنيفات المهارات الحياتية:  -ب
هناك العديد من التصنيفات للمهارات الحياتية، اختلفت باختالف مجال كل باحث، ومنبع         

دم امكانية وع كافة هذا االختالف من شمولية المصطلح، واندماجه في مفاهيم العلوم والتخصصات
 حصره أو السيطرة عليه.

( أنه ليس هناك تصنيف موحد للمهارات الحياتية، 18م، ص2011وكما ذكر الغامدي )        
إنما يتم تحديد هذه المهارات من خالل معرفة حاجات الطالب، وتطلعاتهم وكذلك بحسب 

ى ذلك من خالل الرجوع إلالمشكالت التي عندها ال يحقق الطالب السلوكيات المتوقعة منهم، وك
مهارات تعددت تصنيفات ال حيثها المتخصصون كمهارات للحياة. القوائم والنماذج التي افترض

 الحياتية تورد الباحثة منها ما يلي:

 م( المهارات الحياتية:2005صنفت )اليونيسيف،

واإلصغاء  ،مهارات التواصل والعالقات بين االشخاص: وتضم التواصل اللفظي وغير اللفظي .1
بداء المالحظات.  الجيد والتعبير عن المشاعر وا 

دارة النزاع .2 ومهارات توكيد الذات  ،مهارات التفاوض والرفض: وتضم مهارات التفاوض وا 
 ومهارات الرفض.

مهارات التقمص العاطفي: وتضم تفهم الغير والتعاطف معه وعلى القدرة على االستماع  .3
 التعبير عن هذا التفهم.الحتياجات اآلخر وظروفه وتفهمها و 

مهارات التعاون وعمل الفريق: وتضم مهارات التعبير عن االحترام ومهارات تقييم الشخص  .4
سهامه في المجموعة.  لقدراته وا 

مهارات الدعوة لكسب التأييد: وتضم مهارات اإلقناع والحفز ومهارات صنع القرار والتفكير  .5
 الناقد. 

ت تقييم النتائج المستقبلية وتحديد الحلول البديلة مهارات جمع المعلومات: وتضم مهارا .6
للمشكالت ومهارات التحليل المتعلقة بتأثير القيم والتوجهات الذاتية وتوجهات اآلخرين عند 

 وجود الحافز المؤثر.
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مهارات التفكير الناقد: وتضم مهارات تحليل تأثير األقران ووسائل اإلعالم ومهارات تحليل  .7
ألعراف والمعتقدات االجتماعية ومهارات تحديد المعلومات ومصادر التوجهات والقيم وا

دارة الذات.   المعلومات ومهارات التفاعل وا 
مهارات زيادة تركيز العقل الباطن للسيطرة: وتضم مهارات تقدير الذات ومهارات الوعي الذاتي  .8

 ومهارات تحديد األهداف ومهارات تقييم الذات. 
م مهارات إدارة امتصاص الغضب ومهارات التفاعل مع الحزن مهارات إدارة المشاعر: وتض .9

 والقلق والتفاعل مع الخسارة والصدمة واإلساءة.
ات يجابي ومهار مهارات إدارة الوقت والتفكير اإل مهارات إدارة التفاعل مع الضغوط: وتضم .10

 تقنيات االسترخاء. 

ت الحياتية تصنيًفا اشتمل على عشر م( المهارا1993كما وصنفت منظمة الصحة العالمية )         
ل ح مهارات أساسية تعد من أهم مهارات الحياة بالنسبة للفرد وهي: مهارة اتخاذ القرار، ومهارة

بداعي، ومهارة التفكير الناقد، ومهارة االتصال الفعال، ومهارة العالقات المشكالت، ومهارة التفكير اإل
لتعاطف، ومهارة التعايش مع االنفعاالت، ومهارة التعايش الشخصية، ومهارة الوعي بالذات، ومهارة ا

 الضغوط. مع 

كما قدم مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم في        
 تصنيًفا للمهارات الحياتية يتمثل في: م(2000)مصر

 :انفعالية وتشمل مهارات-1
 المرونة والقدرة على التكيف. - ضبط المشاعر.                            -
 القدرة على مواكبة التغير. - تقدير مشاعر اآلخرين.                     -
 تحمل الضغوط بأشكالها. -  .                    والتسامحسعة الصدر -

 اجتماعية وتشمل: مهارات-2
 المشاركة في األعمال الجماعية. -                      تحمل المسئولية.      -
 احترام الذات. - اتخاذ القرارات السليمة.                     -
 القدرة على التفاوض والحوار. - القدرة على تكوين عالقات.                 -

 عقلية وتشمل: مهارات-3
 القدرة على التخطيط السليم. -  ر الناقد.                   القدرة على التفكي-
 القدرة على البحث والتجريب.  - ر واالبداع.                القدرة على االبتكا-
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م، 2003 عبد اهلل،)العالقات. إدراك  -المستمر.                   القدرة على التعليم-
 (152-151ص ص

( المهارات الحياتية باعتبارها 14م، ص2001)وصبحي وي، وصنفت عمران، والشنا       
 مهارات أساسية ال غنى للفرد عنها في تفاعله مع مواقف حياته اليومية إلى قسمين:

: مهارات ذهنية: ومن أمثلتها: )صناعة القرار، حل المشكالت، التخطيط ألداء األعمال، إدارة  أولا
جراء عمليات التفاوض، إدارة مواقف األزمات  الوقت والجهد، ضبط النفس، إدارة مواقف الصراع، وا 

 والكوارث، ممارسة التفكير الناقد، ممارسة التفكير المبدع(.

اية الشخصية بالجسم، العناية بالملبس، استخدام األدوات ومن أمثلتها: )العن ثانياا: مهارات عملية:
واألجهزة المنزلية، العناية باألدوات الشخصية، اختيار المسكن والعناية بالمسكن واألثاث المنزلي، 

 إجراء بعض اإلسعافات األولية، حسن استخدام موارد البيئة، وترشيد االستخدام(.

نيفها إلى مهارات غذائية، ومهارات صحية، ومهارات ( فقد قامت بتص11م، ص2005)اللولو أما 
 وتتمثل المهارات الصحية في:، بيئية، ومهارات وقائية، ومهارات يدوية

 .ممارسة الرياضة للمحافظة على الجسم.1
 .الجلوس بطريقة صحيحة أثناء المذاكرة.2
 .االبتعاد عن التلفاز للمحافظة على النظر.3
 بصورة يومية..المحافظة على نظافة الجسم 4
 (.والعينين.العناية بنظافة )الوجه والشعر واألنف واألذن واأليدي واألظافر 5
 .االهتمام بنظافة المالبس.6
 .العناية بنظافة األدوات الشخصية.7
 .االمتناع عن استخدام أدوات اآلخرين.8
 .االهتمام بالوقاية من األمراض المعدية.9

 .االهتمام بالفحص الطبي الدوري.10
 .تجنب السلوكيات الضارة بالصحة.11

 وتمثلت المهارات البيئية في عدة مهارات فرعية منها:

 .المحافظة على نظافة المنزل.1
 .المحافظة على نظافة المدرسة.2
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 .االهتمام بوضع القمامة في المكان المخصص.3
 .التخلص من النفايات بسرعة.4
 .المشاركة في زراعة األشجار.5
 اعة النباتات واألزهار..االهتمام بزر 6
 .المشاركة في تنظيف المدرسة والمدينة.7
 .المحافظة على نظافة مياه الشرب في الموارد المختلفة.8
 المجاري المكشوفة(. –.المحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة )الدخان 9

 .االهتمام بإرشاد اآلخرين لطرق الحفاظ على البيئة.10

( فقد قاما بتصنيفها إلى: مهارات بيئية، 89م، ص1999)والباز تفق ذلك مع خليل يو        
 ومهارات وقائية، ومهارات يدوية. صحية،ومهارات غذائية، ومهارات 

( إلى مهارات لغوية، مهارات صنع القرار وحل 43م، ص2010) وقد صنفتها صايمة         
 صحية: والتي تمثلت في عدة مهارات منها:المشكالت، مهارات التعامل مع الذات، ومهارات 

 .العناية بالتغذية الصحية.1
 .االهتمام بالوقاية من األمراض.2
 .تجنب السلوكيات الضارة.3
 .المحافظة على نظافة الجسم.4
 .المحافظة على البيئة من التلوث.5

( إلى مهارات غذائية، مهارات صحية وقائية، 49م، ص2012)الجدي وصنفتها           
مهارات بيئية، مهارات اتخاذ القرار، مهارة حل المشكالت، وذلك لكونها مرتبطة بمنهاج العلوم 

 للصف الرابع األساسي. 

 ومن أمثلة المهارات الصحية:

 .المحافظة على صحة الفم واألسنان.1
 .مضغ الطعام جيًدا.2
 العنيفة بعد األكل..تجنب الحركات 3
 .تنظيم أوقات الطعام.4
 .االهتمام بنظافة الطعام وأدواته ومكانه.5

 .المحافظة على نظافة األدوات الشخصية.9
 غسلها..غسل الفواكه والخضروات قبل 10
 .وبعده.غسل األيدي قبل األكل 11
 .الجلوس في وضع قائم أثناء تناول الطعام.12
 .االبتعاد عن أماكن االزدحام والتلوث والدخان.13
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.ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة 6
 الجسم.

 صباًحا. شمس.التعرض ألشعة ال7
 م استخدام أدوات اآلخرين الخاصة..عد8

 .فتح النوافذ لتهوية الغرف.14
.االهتمام بقراءة تاريخ صالحية انتهاء المعلبات 15

 الغذائية.
 يارة الطبيب عند الشعور باأللم. .ز 16

 أمثلة المهارات البيئية:ومن 

 .وضع القمامة في أكياس بالستيك ووضعها في المكان المخصص.1

 .المحافظة على نظافة الماء.2

 الدخان(. –.االبتعاد عن أماكن التلوث )القمامة 3

 .المشاركة في نظافة المنزل والمدرسة والحي.4

 .المحافظة على الممتلكات العامة.5

 االستفادة من البيئة..اقتراح بعض وسائل 6

 .االقتصاد في استهالك الماء.7

منها: مهارة حل المشكلة،  عدة مجاالت ( إلى24م، ص 2007)الدين وصنفتها سعد            
ومهارة إدارة الوقت، ومهارة السالمة واألمن، ومهارات اقتصادية ومهارات حاسوبية، ومهارات 

، ات تكنولوجيا االتصاالت، ومهارات االنتاج والتصنيعتكنولوجيا الكهرباء وااللكترونيات، ومهار 
 ومهارات تكنولوجيا الحيوية الزراعية.

( إلى ثالث مهارات أساسية هي: المهارات البيئية 83م، ص 2012)األغا وصنفها        
 األدائية، مهارات االتصال والتواصل، مهارة اتخاذ القرار.

 مهارات فرعية منها:وتندرج تحت المهارات البيئية عدة 

 .استخدام النفايات.1
 .زراعة األشتال.2
 .استخدام أساليب الري.3
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 ( إلى أربعة محاور أساسية هي:80م، ص2013)الُبدي وصنفتها 

المهارات الصحية، والمهارات اللغوية، ومهارات حل المشكالت، ومهارات تقدير الذات،        
 المهارات المتفرعة عن المهارات الصحية:ويندرج تحتها مهارات فرعية، ومن 

 .الوقاية من األمراض.1
 .العناية بالتغذية.2
 .المحافظة على البيئة من التلوث.3
 .المحافظة على نظافة الجسم.4
 .تجنب السلوكيات الضارة.5

ب مناسبة لطالال( المهارات الحياتية والتي يرى أنها 21م، ص2011)الغامدي كما صنف         
 المرحلة المتوسطة على النحو التالي:

وتشتمل على عدد من المهارات الفرعية منها: حسن  المهارات الحياتية الجتماعية المجال األول:
قامة العالقات الشخصية  مع اآلخرين، التسامح مع اآلخرين،التعامل  والتعاون مع اآلخرين، وا 

والتعايش االجتماعي، وتحمل المسئولية، الحسنة، والتواصل االجتماعي، والتعاطف االجتماعي، 
 وأدب الحوار.

وتشتمل على عدد من المهارات الفرعية منها: حل  المهارات الحياتية العلمية المجال الثاني:
دارة الوقت، والبحث عن  المشكالت، وممارسة التفكير الناقد، وممارسة التفكير اإلبداعي، وا 

 الفراغ، وضبط النفس، والتعامل مع التقنية الحديثة. المعلومة، واتخاذ القرار، واستغالل وقت

وتشتمل على عدد من المهارات الفرعية منها: العناية  المهارات الحياتية الصحية المجال الثالث:
بالملبس، والعناية بالصحة العامة، والعناية بالصحة الغذائية، والمحافظة على الحياة، وممارسة 

م ناية باألدوات الشخصية، وتعلاألدوات واألجهزة، المنزلية، والعالرياضة، والحذر حين استخدام 
 سعافات األولية.اإل

وتشتمل على عدد من المهارات الفرعية منها: تطبيق  المهارات الحياتية البيئية المجال الرابع:
األنظمة والقوانين، والمحافظة على الممتلكات العامة، والمحافظة على ممتلكات األسرة، وترشيد 
استهالك الطاقة )الماء والكهرباء(، والمحافظة على نظافة البيئة، وحسن االستفادة من المرافق 

 الترفيهية العامة. 
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من العرض السابق لتصنيف المهارات أنها اتفقت في بعض المهارات  ولحظت الباحثة        
التعاون، مهارة  مثل: مهارات التواصل والعالقات بين األشخاص، مهارة حل المشكالت، مهارة

التفكير الناقد، مهارة إدارة الوقت، مهارة اتخاذ القرار، والحظت أنها تباينت في بعضها مثل: 
زراعية، تكنولوجيا الحيوية الالوالتصنيع، مهارات تكنولوجيا االتصاالت، مهارات  مهارات االنتاج

 وذلك تبًعا لطبيعة الدراسة المتناولة. 

، وتصنيف مركز تطوير (2005)في هذه الدراسة تصنيف اليونيسيف اتبعت الباحثةوقد       
الغامدي ، وتصنيف (2000)المناهج والمواد التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم في مصر

اف ألهد متهاءفات لطبيعة الدراسة الحالية ومالمة هذه التصنيء؛ لمال(2011)للمهارات الحياتية
متها لخصائص المرحلة النمائية لطالب الصف الخامس األساسي، وذلك ءسالمية، ومالالتربية اإل

 ،ياتيةة التي تناولت المهارات الحبعد اطالع الباحثة على األدب التربوي وعدد من الدراسات السابق
 وتتمثل المهارات الحياتية في عدة أبعاد:        

 رعية وهي:البعد األول: المهارات الجتماعية ويشتمل على عدة مهارات ف

           عالقات.  القدرة على تكوين .14 مهارات التواصل والعالقات بين االشخاص..1

 القدرة على التفاوض والحوار..15 مهارات التفاوض والرفض..2

 اآلخرين.حسن التعامل مع .16 مهارات التقمص العاطفي..3

 اآلخرين.التسامح مع -17         مهارات التعاون وعمل الفريق..4

 التعاون مع اآلخرين.-18     مهارات إدارة المشاعر..5

إقامة العالقات الشخصية -19 المسئولية. تحمل .6
 الحسنة.

 التواصل االجتماعي.-20 المشاركة في األعمال الجماعية..7

 التعاطف االجتماعي.-21               السليمة.  اتخاذ القرارات .8

 التعايش االجتماعي.-22          تحمل المسئولية..9

 الحوار.-23  احترام الذات..10
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 المرونة والقدرة على التكيف.-24  ضبط المشاعر..11

 التغير.القدرة على مواكبة -25  تقدير مشاعر اآلخرين..12

 تحمل الضغوط بأشكالها.-26                   والتسامح.  سعة الصدر .13
 

 المهارات البيئية، ويشتمل على عدة مهارات فرعية:البعد الثاني: 
 إدارة التفاعل مع الضغوط. مهارات-1
 األنظمة والقوانين.  تطبيق-2
 المحافظة على الممتلكات العامة.-3
 المحافظة على ممتلكات األسرة.-4
 ترشيد استهالك الطاقة )الماء والكهرباء(.-5
 المحافظة على نظافة البيئة.-6
 االستفادة من المرافق الترفيهية العامة. حسن-7
 المحافظة على نظافة المنزل.-8
 المحافظة على نظافة المدرسة.-9
المحافظة على نظافة الحي والمدينة -10

 والحافالت.
االهتمام بوضع القمامة في المكان -11

 المخصص.
 التخلص من النفايات بسرعة.-12
 المشاركة في زراعة األشجار.-13
 .واألزهارام بزراعة النباتات االهتم-14
 .والمدينةالمشاركة في تنظيف المدرسة -15

المحافظة على نظافة مياه الشرب في -16
 الموارد المختلفة.

المحافظة على البيئة من الملوثات -17
 المجاري المكشوفة(. –المختلفة )الدخان 

االهتمام بإرشاد اآلخرين لطرق -18
 الحفاظ على البيئة. 

القمامة في أكياس بالستيك وضع -19
 ووضعها في المكان المخصص.

 المحافظة على نظافة الماء.-20
 –)القمامة التلوث االبتعاد عن أماكن -21

 الدخان(.
المشاركة في نظافة المنزل والمدرسة -22

 والحي.
 المحافظة على الممتلكات العامة.-23
االستفادة من  اقتراح بعض وسائل-24

 البيئة.
 د في استهالك الماء.االقتصا-25

 
 البعد الثالث: المهارات العلمية، ويشتمل على عدة مهارات فرعية: 

 .والحفز اإلقناع-1
 القرار. صنع-2 
 الناقد.  التفكير-3

 على االبتكار واإلبداع.                القدرة-13
 على البحث والتجريب.  القدرة-14
 على التعليم المستمر.                  القدرة-15
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 المعلومات. جمع-4
 النتائج المستقبلية. تقييم-5
 الحلول البديلة للمشكالت.                                                                       تحديد-6
 .ات الذاتيةوالتوجهالتحليل المتعلقة بتأثير القيم  مهارات-7
 اآلخرين عند وجود الحافز المؤثر. توجهات-8
 األقران ووسائل اإلعالم. تأثير-9
 يم واألعراف والمعتقداتتحليل التوجهات والق مهارات-10

 االجتماعية.
 تحديد المعلومات ومصادر المعلومات. مهارات-11
 على التخطيط السليم. القدرة-12

 العالقات. إدراك- 16
 المشكالت. حل-17
 التفكير اإلبداعي. ممارسة-18
 عن المعلومة. البحث-19
 القرار. اتخاذ-20
 وقت الفراغ.  استغالل-21
 النفس. ضبط-22
 مع التقنية الحديثة. التعامل-23
 الوقت. إدارة-24
 لكسب التأييد. الدعوة-25
 البعد الرابع: مهارات حياتية صحية وتشمل عدة مهارات فرعية:

 بالملبس. العناية-1
 بالصحة العامة. العناية-2
 بالصحة الغذائية. العناية-3
 على الحياة. المحافظة-4
 الرياضة. ممارسة-5
حين استخدام األدوات واألجهزة  الحذر-6

 المنزلية.
 باألدوات الشخصية. العناية-7
 االسعافات األولية. تعلم-8
 بطريقة صحيحة أثناء المذاكرة. الجلوس-9
عن التلفاز للمحافظة على  بتعاداال-10

 النظر.
على نظافة الجسم بصورة  المحافظة-11

 يومية.
بنظافة )الوجه والشعر واألنف  العناية-12

 واألذن واأليدي واألظافر والعينين(.
 بنظافة المالبس. االهتمام-13

 تجنب السلوكيات الضارة.-18
 المحافظة على البيئة من التلوث. -19
 األسنان.المحافظة على صحة الفم و -20
 مضغ الطعام جيدًا.-21
 تجنب الحركات العنيفة بعد األكل.-22
 أوقات الطعام.تنظيم -23
 مكانه.الهتمام بنظافة الطعام وأدواته و ا-24
 صباًحا.شمس التعرض ألشعة ال-25
 غسل الفواكه والخضروات قبل غسلها.-26
 غسل األيدي قبل األكل وبعده.-27
 الجلوس في وضع قائم أثناء تناول الطعام.-28
 االبتعاد عن أماكن االزدحام والتلوث والدخان.-29
 لتهوية الغرف. فتح النوافذ-30
االهتمام بقراءة تاريخ صالحية انتهاء المعلبات -31

 الغذائية.
 زيارة الطبيب عند الشعور باأللم.-32
 المحافظة على البيئة من التلوث.-33
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 عن استخدام أدوات اآلخرين. االمتناع-14
 بالوقاية من األمراض المعدية. االهتمام-15
  االهتمام بالفحص الطبي الدوري-16
 صحية.العناية بالتغذية ال-17
 

 

  :عدة وتناولت الدراسة الحالية عدة مهارات مصنفة في أبعاد

                                         .والدراسات التي تناولتهاوذلك بعد اطالع الباحثة على تصنيفات المهارات الحياتية 

 ليكون مواطًنا فاعاًل في ؛وهي جميع المهارات التي يقوم بها الطالب أولا: البعد الجتماعي: 
 المجتمع وله القدرة على االتصال والتواصل بشكل إيجابي فعال.

 ويشمل على عدد من المهارات الفرعية منها: 

 الرفض.مهارات التفاوض و -1
 مهارات التقمص العاطفي. -2
 تحمل المسئولية.  -3
 المشاركة في األعمال الجماعية.-4        

 اتخاذ القرارات السليمة.                  -5
 احترام الذات.-6
 القدرة على تكوين عالقات.               -7
 الحوار.القدرة على التفاوض و -8
 ل مع اآلخرين.حسن التعام- 9
 التسامح مع اآلخرين.-10
 التعاون مع اآلخرين.-11

 إقامة العالقات الشخصية الحسنة.-12
 التواصل االجتماعي.-13
 التعاطف االجتماعي.-14
 التعايش االجتماعي.-15
 أدب الحوار.-16
 ضبط المشاعر.                         -17
 المرونة والقدرة على التكيف.-18
 تقدير مشاعر اآلخرين.                  -19
 القدرة على مواكبة التغير.- 20
 التسامح.                    سعة الصدر و -21
 تحمل الضغوط بأشكالها. -22

وهي مجموعة المهارات الالزمة للفرد للتعامل الناجح مع البيئة  البعد الثاني: المهارات البيئية:
 صالحه ولصالحلسواء المحلية أو اإلقليمية بمعطياتها المختلفة والتي تؤهله للتفاعل الناجح المثمر 

 بيئته ومجتمعه.
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 ويشمل على مهارات فرعية منها:

 . مهارات إدارة التفاعل مع الضغوط.1
 . تطبيق األنظمة والقوانين. 2
 على الممتلكات العامة. المحافظة-3
  األسرة.. المحافظة على ممتلكات 4
 . المحافظة على نظافة البيئة.5
. حسن االستفادة من المرافق الترفيهية 6

 العامة. 
 . المحافظة على نظافة المنزل.7
 .المحافظة على نظافة المدرسة.8
 النباتات واألزهار..االهتمام بزراعة 9

. المشاركة في تنظيف المدرسة 10
 .والمدينة

الشرب في  نظافة مياه.المحافظة على 11
 الموارد المختلفة.

.المحافظة على البيئة من الملوثات 13
 المجاري المكشوفة(. –المختلفة )الدخان 

.االهتمام بإرشاد اآلخرين لطرق الحفاظ 14
 على البيئة.

أكياس بالستيك .وضع القمامة في 15
 ووضعها في المكان المخصص.

 –)القمامة  .االبتعاد عن أماكن التلوث16
 الدخان(. 

 .اقتراح بعض وسائل االستفادة من البيئة.17
 .االقتصاد في استهالك الماء.18
 .استخدام أساليب الري.19

مجال  حثون علىاختلفت التسميات العلمية التي أطلقها البا البعد الثالث: المهارات العلمية:
المهارات العلمية، فتارة تسمى المهارات المعرفية وأخرى المهارات العقلية، وثالثة بالمهارات العلمية، 

هو االسم األفضل، ألنه أشمل من حيث تناوله المعرفة، وجمعه بين األداء العقلي  ويعتبر األخير
 والحركي. 

 ويشمل على عدة مهارات فرعية: 

 التأييد.الدعوة لكسب  -1
 اإلقناع و الحفز.  -2
 صنع القرار.  -3
 التفكير الناقد.  -4
 جمع المعلومات. -5
 تقييم النتائج المستقبلية. -6
 تحديد الحلول البديلة للمشكالت.                                                                      -7

 إدارة الذات.                -11
 القدرة على التخطيط السليم. -12
 القدرة على االبتكار واالبداع.                -13
          القدرة على التعليم المستمر.         -14
 إدراك العالقات. - 15
 حل المشكالت. -16
 ممارسة التفكير اإلبداعي.  -17
 البحث عن المعلومة. -18
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مهارات التحليل المتعلقة بتأثير القيم -8
 والتوجهات الذاتية.

 توجهات اآلخرين عند وجود الحافز المؤثر. -9
ديد المعلومات ومصادر مهارات تح-10

 المعلومات.

 إدارة الوقت. -19
 

وتشمل جميع المهارات التي تتعلق بالقدرة على المحافظة  البعد الرابع: مهارات حياتية صحية
 على الحياة والنظافة الشخصية واكتساب العادات السليمة ويشمل عدة مهارات فرعية:

 العناية بالصحة العامة. -1
 العناية بالصحة الغذائية. -2
 المحافظة على الحياة. -3
الحذر حين استخدام األدوات واألجهزة  -4

 المنزلية.
 العناية باألدوات الشخصية. -5
 ممارسة الرياضة للمحافظة على الجسم.-6
 الجلوس بطريقة صحيحة أثناء المذاكرة. -7
 االبتعاد عن التلفاز للمحافظة على العينين. -8
  االهتمام بنظافة المالبس. -9
 االمتناع عن استخدام أدوات اآلخرين. -10
 االهتمام بالفحص الطبي الدوري. -11
 االهتمام بالوقاية من األمراض. -12
 تجنب السلوكيات الضارة. -13
 المحافظة على نظافة الجسم. -14

 

 المحافظة على البيئة من التلوث. -15
 المحافظة على صحة الفم و األسنان. -16
 مضغ الطعام جيًدا. -17
 تجنب الحركات العنيفة بعد األكل. -18
 تنظيم أوقات الطعام. -19
 صباًحا. شمسألشعة الالتعرض  -20
 غسل الفواكه والخضروات قبل أكلها. -21
 غسل األيدي قبل األكل و بعده. -22
الجلوس في وضع قائم أثناء تناول  -23

 الطعام.
االبتعاد عن أماكن االزدحام والتلوث  -24

 والدخان.
 فتح النوافذ لتهوية الغرف. -25
االهتمام بقراءة تاريخ صالحية انتهاء  -26
 بات الغذائية.المعل
 زيارة الطبيب عند الشعور باأللم. -27

أن هذه التصنيفات قد أسهمت بشكل مؤثر في اختيارها للمهارات الحياتية  وترى الباحثة        
 المالئمة لطالب الصف الخامس وذلك لتميزها بخصائص هامة.

 خصائص المهارات الحياتية: -ت
لتنوعها وتنوع مجاالتها وتعدد جوانبها وهناك العديد من لقد تعددت خصائص المهارات الحياتية 

 الدراسات التي ذكرت خصائص المهارات الحياتية ومنها:
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 ( خصائص المهارات كالتالي:14م، ص2001) زمالؤهاحددت عمران، و     

أنَّها متنو عة، وتشمُل جميَع الجوانب المادية كالمهاراِت األدائية، وغير المادية كمهاراِت  .1
 تفاعل في مواقِف الحياة.ال

 اختالفها من مجتمع  آلخر، تبًعا الختالِف المجتمعاِت واالحتياجات. .2
تعتمُد على طبيعِة العالقة التباُدلية بين الفرِد والمجتمع، والفرِد ودرجِة تأثيِر كلٍّ منهما  .3

 على اآلخر.
 يشة الحياة. ليِب معاأنها تستهدف تفاعَل الفرِد التفاعَل النَّاضج مع الحياِة، وتطوير أسا .4
 الع الباحثة تضيف الخصائص التالية:ومن خالل إط   .5
 أنها إنمائية تجمُع بين المعرفِة والفعِل بقدِر الكفاءة. .6
ر، حتى تكوَن أقرب إلى العادة.  .7  تحتاج إلى التَّدريب والِمران المتكر 
 مهارة.المتعلِم من الأنَّ اكتساَبها في سنٍّ مبكرة أفضُل؛ ألنَّ ذلك يساِعُد على تمكُّن  .8
غير تختلُف عن الكبير،  .9 عليُم المهارة لسن  وتتختلُف باختالِف سن  المتعل م، فمهارات الصَّ

 ليسْت نفَس األساليِب التي ُيَدرَُّب عليها طالُب الجامعة. ساسيةاأل
 ال يرتبط اكتساُبها بشهادة  معينة، أو مستًوى تعليميٍّ محدد.  .10

أنه من خالل استعراض تلك الخصائص الحظت أنَّ المهارات الحياتية مجاٌل  وترى الباحثة       
طلقُة المجال ، كما أنَّها مكافَّةَ  واسع وشامل، يمكُن أْن يستهدَف الفئاِت العمرية والمراحل التعليمية

أنها  رات، وكذلكوالمستوى،  فليسْت خاصًة بمستوى تعليمي محدَّد، أو بمجال معين  من المها
اِت ومتطلباِت الفئة المسَتْهَدفة، والكفاءِة المطلوبة، فكان من الواجِب على تخضُع لحاج مرنة

ياتية" العربي اليوَم أْن تسعى بكل  قوة إلى تبن ي مفهوم "المهارات الح عالمالالمؤسَّسات التعليمية في 
ن له المشاريَع التنموية، التي تناسُب المرا ، وتكو  ، وأن تكو ن كاف ة ةحِل التعليميَّ كمجال  تربويٍّ حديث 

برامَج نوعيًة تستهدف جميَع وسائِل التربية، بما يضَمُن إعادَة هيكلِتها؛ لتناسَب تنميَة المهاراِت 
ثر . فكان ال بد أن يكون هناك عوامل هامة تؤ كافةَ  الحياتية، حتَّى تجمَع أهداِف التربية المنشودة

 اتية.في مدى اكتساب الفرد للمهارات الحي

 العوامل المؤثرة في اكتساب المهارات الحياتية: -ث
 يتأثر اكتساب الفرد للمهارات الحياتية الجيدة أو الرديئة نتيجة للعوامل التالية:

العالقات المدعمة: وجود أو غياب العالقات المدعمة يجعل الفرد يصر على اكتساب  .1
 (.38م، ص 2010 المهارة أو يهمل تلك المهارة )وافي،
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نماذج الدور: قوة أو ضعف المهارة يتأثر بمالحظة الفرد لنماذج تقويم أداء تلك المهارة  .2
 (.89م، ص1999 )خليل والباز،

تتابع اإلثابة: وقد تكون هذه اإلثابة أساسية كالحصول على الغذاء أو الدفء اإلنساني  .3
 (.49ص م،  2008أو ثانوية مثل الحصول على مال والتشجيع والثناء )قشطة، ،مثاًل 

 مهارات التفكير وهي تسهم بإيجابية في اكتساب وتنمية المهارات األساسية )سعد الدين، .4
 (27م، ص2007

 ،التعليمات: معظم تعليمات المهارات الحياتية مكتسبة من البيت وأسئلة الطفل لألب واألم .5
ولكن هناك تعليمات لمهارات الدراسة والحفاظ على الصحة ينبغي أن يتعلمها الطفل 

 بطريقة صحيحة خارج البيت.
 اعتبار نوع الجنس: يؤثر نوع الجنس على اكتساب نوعية معينة من المهارات الحياتية. .6
 التفاعل مع األقران: قد يكون تعلم المهارات مفيد أو ضار حسب طبيعة ومهارات هؤالء .7

 (40م، ص 2012 صايمة،)األقران. 
 الثقافة. .8
 المستوى االجتماعي. .9
 وجود تحديات تواجه الفرد.  .10
أن هذه العوامل تؤثر بشكل كبير في اكتساب الطالب للمهارات الحياتية،  وترى الباحثة        

هذه مية يجاد أساليب لتنإتسهم في مكانات التي تطيع أي فرد أن يغفل القدرات واإلولكن ال يس
 المهارات الحياتية.

 أساليب تنمية المهارات الحياتية: -ج
إن قناعة كثير من المربين والمختصين بضرورة تعليم الطالب المهارات الحياتية، قادت إلى إيجاد 

 .مختلفة لتعليم المهارات الحياتيةاتجاهات 
خالل اطالعها على العديد من التجارب العالمية  ( من66-65ص  م، ص2010وترى صايمة ) 

والعربية ورجوعها إلى األدب التربوي في تعليم المهارات الحياتية، وجدت عدة اتجاهات لتعليم 
 المهارات الحياتية وذلك على النحو التالي:

: التجاه المباشر  أولا
ات المواد، ويدعم ذلك بأن تعليم المهار تعليم المهارات الحياتية كمادة مستقلة بذاتها كغيرها من 

الحياتية له آلياته وطرقه وأنشطته الخاصة به، وتعليمه كمادة مستقلة يعطي االهتمام الكافي بهذه 
 المهارات.



52 
 

 ثانياا: اتجاه التجسير
وهو يتفق مع االتجاه السابق بتعليم المهارات الحياتية في مقرر مستقل بذاته، ولكن يفُرق عنه بمد 

تربط بين هذا المقرر وبين المقررات الدراسية األخرى، يعنى بتطبيق المهارات الحياتية التي  جسور
 تعلمها في المقرر المستقل في محتوى المقررات األخرى.

 ثالثاا: اتجاه الصهر
يحة ر وهي تجمع بين االتجاه المباشر واتجاه التجسير، حيث ُتعل م المهارات الحياتية بصورة ص

ويتطلب هذا االتجاه إعادة بناء محتوى الدرس بما يحقق تعليم ، أي محتوى دراسيأثناء تعليم 
المهارات الحياتية، ويتطلب كذلك وجود المعلم الُمدرَّب جيًدا على استعمال األساليب 
واالستراتيجيات التي تساعد على تنمية المهارات الحياتية. مثل استراتيجيات التعلم النشط، 

التعلم التعاوني، وغيرها من االستراتيجيات الحديثة التي تصقل المتعلم بمهارات واستراتيجيات 
 الزمة ومناسبة له.

 رابعاا: التجاه اإلثرائي
وهو يعنى بتعليم المهارات الحياتية من خالل أنشطة إثرائية متعددة داخل أو خارج المدرسة بإشرافها 

-لموجهة ا القراءة-مقننة في المهارات الحياتية ومن غير إشرافها مثل، عقد البرامج التدريبية ال
اإللكترونية التفاعلية وغير ذلك، وهذا يتطلب دقة ومهارة في تحديد  المواقع-الالصفية  األنشطة

متطلبات الشريحة المستهدفة من المهارات والحد المطلوب في كل مهارة وكذلك البناء الممتد 
 والتراكمي لهذه المهارات ونحو ذلك.

أنه يمكن الجمع بين اتجاهين أو أكثر مع ضرورة مراعاة ظروف بيئة التعلم  وترى الباحثة        
عند اختيار االتجاه األنسب، كما يمكن تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين من خالل استخدام 
استراتيجيات تدريسية تعمل على زيادة فاعلية دور المتعلم في العملية التعليمية وكذلك من خالل 

لوك اآلخرين، والخبرات العديدة التي يجب أن توفرها المؤسسات التعليمية. لقد تعددت مالحظة س
 ياتية.استخداًما لتعليم المهارات الح الطرق األكثرطرق تعليم المهارات الحياتية، وتعرض الباحثة 

تعليم  يأشارت العديد من الدراسات إلى مجموعة من اآلليات األكثر استخداًما وتناواًل ف           
المهارات الحياتية ومنها: )لعب الدور، العصف الذهني، دراسة الحالة، الجدال، رواية القصص، 
المسرح / اآلداب، النقاش، العرض اإليضاحي/الممارسة، حل المشكالت، الزيارات الميدانية، 

ز (، ومن خالل تطبيق هذه الطرق واآلليات تبر 66م، ص 2010 ،)صايمة االقتداء والنمذجة(.
 أهمية المهارات الحياتية.
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 أهمية المهارات الحياتية: -ح
يشهد العالم اليوم حركة سريعة من التقدم والتطور في شتى ميادين العلوم، هذا التقدم صاحبه 
انفجاًرا معرفًيا هائاًل ومتسارًعا بشكل غير عادي، لذلك أصبح الفرد في حاجة ماسة إلى التكيف 

الكم  لكذابية، ليصبح قادًرا على مجاراة يشارك في الحياة بصورة إيجطور، وأن قدم والت  مع هذا الت  
التداخل الثقافي للعلم والتكنولوجيا في شتى مناحي الحياة زادت  ذلكمن المعلومات، وفي ضوء 

حاجة الفرد إلى تنمية بعض الجوانب المهارية، وبرزت األهمية لتعلم المهارات الحياتية نتيجة هذه 
، ة كبرىن للمهارات الحياتية أهميالتحديات والمستجدات االجتماعية والثقافية والسياسية، لذلك كا

                                                                                       0000000000000،،،،،،،0000لمهارات الحياتية فيما يلي:أهمية ا وتكمن
اتقان الطالب للمهارات الحياتية يعني التمتع بصحة سليمة، وحماية الجسم من األمراض،  إن-1

ث، وقدرة الفرد على حل المشكالت التي تواجهه في حياته، والعيش في بيئة آمنة خالية من التلو 
وزيادة قدرته على تحمل المسئولية، وتحسين نوعية حياته، والتعايش والتقدم في المجتمع الذي 

 (44م، ص 2012يعيش به. )الجدي،

تظهر أهمية المهارات الحياتية من خالل طبيعة حياة االنسان ذات المواقف المتغيرة، مما -2
يجعل الفرد بحاجة إلى التعامل مع تلك التغيرات باألسلوب الصحيح، وألجل التعامل والتصرف 
السليم كان البد على االنسان أن يتعلم األسس السليمة التي تجنبه الفشل في التعامل مع هذه 

 (16م، ص 2011الغامدي،)المختلفة. اقف، ويتم ذلك من خالل اكتساب المهارات الحياتية المو 
تعطي الفرد الفرصة ألن يعيش حياته بشكل أفضل خاصة في هذا العصر الذي يتسم بانفجار  -3

معرفي ومعلوماتي وتكنولوجي متالحق، األمر الذي يتطلب إعداد أفراد قادرين على التكيف 
ية مع هذه المتغيرات من خالل تدريبهم على العديد من المهارات. يكتسب المتعلم والتعامل بفاعل

ثارة إلهر، وتعطي للتعلم معنى، وتوفر اخبرة مباشرة عن طريق التفاعل المباشر باألشخاص والظوا
والتشويق الرتباطها بواقعهم، كما تزودهم بطرائق للحصول على المعلومات ذاتًيا من مصادرها 

د عياد وسع)حلها. كما تكسب الفرد إحساًسا بالمشكالت المجتمعية والرغبة في األصلية، 
 (184م، ص 2010الدين،

 (27م، ص 2010 وافي،)والمجتمع. المهارات الحياتية تحقق التكامل بين المدرسة  -4
  وترى قزامل أن أهمية المهارات الحياتية تتمثل فيما يلي:

 المشكالت الحياتية، والتعامل معها بحكمة.تساعد الفرد على التغلب على -1

 تعتبر سبيل لسعادة الفرد وتقبله لآلخرين، والحياة معهم. -2



54 
 

مزيد من التعامل التشعر الفرد بالفخر واالعتزاز بالنفس، وهذا يشعر اآلخرين بالثقة وتعطيه  -3
 قامة عالقات طيبة قائمة على الحب والمودة.ا  مع اآلخرين، و 

 قزامل،)لفرد في حياته بقدر كبير على ما يمتلكه من مهارات وخبرات حياتية. يتوقف نجاح ا -4
                                                        (64ص م،2007

          ، مَّا يزيُد م لقد تناوَل الكثيُر من الباحثين أهميَة اكتساِب المهارات الحياتية بشكل  مطوَّل 
وتجس ُد  ،(53م، ص 2002سِة والحياة.)مسعود،من أهميِتها، فذكروا أنَّها تحق ُق التكامل بين المدر 

عطاء و هم اليومية، واحتياجات المجتمع، وظيفَة التعلُّم؛ حيث تربُطه بحاجاِت المتعلمين ومواقفِ  ا 
ًة في هذ فجار  معرفي ا العصر الذي يتِسُم بانالفرِد الفرصَة ألْن يعيَش حياَته بشكل  أفضل، خاصَّ

لك تعلى التكيُّف والتفاُعِل مع  قادرين ااألمُر الذي يتطلُب إعداَد أفرادً وتكنولوجي متالحق، 
المتغيرات، واكتساِب الخبرِة المباشرة عن طريِق التَّفاُعِل المباشر باألشخاص والظُّواهر، وتجعُل 

تول د له والتشويق، وتول د لدى الفرد اإلحساَس بمشكالت مجتمعه، و للتعل م معنى، وتوف ُر فيه اإلثارَة 
اإلحساَس بحلها، وأنَّها تساعد الفرد على تعزيز الث قة بالنفس، والتغلِب على المشكالت الحياتية، 

 (184م، ص 2010والتعامل معها بحكمة.)عياد وسعد الدين ،
النَّجاح،  والعيِش معهم وحبهم، وتعد سبًبا من أسبابِ كما أنها سبيٌل لسعادِة الفرد، وتقبله لآلخرين، 

ه على اكتساِب دُ وتساعُد على تفعيِل المهاراِت التي يمتلُكها الفرُد، كما تنم ي شخصيَته، وتساع
ِهُم ه لإلبداع، والتفكيِر النَّاقد، وتتيُح له االستفادَة من كل  اإلمكاناِت المتاحة التي تسأهي  الخبرات، وتُ 

 (148م، ص2003 ،عبد اهلل)المستويات. مية شاملة  على جميِع في تن
وتساعد المتعلم على التعامل مع مواقف الحياة المختلفة، وعلى احتمال الضغوط،            

ومواجهة التحديات اليومية. وتعينه على حل مشكالته الشخصية واالجتماعية والتعامل معها بوعي، 
م، 2009 ،الشقيرات)عملًيا. اح، وتساعده على تطبيق ما يتعلمه وتمكنه من القيام بأعماله بنج

 .(84-83ص ص 
وتكسب المتعلم خبرة مباشرة، وتعطي للتعلم معنى، وتضفي عليه وضوًحا وواقعية، وتزود المتعلم  

 ( 29م، ص 2001 السيد،)الالحق. بأساس للتعلم 
تمكن الفرد من مهارة ما على أي  نإوتبدو أهمية اكتساب المهارات الحياتية، حيث            

مستوى يشجعه على االرتقاء بمستوى المهارة من أجل فتح آفاق جديدة للعمل، وبالتالي تحقيق 
مكاسب وموارد أكثر، بل إن اكتساب الفرد لمهارة ما في مستويات متتالية يصله إلى حد التمكن 

وتمكن الفرد من المهارات الجديدة ، ده في االنتقال من مهنة إلى أخرىمن المهارة الكلية يساع
 ( 222م، ص 2001 ،حسنو  )اللقانيالحديثة. لى استيعاب التكنولوجيا دائًما يساعده ع
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حياته  نه يحتاج إليها المرء في كلإأن للمهارات الحياتية أهمية كبيرة حيث  وترى الباحثة         
ع فرد بحاجة إلى امتالك مهارات يستطيسواء في األسرة أو العمل أو في العالقات مع اآلخرين، فال

لم فهي السبيل لسعادته وتقبله لآلخرين، وحتى يستطيع المتع كافة أن يمارسها في مجاالت الحياة
أن يواجه متغيرات العصر، و يؤدي األعمال المطلوبة منه على أكمل وجه تبرز أهمية المهارات 

ضح أهمية ليستطيع تحقيق أهدافه، وتت ؛معالحياتية وارتباطها بشخصية المتعلم ودوره في المجت
المهارات الحياتية ودورها في حياة األفراد أًيا كانت المرحلة العمرية التي  يمرون بها، وذلك من 

  خالل األهداف التي تسعى لها.
 (17م، ص  2011) الغامديأهداف تعليم المهارات كما ذكرها  -خ
 بنجاح مع متغيرات الحياة.تنمية ثقافة المتعلم بقدراته على التعامل -1
 تنمية قدرة المتعلم على حل المشكالت الحياتية البيئية المحلية والعالمية.-2
 تنمية قدرة المتعلم على التفاعل االجتماعي والتواصل مع األخرين.  -3
 تنمية قدرة المتعلم على االستدالل المنطقي والتفكير العلمي.  -4
 من أهداف تعليم المهارات:( 74م، ص 2013وذكرت الُبدي )   

ي مع البيئة يجابتجاهات التي تمكنه من التفاعل اإلتزويد المتعلم بالمعارف والمهارات واال -1
 المحيطة به.

 نسانية.اكتساب مهارات وقيم العالقات اإل-2   

 اكتساب مهارات إدارة الوقت واحترامه، واستغالل وقت الفراغ في األعمال المثمرة.-3
 هارة اتخاذ القرار لدى المتعلمين، وتعميق مفهوم المشاركة االيجابية. تنمية م-4
 اكساب التالميذ مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت. -5

إعداًدا  إعداد الطالب الحياتية، وبضرورةأنه ازداد االهتمام العالمي بالمهارات  وترى الباحثة       
ليستطيع التعامل مع كل التحديات التي تواجهه بشكل  ؛للحياة لمواجهة المواقف المختلفةشاماًل 

صحيح، لذلك كان البد أن يتم تعليم الطالب المهارات الحياتية وتنميتها، وذلك من خالل تضمين 
 المناهج المهارات الحياتية.

 دور المناهج في تنمية المهارات الحياتية: -د
م( إلى ضرورة التركيز على المهارات 2005أكدت العديد من الدراسات مثل دراسة اللولو )       

م( على 2010الحياتية األكثر مالءمة للحاجات النمائية للطالب، بينما أكدت دراسة صايمة )
كسابها للطالب.  ضرورة إبراز المهارات الحياتية في سياق المنهاج وا 
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تحقيق التكامل بين المدرسة والحياة، وربط حاجات المتعلم والحاجة أصبحت ملحة ل        
ومواقف الحياة باحتياجات المجتمع، وحتى يعيش المواطن العربي حياته بشكل أفضل ال بد من 
اكتساب مهارات الحياة لتشكل أفراد قادرين على التكيف والتفاعل بفاعلية مع هذه المتغيرات من 

رات، ومهارات الحياة الزمة لكل فرد حتى تمكنه من االرتباط خالل تدريبه على العديد من المها
ى. األخر بالمجتمع العالمي، والتعرف على القضايا العالمية، واكتساب أنماط حياة الشعوب 

 (49م، ص 2012 الجدي،)

أن المهارات والمنهاج يرتبط كل منهما باآلخر، ومن ثم ال يمكن أن  وتضيف الباحثة        
منهما بعيًدا عن اآلخر، فالمتعلم بحاجة إلى المهارات لفهم المحتوى واستيعابه وهو نتعلم أي جزء 

أيًضا بحاجة للمنهاج كمادة يجري عليها العمليات العقلية التي تساعده على اكتساب وتنمية 
تسبها بدرجة نه يكإعرفها المتعلم عن طريق المنهاج فالمهارات، وأيًضا لكل مهارة جانًبا نظرًيا إذا 

 أسرع ويتقنها بشكل أفضل.

أنَّ تنميَة المهارات الحياتية وتصنيَفها أصبح من أهم  االتجاهات الحديثة  وترى الباحثة        
في المجال التربوي، فقد تزايد االهتماُم العالمي بالتعليم الذي يهِدُف إلى تنميِتها؛ سعًيا إلعداد 

حياتية لالطالب إعداًدا شاماًل للحياة، فقد أكَّد العديُد من التربويين على أهميِة تضمين المهارات ا
رحلة  مة، والمرغوب إكسابها للمتعل مين في أي مهمفي المناِهج، باعتباِرها من أهم  نواتج التعليم ال

دراسية؛ ألنَّ التالميذ يحتاجون لهذه المهارات في جميع مراحل حياتهم، بل وفي جميع شؤوِنهم 
رات هج التي تضمنت المهااليومية؛ من أجِل تحقيق تربية  متكاملة  ومستدامة، لقد تعددت المنا

الحياتية فمنها: منهاج اللغة العربية ومنهاج الرياضيات ومنهاج العلوم ومنهاج المواد االجتماعية 
 سالمية.ثرها شمولية هو منهاج التربية اإلولكن أهم هذه المناهج وأك

 ثالثاا: المحور الثالث:
 سالمية:إلمنهاج التربية ا

ربية اإلسالمية بأنه " نظام من الحقائق والمعايير والقيم اإللهية يمكن تعريف منهاج الت         
الثابتة، والمعارف والخبرات اإلنسانية المتغيرة النامية التي تهدف إلى إيجاد الشخصية اإلسالمية 

عالى. تالمهتدية، التي تعمل في إطار اجتماعي لترقية الحياة، وعمارة األرض وفق منهج اهلل 
 (10م، ص2009 المفتوحة،جامعة القدس )



57 
 

سالمية على عدة أسس تعمل مجتمعة ومتكاملة ومتداخلة، اإل يعتمد منهاج التربية           
وهي أسس مرنة تراعي طبيعة المرحلة الدراسية ومستويات النمو التي يتميز بها الطالب ومن هذه 

 األسس: 

: مونه اج وتحديد مدخالته وصياغة مضفي تحقيق المنهمهم األساس الفطري والفكري وله دور  أولا
 سالمي الكلي لإلنسان والكون والحياة.تصور اإلوهو قائم على أساس ال

األساس االجتماعي: ويراعى في هذا األساس إدخال العناصر التي تجعل المنهاج مرتبًطا  :ثانياا
بالنظام االجتماعي للمجتمع المسلم في ثقافته الخاصة وقيمه وعاداته وتقاليده وأعرافه الفلسطينية، 

خيلة ال دسالمية الثابتة، وتحميهم من كل قيمة حقائق والقيم اإلفهو أداة فعالة تمد المتعلمين بال
 تنسجم مع عقيدته. 

سالمية المعرفة والثقافة حول الرسالة اإلاألساس المعرفي: يهتم هذا األساس بتوسيع دائرة  ثالثاا:
نسان ن الكريم وعالقة كل من الكون واإلومضمونها وطريقة بناء تلك المعرفة من خالل آيات القرآ

 والحياة باإلنسان المسلم المثقف الواعي. 

ألساس النفسي والتربوي: ويقوم على كل ما من شأنه تحقيق االستقرار النفسي لدى الناشئين ا رابعاا:
المتزنة عن  سالميةالتي تؤدي إلى تكوين شخصيتهم اإل نتيجة التدرج في بناء المراقبة الذاتية

طريق إحداث تغيرات شاملة لجميع جوانب نموهم مع مراعاة قدراتهم في كل مرحلة من مراحل 
 (9-5م، ص ص  1998سالمية، لخطوط العريضة لمنهاج التربية اإل)ا هم.تعليم

 عناصر المنهاج: -أ
 سالمية على جملة من المنطلقات هي:اإل منهاج التربيةتعتمد عناصر 

 سالمية وكذلكصة لكل مبحث من مباحث التربية اإلاألهداف: ويتضمن األهداف الخا .1
 الخاصة لكل صف من صفوف المرحلة األساسية.

المحتوى: وهو المفاهيم والمعارف العلمية واألحكام الشرعية والقيم والمهارات التي  .2
 سيكتسبها الطالب والتي من شأنها جميعًا تحقيق األهداف المرجوة.

األساليب والوسائل واألنشطة: وهي تتضمن وتشتمل على جميع األساليب والوسائل  .3
 سالمية.لكل فرع من فروع التربية اإليمية واألنشطة والخبرات والمواد والمصادر التعل
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أساليب التقويم: وهي تتضمن استخدام جميع أساليب التقويم التي تتصف بالشمولية  .4
ة لتطبيق المحتوى وتحقيق واالستمرارية والمالءمة للفئة المعنية وأن تكون صادق

 (13-10م، ص ص 2010)جامعة القدس المفتوحة، .األهداف
 سالمية:التربية اإلألهداف العامة لمنهاج ا -ب

 .توثيق صلة الطالب باهلل سبحانه وتعالى مما يدفعه إلى االلتزام بأوامره واجتناب نواهيه.1 
.تعريف الطالب بنظرة اإلسالم إلى الكون واإلنسان والحياة مما يعمل على تعميق 2 

 إيمانه بربه والسير على هدى اإلسالم.

ينه نفس الطالب بما يسهم في تحقيق ذاته وتمكسالمية في تنمية القيم واالتجاهات اإل.3
 من القيام بمسئوليته في الحياة.

 سالمية للمرحلة األساسية:ألهداف الخاصة لمنهاج التربية اإلا -ت
 مجال التصال

 تالوة القرآن الكريم على النحو السليم مع مراعاة أحكام التجويد. .1
 عن الصخب واالغترار. وموضوعية بعيًداالتعبير عن الرأي بتروي  .2
 حسن المشاركة في الحوار وتوجيه السؤال وطلب المعرفة والتوضيح. .3

 المجال المعرفي 

يعي وعيًا حقيقيًا معنى الشهادتين )ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل( وما تقتضيه هاتان  .1
 ية.وكالشهادتان من قضايا اإليمان وأركانه وعظم المدلول والتأثير في حياته السل

سالم من ربط األسباب بالمسببات مما يدفعه إلى االلتزام به في يقف على مفهوم اإل .2
 حياته العملية.

يؤمن بصالحية اإلسالم لكل زمان ومكان، وشموليته وقدرته على مواجهة كل مستجد  .3
 في أي عصر من العصور.

 مجال النمو )النمو العاطفي(

وحب الرسول وهما غاية أعماله كلها ونيل رضاهما يترسخ في قلب الطالب حب اهلل  .1
 وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.

سيء إلى إذا ما أ ويفزع ويغضبسالم فيتألم رسخ في نفس الطالب الغيرة على اإليت .2
 االسالم.
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 .سالمية دون تردد أو تقاعسإلى األمة اإل باإلسالم واالنتماءيستشعر بروعة االعتزاز  .3

 العقلي والجسميالنمو 

 كام الشرعية.األح النبوية( علىاالستدالل بالمصدرين األساسيين )القرآن الكريم والسنة  .1
 .هووحدانيتكل ما يشاهده في الكون والحياة دالئل واضحة على وجود اهلل تعالى  .2
 استنتاج العبر والعظات من سيرة الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( وسير األنبياء عليهم .3

 السالم مع أممهم.

 النمو الجتماعي:

سالمية من خالل سلوكه وتعامله مع اآلخرين كالتواضع يتحلى الطالب باألخالق اإل .1
 والرحمة والحياء.

 يحترم اآلخرين بتوقير الكبير لشرفه ويحنو على الصغير لضعفه. .2
المصلحة  قيتحلى بالروح الجماعية فينمي في نفسه حب التعاون مع اآلخرين لتحقي .3

 سالم من المشاركة في العمل والرأي واحترام اآلخرين.العامة، بما يقتضيه اإل

 المجال الوطني

يحيط الطالب بأهمية الوطن واالنتماء إليه في تحقيق العزة واإلباء والكرامة للفرد  .1
 المسلم.

قيه ر  يحيط الطالب بواجبه نحو وطنه من المحافظة على وحدته وتماسكه والعمل على .2
 وتقدمه.

 يعي بأهمية المحافظة على نظافة الوطن من خالل بيئته ومجتمعه وأنها دالئل رقيه. .3
 (17-11 ص ص م،1998 العريضة، الخطوط) .المجال االقتصادي

ة أنها سالميلعامة والخاصة لمنهاج التربية اإلأنه من خالل التمعن في األهداف ا وترى الباحثة
األساسية وتعمل على تنمية المهارات الحياتية بمختلف مجاالتها  تتوافق مع طالب المرحلة

 وأبعادها.
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 تنمية المهارات الحياتية من خالل التربية اإلسالمية -ث

انطالقا من دين اإلسالم الشَّامل لجميع مجاالت الحياة، فإنَّ التربية اإلسالمية صالحٌة         
 متكاماًل، ال كما يحصُره البعُض في جانب التدين المؤقَّت بوقت  لكل  زمان ومكان باعتباره منهًجا 

 (90م، ص  2009محدد أو مكان محدد. )جامعة القدس المفتوحة، 

للتربية اإلسالمية وسائُلها المختلفة التي تعتمد عليها في َغْرس ِقَيِمها ومبادئها في نفوس و         
حت ون من خالله التعامَل مع مواقف الحياة المختلفة تاألجيال؛ بهدف بنائهم بنًاء متكاماًل يستطيع

مظلَِّة الشَّريعة اإلسالمية ومصادِرها، ومن أهم هذه الوسائل المناهُج الدينية التي ُتدرَّس في مدارس 
 (2م، ص 2011عبد العال، )المراحل. التعليم العام والخاص بمختلف 

ة يِرها من المناهج أنَّها تعنى عنايًة فائقة بتربيومما يميز مناهَج التربية اإلسالمية عن غ        
ره من تنمية  بما توف   وغيرهاالنشء في مختلف الجوانب: الروحية والعقلية، والنفسية واالجتماعية،

شمولية لمختلف مراحل النمو، مما يسِهُم في تحقيق الغايات التربوية المنشودة على المستوى 
 (2م، ص 2011لغامدي، ا)والوجداني. المعرفي والمهارى 

سالمية جزء فعال في العملية التعليمية لتضمنها أن مناهج التربية اإل وترى الباحثة        
المهارات الحياتية الالزمة إلعداد جيل قادر على التكيف مع التغيرات التي تواجهه أثناء مرحلة 

ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات على المستوى الفردي والجماعي، وقادرين على  النضج؛
التعامل بشكل ناضج وعقالني مع من حولهم، كما وأن المهارات الحياتية لها صلة وثيقة بحياة 
الطالب وأن الطالب يمتلكون قدًرا متفاوًتا من المهارات الحياتية، وأن المناهج الدراسية تسهم بقدر 

 سالمية.تربية اإلوخاصة منهاج البير في تنمية المهارات الحياتية ك

الباحثة أنه بما يتمتع به منهاج التربية اإلسالمية من شمولية في األهداف،  وتضيف         
وتنوع مجاالته، واألسس المختلفة التي يقوم عليها  بما ال يتوافر في أي منهاج آخر، فإن منهاج 

واء في س يستطيع أن يخدم الطالب في إكسابه المهارات  الحياتية المالئمة له التربية اإلسالمية 
ة، ، والتي تؤهله لمواجهة تحديات الحياة المختلفالناحية االجتماعية، والعلمية، والبيئية الصحية

وتعده ليكون فرًدا صالًحا في مجتمعه، ونستطيع أن نعمل على تنميتها بتوظيف بعض 
سالمية، خاصة استراتيجيات التعلم النشط، نوعة في منهاج التربية اإلات المتاالستراتيجي

ياجات شارك( التي تالئم احت-زاوج-اكتب-واستراتيجيات التعلم التعاوني كاستراتيجية )فكر
يجابية لدى الطالب وتتوافق مع خصائصهم روح العمل الجماعي، والمشاركة اإلالطالب، وتعزز 

 النمائية. 
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 لطالب الصف الخامس الخصائص النمائية -ج
 يطلق البعض على هذه المرحلة "قبيل المراهقة" وهنا يصبح السلوك بصفة عامة أكثر جدية 

 وتتميز هذه المرحلة بما يلي: 
 الالحقة.والمرحلة بطء معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة  .1
 زيادة التمايز بين الجنسين بشكل واضح. .2
لشئون الحياة، وتعلم المعايير الخلقية والقيم، وتكوين االتجاهات، تعلم المهارات الالزمة  .3

 واالستعداد لتحمل المسئولية، وضبط االنفعاالت.
 االجتماعي.وتعتبر هذه المرحلة من أنسب المراحل لعملية التطبيع  .4

)النمو الجسمي( يهتم الطفل في هذه المرحلة بجسمه وينمو مفهوم الجسم ويؤثر في نمو 
 من مظاهره:الشخصية و 

 تتعدل النسب الجسمية وتصبح قريبة الشبه بها عند الراشد. .1
 تستطيل األطراف، ويتزايد النمو العضلي، وتكون العظام أقوى من ذي قبل. .2
 في السنة. %5يتتابع ظهور األسنان الدائمة، ويشهد الطول زيادة .3
 االجتماعي.والنشاط تزداد المهارات الجسمية وتعتبر أساسًا لعضوية الجماعة  .4
 ص م، 1999زهران،) يقاوم المرض بدرجة ملحوظة، ويتحمل التعب ويكون أكثر مثابرة. .5

 (269-265 ص

  النمو الحركي

يطرد النمو الحركي وتعتبر هذه المرحلة مرحلة النشاط الحركي الواضح، وتشاهد فيها 
 الدراجة زيادة واضحة في القوة والطاقة، ويالحظ اللعب مثل الجري والمطاردة وركوب

والسباق واأللعاب الرياضية المنظمة، وينمو التوافق الحركي، وتزداد الكفاءة والمهارة 
اليدوية، وتم السيطرة الكاملة على الكتابة، وينتقل في الكتابة من خط النسخ إلى خط 

أن هذه الخصائص تساعد على تنمية المهارات الحياتية في الكتابة  وترى الباحثة الرقعة.
هذه مهارات و  وتنمية مواهب الفرد في الرسم وتنمية قدرته في التعبير عن نفسه من خاللها

 .حياتية الزمة للفرد في هذه المرحلة
 
 



62 
 

 النمو الحسي

مدى  ي يستغرقدراك الحسي وخاصة إدراك الزمن، فشعور الطفل بالعام الدراسيتطور اإل
أطول من شعور طالب الجامعة، ويميز الطفل بدقة بين األوزان المختلفة، تزداد دقة 
السمع، ويزداد طول البصر، وتتحسن الحاسة العضلية بصورة أفضل وهذا عامل هام من 

 (192-166ص ص م،2001 مرهج،) عوامل المهارة اليدوية.
أن النمو الحسي في هذه المرحلة يؤثر بشكل إيجابي على المهارات الحياتية  وترى الباحثة

ي ف امتالكها بشكل واضحو  التركيز في العديد من حواسه الالزمة للفرد مما يمكنه من
 .تنمية المهارات الحياتية لديه

  النمو العقلي

البحث  ويستثيرهتنمو مهارة القراءة، ويحب الطفل في هذه المرحلة القراءة بصفة عامة  .1
 تتضح تدريجًيا القدرة على االبتكار.، و والحاجة لفهم الظاهرات الطبيعية عن الحقيقة

يستمر التفكير المجرد في النمو، ويقوم على استخدام المفاهيم والمدركات الكلية ويستطيع  .2
 التفسير بدرجة أفضل من ذي قبل، كذلك يستطيع التقييم ومالحظة الفروق الفردية.

مدى االنتباه ومدته وحدته، وتزداد القدرة على التركيز بانتظام وتنمو الذاكرة نمًوا  يزداد .3
 مطرًدا، ويكون التذكر عن طريق الفهم، ويتضح التخيل االبداعي.

تزداد القدرة على تعلم ونمو المفاهيم ويزداد تعقدها وتمايزها وموضوعيتها وتجريدها  .4
اقف لقيم الخلقية والخير والشر بغض النظر عن المو وعموميتها وثباتها، ويتعلم المعايير وا

 أو الظروف التي تحدث فيها.
يزداد استعداد الطفل لدراسة المناهج األكثر تقدًما وتعقيًدا ويمكن استيعاب الدراسات  .5

 االجتماعية، ويزداد اهتمامه بأوجه النشاط الخارجة عن المنهج.
يتحمس الطفل لمعرفة الكثير عن البيئة المباشرة وعن بلده وعن البالد األخرى والعالم من  .6

 (269 ص م،1999 زهران،)حوله. ويزداد لديه حب االستطالع. 
والتفسير  اءةالقر  وترى الباحثة أن هذه الخصائص تزيد من تنمية المهارات الحياتية كمهارة

 المستقبلية ومساعدة اآلخرين.والتخيل اإلبداعي وتوظيفه في حياته 
 النمو اللغوي

 .وكتابتهيتضح النمو اللغوي في هذه المرحلة في كالم الطفل وقراءته  
 اللغوية.يزداد اتقان الخبرات والمهارات  .1
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 يالحظ طالقة التعبير والفهم واالستمتاع الفني والتذوق األدبي لما يقرأ. .2
ينمي المهارات الحياتية مثل مهارة القراءة أن نمو الفرد اللغوي يجعله  وترى الباحثة

تبادل و  زمالئه ويزيد من التفاعل اللفظي والتعبير مما يؤثر بشكل إيجابي على تعامله مع
اآلراء بينهم وهذا ينعكس بشكل إيجابي على تعاون الفرد مع غيره، وتنمو مهارة التركيز 

اعد على ات الحياتية لدي الفرد ويسوالفهم الجيد لما يستمع إليه مما يسهم في تنمية المهار 
 تكوين شخصيته المستقبلية.

 النمو النفعالي
 تعتبر هذه المرحلة مرحلة هضم وتمثل الخبرات االنفعالية السابقة. .1
 يالحظ ضبط االنفعاالت والسيطرة على النفس وعدم إفالت االنفعاالت. .2
 تنمو االتجاهات الوجدانية. .3
 .هبعض األلفاظ وظهور تعبيرات الوجمع التمتمة بيعبر عن غضبه بالمقاومة السلبية  .4

 (123-115ص ص م،2009 مجيد،)
أن النمو االنفعالي يكسب الفرد مهارة ضبط النفس وزيادة الثقة بالنفس  وترى الباحثة

 وزيادة القدرة على التعبير عن النفس وهذا يعمل على تنمية المهارات الحياتية لدى الفرد.

  الجتماعيالنمو 

الطفل المزيد عن المعايير والقيم واالتجاهات الديمقراطية والضمير ومعاني الخطأ يعرف  .1
 والصواب ويهتم بالتقييم األخالقي للسلوك.

 يزداد احتكاك الطفل بجماعات الكبار، واكتسابه معاييرهم واتجاهاتهم وقيمهم. .2
ور على ويثيالحظ زيادة نقد الطفل لتصرفات الكبار، وتضايقه من األوامر والنواهي،  .3

 الروتين.
ويزداد تأثير جماعة الرفاق ويكون التفاعل االجتماعي مع األقران على أشده، يشوبه  .4

 التعاون والتنافس والوالء والتماسك. 
 يستغرق في العمل الجماعي والنشاط االجتماعي. .5
 العام.يبدأ تأثير النمط الثقافي  .6
 تنمو فردية الطفل وشعوره بفردية غيره من الناس. .7
 اد الشعور بالمسئولية والقدرة على الضبط الذاتي للسلوك.يزد .8
تنمو المسئولية االجتماعية، تنمو مساعدته لآلخرين، وتتغير الميول وأوجه النشاط عند  .9

 الطفل إلى االستقالل وحب الخصوصية ويصبح أكثر موضوعية.
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 يقل االعتماد على الكبار، ويطرد نمو االستقالل. .10
أ عالم والخلفية الثقافية لألسرة والطفل والطبقة االجتماعية التي نشتؤثر الثقافة ووسائل اال .11

 لها أكبر األثر. االجتماعي فالصداقةفيها في نموه 
 يحتاج الطفل إلى مساندة والديه. .12
 يؤثر األخوة األكبر من الطفل فيه وهو يؤثر في إخوته األصغر منه ويتعالى عليهم. .13
 دات الحسنة مثل النظافة والنظام والمعرفة والتفكيرتظهر الهوايات االجتماعية، وتنمى العا .14

 (283-281 ص ص م،1999 زهران،) البناء والصداقات االجتماعية.
أن الفرد في هذه المرحلة بما يتميز به من نواحي النمو االجتماعي يسهم في  وترى الباحثة

ئولية والتعاون مع اآلخرين، وتحمله للمس ،اكسابه مهارات اجتماعية كثيرة كالتعامل مع الكبار
ومساعدته لغيره، وتنمو مهارة االتصال والتواصل، ويزداد امتالك الفرد لعادات النظافة 
والنظام والتزامه بها مما يؤثر بشكل إيجابي على تكوين شخصيته ومدى مساهمته في بناء 

  المجتمع. 

  النمو الجنسي

ما زال االهتمام الجنسي كامًنا أو موجًها نحو نفس الجنس، تتجدد األسئلة الخاصة بالوالدة 
 والجنس والجماع ولكن في مستوى أرقى. 

 النمو الديني

يميز الشعور الديني في هذه المرحلة "االجتماعية" يتأثر الطفل بالبيئة االجتماعية التي يتربى 
لفرائض شكاًل اجتماعًيا، ويصبح الدين وسيلة من وسائل فيها، ويأخذ السلوك الديني وأداء ا

التوافق االجتماعي، وتتسع آفاقه ويخرج من حدود ذاته الطبيعية، ويدرس الطفل المفاهيم 
الدينية في مقررات التربية الدينية بفهم أكثر من ذي قبل، ويرتبط نمو الشعور الديني عند 

شئة خالقي وتبنى القيم وينمو الضمير، وتلعب التنالطفل باألخالق والنمو الخلقي والسلوك األ
 (192-190ص ص م، 2001مرهج،) االجتماعية دور هام في هذا الصدد.

وترى الباحثة أن النمو الديني في هذه المرحلة يعمل على تمسك الطفل بأداء الفرائض الدينية 
مما يعمل  خرين لهاآلوتطبيقها بشكل صحيح، والتزامه بتبني قيم إيجابية وهذا يسهم في محبة 

 على تنمية المهارات الحياتية بشكل كبير.
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 النمو األخالقي 

تتجدد االتجاهات األخالقية للطفل عادة في ضوء االتجاهات األخالقية السائدة في أسرته  .1
ومدرسته وبيئته االجتماعية وهو يكتسبها ويتعلمها من الكبار ويتعلم ما هو حالل وما هو 

ما هو خطأ، وما هو مرغوب وما هو ممنوع، ومع النمو يقترب حرام، وما هو صح و 
 السلوك األخالقي للطفل من السلوك األخالقي للراشدين الذين يعيش بينهم.

يدرك الطفل مفاهيم أخالقية مثل: األمانة والصدق والعدالة، ويمارسها كمفاهيم تختلف  .2
 ك نسبيًا. ابة الذاتية على السلو عن التطبيق األعمى للقواعد والمعايير، وينمو الضمير والرق

 ويعتبر الحكم الخلقي نتاًجا لما تعلمه في البيت والمدرسة من معايير اجتماعية.
يكون السلوك الصحيح هو السلوك المقبول والموافق عليه، والذي يمتدحه الكبار وأصحاب  .3

 السلطة.
ماعية السائدة جتيسعى الطفل لتجنب الشعور بالذنب بسلوكه طرق تتفق مع التقاليد اال .4

 في ثقافته.
يالحظ أن األطفال مرتفعي الذكاء تكون اتجاهاتهم األخالقية وسلوكهم األخالقي أنضج  .5

من سلوك رفاق سنهم األقل ذكاء منهم، ويالحظ لدى بعض األطفال بعض أنماط السلوك 
رقة والس الالأخالقي مثل الشجار مع األخوة والزمالء واأللفاظ النابية القبيحة، والكذب

 (283م، ص 1999زهران، )الدروس. صغاء أثناء والغش والتخريب وعدم اإل
أن النمو األخالقي للطفل في هذه المرحلة يساعد على تنمية المهارات  وترى الباحثة

الحياتية مثل التعامل مع غيره سواء داخل األسرة أم خارجها، ويزداد تمسك الطفل بالقيم 
 قها، ويتضح ذلك في سلوكه اليومي وتطبيقه للقيم األخالقيةاإليجابية ويعمل على تطبي

 .والعدالة مما يسهم بشكل كبير في تنمية المهارات الحياتية لديه ،والصدق ،مثل األمانة
 ،وعةالمتن في النواحيلصف الخامس من خالل العرض السابق للخصائص النمائية لطالب ا        

تتوافق مع المهارات الحياتية التي يمكن تنميتها من خالل الحظت الباحثة أن هذه الخصائص 
يجية من ( لما تتمتع به هذه االستراتشارك-زاوج-اكتب-فكراستراتيجية التعلم التعاوني النشط )

ة سالمية العامتوافق مع أهداف منهاج التربية اإلمميزات سالفة الذكر، وأن هذه الخصائص ت
 هو ما تسعى الدراسة الحالية إليه.و ألساسية والخاصة لطالب المرحلة ا
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 الثالث الفصل
 السابقة الدراسات

تناولت الباحثة في هذا الفصل مجموعة من الجهود والدراسات واألبحاث السابقة التي لها عالقة 
- زاوج- اكتب-فكر)الحالية والتي سعت إلى بيان أثر توظيف استراتيجية  بموضوع دراستها

في مبحث التربية اإلسالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف  (شارك
الخامس األساسي، لذا قامت الباحثة باالطالع على العديد من الدراسات واألبحاث السابقة ذات 

الية، وقامت الباحثة بتصنيف هذه الدراسات إلى محورين كما يلي: العالقة بموضوع الدراسة الح
 (.شارك-زاوج  – اكتب-فكردراسات تناولت استراتيجية ) المحور األول:

 دراسات تناولت المهارات الحياتية المحور الثاني:

 (.شارك-زاوج  – اكتب-فكردراسات تناولت استراتيجية ) المحور األول:
قد  (شارك- زاوج- اكتب-فكرالنظري أن استراتيجية ) اإلطاراحثة في كما ذكرت الب         

( وأنهما تتشابهان إلى حد كبير في الخطوات شارك- زاوج-فكرانبثقت عن استراتيجية )
( شارك- زاوج- باكت-فكرلذلك لم تجد الباحثة دراسات تتعلق باستراتيجية ) والفوائد،والخصائص 

- فكر)استعانت الباحثة بدراسات تتعلق باستراتيجية  األجنبية؛ لذلكإال القليل سواء العربية أو 
                                              (.شارك- زاوج- اكتب-فكرألنها تعبر عن استراتيجية ) شارك(- زاوج

( باهتمام العديد من الباحثين، وقد شارك- زاوج- اكتب-فكرحظيت استراتيجية )        
الباحثة الحصول على العديد من الدراسات الحديثة التي أجريت في هذا المجال، سواء استطاعت 

على المستوى المحلي، أو العربي أو العالمي، واستعرضت الباحثة في هذا الجزء من الدراسة أهم 
الدراسات السابقة التي تم الحصول عليها، حيث تم عرضها جميًعا في سياق واحد بدًءا من 

 األقدم ومن هذه الدراسات:األحدث إلى 

 م(2016دراسة أبو العال ) 

ت التفكير في تنمية المفاهيم ومهارا (شارك ،زاوج ،فكر)هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استراتيجية 
ف الباحث المنهج شبه التجريبي على عينة من طالب الص واستخدماالستداللي بالتربية اإلسالمية 

 بنين التابعة لمديرية التربية ( طالبًا في مدرسة عبد الكرمي )أ(80) عددها بغزةالتاسع األساسي 
داهما ضابطة اح موزعين على شعبتين دراسيتين تم اختيارهم قصديًا، والتعليم شرق خانيونس،

تنمية  الدراسة باختبار واتتمثلت أد طالبًا، (40طالبًا ، واألخرى تجريبية عددها) (40عددها )
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التربية  لتحليل المحتوى لوحدة السيرة النبوية من كتاب باإلضافة مهارات التفكيرواختبار ،المفاهيم 
استخدام ب وتحليلها ،وتم التأكد من صدقهما  وثباتهما وتم جمع البيانات،اإلسالمية الجزء األول 

المعالجات اإلحصائية، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب 
جموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم البعدي واختبار التفكير االستداللي لصالح في الم

 .المجموعة التجريبية

 م(2015دراسة الديب )  

ى تنمية شارك(عل -زاوج  -الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية )فكر  هدفت الدراسة          
مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة، واستخدم 

( طالًبا من 54الباحث المنهج التجريبي على عينة ممثلة من طالب الثامن األساسي مكونة من )
بمدرسة "دار األرقم الثانوية الخاصة للبنين" والتي تشرف عليها  طالب الصف الثامن األساسي

الوزارة بمديرية شرق غزة، بطريقة قصدية لمتابعة إجراءات الدراسة، وتم اختيار شعبتين بطريقة 
( 27عشوائية من المدرسة، حيث تم اختيار أحد هاتين الشعبتين عشوائياً لتكون التجريبية وقوامها )

( طالًبا، وقد أعد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة والوصول 27ابطة وقوامها )طالًبا واألخرى ض
إلى نتائجها اختباري مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

( بين متوسط درجات طالب المجموعة a=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختباري التفكير البصري و التجريبية ودرجات طالب 

 التواصل الرياضي لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 م(2014دراسة عويد وعبود )  

جاه شارك( في التحصيل واالت -زاوج  -معرفة فاعلية استراتيجية )فكر  هدفت الدراسة        
لمتوسط، اتبع الباحثان المنهج التجريبي، تكونت عينة نحو الكيمياء لدى طالبات الصف األول ا

حدى مدارس بغداد بالعراق، إن طالبات الصف األول المتوسط في الدراسة من مجموعتين م
( طالبة، وتكونت أدوات 27( طالبة، ومجموعة ضابطة عددها )27مجموعة تجريبية مجموعها )

 يمياء، وبعد تطبيق أداتا الدراسة أظهرتالدراسة من اختبار تحصيلي، ومقياس االتجاه نحو الك
النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفًقا 

شارك( في االختبار التحصيلي وكذلك في االتجاه نحو تدريس  -زاوج  -الستراتيجية )فكر 
 الكيمياء.
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 مAfrilianti  (2014:)دراسة أفريليانتي    

التحقق من فهم الطالب لمهارة القراءة واالختالفات الموجودة بينهم قبل  هدفت الدراسة        
يبي شارك(، واستخدم الباحث المنهج التجر  -زاوج  -وبعد تدريسهم باستعمال استراتيجية ) فكر

ابع سبتصميم اختبار قبلي بعدي للمجموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف ال
حدى المدارس بنيجيريا، وتحددت أداة الدراسة باختبار قبلي بعدي، إ( طالًبا في 39ونة من )المك

شارك( يمكن أن تحسن من فهم الطالب لمهارة  -زاوج  -وأظهرت الدراسة أن استراتيجية )فكر
القراءة، وأن نتائجهم في القراءة كانت منخفضة قبل تدريسهم باستعمال االستراتيجية أما نتائجهم 

 شارك( كانت جيدة. -زاوج  -بعد تدريسهم باستعمال استراتيجية )فكر

 (م2014)Listianiلستياني  دراسة

 دىل(  شارك -زاوج -فكر)  استراتيجية خالل من القراءة مهارة تحسين الدراسة هدفت       
 ةمدرس من الثامن الصف طلبة من واحد صف من الدراسة عينة وتكونت الثامن، الصف طالب

SMPN 2Abiansemal، اختيارهم تم وقد إناث،( 18)و ذكور( 11) منهم(  29)  وعددهم 
 أندونيسيا، يف بالي بادونج منطقة في سيدانج قرية في تقع عليا حكومية المدرسة وهذه قصدًيا،

 قبلي ختبارا في الدراسة أدوات وتمثلت دورتين، على اإلجرائي البحث تصميم الدراسة واستعملت
 الدراسة لتوتوص الدراسة، ألدوات والثبات الصدق من الباحث تحقق وقد ومقابلة، واستبانة، بعدي،
 أي راءة،الق في الطالب قدرات من تحسن أن استطاعت( شارك – زاوج -فكر) استراتيجية أن إلى
 .القرائية الثامن الصف طالب قدرات تحسين في فاعلة االستراتيجية هذه أن

 م(2013دراسة النجار)  

نمية شارك( في ت -زاوج  -التعرف على أثر توظيف استراتيجية )فكر هدفت الدراسة        
التحصيل والتفكير التأملي في الجبر لدى طالبات الصف التاسع بمحافظة خان يونس، واتبعت 
الباحثة المنهج التجريبي الذي تضمن التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة 

المجموعة التجريبية وفق استراتيجية )فكر، زاوج، شارك( في حين تدرس المجموعة  حيث تدرس
الضابطة بالطريقة االعتيادية واختارت الباحثة مدرسة أحالم الحرازين األساسية بالطريقة العشوائية، 

( طالبة كمجموعة 37( طالبة كمجموعة تجريبية، )37حيث  اختير منها العينة، والتي تكونت من )
لتفكير واختبار ا بطة، وقامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة المتمثلة باالختبار التحصيلي،ضا

جراء االختبارين البعديين )التحصيل والتفكير التأملي( أظهرت النتائج وجود فروق إالتأملي، وبعد 
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اتيجية ر لصالح المجموعة  التجريبية التي درست وفق االستراتيجية  وأن هناك أثر بحجم كبير الست
 على التحصيل والتفكير التأملي.  شارك( -زاوج  -اكتب  -)فكر

 م(2013دراسة الث الب وعمر )

صف شارك ( في تحصيل طالبات ال –زاوج –معرفة أثر استراتيجية )فكر  هدفت الدراسة          
سة المنهج االثاني المتوسط لمادة الرياضيات وتفكيرهن االستداللي، واتبع الباحثان في هذه الدر 

ت حدى المدارس التابعة لمديرية تربية تكريإتم اختيار عينة البحث قصدًيا من التجريبي، وقد 
حداهما إ( طالبة، 22شعبتين في كل شعبة ) ( طالبة، موزعة على44بالعراق، وبلغ عدد أفرادها )

تمثل  واألخرى( شارك-زاوج  -حسب استراتيجية )فكرتمثل المجموعة التجريبية التي درست 
المجموعة الضابطة التي درست حسب الطريقة االعتيادية، وقد تطلب البحث توفير أداتين هما 

(، وأظهرت 2004بناء اختبار تحصيلي، واعتماد اختبار التفكير االستداللي الذي أعدته بطرس )
على ك( شار -زاوج  -النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست حسب استراتيجية )فكر

 ي لديهم.لتفكير االستداللالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في التحصيل وا

 مTrent (2013)دراسة ترنت 

ارك ( قد ش –زاوج –تحديد إذا ما كانت استراتيجية التعلم باألقران ) فكر راسةالد هدفت  
سة بي، وتكون مجتمع الدراحسنت من أداء طالب قسم الكيمياء، واستخدم الباحث المنهج التجري

من الطالب الذين يدرسون الكيمياء في الصفوف العليا وهو مزيج من طلبة الصف العاشر 
على  ءً ئًيا من قبل مستشاري المدارس بناوالحادي عشر والثاني عشر الذين تم اختيارهم عشوا

تكونت جريبية ،و احتياجات مجدولة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين واحدة ضابطة واألخرى ت
( طالًبا من مدرسة جون العليا في  37( طالًبا والتجريبية من )  20المجموعة الضابطة من ) 

والية لويزيانا في أمريكا، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار قبلي بعدي، وتم أخذ أسئلة االختبار من 
ين المجموعتين نتائج التعلم ب بنك اختبارات النسر، وأظهرت نتائج الدراسة أنه لم يكن هناك فرق في

شارك( والتدريس  -زاوج –التجريبية والضابطة، وتساوي الفاعلية بين التدريس باستراتيجية )فكر 
 باستراتيجيات التعلم العادية.

 م(2012دراسة أبو رجب )

زاوج  -اكتب  -استقصاء فاعلية استخدام استراتيجية التعلم البنائي ) فكر هدفت الدراسة    
ارك ( في التحصيل واندماج الطلبة في المهام التعلمية في العلوم، واتبع الباحث المنهج ش -
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التجريبي الذي تضمن التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة حيث تدرس 
وعة شارك ( في حين تدرس المجم -زاوج  -اكتب  -المجموعة التجريبية وفق استراتيجية ) فكر

يقة االعتيادية، واختار الباحث مدرستين تابعتين لمدارس وكالة الغوث الدولية في الضابطة بالطر 
( طالًبا وطالًبة من طلبة 124منطقة نابلس التعليمية  بطريقة قصدية، وتم اختيار عينة الدراسة )

( طالًبة وتم توزيع أفراد الدراسة إلى أربع 67( طالًبا و)57الصف الثامن بطريقة عشوائية منهم )
مجموعات )اثنتان للذكور واثنتان لإلناث ( باستخدام التوزيع العشوائي المقرون بالمزاوجة، وبعد 
ذلك تم توزيع طلبة كل مدرسة عشوائًيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. وقام الباحث بإعداد 

ة ظأدوات الدراسة المتمثلة في اختبار تحصيلي لقياس تعلم الطلبة للمعارف العلمية، والمالح
والمقابلة لقياس اندماج الطلبة في مهام التعلم، وأظهرت النتائج وجود فروق في تحصيل  المباشرة،

زاوج  -كتب ا -فكر مهام التعلم لصالح استراتيجية ) طلبة الصف الثامن وفي درجة اندماجهم في
 شارك (. -

 م(2012دراسة القاضي ) 

التعرف إلى مدى فاعلية استخدام التعلم التعاوني )استراتيجية التعلم مًعا،  هدفت الدراسة     
معرفي، شارك( في التحصيل ال -زاوج  -استراتيجية تكامل المعلومات المجزأة، استراتيجية )فكر 

عدادي في مقرر العلوم، وأجريت الدراسة على عينة لتعلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلوبقاء أثر ا
الصف الثاني اإلعدادي بحلوان بمصر، أما بالنسبة لمنهج البحث: فهو ينتمي إلى فئة من طلبة 

البحوث التطويرية التي تستخدم بعض تصميمات المنهج  الوصفي في مرحلة الدراسة والتحليل 
والتصميم، والمنهج التجريبي عند قياس فاعلية شبكة الويب االجتماعية التعليمية في مرحلة التقويم، 

نت العينة من ثالث مجموعات تجريبية، كل مجموعة درست بإحدى االستراتيجيات التي وتكو 
اختارتها الباحثة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار التحصيل المعرفي، وبقاء أثر التعلم، ومن 
أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها أنه يوجد فرق دال إحصائًيا بين درجات طالب المجموعة 

ار التحصيل شارك( في اختب –زاوج  –بية الثالثة التي درست باستخدام استراتيجية )فكر التجري
المعرفي لصالح التطبيق البعدي، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ترجع إلى اختالف 

 استراتيجية التعلم التعاوني المستخدمة.

 م(2012دراسة رزوقي والبهادلي )  

ستراتيجية شارك ( وا –زاوج  –التعرف إلى فاعلية كل من استراتيجية ) فكر  هدفت الدراسة      
االكتشاف الموجه في تدريس مادة العلوم في تنمية مهارات التفكير المنظومي  واكتساب المفاهيم 
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العلمية واالحتفاظ بها لدى الطالب، واتبع  الباحثان المنهج التجريبي الذي تضمن اختيار 
تين إحداهما تدرس باستخدام استراتيجية )فكر، زاوج ، شارك ( والثانية تدرس مجموعتين تجريبي

بطريقة االكتشاف الموجه،  واختار الباحثان مجتمع الدراسة من طالب الصف الخامس، فرع 
( 188العلوم والرياضيات في معهد إعداد المعلمين، الكرخ الصباحي/ بغداد، والبالغ عددهم ) 

هـ ( وتم اختيار المجموعتين  –د  –ج  –ب  -شوائية على خمس شعب )أطالب موزعين بطريقة ع
( طالًبا موزعين على شعبتين عدد كل مجموعة 76التجريبيتين عشوائًيا، وبلغت عينة الدراسة )

( طالًبا، واستخدم الباحثان اختبار لقياس مهارات التفكير المنظومي، واختبار للمفاهيم العلمية 38)
ح أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائًيا لصال، بعد االنتهاء من التجربةه قبل و يتم تطبيق

م شارك( في تنمية مهارات التفكير المنظومي، واكتساب المفاهي -زاوج  -اكتب  -استراتيجية )فكر
 العلمية لدى الطالب.

 م(2012دراسة غفور ) 

 شارك ( في اكتساب –وج زا –معرفة أثر استخدام استراتيجية ) فكر  هدفت الدراسة     
المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثالث معهد إعداد المعلمين، استخدم الباحث المنهج 
التجريبي، تم اختيار معهد إعداد المعلمين الصباحي في بعقوبة بوصفه عينة من معاهد المعلمين 

ائية لتكون بصورة عشو والمعلمات في بعقوبة، وتوجد شعبتان للصف الثالث اختار الباحث إحداها 
( طالًبا، وقام 23( طالًبا والمجموعة الثانية الضابطة ) 23المجموعة التجريبية وعدد طالبها )

الباحث بإعداد أداة الدراسة التي تمثلت في االختبار التحصيلي لقياس اكتساب المفاهيم الرياضية، 
جراء االخت ج أن بار التحصيلي ،أظهرت النتائوبعد تنفيذ الخطط الدراسية التي أعدها الباحث  وا 

هناك فروق دالة إحصائًيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وأن 
شارك ( أسهمت في اكتساب الطلبة المفاهيم الرياضية مما كان له  –زاوج  –استراتيجية ) فكر 

 دور كبير في تحسين تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات.

 مArdini  (2012)اسة آردني در 

تدريس  شارك ( في -زاوج  -اكتب  -اكتشاف فعالية استراتيجية ) فكرهدفت الدراسة       
( صف من 12مهارة الكتابة، وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

تم اختيار صفين عشوائًيا، واحد كمجموعة تجريبية، واآلخر مجموعة  ساسيةطالب المرحلة األ
ت وتمثل إندونيسيا( طالًبا، وأجريت الدراسة في 32ضابطة، وبلغ عدد الطالب في كل مجموعة )

أدوات الدراسة باختبار كتابي طبق قبلًيا وبعدًيا على المجموعتين التجريبية والضابطة، وتوصلت 
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عة التجريبية حصلت على نتائج أعلى من المجموعة الضابطة أي أن النتائج إلى أن المجمو 
 شارك( لها فاعلية في تدريس مهارة الكتابة. -زاوج–اكتب  -استراتيجية)فكر

 م(2011دراسة محمد )

ارك( ش –زاوج  –اكتب  –لتعرف إلى مدى فاعلية استراتيجية )فكر اهدفت الدراسة      
وتعلم الرياضيات في تنمية مهارات التفكير العليا لدى تالميذ بمساعدة النموذج المعملي لتعليم 

أكتوبر( وقد  6الصف الثاني اإلعدادي، وأجريت الدراسة بإحدى المدارس اإلعدادية بمحافظة )
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، وتكونت العينة من مجموعتين 

إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتحددت األدوات في من طالب الصف الثاني اإلعدادي 
اختبار مهارات التفكير العليا ) التفسير، والتحليل، التركيب (، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة، وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب 

لطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير المجموعة الضابطة التي درست با
 العليا على مستوى )التفسير، والتحليل، والتركيب( لصالح المجموعة التجريبية.

 م(2011دراسة العبيدي )

شارك ( في تحصيل مادة األحياء  –زاوج –معرفة أثر استراتيجية ) فكر هدفت الدراسة     
بات الصف األول المتوسط، وأجريت هذه الدراسة في العراق في كلية وعمليات العلم لدى طال

التربية / ابن الهيثم، واعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي ذو االختبار البعدي، وتكونت عينة 
حدى المدارس النهارية التابعة إف األول المتوسط في ( طالبة من طالبات الص67الدراسة من )

( طالبة واألخرى 33حداهما تجريبية )إصافة، األولى موزعة على شعبتين، الر لمديرية تربية بغداد /
( طالبة، وقامت الباحثة بإعداد أداتي البحث المتمثلتين باختبار تحصيلي في مادة 34ضابطة )

ارك ( في ش –زاوج  –األحياء واختبار عمليات العلم، وأثبتت الدراسة فاعلية استراتيجية ) فكر 
 لصف األول المتوسط لمادة األحياء وعمليات العلم لديه.تحصيل طالبات ا

 م(2011دراسة الشمري والدليمي )

يل مادة في تحص شارك ( –زاوج  –معرفة أثر استعمال استراتيجية ) فكر  هدفت الدراسة     
سالمية واالحتفاظ بها لطالب الرابع األدبي، وقد اتبع الباحثان إجراءات المنهج تاريخ الحضارة اإل

التجريبي التي تضمنت اختيار التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي في المجموعتين) تجريبية 
أما  شارك (، –زاوج  –وضابطة (، حيث تدرس المجموعة التجريبية وفق استراتيجية ) فكر 
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تدرس وفق الطريقة التقليدية، اختار الباحث إعدادية الشهيد ضاري للبنين المجموعة الضابطة ف
( طالًبا 32( طالًبا، بواقع )64في بغداد قصدًيا إلجراء التجربة فيها، وتكونت عينة الدراسة من ) 

( طالًبا في المجموعة الضابطة، وأعد الباحث اختباًرا تحصيلًيا بعدًيا 32في المجموعة التجريبية و)
( فقرة من نوع اختيار من متعدد تأكد من صدقه وثباته، وبعد تطبيق االختبار 40ون من )يتك

التحصيلي البعدي لقياس االحتفاظ بالتحصيل، أسفرت الدراسة عن تفوق طالب المجموعة 
 التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في التحصيل واالحتفاظ.

 م( 2010) غاليدراسة أبو  

هارات شارك( على تنمية م –زاوج  –معرفة أثر توظيف استراتيجية ) فكر  هدفت الدراسة    
التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي، قام الباحث بتحليل الوحدة الثامنة 
) الضوء والبصريات( من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي، لتحديد مهارات التفكير المنطقي 

عداد األدوات،  واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتم تجريب االستراتيجية على عينة الدراسة وا 
( طالًبا وطالًبة من طلبة الصف الثامن األساسي في مدرستي النيل االعدادية 161المكونة من)

للبنين ومدرسة رقية العلمي اإلعدادية للبنات بغزة، حيث تكونت المجموعة التجريبية للطالب 
( طالًبة، وتكونت المجموعة الضابطة للطالب 41لمجموعة التجريبية للطالبات )( طالًبا وا41)
( طالًبة، وتم بناء اختبار مهارات التفكير 40( طالًبا والمجموعة الضابطة للطالبات من)39)

( فقرة من اختيار من متعدد، وتم التأكد من صدقه وثباته، وطبق على 50المنطقي وتكون من )
 التجريبية والضابطة قبلًيا وبعدًيا، وأظهرت النتائج فاعلية استراتيجية ) فكر طالبات المجموعتين

 شارك ( في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى طالب الصف الثامن األساسي. –زاوج  –

 مGoodman (2010)دراسة جودمان 

ك ( وملخصات شار -زاوج  -اكتشاف فاعلية استراتيجيات التعلم النشط )فكر الدراسة هدفت
ة ، وتكونت عينة الدراسساسيف الثالث األالطالب خالل القراءة، وأداء الطالب الفعلي في الص

( إناث من طلبة الصف 9( ذكور و )11( من طلبة الصف الثالث االبتدائي منهم ) 20من )
منهج في أمريكا، وقد استخدم الباحث ال ساسيةأوسويو فيرتشايلد األدرسة الثالث االبتدائي من م

( سؤال من نوع اختيار من متعدد، 20التجريبي، وتمثلت أداة الدراسة باختبار كتابي يتكون من )
ظهار النتائج بيانًيا، وتوصلت الدراسة أن  تم تطبيقه قبلًيا وبعدًيا، وقد تم جمع البيانات وتحليلها وا 

الطالب  شارك (كانت فاعلة في تحسين قدرات-زاوج  -اتيجية التعلم النشط ومنها )فكرتطبيق استر 
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في القراءة وملخصات الطالب و أدائهم الفعلي. وأن تطبيق استراتيجيات متعددة في نفس الوقت 
 ليس له تأثير إيجابي أكثر من تطبيق استراتيجية واحدة فقط في وقت واحد.

 م(2009دراسة الحربي )

تنمية  شارك( لتعلم العلوم في-زاوج  -معرفة مدى فاعلية استراتيجية )فكر دفت الدراسةه    
العمليات المعرفية العليا واالتجاه نحو المادة لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة، وقد 
 ىاستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين إحداهما ضابطة واألخر 

( طالب للمجموعة الضابطة، 42( طالًبا للمجموعة التجريبية و)43( طالًبا، )85تجريبية عددهم )
وتمثلت أدوات الدراسة باختبار العمليات المعرفية ومقياس لالتجاه نحو مادة العلوم لدى طالب 

مليات عالمرحلة المتوسطة، وكان من أهم النتائج: تفوق أفراد المجموعة التجريبية في تنمية ال
المعرفية العليا على أفراد المجموعة الضابطة، أي أن لالستراتيجية المستخدمة أثرها الفعال في 

 تنمية العمليات المعرفية العليا واالتجاه كان ايجابي نحو المادة.

 مNegozi (2009)نجوزي  دراسة

التعرف على اآلثار المترتبة الستراتيجيات ما وراء المعرفة واستراتيجية )  هدفت الدراسة     
فكر ، زاوج ، شارك ( على مشاركة الطالب إلنجاز كبير في صفوف العلوم في المدارس الثانوية 
، واتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث قسمت عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات، المجموعة 

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة، والمجموعة الثانية تم تدريسها باستخدام األولى تم تدريسها ب
استراتيجية ) فكر، زاوج ، شارك(، والمجموعة الثالثة هي المجموعة الضابطة، وتكونت عينة 

( طالًبا للمجموعة 21( طالًبا للمجموعة الثانية و)22( طالًبا للمجموعة األولى  و)24الدراسة من )
( أسبوع، وتمثلت أداة الدراسة باختبار كتابي، 11ة، وقد تم تدريس المجموعات الثالث لمدة )الثالث

وتوصلت الدراسة إلى أن المجموعة األولى التي درست باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة 
 ةكانت أكثر فعالية في تعزيز التحصيل، تليها المجموعة الثانية التي درست باستخدام استراتيجي

 ) فكر ، زاوج ، شارك(.

 م(2008دراسة عبد الفتاح )

واصل شارك( على تنمية الت -زاوج -قياس أثر استخدام استراتيجية ) فكر هدفت الدراسة    
واتبعت الباحثة المنهج  ساسي،لدى تالميذ الصف الخامس األالرياضي واالبداع الرياضي 

امس االبتدائي بمحافظة الدقهلية، وتم التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الخ
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اختيار عينة عشوائية من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة أبو نبهان االبتدائية المشتركة 
( تلميًذا وتلميذة، قسمت 77محافظة الدقهلية وتكونت من ) –التابعة إلدارة ميت غمر التعليمية 
 –زاوج  –لميذة تدرس باستخدام استراتيجية )فكر ( تلميًذا وت37إلى مجموعة تجريبية تكونت من )

( تلميذاً وتلميذة تدرس بالطريقة العادية، وتمثلت أدوات 40شارك(، ومجموعة ضابطة تكونت من )
الدراسة في اختبار التواصل الرياضي واختبار اإلبداع الرياضي وهما من إعداد الباحثة وتوصلت 

البداع شارك( في تنمية مهارات التواصل وا -زاوج  -) فكر الدراسة إلى فعالية استخدام استراتيجية
شارك  -ج زاو  -الرياضي لدى المتعلمين، حيث وجد أن هناك حجم أثر كبير الستراتيجية ) فكر

 ( كمتغير مستقل على التواصل واالبداع الرياضي كمتغيرين تابعين.

 التعقيب على دراسات المحور األول وعالقتها بالدراسة الحالية:
- زاوج- تباك-فكر)استخلصت الباحثة من هذا العرض للدراسات السابقة في محور استراتيجية 

 النقاط التالية: شارك(

: بالنسبة لألهداف:  أولا

 ارك( علىش- زاوج-اكتب-فكر)اشتركت معظم الدراسات في تناولها ألثر استخدام استراتيجية 
 تنمية وتطوير التعلم، ومنها:

االستراتيجية على مشاركة الطالب واالنجاز وتنمية المعارف العلمية  دراسات تناولت أثر
( م2012) رزوقي والبهادليدراسة و (، م2012األخرى واالحتفاظ بها كما في دراسة أبو رجب )

(، ودراسة لستياني م2012(، ودراسة آردني)م2010، ودراسة جودمان )(م2011محمد ) دراسةو 
 (.م2009(، ودراسة نجوزي)م2014ودراسة أفريليانتي )(، م2013(، ودراسة ترنت )م2014)

ومن الدراسات التي هدفت إلى دراسة أثر االستراتيجية على التحصيل وتنمية مهارات 
(، م2013النجار ) دراسة( 2016دراسة أبو العال)التعليمية التفكير ونمو االتجاه نحو المواد 

(، ودراسة م2011(، ودراسة العبيدي )م2013(، ودراسة الثالب وعمر )م2015ودراسة الديب)
 (.م2009الحربي ) (، ودراسةم2010أبو غالي )

(، ودراسة محمد 2012ولقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة كاًل من أبو رجب )
( كشار - زاوج- اكتب-فكر)( في أنها استخدمت استراتيجية م2012) ودراسة آردني(، م2011)

المتغير  اختلفت في شارك( ولكنها- زاوج- اكتب-)فكرأي أنها درست أثر استخدام استراتيجية 
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لى تنمية ع شارك(- زاوج- اكتب-)فكرالتابع حيث هدفت الدراسة الحالية توظيف استراتيجية 
 بعض المهارات الحياتية.

 لمكان إجراء الدراسة:ثانياا: بالنسبة 

 الدراسات في الدراسة وعينة مجتمع تمثل فقد، الدراسة فيه أجريت الذي المكان حيث ومن
 ودراسة( م2013)النجار ودراسة( م2015)الديب دراسة مثل فلسطين في غزة طلبة من السابقة

 فقد( م2012)رجب أبو دراسة أما وأجريت دراسة أبو العال في خانيونس، ،(م2010) غالي أبو
 .فلسطين في نابلس في أجريت

 ودراسة غفور ودراسة ،(م2013)وعمر الثالب ودراسة ،(م2014)وعبود عويد دراسة وأجريت
 .العراق في( م2011)والدليمي الشمري ودراسة العبيدي ودراسة ،(م2012)والبهادلي رزوقي

 .مصر في( م2011)محمد ودراسة( م2012) القاضي دراسة وأجريت

( م2009)نجوزي دراسة وأجريت السعودية، في( م2009)الحربي دراسة وأجريت
 في( م2012) آردني ودراسة( م2014)لستياني دراسة وأجريت نيجيريا، في( م2014)وأفريليانتي
 .أمريكا في أجريت فقد( م201)وجودمان( م2013) ترنت دراسة أما أندونيسيا،

 راسةع دموتتفق هذه الدراسة  أما الدراسة الحالية فقد أجريت في مدينة غزة في فلسطين، 

 .في مكان إجراء الدراسة (م2010) غالي أبو ودراسة( م2013)النجار ودراسة( م2015)الديب

 عينة الدراسة:بالنسبة ل ثالثاا:

 تنوعت الدراسات السابقة في نوع العينة المستهدفة:

( ودراسة م2015الديب ) ودراسةاستخدمت بعض الدراسات العينة العشوائية البسيطة حيث        
ودراسة الثالب  ،(م2013النجار )ودراسة  ،(م2014ودراسة أفريليانتي) ،(م2014عويد وعبود)

ودراسة رزوقي  ،(م2012)القاضيودراسة  ،(م2013)ودراسة ترنت ،(م2013وعمر)
ودراسة عبد الفتاح  ،(م2012ة آردني)سودرا  ،(م2012ودراسة غفور) ،(م2012والبهادلي)

 (م2009ة نجوزي )سودرا ،(م2011ودراسة العبيدي ودراسة الشمري والدليمي )  ،(م2008)
فقد اختار  (م2014لستياني) دراسة و(،2016)العال أبو ما دراسة(، أم2009ودراسة الحربي)،
ار تدرستين بطريقة قصدية واخمفقد اختار ال( 2011)، أما دراسة أبو رجب ينة بطريقة قصديةالع

 .عشوائية بسيطةالطالب بطريقة 
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تتفق بذلك و  الباحثة العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ختارتأما الدراسة الحالية فقد ا
 (م2015)ب الدي ع الدراسات التي استخدمت العينة العشوائية البسيطة مثل دراسةمالدراسة الحالية 

 (.م2010ودراسة أبو غالي) (م2013)ودراسة النجار (م2014)ودراسة عويد وعبود

 لمرحلة التعليمية:بالنسبة ل رابعاا:

ي الثانوية كما ف المرحلة مدارست مجتمع وعينة الدراسة من طلبة تناولت بعض الدراسا
 (.       م2013، ودراسة ترنت )(م2009(، ودراسة نجوزي )م2011دراسة الشمري والدليمي )

أبو ودراسات أخرى تناولت طلبة المرحلة األساسية العليا كما في دراسة 
(، ودراسة عويد م2013(، ودراسة الثالب وعمر )م2013النجار )(ودراسة 2016العال)
(، ودراسة محمد م2015، ودراسة الديب)(م2012ودراسة أبو رجب ) (،م2013وعبود)

، (،م2010(، ودراسة أبو غالي )م2009الحربي )(، ودراسة م2011(، ودراسة العبيدي )م2011)
 (.م2014(، ودراسة لستياني )م2013ليانتي )ي(، ودراسة أفر م2012ودراسة القاضي )

(، ودراسة م2008فيما تناولت دراسات طلبة المرحلة األساسية الدنيا كدراسة عبد الفتاح )
 (.م2012(، ودراسة آردني)م2010جود مان )

طلبة المرحلة الجامعية ومعاهد إعداد المعلمين كما في دراسة  رىأخ وقد تناولت دراسات
 (.م2012(، ودراسة غفور )م2012رزوقي والبهادلي )

 أما بالنسبة للدراسة الحالية فتختص بدراسة أثر المتغير التجريبي المتمثل في استراتيجية
( كمتغير مستقل على تنمية المهارات الحياتية كمتغير تابع على طالب شارك-زاوج-اكتب-)فكر

 المرحلة األساسية العليا. 

(، ودراسة م2015الديب )( ودراسة 2016العال ) أبودراسة وبهذا تتفق هذه الدراسة مع 
(، ودراسة م2013(، ودراسة الثالب وعمر )م2013(، ودراسة النجار )م2014لستياني )
(، ودراسة محمد م2012(، ودراسة القاضي)م2012(، ودراسة أبو رجب )م2013)أفريليانتي 

( م2010(، ودراسة أبو غالي )م2009(، ودراسة الحربي)م2011(، ودراسة العبيدي)م2011)
 وغيرها في اختيارها للمرحلة األساسية العليا مجااًل لتطبيق التجربة.
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 متغيرات الدراسة:بالنسبة ل خامساا:

 -الدراسات في المتغير المستقل والذي يتمثل في استراتيجية )فكر العديد منتشابهت 
ودراسة عويد وعبود  ،(م2015الديب ) (ودراسة2016أبو العال) شارك(مثل دراسة -زاوج
ودراسة الثالب وعمر  ،(م2013ودراسة النجار ) ،(م2014ودراسة أفريليانتي) ،(م2014)
 (،م2012ودراسة غفور ) ،(م2013ودراسة ترنت) ،(م2014ودراسة لستياني ) ،(م2013)

(، م2010ودراسة أبو غالي ) (،م2011الشمري والدليمي)ودراسة ( ،م2011العبيدي ) ودراسة
أما دراسة  ،(م2008ودراسة عبد الفتاح) ،(م2009(، ودراسة الحربي)م2010ودراسة جود مان )

التعلم معًا وتكامل المعلومات  استراتيجية–فقد أضافت إلى االستراتيجية  (م2012القاضي )
افت ، وأضفقد أضافت استراتيجية االكتشاف الموجه (م2012أما دراسة رزوقي والبهادلي ) المجزأة،

 استراتيجيات ما وراء المعرفة. (م2009دراسة نجوزي )

مثل  رك(زاوج شا-اكتب-وتمثل المتغير المستقل في دراسات أخرى باستراتيجية )فكر
وبهذا تتفق الدراسة  (م2011( ودراسة محمد)م2012( ودراسة آردني)م2012دراسة أبو رجب)

 ( مثلشارك-اوجز -اكتب-فكرالحالية مع الدراسات التي تمثل بها المتغير المستقل باستراتيجية )

 .(م2011)محمد ودراسة( م2012)آردني ودراسة( م2012)رجب أبو دراسة

لمفاهيم ابالنسبة للمتغير التابع الوارد في الدراسات السابقة فقد تنوعت فكان منها تنمية 
مهارات التفكير البصري ( ، وتنمية 2016ومهارات التفكير االستداللي كما في دراسة أبو العال)

، والتحصيل واالتجاه نحو الكيمياء كما في (م2015ا في دراسة الديب )كموالتواصل الرياضي 
ة كما في دراسة أفريليانتي ء(، والتحقق من فهم الطالب لمهارة القرام2014راسة عويد وعبود)د
(، وتنمية م2013كما في دراسة النجار) وتنمية التحصيل والتفكير التأملي في الجبر ،(م2014)

(، ودراسة م2013التحصيل في الرياضيات والتفكير االستداللي كما في دراسة الثالب وعمر )
أداء طالب قسم  كان المتغير التابع (م2013دراسة ترنت)بينما  ،القراءة مهارة تحسينلستياني 
فكان المتغير التابع التحصيل واندماج الطلبة في المهام  (م2012)أما دراسة أبو رجب ،الكيمياء

ي وبقاء أثر التعلم رفبالتحصيل المع المتغير التابع أما دراسة القاضي فتمثل التعليمية في العلوم،
أما دراسة رزوقي والبهادلي فتمثل المتغير التابع في تنمية مهارات التفكير  في مقرر العلوم،

اكتساب المفاهيم  (م2012ودراسة غفور ) ،المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها المنظومي واكتساب
تنمية مهارات  (م2011محمد)ودراسة  تدريس مهارة الكتابة، (م2012آردني )دراسة و  ،ةالرياضي

، ودراسة الشمري العلمتحصيل مادة األحياء وعمليات  (م2011ودراسة العبيدي) التفكير العليا،
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، ودراسة أبو سالمية واالحتفاظ بهاتحصيل مادة تاريخ الحضارة اإل (م2011)والدليمي
تنمية القراءة  (م2010)، ودراسة جود مانهارات التفكير المنطقي في العلومتنمية م (م2010)غالي

تنمية العمليات المعرفية العليا واالتجاه  (م2009ودراسة الحربي) وأداء الطالب الفعلي في الصف،
كبير في صفوف العلوم، ودراسة  إلنجازمشاركة الطالب  (م2009نحو المادة، ودراسة نجوزي )

صت فاختدراسة الحالية أما ال تنمية التواصل الرياضي واالبداع الرياضي، (م2008)عبد الفتاح
لصف سالمية لدى طالب ارات الحياتية في مبحث التربية اإلتنمية المهاوهو المتغير التابع ب

  الخامس األساسي.

 : بالنسبة لمنهج الدراسة:سادساا

اختلفت الدراسات السابقة في المنهج المتبع في الدراسة لمعرفة أثر المتغير المستقل على المتغيرات 
 التابعة.

(، م2015فقد اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي كدراسة كاًل من الديب )
(، ودراسة م2013النجار ) (، ودراسةم2014(، ودراسة أفريليانتي )م2014ودراسة عويد وعبود )

(، ودراسة رزوقي م2012(، ودراسة أبو رجب )م2012(، ودراسة ترنت )م2013الثالب وعمر )
(، ودراسة الشمري م2011(، ودراسة العبيدي)م2012(، ودراسة غفور )م2012والبهادلي )
(، ودراسة أبو غالي م2010(، ودراسة جودمان )م2012(، ودراسة آردني)م2011والدليمي)

 .(م2008(، ودراسة عبد الفتاح )م2009(، ودراسة نجوزي )م2009(، ودراسة الحربي )م2010)

 (.م2016) بو العالبي كما في دراسة أج شبه التجريوهناك دراسات اتبعت المنه

وهناك دراسات جمعت بين المنهج شبه التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي كدراسة  
كدراسة  (التطويرية )البحوث(، والمنهج التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي م2011محمد )
 . (م2012)القاضي

واتبعت دراسة جيمس  ،(م2014) وهناك دراسات اتبعت البحث اإلجرائي كدراسة لستياني
 ( المنهج المسحي.م2010)

ف التجريبي حيث تم اختيار العينة من طالب الصشبه وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج 
 الخامس األساسي وبذلك اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في استخدام المنهج

 .(م2011) محمد، ودراسة (م2016) العال أبوالتجريبي كدراسة  شبه
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 :بالنسبة للتصميم التجريبيسابعاا: 

دم فمنها من استخ ،ات السابقةجرائية المستخدمة في الدراستعددت أنواع التصاميم اإل
 ودراسة (2016أبو العال)كدراسة والضابطة ذي المجموعتين التجريبية جرائي التصميم اإل

(، والثالب وعمر م2013ودراسة النجار ) (،م2014(، ودراسة عويد وعبود)م2015الديب)
غفور  ودراسة (،م2012والبهادلي )رزوقي دراسة و  ،م(2013م( ، ودراسة ترنت )2013)
(، م2011العبيدي)دراسة و  (،م2011محمد)دراسة و  (،م2012آردني ) ودراسة (،م2012)
(، م2011والدليمي)الشمري دراسة و  (م2012) رجب أبوأما دراسة  (،م2009الحربي)دراسة و 
( فقد استخدم مجموعتين تجريبيتين للطالب ومجموعتين ضابطتين م2010أبو غالي)دراسة و 

جرائي ذي المجموعة الواحدة كدراسة أفريليانتي ومن الدراسات من اتبع التصميم اإل، للطالبات
(، ومن الدراسات من استخدم ثالث م2010(، وجود مان )م2014ستياني)، ول(م2014)

 .م(2009م( ودراسة نجوزي )2012مجموعات تجريبية كدراسة القاضي )

وعتين جرائي ذي المجملدراسات التي استخدمت التصميم اإلوتشابهت الدراسة الحالية مع ا
 عويد ودراسة ،(م2015)لديبا، ودراسة (2016أبو العال) التجريبية والضابطة مثل دراسة

 ،(م2013) ترنت ودراسة ،(م2013) وعمر والثالب ،(م2013) النجار ودراسة ،(م2014)وعبود
 ،(م2011)ومحمد ،(م2012) آردني ،(م2012) غفور ،(م2012) والبهادلي ورزوقي
 .(م2009) والحربي ،(م2011)والعبيدي

 : بالنسبة ألدوات الدراسة:ثامناا

لسابقة ا تعددت الدراسات السابقة وتنوعت اتجاهاتها في مجال الدراسة فقد تنوعت بعض الدراسات
 في األدوات فمنها:

(، م2014من استخدمت اختبار التحصيل المعرفي كأداة للدراسة مثل دراسة أفريليانتي ) 
آردني دراسة (، و م2012القاضي )دراسة (، و م2012غفور) ودراسة (،م2013ترنت )ودراسة 

جودمان دراسة (، و م2011العبيدي )دراسة (، و م2011الشمري والدليمي )دراسة (، و م2013)
 (.م2009نجوزي)دراسة (، و م2010)

من استخدمت كاًل من االختبار التحصيلي واختبارات التفكير المختلفة  ومن الدراسات
رزوقي دراسة (، و م2013)الثالب وعمردراسة و (، م2013كأدوات للدراسة مثل دراسة النجار )

 (.م2011محمد )دراسة (، و م2010أبو غالي )دراسة (، و م2012والبهادلي )



82 
 

تنوعت أدواتها ما بين مقاييس كمية )اختبار تحصيلي، ومقياس  الدراسات من منو  
لحساب استبقاء التعلم، واختبار لقياس الفهم القرائي، واختبار لمحو األمية، ومقياس للقراءة الحرة، 

بانة( ومالحظة، واست مقابلة،واختبار الفهم العميق واختبار الدافع لإلنجاز(، ومقاييس نوعية )
ومن  ،(م2014لستياني ) (، ودراسةم2014ة عويد وعبود )(، ودراسم2012كدراسة أبو رجب )

 (.م2009الدراسات من استخدمت مقياًسا لالتجاه كدراسة الحربي )

تنمية المفاهيم واختبار التفكير االستداللي كدراسة أبو ومنها من استخدمت اختبار  
التواصل الرياضي واختبار االبداع الرياضي كدراسة ن استخدمت اختبار (، ومنها م2016العال)

( اختبار التفكير البصري واختبار م2015(، واستخدمت دراسة الديب )م2008عبد الفتاح )
 التواصل الرياضي.

في حين اختصت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في دراسة أثر توظيف استراتيجية 
على تنمية بعض المهارات الحياتية، أعدت الباحثة اختبار للمهارات  شارك(- زاوج- اكتب-)فكر

 متعدد.( فقرة يتم االجابة عنها باستخدام اختيار من 40الحياتية مكون من )

 لتحليل الحصائي:بالنسبة ل تاسعاا:

تعددت وتنوعت أساليب التحليل االحصائي المستخدم في الدراسات السابقة فمنها من 
 (،م2015الديب) (، ودراسة2016أبو العال ) لعينتين مستقلتين مثل دراسة T.test اختباراستخدم 

دراسة و ، (م2012غفور )دراسة و  ،(م2011الشمري والدليمي)دراسة و ، (م2010ودراسة أبو غالي)
دراسة و (، م2014لستياني)دراسة و  (،م2014عويد وعبود)دراسة و ، (م2012رزوقي والبهادلي)

دراسة (، و م2010جودمان)دراسة (، و م2011العبيدي)دراسة و ، (م2013ترنت)
اختبار التحليل أما بعض الدراسات فقد استخدمت  (،م2008دراسة عبد الفتاح)(، و م2009الحربي)
 (م2012أما دراسة القاضي ) (،م2012أبو رجب)كدراسة Two-Way ANOVA الثنائي 

 .One Yay ANOVAفقد استخدمت تحليل التباين األحادي  (م2009) ودراسة نجوزي

 تشابهت معوبذلك  مستقلتين لعينتين T.test فقد استخدمت اختبار أما الدراسة الحالية
م( 2015الديب ) ودراسة (2016أبو العال) دراسة مثل T-testالدراسات التي استخدمت اختبار 

 ودراسة ،(م2012) غفور ، ودراسة(م2011)والدليمي الشمريدراسة و  ،(م2010)غالي أبو ودراسة
دراسة و  ،(م2014) لستيانيدراسة و  ،(م2014)وعبود عويددراسة و  ،(م2012)والبهادلي رزوقي
 .(م2010) جودماندراسة و  ،(م2011) العبيديدراسة و  ،(م2013)ترنت
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 : بالنسبة لنتائج الدراسة:عاشراا

شارك  -اوج ز  -أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى وجود أثر إيجابي الستخدام استراتيجية ) فكر
( على كل النواحي المعرفية ) التحصيل، والنواحي المهارية ( التفكير بأنواعه، وعمليات العلم 

 –نجاز دافعية اال –قلق الرياضيات  –المختلفة (، والنواحي الوجدانية )تعديل اتجاهات سلبية 
الديب  (،ودراسة2016أبو العال)االعتماد االيجابي المتبادل ( ومن هذه الدراسات: دراسة 

النجار دراسة (، و م2014أفريليانتي )دراسة (، و م2014عويد وعبود )دراسة (، و م2015)
أبو رجب دراسة (، و م2014لستياني )دراسة (، و م2013الثالب وعمر )دراسة (، و م2013)
القاضي دراسة (، و م2012غفور )دراسة (، و م2012رزوقي والبهادلي ) دراسة(، و م2012)
(، م2011العبيدي )دراسة (، و م2011محمد )دراسة (، و م2012آردني )دراسة (، و م2012)
(، م2010جودمان )دراسة (، و م2010أبو غالي )دراسة (، و م2011الشمري والدليمي )دراسة و 
 (.م2009الحربي )دراسة و 

( فقد أشارت أنه ال توجد فروق في نتائج التعلم بين المجموعتين م2013رنت )أما دراسة ت
( فقد توصلت إلى أن المجموعة األولى التي م2009) وأما دراسة نجوزي والضابطة،التجريبية 

درست باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة كانت أكثر فعالية في تعزيز التحصيل تليها 
 (.شارك-زاوج-فكردرست باستخدام استراتيجية ) المجموعة الثانية التي

 التربية اإلسالمية كما في دراسة أبوكما تنوعت الدراسات السابقة لتشمل مجال تدريس 
الرياضيات، فقد تم التوصل إلى عدد محدود من الدراسات أما في مجال تدريس  (2016العال)

ي: مكن عرض هذه الدراسات كما يلوي شارك( –زاوج  – )فكرالتي اهتمت باستخدام استراتيجية 
(، م2012(، وغفور )م2013(، الثالب وعمر )م2013(، دراسة النجار )م2015دراسة الديب)

  (.م2008(، وعبد الفتاح )م2011ومحمد )

أما في مجال تدريس العلوم، فقد توصلت دراسات تربوية عديدة إلى أن لها نتائج ملموسة 
د الجوانب التربوية المرغوبة ومن هذه الدراسات: دراسة عوي في تحقيق واكتساب المتعلمين لبعض

(، م2012(، و رزوقي والبهادلي )م2012(، أبو رجب )م2013(، وترنت )م2014وعبود )
(، ونجوزي م2009(، والحربي )م2010(، وأبو غالي )م2011(، والعبيدي )م2012والقاضي )

سالمية ، ودراسة في تاريخ الحضارة اإل ( فكانتم2011أما دراسة الشمري والدليمي )، (م2009)
،  (2014ي)ولستيان (م2014( في مهارة الكتابة ،أما دراسة كال من أفريليانتي )م2012آردني )

( فقد كانت في مهارة القراءة. أما الدراسة الحالية فقد توصلت إلى تحقيق وتنمية م2010وجودمان)
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كما في دراسة أبو  بية اإلسالميةبعض المهارات الحياتية من خالل تدريس مبحث التر 
 .(2016العال)

 ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التالي:

 من خالل العرض السابق يمكن تحديد النقاط المستفادة من الدراسات السابقة في التالي: 

 شارك (. –زاوج -اكتب  -بناء اإلطار النظري الخاص باستراتيجية ) فكر -1

 أدوات الدراسة المتمثلة في اختبار المهارات الحياتية. بناء -2

التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع العلمية العربية واألجنبية التي تخدم  -3
 وتثري الدراسة الحالية.

 تحديد واختبار األساليب االحصائية المناسبة. -4

تجريبية  )وهو التصميم القائم على مجموعتيناختيار التصميم التجريبي المناسب لهذه الدراسة  -5
 (. وضابطة

- زاوج-اكتب-فكر) تناولت استراتيجيةبه الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات  يزتوما تم
 (.شارك

ية الدراسة الحالعدم وجود دراسة تناولت موضوع الدراسة الحالية بصفة مباشرة حيث تعد  -1
 -اكتب  -)على حد علم الباحثة ( أول الدراسات التي تهتم بدراسة أثر توظيف استراتيجية ) فكر

مستوى سالمية على الرات الحياتية في مبحث التربية اإلشارك ( على تنمية بعض المها -زاوج 
دراسات ًيا من الالمحلي على وجه الخصوص والعربي والعالمي بشكل عام، حيث لم تجد الباحثة أ

 تتناول نفس متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة سوًيا.

أجريت الدراسة الحالية في بيئة مختلفة وصفوف مختلفة، كما أنها تقدم رؤية خاصة بكيفية  -2
شارك( في مبحث التربية اإلسالمية على طلبة من  -زاوج  -اكتب  -توظيف استراتيجية )فكر

مدارس وكالة الغوث –محافظة غزة  –ة الصف الخامس األساسي البيئة الفلسطينية وهم طلب
تلفة شارك ( على متغيرات تابعة مخ -زاوج  -اكتب  -للالجئين، وقياس أثر  استراتيجية ) فكر

 عن الدراسات السابقة وهي المهارات الحياتية. 
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 :دراسات تتعلق بالمحور الثاني: المهارات الحياتية
 مHarris (2015)دراسة هاريس 

تحديد و  في برنامج السكيالثون الحياتية للمشاركينفحص مدى تطوير المهارات  هدفت الدراسة
العوامل المؤثرة على دافعيتهم للمشاركة في هذا البرنامج، واستخدم الباحث المنهج الكمي وتحديًدا 
دراسة حالة وصفية "طلقة واحدة" لألطفال المشاركين في الحدث للحم البقر والذي تم استعماله 

( من 36كين)المشار ( من 80وتصويره كشريحة واحدة في نفس الوقت. تكونت عينة الدراسة من )
( وتتراوح أعمار 12. 9العينة )بلغ متوسط أعمار  نوكسفيل، وقد( من اإلناث في 44الذكور و)

المشاركين الذين أكملوا المستوى المرحلي من الصف الرابع إلى الصف الحادي عشر ما بين 
رات امقصودة، وتمثلت أدوات الدراسة باستبانة المه العينة بطريقة( سنة، وقد تم أخذ 10-17)

الحياتية للسكيالثون، وتوصلت الدراسة إلى أن المهارات الحياتية للشباب مثل تحمل المسؤولية، 
 والتواصل، والتحدث بصوت عال، والثقة بالنفس، كانت نتيجة للمشاركة في حدث السكيالثون.

 م(2014دراسة سالم ) 

( في تنمية H-4التعرف إلى فعالية برنامج مقترح في ضوء نموذج ) هدفت الدراسة
المهارات الحياتية وعمليات العلم بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة، ولتحقيق 
أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، واعتمدت الباحثة على ثالث أدوات في 

لحياتية، انة المهارات ااختبار لعمليات العلم، وقائمة المهارات العلمية، واستب :وهي جمع البيانات
وبعدها تم بناء البرنامج المقترح لتنمية المهارات الحياتية وعمليات العلم، والذي عرض على 

( طالًبة من طالبات الصف 88مجموعة من المحكمين المختصين، وتكونت عينة الدراسة من )
( 44ة التجريبية )الثامن بمدرسة حمامة األساسية للبنات بغزة، مقسمة إلى مجموعتين المجموع

( طالبة، وأظهرت النتائج فعالية البرنامج المقترح في ضوء 44طالبة، والمجموعة الضابطة )
( في تنمية المهارات الحياتية وعمليات العلم بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن H-4نموذج )

بين متوسطي (   0.05=&األساسي بغزة، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات طالبات عينة البحث في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار عمليات 

 العلم، وفي استبانة المهارات الحياتية، وكالهما لصالح المجموعة التجريبية. 
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 مKendellen (2014)دراسة كنديلين 

المدارس الثانوية القديمة في تطوير المهارات  يالكشف عن آراء رياضي الدراسةهدفت 
( 12( شخص )22الحياتية وتطبيقها، واستخدم الباحث المنهج التصنيفي النوعي، وشملت العينة )

في مقابالت تم  ، وتمثلت أدوات الدراسة56-18( ذكور تتراوح أعمارهم ما بين 11إناث و)
ي تم عرضها في مقالين، وأظهرت الدراسة أن المدارس الثانوية القديمة والت يإجراؤها مع رياضي

وأن  المدارس الثانوية، يلحياتية قد انبثقت من أداء رياضيأنواع مختلفة من خبرات المهارات ا
 الخبرات السلبية قد ولت.

 م( 2013دراسة البدي ) 

الكشف عن المهارات الحياتية المناسبة لطالبات الصف الرابع األساسي،  هدفت الدراسة
لى عوتحديد المهارات الحياتية المتوافرة في كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي والتعرف 

توظيف الدراما في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة  أثر
ين والذي يتمثل في تصميم مجموعت الباحثة المنهج الوصفي، والتجريبي شمال غزة. استخدمت

حداهما تمثل المجموعة التجريبية و األخرى تمثل المجموعة الضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة إ
في اختبار المهارات الحياتية  الهدف منه قياس مدى تمكن الطالبات في الصف الرابع األساسي 

وبناء قائمة بالمهارات الحياتية المناسبة لطالبات الصف الرابع األساسي، من المهارات الحياتية، 
وأداة تحليل محتوى، تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف الرابع األساسي من مدرسة الشيماء 

( طالبة، تم 84األساسية الدنيا للبنات ببيت الهيا والتابعة لوزارة التربية والتعليم، والبالغ عددهن )
رهن بالطريقة العشوائية وتم تقسيمهن إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وتم التأكد من ضبط اختيا

المتغيرات وتحقيق التكافؤ بين المجموعتين، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: توافرت 
المهارات الحياتية في منهاج اللغة العربية للصف الرابع األساسي بدرجة كبيرة، توجد فروق ذات 

( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية a= 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
اللواتي يتعلمن بالدراما، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة 

 العادية في اختبار المهارات الحياتية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 

 م(2013الهدهود والسعايدة )دراسة  

استقصاء أثر تدريس التربية الرياضية باستخدام استراتيجيات التدريس هدفت الدراسة 
المبني على المهارات الحياتية في تنمية التحصيل واللياقة البدنية لطالبات المرحلة الثانوية باألردن. 

ة بطريقة قصدية حيث أجريت دراساختيرت مدرسة عراق األمير الثانوية في منطقة عمان الخامسة 
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شبه تجريبية، واستخدم التصميم شبه التجريبي ذو االختبار القبلي والبعدي لمجموعتين تجريبية 
( طالبة من طالبات الصف األول الثانوي تم توزيعهن في 48وضابطة، وتكونت العينة من )

لحياتية،  على المهارات امجموعتين، تجريبية وضابطة، التجريبية طبق عليها التدريس المبني 
حيث درست باستراتيجيات التدريس المباشر، وحل المشكالت، ولعب األدوار، ودراسة القضايا 

( طالبة، والمجموعة الضابطة طبق عليها 22الحياتية، وتكونت من شعبة واحدة عدد أفرادها) 
طالبة، تمثلت أدوات ( 26التدريس بالطريقة االعتيادية، وتكونت من شعبة واحدة عدد أفرادها )

الدراسة في اختبار تحصيلي لقياس التحصيل في وحدة الثقافة الرياضية في منهاج الصف األول 
الثانوي، كما تم استخدام اختبار جائزة الملك عبداهلل الثاني  لقياس اللياقة البدنية، لتقييم أداء 

بل تطبيق الدراسة على عينة الدراسة قالطالبات في وحدة التمرينات والياقة البدنية، تم تطبيق أداتي 
البرنامج التعليمي،  وبعد انتهاء البرنامج التعليمي لكل مجموعة، دلت النتائج على وجود فرق ذي 
داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي للتحصيل النظري وفي 

 بية.مستوى اللياقة البدنية لصالح المجموعة التجري

 م( 2012دراسة األغا ) 

البنائية في تنمية  Sevens E 'sاستقصاء فاعلية توظيف استراتيجية  هدفت الدراسة
المهارات الحياتية في مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى طالب الصف الخامس األساسي، 

( طالًبا من 81ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
لمديرية  والتابعةطالب الصف الخامس األساسي في مدرسة أحمد عبد العزيز األساسية )أ( للبنين 

التربية والتعليم بخانيونس، وتم اختيار أفراد العينة عشوائًيا وتوزيعهم في مجموعتين تجريبية وعددها 
( طالًبا، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس مهارة اتخاذ القرار، 41( طالًبا، وضابطة وعددها )40)

ة ات االتصال والتواصل، وتوصلت الدراسوبطاقة مالحظة المهارات البيئية األدائية، واختبار مهار 
البنائية في تنمية المهارات الحياتية  Sevens E'sفاعلية توظيف استراتيجية  :نتائج من أهمهاإلى 

في مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى طالب الصف الخامس األساسي، وعدم وجود عالقة 
قرار لتجريبية على مقياس مهارة اتخاذ الارتباطية في القياس البعدي بين درجات طالب المجموعة ا

 وبطاقة مالحظة المهارات البيئية األدائية واختبار مهارات االتصال والتواصل.

 م(2012دراسة الجدي )

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم 
هدف لابع في محافظة غزة، ولتحقيق هذا اصف الر لبات الاعلى تنمية المهارات الحياتية لدى ط
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نسان، لتحديد المهارات الحياتية المتضمنة فيها، ثم إعداد دليل تم تحليل محتوى وحدة جسم اإل
معلم لتدريس الوحدة باستخدام استراتيجيات التعلم النشط، تمثلت أداة الدراسة في اختبار المهارات 

( طالًبة من مدرسة 72التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )الحياتية، واستخدم الباحث المنهج 
( 36الكرامة األساسية للبنات في مدينة غزة، تم تقسيمهن إلى مجموعتين األولى تجريبية )ن=

( طالًبة درست بالطريقة 36طالًبة، درست بتوظيف استراتيجيات التعلم النشط، والثانية ضابطة )ن=
( بين a= 50.0لى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )المعتادة، وقد توصلت الدراسة إ

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المهارات الحياتية 
 لصالح المجموعة التجريبية.

 م( 2011دراسة نصر )

ددة في عهدفت الدراسة إلى دراسة أثر التدريس باستراتيجيات قائمة على الذكاءات المت
تنمية التحصيل والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، بطيئي التعلم وتحديد 
المهارات الحياتية التي يجب تنميتها لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، التي تمكنهم من 

بي، وتكونت ريالتعامل مع مواقف الحياة اليومية بوعي وفعالية، واعتمدت الدراسة على المنهج التج
أدوات الدراسة من اختبار الذكاء، واختبار تحصيلي في المعارف العلمية لوحدة الطاقة، واختبار 
المهارات الحياتية، وتم اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي  وبلغ عددهم 

األولى  مجموعتين ( تلميذًا وتلميًذة من مدرستين من محافظة بورسعيد، وتم تقسيمهم إلى131)
تجريبية تدرس الوحدة باستراتيجيات قائمة على الذكاءات المتعددة، وأخرى ضابطة تدرس نفس 
الوحدة بالطرق المعتادة في تدريس العلوم، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجود فرق دال 

ق البعدي تطبيإحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في ال
الختبار التحصيل واختبار المهارات الحياتية يرجع إلى األثر األساسي الستخدام استراتيجيات 

 قائمة على الذكاءات المتعددة مقابل الطريقة المعتادة لصالح المجموعة التجريبية.

 م( 2011دراسة داغستاني )

ة ة، موجه ألطفال الروضاقتراح برنامج قائم على جداول األنشطة المصور  سةهدفت الدرا
الذاتويين؛ إلكسابهم بعض المهارات الحياتية اليومية، ومعرفة مدى فاعلية البرنامج المقترح، 
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وقد اختيرت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال الذاتويين 

، وتكونت ملكة العربية السعوديةبمركز والدة األمير فيصل بن فهد للتوحد بمدينة الرياض في الم
( سنوات ، 5-4عينة الدراسة النهائية من أربعة أطفال كمجموعة تجريبية تتراوح أعمارهم )
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رحمن، لمحمد عبد ال واستخدم مقياس )جيليام لتشخيص التوحدية(وأخضعوا للبرنامج المقترح، 
قترح سة إلى  فاعلية البرنامج المومقياس المهارات الحياتية من إعداد الباحثة، وأشارت نتائج الدرا

في اكساب أطفال الروضة الذاتويين بعض المهارات الحياتية التي يحتاجونها، وتحسن في 
السلوكيات النمطية والمهارات االجتماعية، حيث جاءت نتائج القياس البعدي والتتبعي أفضل من 

 نتائج القياس القبلي.

 م( 2011دراسة الغامدي ) 

التعرف إلى فاعلية األنشطة التعليمية في تنمية المهارات الحياتية في مقرر  هدفت الدراسة
الحديث لطالب الصف الثالث المتوسط، قام الباحث بتطبيق المنهج شبه التجريبي على عينة 

( طالب من طالب الصف الثالث المتوسط بمدرسة )مجمع الملك سعود 60الدراسة المكونة من )
(، وقد تم اختيار هذه المدرسة بطريقة عمدية حيث يعمل الباحث معلم التعليمي بمدينة الرياض

شراف على التجربة بنفسه، ويتكون الصف الثالث المتوسط في ذات المدرسة مما سيمكنه من اإل
يمثل  3/3في المدرسة من سبعة فصول، تم اختيار فصلين بطريقة عشوائية ووقع االختيار على 

يمثل المجموعة الضابطة، وفي ضوء ذلك قام الباحث ببناء  3/2المجموعة التجريبية وفصل 
ثالث أدوات لهذه  الدراسة، األولى قائمة بالمهارات الحياتية الالزمة لطالب المرحلة المتوسطة، 
ثم قائمة باألنشطة التعليمية التي تنمي هذه المهارات من خالل مقرر الحديث، ثم مقياس المهارات 

ة إلى إثبات فاعلية األنشطة التعليمية في تنمية المهارات الحياتية لدى الحياتية، وتوصلت الدراس
صالح ل كافة ، والبيئيةت االجتماعية، والعلمية، والصحيةطالب الثالث المتوسط في المجاال

 المجموعة التجريبية.

 م(2010دراسة وافي ) 

معرفة مستوى المهارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة  هدفت الدراسة
المرحلة الثانوية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة 

( ذكور 7681(، )16451المرحلة الثانوية في مدارس مديرية خان يونس والبالغ عددهم )
 طالبات،( مدرسة 13( مدرسة طالب، و)12( مدرسة منهم )25ى )( إناث، موزعين عل8770و)

( طالًبا 262وقد اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العنقودية وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
" teele )تيلي( " في قائمة( طالًبة. وتمثلت أدوات الدراسة 146( طالًبا و)116وطالبة منهم )

المهارات الحياتية. وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد ارتباط دال المتعددة ومقياس  للذكاءات
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بة المرحلة طل بأبعاده لدى والذكاءات المتعددةإحصائًيا بين مستوى المهارات الحياتية بأبعاده 
 الثانوية، وأن طلبة المرحلة الثانوية يمتلكون مهارات حياتية بشكل جيد وبنسبة فوق المتوسطة. 

 م(2010دراسة صايمة ) 

تحديد المهارات الحياتية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للصف الثالث  هدفت الدراسة
األساسي ومدى ممارسة التالميذ لها في مدارس الوكالة، وهدفت إلى معرفة أهم المهارات الحياتية 
التي يمارسها التالميذ، ومدى ممارستهم لها من وجهة نظر أولياء األمور والمعلمين،  وقد اتبعت 

لمنهج الوصفي التحليلي، حيث قامت بإعداد قائمة بالمهارات الحياتية المتضمنة في الباحثة ا
المهارات اللغوية،    للصف الثالث األساسي، ضمن أربعة محاور هي:منهاج اللغة العربية 

والمهارات الصحية، ومهارة صنع القرار، وحل المشكلة،  ومهارة التعامل مع الذات، كما قامت 
استبانة لقياس مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة في منهاج اللغة  الباحثة بإعداد

العربية للصف الثالث األساسي من وجهة نظر معلميهم، واستبيان آخر لقياس مدى ممارسة 
التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للصف الثالث األساسي من وجهة 

( ولي أمر، 152( معلًما ومعلًمة، و)73مور، حيث تم اختيار عينة الدراسة )نظر أولياء األ
حظيت مجموعة المهارات الحياتية  من أهمها:بالطريقة القصدية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج 

(، في %49.85( في الجزء األول، أما الجزء الثاني فكانت النسبة )%5.15على نسبة مقدارها )
(، ومهارة %15.51(، والمهارات الصحية )% 60.8للغوية مركز الصدارة ) حين نالت المهارات ا

 (.%10.68(، ومهارة التعامل مع الذات بنسبة )%13.06صنع القرار وحل المشكلة )

 م 2010) وسعد الديندراسة عياد 

وضع تصور مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا  دراسةال تهدف
، والتعرف إلى فاعلية تطبيق وحدة من وحدات التصور المقترح على تنمية المهارات للصف العاشر

الحياتية، والتفكير المنظومي لدى الطلبة، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي للتوصل إلى 
التصور المقترح، كما تم استخدام المنهج التجريبي لقياس أثر تطبيق إحدى وحدات التصور 

ية المهارات الحياتية والتفكير المنظومي لدى طالبات عينة البحث، والتصميم المقترح على تنم
التجريبي الذي تم استخدامه في هذا المنهج هو تصميم المجموعة التجريبية الواحدة، وتكون مجتمع 
البحث من جميع طلبة الصف العاشر األساسي بفلسطين وقد قام الباحثان باالختيار العشوائي 

لصف العاشر التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال غزة، والمدرسة التي إلحدى مدارس ا
تم اختيارها عشوائًيا هي مدرسة فيصل الفهد الثانوية للبنات )ب(، وقام الباحثان باالختيار العشوائي 
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إلحدى شعب هذه المدرسة، وتمثلت أدوات البحث في بطاقة مالحظة المهارات الحياتية المتعلقة 
االقتصاد، اتخاذ القرار( واختبار  بـ ) حل المشكالت، السالمة واألمان، االتصال، إدارة الوقت،

التفكير المنظومي، حيث طبقت هاتان األداتان قبلًيا وبعدًيا على احدى شعب مدرسة فيصل الفهد 
الوحدة ( طالبة، وقد بينت النتائج أن 35الثانوية )ب( للبنات، وبلغ عدد طالبات هذه الشعبة )

والمضمنة بالمهارات الحياتية قد حققت فاعلية مقبولة، وكان لها تأثير  "وحدة األنظمة"المطبقة 
 كبير في تنمية المهارات الحياتية والتفكير المنظومي لدى طالبات عينة البحث بعد دراستهن لها.

 مJames (2010)دراسة جيمس 

خلق وعي للمهارات الحياتية في تدريس طالب مدارس المرحلة االبتدائية  هدفت الدراسة
أساسية ( مدرسة 12ة في )في والية كاالكي، واستخدم الباحث البحث المسحي، وتم إجراء الدراس

 ساسية( طالًبا من المرحلة األ380( معلًما، ومجموعة من )73( مدير مدرسة، )12وتم اختيار)
ي مقاطعة كابرا ميدو، شمال شرق أوغندة، وقد تم اختيار المدارس بطريقة العليا في والية كاالك

عشوائية، وتمثلت أدوات الدراسة في االستبانات، المقابالت، المالحظة، الوثائق، وتوصلت الدراسة 
 إلى وجود وعي لدى الطالب والمعلمين ومدراء المدارس في المهارات الحياتية.

 م( Adewali2009 (أديوالي دراسة 

استقصاء فاعلية برامج التعليم غير النظامية في تنمية المهارات الحياتية  هدفت الدراسة
( من الذكور، و 398( من المتعلمين بواقع )876لدى المتعلمين بنيجيريا. تكونت العينة من )

( عام. وتحددت األدوات في اختبار 29-9( من اإلناث، وتراوحت معظم األعمار ما بين )478)
( لمعيار %50لي في المهارات الحياتية، وتحديد مستوى الكفاءة في المهارات الحياتية )تحصي

وطني، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تدني مستوى الكفاءة في المهارات الحياتية، 
( وتنمية مستوى الكفاءة في المهارات الحياتية لدى المتعلمين الصغار مقارنة %50وهو دون )

 تعلمين الكبار.بالم

 م(2007دراسة سعد الدين )

التعرف على مدى تضمن المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا للصف  هدفت الدراسة
العاشر ومدى اكتساب الطلبة لها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث اختارت 

واعتمدت الباحثة  قية للصف العاشر،الباحثة لعملية التحليل محتوى كتاب التكنولوجيا والعلوم التطبي
زة، وبلغ مدارس في مديرية غ ر عينة الدراسة وقد اختيرت ثمانيطريقة العينة العنقودية في اختيا
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( طالًبا وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم اختبار 597العدد الكلي للعينة )
الدراسة عن  وثباته، وأسفرتد التحقق من صدقه المهارات الحياتية وتطبيقه على أفراد العينة بع

لعاشر للمهارات ة للصف االنتائج التالية: ضعف تناول محتوى مقرر التكنولوجيا والعلوم التطبيقي
الحياتية، وأن مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة الصف العاشر لم يصل إلى مستوى 

( في مستوى a=  (50.0ى داللة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو %80التمكن
 اكتساب طلبة الصف العاشر لمفاهيم المهارات الحياتية تعزى للجنس لصالح الذكور.

 م(2007دراسة السيد )

التعرف إلى حاجات طلبة جامعة اإلسراء من المهارات الحياتية، وهل  هدفت الدراسة
تختلف هذه الحاجات باختالف الجنس، والكلية، والمستوى الدراسي، ومكان اإلقامة، ولتحقيق 
أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقياس الحاجة إلى المهارات الحياتية لطلبة الجامعة، كما 

تبانة حاجات طلبة جامعة اإلسراء إلى المهارات الحياتية، وقد تضمنت قامت الباحثة بتطوير اس
الهوية، الصحة، العالقات الشخصية  :( فقرة موزعة على خمسة محاور40بصورتها النهائية)

واالجتماعية واالقتصاد والتكنولوجيا والبيئة، اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
الدراسة الميدانية الذي يقوم على وصف الوضع الراهن و تحليل بحوث التحليلي وعلى أسلوب 

الدراسات السابقة  والمصادر األولية المتمثالن في البيانات وبناء قائمة من حاجات طلبة جامعة 
اإلسراء للمهارات الحياتية وذلك الستخدامها في عملية بناء برامج تدريب، وتوصيف مساق 

الدراسة في جامعة اإلسراء، وجميعهم مسجلين في مرحلة البكالوريوس المهارات الحياتية لطلبة 
( طالًبا وطالًبة موزعين حسب الجنس واإلقامة، 5646الكليات اإلنسانية والعلمية، وعددهم)

( طالًبا وطالًبة اختيرت بطريقة عشوائية 440والمستوى الدراسي والكلية، تكونت عينة الدراسة من) 
المواد اإلجبارية في الجامعة، وأشارت النتائج إلى أن ترتيب محاور بسيطة من شعب طالبات 

حاجات الطلبة في جامعة اإلسراء جاء على النحو التالي: محور الهوية، ويليه محور الصحة ثم 
حاجة ، وأن الاالجتماعية، وأخيًرا محور البيئةمحور االقتصاد والتكنولوجيا، فمحور العالقات 

 طلبة جامعة اإلسراء في الكليات العلمية أعلى منها لطلبة الكليات اإلنسانية. للمهارات الحياتية عند

 م(2007دراسة قزامل )

معرفة فاعلية استخدام مسرحة المناهج في تدريس مادة الدراسات  هدفت الدراسة
االجتماعية على تنمية بعض المهارات الحياتية، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وتم اختيار 

( تلميًذا وتلميًذة، وتم 21بشمال سيناء وقوامها) ساسيةريبية من مدرسة الشالق األالمجموعة التج
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ظة واالختبار التحصيلي قبلًيا على مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية تطبيق بطاقة المالح
حيث درست المهارات الحياتية من خالل الدروس الممسرحة على المجموعة التجريبية وبعد 
االنتهاء من تطبيق أدوات الدراسة على تالميذ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية، تم التوصل 

رجات تالميذ المجموعة التجريبية مقارنة بتالميذ المجموعة الضابطة في إلى ارتفاع متوسطات د
بطاقة المهارات الحياتية، ووجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات األداء البعدي لتالميذ 
المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية ، واتضح أيًضا 

لية استخدام مدخل مسرحة المناهج على تنمية بعض المهارات الحياتية والتأثير من النتائج فاع
 اإليجابي على مستوى التحصيل.

 م(2005دراسة اللولو ) 

تحليل المهارات الحياتية في محتوى مناهج العلوم للصفين، األول والثاني  هدفت الدراسة
ينة الدراسة ليلي، واختارت الباحثة عاألساسيين بفلسطين واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التح

محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية الدنيا حيث تضمن كتاب العلوم للصفين: األول والثاني، 
وتحددت األدوات في أداة تحليل المحتوى وتتضمن المهارات الغذائية والمهارات الصحية، 

راسة ، ومن أهم النتائج التي توصلت الدوالمهارات الوقائية  والمهارات البيئية  والمهارات اليدوية
إليها تضمن المحتوى مهارات علمية ويدوية ومهارات صحية، أما المهارات الغذائية والوقائية  فإنه 
لم يتناولها بصورة مناسبة، وأوصت الباحثة بضرورة التوازن في تناول المهارات الحياتية في محتوى 

لغذائية والوقائية كونها األكثر مالئمة للحاجات النمائية منهاج العلوم، والتركيز على المهارات ا
 لألطفال في هذه المرحلة. 

 م(2005دراسة عبد الموجود وأسكاروس )

تنمية المهارات الحياتية لدى طالب التعليم الثانوي في إطار مناهج  هدفت الدراسة
( طالًبا 1195ينة من )المستقبل بمصر. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت الع

وطالًبة من طلبة الصف األول الثانوي بالمدارس الثانوية العامة والفنية بالقاهرة وخارجها، وتحددت 
أدوات الدراسة في استمارة البحث، وقام الباحثان بتحديد المهارات الفرعية لمجاالت المهارات 

تهالك، مهارات في مجال الوعي الحياتية التالية: المهارات االنتاجية، مهارات ترشيد االس
المجتمعي، مهارات التثقيف البيئي، مهارات أساليب التفكير المختلفة. ومن أهم النتائج التي 
توصلت الدراسة إليها ترتيب المهارات الحياتية الفرعية، والمتعلقة بسالمة الصحة ونظافة الجسم، 

 وحماية البيئة والمحافظة عليها. 
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 :المهارات الحياتيةتعقيب الباحثة على دراسات المحور الثاني والتي تناولت 
اتفقت غالبية الدراسات التي تناولت المهارات الحياتية على اعتماده كمتغير تابع، وهذا يدلل على 

 أهمية تناوله، وتنميته عند المتعلمين، وبعد عرض هذه الدراسات تبين التالي:

 الدراسات:هداف أولا: بالنسبة أل

تعددت أهداف الدراسات في هذا المحور فكان منها تنمية المهارات الحياتية باستخدام 
ودراسة  ،(م2012ودراسة األغا )، (م2013االستراتيجيات التعليمية مثل دراسة الهدهود والسعايدة )

 (، فيما هدفت دراسات أخرىم2013ودراسة البدي ) ،(م2012ودراسة الجدي ) ،(م2011نصر )
في هذا المحور المهارات الحياتية إلى تنميتها من خالل بعض البرامج المحددة مثل دراسة قزامل 

ودراسة  ،(م2005ودراسة عبد الموجود واسكاروس ) ،(م2011ودراسة داغستاني) ،(م2007)
 (.م2010ودراسة جيمس) ،(م2015هاريس )

وهدفت دراسات أخرى إلى بيان فاعلية برامج محددة في تنمية المهارات الحياتية مثل  
 (.م2009ودراسة أديوالي ) ،(م2014ودراسة سالم ) ،(م2011دراسة الغامدي )

في حين هدفت بعض الدراسات إلى تحديد المهارات الحياتية المتضمنة في بعض المناهج   
( م2007( ودراسة سعد الدين )م2010عياد وسعد الدين )( ودراسة م2010مثل دراسة صايمة )

( فقد هدفت إلى معرفة مستوى المهارات الحياتية م2010(، أما دراسة وافي )م2005ودراسة اللولو)
( فقد هدفت إلى التعرف إلى حاجات طلبة م2007وعالقتها بالذكاءات المتعددة، أما دراسة السيد )

( فقد هدفت إلى الكشف عن م2014أما دراسة كنديلين) ،تيةعة اإلسراء من المهارات الحياجام
آراء رياضيو المدارس الثانوية القديمة في تطوير المهارات الحياتية وتصنيفها، في حين هدفت 

المرحلة ( إلى خلق وعي للمهارات الحياتية في تدريس طالب مدارس م2010دراسة جيمس )
 في والية كاالكي. االبتدائية

الحالية فقد هدفت إلى تنمية المهارات الحياتية من خالل استخدام استراتيجية أما الدراسة 
ي الحالية مع بعض دراسات المحور الثاني ف اتفقت الدراسة( وبذلك فقد شارك-زاوج-اكتب-فكر)

( ودراسة نصر م2012( ودراسة األغا )م2013هدفها جزئًيا، كدراسة الهدهود والسعايدة )
(، فقد هدفت جميع هذه الدراسات إلى م2013( ودراسة البدي)م2012( ودراسة الجدي)م2011)

 الحياتية باستخدام االستراتيجيات التعليمية. تنمية المهارات
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 :الدراسة إجراء لمكان بالنسبة ثانياا:

 لمسا: دراسة مثل غزة وطالبات طالب من السابقة الدراسات في الدراسة وعينة مجتمع تمثل
 ودراسة( م2010)صايمة ودراسة( م2012)الجدي ودراسة( م2013) البدي ودراسة( م2014)

 فكانت( م2010) وافي ودراسة( م2012) األغا دراسة أما ،(م2005)اللولو ودراسة الدين سعد
 بينما غزة، شمال في كانت فقد( م2010) الدين وسعد عياد دراسة وأما خانيونس، منطقة في

 قزامل دراسة أما السعودية، في أجريت فقد( م2013)داغستاني ودراسة( م2011)الغامدي دراسة
 في أجريت فقد( م2005) واسكاروس الموجود عبد ودراسة( م2011)نصر ودراسة( م2007)

 في أجريت فقد جيمس دراسة أما نيجيريا، في أجريت فقد( م2009) أديوالي دراسة أما مصر،
( م2015) هاريس دراسة بينما كندا، في( م2014) كينديلين دراسة أجريت حين في أوغندا،
 .أمريكا في أجريت

( م2012) األغا دراسة مثل الطالب على نفذت دراسات منها الجنس حسب الدراسة عينة وتنوعت
 صايمة ودراسة( م2011) الغامدي ودراسة( م2011)نصر ودراسة( م2012) الجدي ودراسة

 دراسات بينما ،(م2010)جيمس ودراسة( م2005) واسكاروس الموجود عبد ودراسة( م2010)
 الهدهود ودراسة( م2013) البدي ودراسة( م2014) سالم دراسة مثل الطالبات على أجريت أخرى

 (.م2013) والسعايدة

 :الدراسةبالنسبة لعينة : ثالثاا 

ت المستخدمة في الدراسات السابقة، منها من استخدمت عينة عشوائية بسيطة مثل تنوعت العينا
( ودراسة الهدهود م2013( ودراسة البدي)م2014( ودراسة كينديلين )م2014دراسة سالم )
( م2011(، ودراسة نصر )م2012(، ودراسة الجدي)م2012(، ودراسة األغا )م2013والسعايدة )

(، م2010(، ودراسة جيمس)م2010(، ودراسة عياد وسعد الدين )م2011ودراسة الغامدي)
مت العينة بطريقة مقصودة مثل دراسة وهناك دراسات استخد(، م2007ودراسة السيد)

(، ودراسة قزامل م2010(، ودراسة صايمة)م2011ودراسة داغستاني) (،م2015هاريس)
 . م(2005اسة عبد الموجود و اسكاروس)(، ودر م2005(، ودراسة اللولو)م2007)

 ، ودراسة سعدم(2010وافي ) دراسة مثلوهناك دراسات استخدمت العينة بالطريقة العنقودية 
ع مالدراسة الحالية فقد استخدمت العينة العشوائية البسيطة فهي تتشابه ، وأما (م2007الدين )
 الهدهود ودراسة( م2013)البدي ودراسة( م2014) كينديلين ودراسة( م2014) سالم دراسة

( م2011) نصر ودراسة ،(م2012)الجدي ودراسة ،(م2012) األغا ودراسة ،(م2013) والسعايدة
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 ،(م2010)جيمس ودراسة ،(م2010) الدين وسعد عياد ودراسة ،(م2011)الغامدي ودراسة
 (.م2007)السيد ودراسة

 :بالنسبة للمرحلة التعليميةرابعاا: 

المرحلة التعليمية كما تنوعت مجتمعات الدراسة وعيناتها في هذا المحور من حيث 
،  فيما دراسات الروضة الذاتويين( على أطفال م2011المستهدفة: حيث أجريت دراسة داغستاني )

( ودراسة م2007أجريت على عينة من طلبة المرحلة األساسية مثل دراسة قزامل )
( م2012( ودراسة الجدي )م2013( ودراسة البدي )م2005( ودراسة  اللولو )م2009جيمس)

ة ( ودراسم2014(، بينما أجريت دراسة سالم )م2011( ودراسة نصر )م2012ودراسة األغا )
على طالب المرحلة األساسية العليا، وأجريت دراسة الهدهود والسعايدة  (م2011الغامدي )

على عينة من  (م2005( ودراسة عبد الموجود واسكاروس )م2010( ودراسة وافي )م2013)
على طلبة الجامعة، أما دراسة كينديلين  (م2007طلبة المرحلة الثانوية، بينما أجريت دراسة السيد )

( طبقت على م2015(، ودراسة هاريس )56-18( فتراوحت أعمار المشاركين من )م2014)
( فتراوحت م2009المشاركين من الصف الرابع إلى الصف الحادي عشر، أما دراسة أديوالي )

( فكانت عينة الدراسة محتوى م2005(، أما دراسة اللولو )29 -9أعمار أفراد العينة ما بين )
 . ساسية الدنياالعلوم للمرحلة األ كتب

 مع اتفقتأما عينة الدراسة الحالية فقد كانت على طالب الصف الخامس األساسي، وقد 
(، م2011( ودراسة نصر )م2012بعض دراسات هذا المحور من حيث نوع العينة كدراسة األغا )
 والتي أجريت على عينة من طالب الصف الخامس األساسي.

 بالنسبة لمتغيرات الدراسة:خامساا: 

 (م2014المتغيرات المستقلة التي تناولتها دراسات هذا المحور ففي دراسة سالم )تنوعت 
تمثل  (م2013(، ودراسة البدي )H-4تمثل المتغير المستقل ببرنامج مقترح في ضوء نموذج )

( تمثل المتغير المستقل باستراتيجيات م2013المتغير المستقل بالدراما، ودراسة الهدهود والسعايدة )
( م2012وتمثل المتغير المستقل في دراسة األغا) لتدريس المبني على المهارات الحياتية،ا
( ببعض م2012يفنز البنائية، في حين تمثل المتغير المستقل في دراسة الجدي )تاستراتيجية سب

( فقد تمثل المتغير المستقل باستراتيجيات م2011، أما دراسة نصر)استراتيجيات التعلم النشط
على الذكاءات المتعددة، وتمثل المتغير المستقل في دراسة داغستاني ببرنامج قائم على  قائمة

( فتمثل المتغير المستقل باألنشطة م2011جداول األنشطة المصورة، أما دراسة الغامدي)
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( فتمثل المتغير المستقل  بتصور مقترح لوحدة في م2010التعليمية، أما دراسة عياد وسعد الدين)
( فتمثل المتغير المستقل ببرامج  التعليم غير م2009كنولوجيا، أما دراسة أديوالي )مقرر الت

تدريس   في فتمثل المتغير المستقل باستخدام مسرحة المناهج (م2007النظامية ،أما دراسة قزامل )
 -اكتب -بالمتغير المستقل استراتيجية )فكر الحالية مادة الدراسات االجتماعية، واختصت الدراسة

 شارك(. -زاوج

الحياتية وذلك  المهاراتتنمية  فتمثل في السابقة لدراساتافي  تعددت أنواع المتغير التابع 
اسة ودر  ،(م2012ودراسة الجدي) ،(م2014سالم)، ودراسة (م2012دراسة األغا)في 
ودراسة ، (م2010ودراسة عياد وسعد الدين) ،(م2011ودراسة الغامدي) ،(م2011نصر)

، وهناك دراسات تمثل المتغير التابع في تطوير (م2007ودراسة قزامل )، (م2009ديوالي)أ
فأضافت مع تنمية  (م2014أما دراسة سالم) (م2014المهارات الحياتية  مثل دراسة كنديلين)

فتمثل المتغير التابع في  (م2013يدة )المهارات الحياتية عمليات العلم أما دراسة الهدهود والسعا
كساب بعض اتنمية التحصيل واللياقة البدنية، أما دراسة داغستاني فتمثل المتغير التابع في 

 المهارات الحياتية .

 راسةدأما الدراسة الحالية فتمثل المتغير التابع في تنمية المهارات الحياتية فهي تتشابه مع 
 ودراسة( م2011)نصر ودراسة( م2012)الجدي ودراسة( م2014)سالمو  (م2012)األغا

 قزامل ودراسة، (م2009)أديوالي ودراسة (م2010)الدين وسعد عياد ودراسة( م2011)الغامدي
 . (م2007)

 :منهج الدراسةل : بالنسبةدسااسا

( م2012استخدمت معظم الدراسات في هذا المحور المنهج البحثي التجريبي كدراسة األغا )
( ودراسة قزامل م2011( ودراسة داغستاني )م2011( ودراسة نصر)م2012الجدي )ودراسة 

( م2007( ودراسة سعد الدين )م2010( ودراسة صايمة )م2010(، أما دراسة وافي )م2007)
( فقد م2007( ودراسة السيد )م2005( ودراسة عبد الموجود واسكاروس )م2005ودراسة اللولو )

ج الوصفي التحليلي، وهناك بعض الدراسات التي استخدمت المنهج استخدمت هذه الدراسات المنه
( ودراسة الغامدي م2013( ودراسة الهدهود والسعايدة )م2014شبه التجريبي مثل دراسة سالم )

( فقد استخدمت المنهج م2010( ودراسة عياد وسعد الدين )م2013(، أما دراسة البدي )م2011)
( فقد استخدمت المنهج المسحي، أما دراسة م2010س )الوصفي والتجريبي، أما دراسة جيم
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( فقد استخدمت م2014( فقد استخدمت البحث الكمي، أما دراسة كينديلين )م2015هاريس )
 المنهج التصنيفي النوعي.

 التجريبي والتي اتفقت مع الدراسات التيشبه أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج 
 الهدهود ودراسة( م2014) سالم دراسة في هذا المحور كدراسة التجريبي شبه  استخدمت المنهج

 الدراسات التي استخدمت المنهج ، وتختلف مع   ،(م2011) الغامدي ودراسة( م2013) والسعايدة
 ودراسة( م2012) الجدي ودراسة( م2012) األغاالتجريبي والوصفي والتحليلي كدراسة 

( م2010) وافي دراسة و ،(م2007) قزامل ودراسة( م2011) داغستاني ودراسة( م2011)نصر
وتختلف مع الدراسات التي استخدمت ، (م2007) الدين سعد ودراسة( م2010) صايمة ودراسة

 (.م2010جيمس)المنهج المسحي كدراسة 

 بالنسبة للتصميم اإلجرائي:سابعاا: 

من اتبع  فمنهاجرائية المتبعة في الدراسات السابقة أنواع التصاميم اإلتعددت وتنوعت 
( ودراسة م2014مثل دراسة سالم) التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة

ودراسة  (م2011( ودراسة نصر)م2012( ودراسة الجدي )م2012ودراسة األغا) (م2013البدي)
 .(م2007قزامل )

 يوهناك دراسات استخدمت التصميم التجريبي لمجموعة واحدة مثل دراسة داغستان
(، كما أن بعض الدراسات استخدمت التصميم م2010(، ودراسة عياد وسعد الدين )م2011)

(، ودراسة م2013شبه التجريبي لمجموعتين تجريبية وضابطة مثل دراسة الهدهود والسعايدة )
م(، ودراسة 2013الهدهود والسعايدة )دراسة وتشابهت الدراسة الحالية مع  ،(م2011الغامدي)
 .التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطةشبه في استخدامها للتصميم ، م(2011الغامدي)

 :دوات الدراسةأل ثامناا: بالنسبة

استخدمت معظم الدراسات التي هدفت إلى تنمية المهارات الحياتية في هذا المحور نفس األداة 
ة المهارات الحياتية بعد المعالج أال وهي اختبار المهارات الحياتية وذلك لقياس مستوى تنمية

عداد قائمة المهارات الحياتية مثل دراسة البدي ) ( م2013التجريبية باستخدام المتغيرات المستقلة وا 
(. وبعض م2007( ودراسة سعد الدين )م2011( ودراسة نصر )م2012ودراسة الجدي )

امدي يل المحتوى كدراسة الغتحلالدراسات استخدمت مقياس المهارات الحياتية باإلضافة إلى أداة 
(، وبعض الدراسات قفد استخدمت م2010( ودراسة وافي )م2011ودراسة داغستاني) (م2011)
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( م2010( ودراسة صايمة )م2014االستبانة كأداة لقياس المهارات الحياتية مثل دراسة سالم )
هارات الحياتية ، أما ( فقد استخدمت بطاقة لقياس المم2012ودراسة هاريس، أما دراسة األغا )

( فقد استخدمت بطاقة مالحظة المهارات الحياتية واختبار م2011دراسة عياد وسعد الدين )
التفكير المنظومي، أما دراسة اللولو فقد استخدمت أداة تحليل المحتوى، بينما دراسة عبد الموجود 

( فقد م2013سعايدة )( فقد استخدمت استمارة بحث، أما دراسة الهدهود والم2005واسكاروس )
استخدمت اختبار تحصيلي واختبار جائزة الملك عبد اهلل الثاني لقياس اللياقة البدنية، أما دراسة 

( م2014( فقد استخدمت استبانات ومقابالت ومالحظة، أما دراسة كينديلين )م2010جيمس )
 فقد استخدم المقابالت.

 ة لقياس مدى تنمية المهارات الحياتية لدىأما الدراسة الحالية فقد استخدمت االختبار كأدا
( م2013طالب الصف الخامس األساسي وبذلك فقد اتفقت مع بعض الدراسات كدراسة البدي )

( التي هدفت إلى م2007( ودراسة سعد الدين )م2011( ودراسة نصر )م2012ودراسة الجدي )
تخدام ة لهذه المهارات من خالل استنمية المهارات الحياتية في هذا المحور وقياس مدى تنمية الطلب

اختبار المهارات الحياتية بعد بناء قائمة المهارات الحياتية، وبعد عمليات المعالجة التجريبية 
اكتب  –باستخدام متغيرات مستقلة متنوعة، وفي الدراسة الحالية كان هذا المتغير استراتيجية )فكر

 شارك(. –زاوج –

 اإلحصائي:بالنسبة للتحليل تاسعاا: 

 بار فمنها من استخدم اخت ةقحصائية المستخدمة في الدراسات الساباألساليب اإلتنوعت 
T-test( ودراسة م2013(  ودراسة البدي)م2014لعينتين مستقلتين مثل دراسة سالم )
(، م2011)ودراسة الغامدي (م2011ودراسة نصر ) (م2012( ودراسة الجدي )م2012األغا)

ودراسة   (م2007)ودراسة سعد الدين (م2010)ودراسة صايمة (م2010)ودراسة وافي
فقد استخدمت معادلة  (م2013ودراسة البدي) ( م2011أما دراسة داغستاني ) (،م2007قزامل)
اختبار  (م2010، بينما استخدمت دراسة عياد وسعد الدين )كسوسن للعينات الصغيرة المترابطةولك

T-test ( ودراسة وافي م2013لعينتين مترابطتين، بينما استخدمت دراسة الهدهود والسعايدة ،)
 . One Way ANOVAتحليل التباين المشترك األحادي  (م2010)

ع تشابهت ملعينتين مستقلتين وبذلك  T-testأما الدراسة الحالية فقد استخدمت اختبار 
 (م2012) الجدي ودراسة( م2012)األغا ودراسة( م2013)البدي ودراسة( م2014) سالم دراسة
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 صايمة ودراسة (م2010) وافي ودراسة ،(م2011)الغامدي ودراسة (م2011) نصر ودراسة
 .(م2007)قزامل ودراسة (م2007) الدين سعد ودراسة (م2010)

 نتائج الدراسة:ل عاشراا: بالنسبة

اهج كما في المهارات الحياتية في بعض المنبالنسبة للدراسات الوصفية فقد تم التوصل إلى توافر 
(، أما دراسة سعد م2010(، ودراسة صايمة )م2005( ودراسة اللولو )م2013دراسة البدي )

( فقد توصلت إلى انخفاض نسبة تضمن المهارات الحياتية بالمناهج، أما دراسة م2007الدين )
 ى المهارات الحياتية والذكاءات( فقد توصلت إلى أنه ال يوجد ارتباط بين مستو م2010وافي )

( فقد م2007المتعددة  بأبعادها وتوافر المهارات لدى طلبة المرحلة الثانوية، أما دراسة السيد )
أظهرت حاجة طلبة الجامعة للمهارات الحياتية، أما الدراسات التجريبية فقد أثبتت معظم الدراسات 

لى تفوق المجموعات التوالبحوث إلى فعالية االستراتيجيات التدريسية وال جريبية برامج المقترحة وا 
(، م2013( ودراسة الهدهود والسعايدة )م2014في تنمية المهارات الحياتية كما في دراسة سالم )

(، أما دراسة جيمس م2015( ودراسة هاريس )م2011( ودراسة نصر )م2012ودراسة األغا )
ومدراء المدارس في المهارات  الحياتية،  ( فقد أثبتت وجود وعي لدى الطالب والمعلمينم2010)

لحياتية قد انبثقت من ( أن أنواع مختلفة من خبرات المهارات ام2014وأثبتت دراسة كينديلين )
 المدارس الثانوية. يأداء رياضي

 أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 سالمية.اإلالتي تتوافق ومنهاج التربية  اعداد قائمة المهارات الحياتية-

 بناء اإلطار النظري الخاص بالمهارات الحياتية.-

 بناء اختبار المهارات الحياتية.-

 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.-

 التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة.-

 : ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

بنًاء على ما سبق عرضه من دراسات سابقة فإن الباحثة ترى أن الدراسة الحالية قد اختلفت عن 
 غيرها من الدراسات بما يلي:



101 
 

تنمية بعض  سالمية علىشارك( في تدريس التربية اإل- زاوج-اكتب-فكرقياس أثر استراتيجية )-
 المهارات الحياتية.

اإلجابة عن أسئلة وفرضيات الدراسة الحالية مما يعني أهمية لم تتناول أي من الدراسات السابقة -
 تناولها.

اشتملت عينة الدراسة الحالية عينة من البيئة الفلسطينية وهي طالب الصف الخامس األساسي -
 في مدينة غزة.

 التعقيب العام على الدراسات السابقة في المحورين السابقين:
 وث المحاور السابقة اتضح للباحثة ما يلي:بعد قيام الباحثة باستعراض دراسات وبح

 بالنسبة لألهداف:
 فكر)لقد تعددت أهداف الدراسات فهناك دراسات هدفت إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية  -

(، رزوقي م2013(، وترنت )م2014(، أفريليانتي )م2015( مثل دراسة الديب)شارك- زاوج-
(، ودراسة الحربي م2012(، ودراسة أبو رجب )م2012(، ودراسة غفور )م2012والبهادلي )

 (.م2009(، ودراسة نجوزي)م2010(، ودراسة أبو غالي )م2009)
وهناك دراسات هدفت إلى تنمية المهارات الحياتية من خالل بعض البرامج المحددة مثل دراسة  -

الموجود (، ودراسة عبد م2011(، ودراسة داغستاني)م2009(، ودراسة جيمس)م2015هاريس)
 (.م2005) واسكاروس

وهناك العديد من الدراسات هدفت إلى تحديد المهارات الحياتية المتضمنة في بعض المناهج  -
 (.م2005(، ودراسة اللولو)م2010( ودراسة عياد وسعد الدين)م2010مثل دراسة صايمة)

في  شارك(- زاوج- اكتب-)فكرأما الدراسة الحالية فهدفت إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية  -
سالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف الخامس تدريس مبحث التربية اإل

 األساسي.
 

 بالنسبة للعينة المستخدمة: 
اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة من طالب المدارس، فالبعض اختار المرحلة  -

 ( ودراسةم2008ودراسة عبد الفتاح )(، م2010األساسية الدنيا مثل دراسة جودمان)
 (.م2012( والجدي واألغا)م2013( والبدي)م2009( ودراسة جيمس)م2007قزامل)
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 ودراسة (2016أبو العال) والبعض اختار عينة الدراسة من المرحلة األساسية العليا مثل دراسة -
(، م2013)(، والثالب وعمر م2013(، والنجار )م2014(، وعويد وعبود )م2015الديب )

( ودراسة م2011(، والعبيدي )م2011(، ومحمد )م2012(، أبو رجب )م2014ولستياني )
 (.م2011( والغامدي)م2014سالم)

(، وترنت م2011والبعض اختار عينة الدراسة من المرحلة الثانوية مثل دراسة الشمري والدليمي ) -
عبد  ( ودراسةم2010وافي) ( ودراسةم2013السعايدة) ( والهدهودم2009، ونجوزي )(م2013)

 (. م2005الموجود واسكاروس)
 .(م2012)غفور والبعض اختار عينة الدراسة من معلمين مثل دراسة رزوقي والبهادلي ودراسة  -
أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف الخامس األساسي وهي  -

(، م2012(، وأبو رجب والقاضي )م2013ثالب وعمر)(، والم2013تتفق مع دراسة النجار)
 مجااًل لتطبيق التجربة. ساسيةت في اختيارها المرحلة األوغيرها من الدراسا

 بالنسبة لمنهج الدراسة:
(، ودراسة عويد م2015استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي كدراسة الديب )

( م2012( واألغا)م2010(، وآردني )م2010وجودمان) (،م2013(، وترنت )م2014وعبود)
واستخدمت دراسة أبو العال المنهج  (،م2011( وداغستاني )م2011( ونصر)م2012والجدي)

بالرغم من أن بعض الدراسات قد استخدمت المنهج الوصفي باإلضافة  (2016شبه التجريبي)
(، وهناك دراسة م2010) يمةودراسة صا ( ودراسة وافيم2012للتجريبي مثل دراسة القاضي )

(، وهناك دراسة اتبعت البحث المسحي كدراسة م2014) اتبعت البحث االجرائي كدراسة لستياني
 . (م2010جيمس )

ن واختبار التجريبي لمجموعتين عشوائيتين متكافئتيشبه واتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج   
 .وبعدي قبلي

 بالنسبة ألدوات الدراسة: 
 أدوات الدراسة المستخدمة وذلك تبًعا لمتغيرات الدراسة التي تناولتها كل دراسة:تنوعت 

(، وجودمان م2012بعض الدراسات استخدمت اختبار لقياس التحصيل مثل دراسة غفور ) -
( وسعد م2011( ونصر )م2012( والجدي)م2013( والبدي)م2014) (، وأفريليانتيم2010)

 (.م2007الدين)
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اء التعلم ومقياس لحساب استبق تحصيلي، )اختبارت أدواته ما بين مقاييس كمية وهناك من تنوع -
واختبار لدافع االنجاز، ومقاييس نوعية )مقابلة، مالحظة، استبانة(  –واختبار الفهم القرائي  –

 (.م2010( وجيمس)م2014(، ولستياني)م2014(، وعويد وعبود)م2012كدراسة أبو رجب )
( وهناك من استخدم اختبار لقياس م2009مقياس لالتجاه كدراسة الحربي )وهناك من استخدمت  -

( سعد م2012( والجدي )م2013( ودراسة البدي)م2015المهارات الحياتية مثل دراسة الديب)
 (.م2007الدين)

 بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت الباحثة اختبار لقياس المهارات الحياتية. -
 بالنسبة للنتائج: 
بالنسبة للدراسات التي تناولت المهارات الحياتية فقد اتفقت معظم الدراسات على تنمية المهارات   

(، 2016)أبو العال تدريسية ومن هذه الدراسات دراسة الحياتية باستخدام برامج واستراتيجيات
ودراسة  (م2013)( ودراسة الهدهود والسعايدة م2014( ودراسة سالم )م2015الديب)ودراسة 
( م2011( ودراسة الغامدي)م2011( ودراسة داغستاني)م2011( ودراسة نصر)م2012األغا )

( ودراسة م2015( ودراسة هاريس )م2007( ودراسة قزامل )م2010ودراسة عياد وسعد الدين)
 (.م2009نجوزي)

كما في  جبالنسبة للدراسات الوصفية فقد توصلت إلى توافر المهارات الحياتية في بعض المناه -
( إال أن دراسة سعد م2010( ودراسة صايمة )م2005( ودراسة اللولو)م2013دراسة البدي )

   بالمناهج.( توصلت إلى انخفاض نسبة تضمن المهارات الحياتية م2007الدين )
أما الدراسات التجريبية فقد أظهرت معظم نتائج الدراسات والبحوث فعالية االستراتيجيات التدريسية 

امج المقترحة إلى تفوق المجموعات التجريبية في تنمية المهارات الحياتية كما في دراسة والبر 
( م2012( واألغا)م2013الهدهود والسعايدة ) ( ودراسةم2014( ودراسة سالم )م2015هاريس )

 (.م2011ودراسة نصر )
هي تتفق مع الحياتية فأما الدراسة الحالية فقد أظهرت تفوق المجموعة التجريبية في تنمية المهارات 

 الدراسات التجريبية التي أظهرت تفوق المجموعة التجريبية في تنمية المهارات الحياتية.
 الحالية من الدراسات السابقة:  الدراسةأوجه إفادة 

 يلي:استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما 
 الدراسة الحالية.االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد موضوع  -
 .دتينتنميتها في الوح استخدام أداة تحليل المحتوى؛ لتحديد قائمة بالمهارات الحياتية المراد -
 بناء وتنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية من األدبيات التي وردت فيها. -
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، ة الحاليةاالستفادة من األدوات التي وردت في هذه الدراسات إلعداد األداة الخاصة بالدراس -
 .الحياتية(إعداًدا صادًقا وثابًتا )اختبار المهارات 

 التعرف على العديد من الكتب والمجالت التربوية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالية. -
 بهش االستفادة من المنهجية العلمية لهذه الدراسات في اختيار منهجية البحث، واختيار التصميم -

 ب لهذه الدراسة وهو التصميم القائم على مجموعتين تجريبية وضابطة.التجريبي المناس
 سالمية.ة اإلفي مبحث التربي الطالبتحديد التصميم التجريبي المناسب لتطبيق التجربة على  -
 حصائية المناسبة لقياس أثر االستراتيجية المستخدمة.اختيار األساليب اإل -
 مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراساتاالستفادة من الدراسات السابقة في  -

 السابقة مما يساعد على تفسير النتائج وتحليلها.
 ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 زاوج- كتبا-)فكرتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها استخدمت استراتيجية  -
 المهارات الحياتية.في تنمية  شارك(-
بتنميتها  شارك(- زاوج-)فكرتميزت هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة المتعلقة باستراتيجية  -

 سالمية.رات الحياتية في مبحث التربية اإلللمها
كر والتهذيب فتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لوحدتي الحديث الشريف وال -

/ م2015سالمية للصف الخامس وطبقت في الفصل الثاني للعام الدراسي التربية اإلمن كتاب 
 م.2016

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في طبيعة العينة ومجتمعها، حيث شملت عينة من  -
البيئة الفلسطينية، وهم طالب الصف الخامس األساسي في مدراس وكالة الغوث الدولية في 

 غزة.محافظة 
عدم وجود أية دراسات عربية في حدود علم الباحثة تربط بين المحورين، ولم تجِر أي دراسة في  -

تربية في تدريس مبحث ال شارك(- زاوج- اكتب-)فكرفلسطين تناولت استخدام استراتيجية 
 سالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف الخامس األساسي.اإل
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 الرابع الفصل
 واإلجراءات الطريقة

 
 ه،تعينو  ةلدراسمع ا: منهج الدراسة، مجتالمتمثلة فيالدراسة،  تطبيق تناول هذا الفصل إجراءاتي

األساسية و خطوات التصميم التجريبي، وكيفية بناء أدوات القياس، وخطوات التجربة االستطالعية 
 يلي عرض تفصيلي لذلك. وفيما

 أولا: منهج الدراسة ومتغيراتها:
شارك( في -زاوج-اكتب-هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أثر توظيف استراتيجية )فكر

تدريس مبحث التربية اإلسالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف الخامس 
، كونه المنهج التجريبيشبه في دراستها المنهج األساسي، ولتحقيق هدف الدراسة، اتبعت الباحثة 

الذي يسمح بدراسة ظاهرة حالية مع إدخال تغييرات في أحد العوامل أو أكثر، ورصد نتائج هذا 
 (83م، ص 2003)األغا واألستاذ،  .التغيير

وهي الطريقة الوحيدة الختبار الفروض حول العالقات السببية بشكل مباشر، وينبغي  
بع )أبو عالم المت المنهج قبل أن نبدأ بإجراءات البحث أن نحدد جانبين أساسيين يساعدان في فهم

 ( وهما:197م، ص 2009،
 

 التصميم التجريبي: -أ
عتين المتكافئتين: إحداهما ضابطة قامت الدراسة الحالية على التصميم التجريبي ذي المجمو 

–زاوج –ب اكت-درست بالطريقة المعتادة، واألخرى تجريبية درست باستخدام استراتيجية )فكر
شارك( وقد تم استخدام القياس القبلي للتحقق من تكافؤ المجموعتين، ثم القياس البعدي لدراسة 

 لتها بين المجموعتين.الفروق ودال
 

 التصميم التجريبي الذي اتبع في الدراسة الحالية:والشكل التالي يوضح 
 
 
 
 
 



107 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصميم التجريبي للدراسة :(4.1شكل )

طالب المجموعة 

التجريبية  

االلتجريبي 

طالب المجموعة 

 الضابطة

 مقارنة

 مجموعتا الدراسة

 الدراسة أسئلة ناإلجابة ع

التدريس باستراتيجية 

 فكر اكتب زاوج شارك 

بالطريقة  التدريس

 معتادةال
 تكافؤ المجموعتين

تطبيق أدوات الدراسة 

 بعديا

 تصحيح أدوات الدراسة

 تحليل النتائج ومقارنتها

تطبيق 

أدوات 

الدراسة 

 قبليا  

تطبيق 

أدوات 

الدراسة 

 قبليا  

العمر 

 الزمني

التحصيل 

 في التربية

 االسالمية 

المستوى 

االقتصادي 

 االجتماعيو
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 وقد اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية: متغيرات الدراسة: -ب
 –اكتب  –المتغير المستقل: وهو طريقة التدريس وتنظيم المحتوى وفًقا الستراتيجية )فكر  .1

 التي تم التدريس بها للمجموعة التجريبية.شارك(  –زاوج 
 المهارات الحياتية، وتم قياسها من خالل االختبار المعد لذلك. المتغير التابع: .2

 ثانياا: مجتمع الدراسة:
( المجتمع بأنه: "جميع األفراد أو العناصر الذين لهم 160م، ص  2009يعرف أبو عالم )

 خصائص واحدة يمكن مالحظتها".
الصف الخامس األساسي بمدارس وكالة الغوث  جميع طالبوعليه فقد تكون مجتمع الدراسة من 

لالجئين في منطقة غرب غزة، الدارسين لمنهاج التربية اإلسالمية في الفصل الدراسي الثاني للعام 
، وتم تحديد مدرسة ذكور الشاطئ ا( طالبً 1210م( البالغ عددهم )2016/م2015الدراسي )

 ( طالب.250والبالغ عدد طالب الصف الخامس فيها ) بطريقة قصديةئية "د" االبتدا
 ثالثاا: عينة الدراسة:

( طالًبا من طالب الصف الخامس األساسي بمدرسة ذكور الشاطئ 80تكونت عينة الدراسة من )
ه المدرسة ذاالبتدائية  "د" والتابعة لوكالة الغوث الدولية في منطقة غرب غزة التعليمية، وتم اختيار ه

لباحثة االمدرسة تتمتع بإدارة متعاونة، و  بطريقة قصدية لتسهيل متابعة إجراءات الدراسة؛ وذلك ألن
وهي التي قامت بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطة، وتم تعيين  ،تعمل معلمة في هذه المدرسة

( شعب من الصف الخامس، وهما الصف 6شعبتين بطريقة عشوائية من المدرسة من أصل )
( عشوائًيا ليمثل المجموعة 2(، حيث تم تعيين الصف الخامس )5(، والصف الخامس )2الخامس)

( 5خامس )شارك (، والصف ال –زاوج  –اكتب –جية )فكر التجريبية والتي درست باستخدام استراتي
 ليمثل المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة.

 يوضح عينة الدراسة :(4.1)جدول 
 العدد التدريس الصف/الشعبة مجموعة الدراسة
 40 شارك(– زاوج-اكتب-فكر)باستراتيجية  5/2 المجموعة التجريبية
 40 بالطريقة التقليدية 5/5 المجموعة الضابطة

 80 المجموع
 رابعاا: مواد وأدوات الدراسة:

في تدريس  شارك( –زاوج  –اكتب  –هدفت الدراسة الحالية إلى بحث أثر توظيف استراتيجية )فكر 
 مبحث التربية اإلسالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف الخامس األساسي.
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 التالية:واألدوات ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد المواد 
 قائمة بالمهارات الحياتية الالزمة لطالب الصف الخامس األساسي. -1
 شارك(. –زاوج –اكتب –الخطط الدراسية متضمنة استراتيجية )فكر -2

 أدوات الدراسة:
 تحليل محتوى وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب. -1
ارك( في  ش -زاوج -اكتب -المهارات الحياتية لقياس أثر توظيف استراتيجية) فكراختبار  -2

تدريس مبحث التربية اإلسالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف الخامس 
 األساسي.

 وفيما يلي تفصيل ما اتبع من إجراءات بخصوص إعداد هذه المواد واألدوات:
: وصف قائمة المهارا  :ت الحياتيةأولا

تناولت الباحثة في هذا الجزء الخطوات التي اتبعتها في تصميم قائمة المهارات الحياتية وذلك حسب 
 الخطوات التالية:

وصف قائمة المهارات بصورتها األولية: حيث شملت أهم محاور المهارات الحياتية  -أ
 وضمت أربعة أبعاد وهي: 

 تحته اثنان وعشرون مهارة فرعية. المهارات االجتماعية: ويندرج– البعد األول

 مهارة فرعية. ةعشر  ارات البيئية: ويندرج تحته ثمانيالمه – البعد الثاني

 مهارة فرعية. ةعشر  مهارات العلمية: ويندرج تحته تسعال– البعد الثالث

 (1المهارات الصحية: ويندرج تحته سبع وعشرون مهارة فرعية. انظر ملحق رقم )-البعد الرابع

: تحديد المهارات الحياتية األساسية المتضمنة في وحدتي الحديث من القائمة الهدف -ب
ارات سالمية للصف الخامس األساسي والمهالتربية اإللشريف والفكر والتهذيب في منهاج ا

 -فكر)الفرعية المرتبطة بها، ومن ثم تنمية هذه المهارات من خالل توظيف استراتيجية 
 التربية اإلسالمية للصف الخامس األساسي. شارك( في مبحث -زاوج -اكتب 

 إجراءات تطوير األداة وذلك من خالل ما يلي: -ت
االطالع على تصنيفات عالمية ومحلية لتوصيف المهارات الحياتية ومنها: تصنيف  .1

ر م، وتصنيف مركز تطوي1993م، وتصنيف منظمة الصحة العالمية  2005اليونيسيف 
م، وكذلك من خالل المراجع والدراسات التي صنفت 2000المناهج التعليمية في مصر 
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م(، ودراسة 2010سة صايمة )م(، ودرا2011)الغامدي المهارات الحياتية ومنها: دراسة 
م(، ودراسة 2007) م(، ودراسة سعد الدين2010) م(، ودراسة وافي2012) األغا
 م( والمشار إليها في اإلطار النظري.2005اللولو)

وطرق التدريس ومعلمات عرض األداة على نخبة من الخبراء والمختصين في المناهج  .2
(، وذلك إلبداء آرائهم فيها من 2سالمية ذوات الخبرة الطويلة. انظر ملحق رقم )التربية اإل

 حيث:

 مدى مالءمة المحاور األساسية للقائمة ومدى مطابقتها لموضوع الدراسة.-1

 لألبعاد التابعة لها.مدى مالءمة الفقرات -2

 الصحة العلمية والسالمة اللغوية. -3

 مكانية الحذف واإلضافة والتعديل.إ -4

 بعد أخذ آرائهم ومقترحاتهم، حدثت بعض التعديالت على قائمة المهارات. -ت

 وفيما يلي عرض لتلك الخطوات بشيء من التفصيل:

ة األولية من أربعة أبعاد رئيس: تألفت قائمة المهارات في صورتها وصف قائمة المهارات -أ
 (.1يندرج تحتها عدد من المهارات الفرعية كما هي موضحة في الملحق رقم )

 من بين المهارات ككل. دراسةي الكيفية اختيار المهارات الحياتية المختارة ف-

رات ابعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في هذا المجال والتصنيفات المختلفة للمه
الحياتية، واستشارة المشرفين، وحسب حاجات الطالب وخصائصهم النمائية، قامت الباحثة بتصنيف 
المهارات بشكل عام، ثم قامت الباحثة بعرض قائمة المهارات على مجموعة أخرى من الخبراء 

علمات موالمختصين في المناهج وطرق التدريس، وعدد من موجهي اللغة العربية والتربية اإلسالمية و 
الطويلة، وقد اتفق المحكمون على حذف وتعديل بعض الفقرات في  ذوات الخبرةالتربية اإلسالمية 

 قائمة المهارات الحياتية وهي كالتالي:

 البعد األول: بعد المهارات الحياتية الجتماعية:

ض التفاو ( القدرة على التفاوض والحوار ألنها مكررة مع الفقرة األولى مهارات 8حذف فقرة ) -
 والرفض.
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 ( التسامح مع اآلخرين.10( سعة الصدر والتسامح ألنها مكررة مع الفقرة رقم )21حذف فقرة ) -

 ( القدرة على مواكبة التغير.20( المرونة والقدرة على التكيف ألنها مكررة مع فقرة )18) حذف فقرة-

 ( التعاون مع اآلخرين.11قرة )( المشاركة في األعمال الجماعية ألنها مكررة مع الف4حذف فقرة )-

 ( التعاون مع اآلخرين.11( القدرة على تكوين عالقات ألنها مكررة مع الفقرة)7حذف فقرة )-

( 13( التعاطف االجتماعي والتعايش االجتماعي ألنها مندمجة مع الفقرة )14،15حذف الفقرات )-
 التواصل االجتماعي.

 ( تقدير مشاعر اآلخرين.19ة مع الفقرة )( ضبط المشاعر ألنها مندمج17حذف فقرة )-

 :البعد الثاني: بعد المهارات الحياتية البيئية

 ( إدارة التفاعل مع الضغوط ألنها غير منتمية.1حذف فقرة )-

( المحافظة على 7( المشاركة في تنظيف المدرسة والمدينة لتكرارها مع الفقرة )10حذف فقرة ) -
 نظافة المنزل والمدرسة.

المجاري المكشوفة( –( المحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة )الدخان 12فقرة )حذف -
 ( المحافظة على نظافة البيئة.5لتكرارها مع الفقرة )

( اقتراح 16( حسن االستفادة من المرافق الترفيهية العامة ألنها مندمجة مع الفقرة )6حذف فقرة )-
 بعض وسائل االستفادة من البيئة.

( المحافظة على نظافة مياه الشرب في الموارد المختلفة ألنها مندمجة مع الفقرة 11قرة )حذف ف-
 في استهالك الماء. ( االقتصاد17)

( وضع القمامة في أكياس بالستيك ووضعها في المكان المخصص ألنها مندمجة 14حذف فقرة )-
 ( المحافظة على نظافة البيئة.5مع فقرة )

 ( لتصبح استخدام أساليب الري الصحيحة.18تعديل صياغة الفقرة )-

 البعد الثالث: بعد المهارات الحياتية العلمية:

 ( الدعوة لكسب التأييد.1والحفز ألنها مكررة مع فقرة ) ( اإلقناع2حذف فقرة )-

 ( تقييم النتائج المستقبلية لعدم وضوحها.6حذف فقرة )-
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 ( حل المشكالت.16ألنها مندمجة في الفقرة )( تحديد الحلول البديلة للمشكالت 7حذف فقرة )-

( جمع 5( مهارات تحديد المعلومات ومصادر المعلومات ألنها مكررة مع الفقرة )10حذف فقرة )-
 المعلومات.

 ( إدارة الذات لعدم مناسبتها للمرحلة العمرية للطالب.11حذف فقرة )-

( ممارسة التفكير 17ة مع الفقرة )( القدرة على االبتكار واإلبداع ألنها مكرر 13حذف فقرة )-
 اإلبداعي.

 ( جمع المعلومات.5( البحث عن المعلومة ألنها مندمجة في الفقرة )18حذف فقرة )-

 البعد الرابع: بعد المهارات الحياتية الصحية:

 ( المحافظة على البيئة من التلوث ألنها ال تنتمي للبعد.15حذف فقرة )-

 ماكن االزدحام والتلوث والدخان ألنها ال تنتمي للبعد.( االبتعاد عن أ24حذف فقرة )-

( العناية بالصحة 1( التعرض ألشعة الشمس صباحًا ألنها مندمجة مع الفقرة )20حذف فقرة )-
 العامة.   

صالحة -(  3ملحق رقم )  انظر-وبذلك أصبحت قائمة المهارات الحياتية في صورتها النهائية 
 لحياتية المتضمنة في وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب فيللتطبيق في تحليل المهارات ا

مبحث التربية اإلسالمية للصف الخامس األساسي، وقامت الباحثة بالتعريف االجرائي ألبعاد 
( يوضح عدد 4.2(. والجدول رقم )4)ملحق رقمة والمهارات المتفرعة عنها انظر المهارات الحياتي

  الحياتية والمهارات الفرعية المنتمية لكل بعد:األبعاد الرئيسة للمهارات 
 بعد مهارات الفرعية المنتمية لكليوضح األبعاد الرئيسة للمهارات الحياتية بصورتها النهائية وال: (4.2جدول )

 المهارات الفرعية بعد المهارات الحياتية الرئيسة البعد
 9 المهارات االجتماعية 1
 12 المهارات البيئية 2
 12 المهارات العلمية 3
 19 المهارات الصحية 4

 52 المجموع
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 :ثانياا: تحليل المحتوى
وقد شمل التحليل وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب من منهاج التربية اإلسالمية 
للصف الخامس األساسي لتحديد المهارات الحياتية المتضمنة في الوحدتين، تمهيًدا لعمل اختبار 

ية المهارات شارك( على تنم-زاوج - اكتب-فكرالحياتية لقياس أثر توظيف استراتيجية )المهارات 
 الحياتية.

 مكونات أداة تحليل المحتوى:
: استهدفت عملية التحليل الحكم على مدى توافر المهارات الحياتية في الهدف من التحليل -ب

صف سالمية للفكر والتهذيب من كتاب التربية اإلمحتوى وحدتي الحديث الشريف وال
 الخامس األساسي الفصل الثاني، وذلك تمهيًدا لعمل اختبار لقياس المهارات الحياتية.

 :عينة التحليل -ت
اختيرت عينة التحليل من كتاب التربية اإلسالمية المقرر لطالب الصف الخامس في 

ف ريي الحديث الشالفصل الدراسي الثاني لمدى مالءمتها للمهارات الحياتية، وهي وحدت
 :والفكر والتهذيب

 يصف دروس الوحدتين: (4.3) جدول 
 العنوان الدرس الوحدة
 الحديث
 الشريف
 

 المسلم الحق األول
 من ثمار اإليمان الثاني
 المؤمن أمره كله خير الثالث

 الفكر
 والتهذيب

 سنن المسجد وآدابه األول
 الكالم الطيب الثاني
 زيارة المريض الثالث
 النعمشكر  الرابع
 تحريم الغش الخامس

 

: اتخذت الفقرة وحدة التحليل حيث أنها الوحدة األساسية للمعنى، ويقصد وحدات التحليل -ث
ادق، )الص فقرة.بالفقرة جملة أو أكثر تحمل فكرة ذات معنى تام، وتم اعتبار كل سؤال 

 (84م، ص 2006
ة في بنود المهارات الحياتية الوارد: تمثلت فئات التحليل في هذه الدراسة في فئات التحليل -ج

كر فقائمة المهارات الحياتية الصورة النهائية، بحيث تم تحليل وحدتي الحديث الشريف وال
سالمية للصف الخامس من حيث توافر المهارات الحياتية والتهذيب من كتاب التربية اإل
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 كل بعد من هذه بأبعادها األربعة )االجتماعي، البيئي، العلمي، الصحي(، وقد اشتمل
( والذي يوضح قائمة المهارات 3األبعاد على عدد من المهارات الفرعية. انظر ملحق رقم )

  الحياتية بصورتها النهائية.
 :ضوابط عملية التحليل -ح

 روعيت الضوابط التالية أثناء عملية التحليل:

 (4)ق رقم أن يتم التحليل في إطار التعريف اإلجرائي للمهارات الحياتية. انظر ملح-

أن يشمل التحليل محتوى وحدتي الحديث الشريف، والفكر والتهذيب من كتاب التربية اإلسالمية -
 الفصل الدراسي الثاني.

 مهاراتوقراءتها جيًدا لتحديد ال وتم تحديد الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في الكتاب-
 يوضح ذلك. ( 4.4وجدول رقم )الحياتية التي تضمنتها الوحدتين، 

 الخامس األساسي اإلسالمية للصفالتي خضعت لعملية تحليل في كتاب التربية  الصفحات: (4.4)جدول 
 عدد الحصص الصفحة عنوان الدرس الدرس الوحدة

 األولي الحديث الشريف
 1 29-28 المسلم الحق األول
 2 34-31 من ثمار اإليمان الثاني
 2 38-36 المؤمن أمره كله خير الثالث

 الثانية الفكر والتهذيب

 1 17-7 سنن المجسد وآدابه الرابع
 1 75-73 الكالم الطيب الخامس
 1 77-76 زيارة المريض السادس
 1 80-79 شكر النعم السابع
 1 85-82 تحريم الغش الثامن

 ،الدرس، الفقرةرة، الوحدة، عنوان تم إعداد جدول خاص إلجراء عملية التحليل ويتضمن: المها-
 (.5الصفحة، كما في ملحق رقم )

 موضوعية عملية التحليل: -خ
 صدق أداة التحليل: .1

يعتمد صدق التحليل على صدق أداة التحليل وهو "أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه"، وتم تقدير 
صدق األداة باالعتماد على صدق المحكمين، حيث تم عرض األداة في صورتها األولية على 
مجموعة من المتخصصين من معلمات التربية اإلسالمية للصف الخامس األساسي ذوات الخبرة 
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رفة التربية اإلسالمية، وذلك للتأكد من صدق أداة التحليل، حيث أكدوا على صالحية الطويلة ومش
     التحليل ومناسبته لغرض الدراسة.

تعتبر طريقة إعادة التحليل من أكثر الطرق المناسبة لتقدير ثبات التحليل،  ثبات التحليل:  .2
 ويأخذ إعادة تحليل المحتوى أحد الشكلين:

 حليل مرتين، بحيث يفصل بينهما فترة زمنية.أن تقوم الباحثة بالت -
أن يقوم بالتحليل باحثان، حيث يتفقان من البداية على معايير التحليل وأسسه ثم يقوم  -

 كل منهما بتحليل المحتوى بشكل منفرد.

ولحساب معامل الثبات قامت الباحثة بحساب ثبات أداة التحليل بطريقتين هما الثبات عبر الزمن، 
 ت عبر األفراد: وحساب الثبا

 التحليل عبر الزمن: -أ

ثم أعادت التحليل مرة ثانية م،  27/2/2016حيث قامت الباحثة بعملية التحليل األولى بتاريخ 
 م، ومن ثم تم حساب نقاط االتفاق واالختالف.27/3/2016 يخبتار 

 التحليل عبر األفراد:    -ب

ربية المعلمة ابتسام نوفل وهي معلمة ت ولزيادة التأكد من ثبات التحليل قامت زميلة للباحثة وهي
تاب فكر والتهذيب من كإسالمية ذات خبرة طويلة، قامت بتحليل وحدتي الحديث الشريف وال

سالمية للصف الخامس األساسي، وتم حساب نسبة االتفاق واالختالف بين التحليلين، التربية اإل
 وفيما يلي توضيح ذلك:

 التحليل عبر األفراد: (4.5)جدول 

 تحليل

 المحتوى

 التحليل عبر األشخاص التحليل عبر الزمن

 التحليل
 األول

التحليل 
 التفاق نقاط الثاني

 المحلل
 األول

 )الباحثة(

المحلل 
 الثاني

ابتسام أ.)
 نوفل(

 نقاط التفاق

240 245 240 245 255 245 
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الخاصة بتحليل المحتوى، والتي يعبر عنها  Holstiوقد تم حساب ثبات التحليل باستخدام معادلة 
 بالصيغة التالية:

معامل الثبات = 
ق

𝟏ن +ن𝟐
  

 ق: النقاط التي تم االتفاق عليها./  حيث أن

 : نقاط التحليل األول.1ن   

 : نقاط التحليل الثاني. 2ن    

أما التحليل  (0.99( أن الثبات في حالة التحليل عبر الزمن بلغ )4.5يتضح من الجدول رقم )
 (، وهما قيمتان للثبات تدعوان الطمئنان الباحثة على ثبات التحليل.0.98عبر األفراد بلغ )

 ثانياا: اختبار المهارات الحياتية:
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار لتنمية بعض المهارات الحياتية، وقد تكون االختبار في 

اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد، وقد اختير ( فقرة، تم بناء 40صورته األولية من )
 هذا النوع من االختبارات لألسباب التالية:

 .هذا النوع من االختبارات لها معدالت صدق وثبات عالية 
  (     215م، ص 1994)أبو ناهية، التصحيح.تخلو من ذاتية الباحث في 

 :ولقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد الختبار

 :تحديد الهدف العام من الختبار، وهو .1
 شارك( في تنمية المهارات الحياتية. –زاوج  –اكتب-فكرقياس أثر استخدام استراتيجية ) .أ
مقارنة القدرة على تنمية المهارات الحياتية بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك  .ب

للوقوف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في متوسط درجات 
 –زاوج  –اكتب-توظيف استراتيجية )فكر  على أثراالختبار ولصالح أيهما، ومن ثم الحكم 

تدريس مبحث التربية اإلسالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى المجموعة في  شارك(
 التجريبية مقارنة بالطريقة المعتادة لدى المجموعة الضابطة.
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 تحديد قائمة المهارات الحياتية:  .2
ب من كتاب فكر والتهذيلتحديد المهارات الحياتية المتضمنة في وحدتي الحديث الشريف وال

سالمية للصف الخامس األساسي، قامت الباحثة باالطالع على تصنيفات عالمية ومحلية التربية اإل
تصنيف منظمة الصحة ، و (م2005 )لتوصيف المهارات الحياتية ومنها: تصنيف اليونيسيف

، وكذلك من (م 2000 )، وتصنيف مركز تطوير المناهج التعليمية في مصر(م1993 )العالمية
م(، ودراسة 2011ياتية ومنها: دراسة الغامدي)التي صنفت المهارات الحخالل المراجع والدراسات 

م(، 2007م(، ودراسة سعد الدين)2010ي)م(، ودراسة واف2012م(، ودراسة األغا)2010صايمة)
ثم قامت الباحثة بعرض األداة على نخبة  ،والمشار إليها في اإلطار النظري م(2005ودراسة اللولو)

الخبرة  يو سالمية ذمعلمات التربية اإلمعلمي و وطرق التدريس و ي المناهج من الخبراء والمختصين ف
، المحتوى(، وذلك إلبداء آرائهم فيها، استخدمت الباحثة أداة تحليل 2الطويلة. انظر ملحق رقم )

على القائمة النهائية من المهارات الحياتية المتضمنة في وحدتي الحديث الشريف والفكر  بناء
 وقد تضمنت أربعة أبعاد هي: األساسي،سالمية للصف الخامس اب التربية اإلوالتهذيب من كت

البعد االجتماعي، والبعد البيئي، والبعد العلمي، والبعد الصحي وقد اشتمل كل بعد على عدة مهارات 
 ارات الحياتية بصورتها النهائية.يوضح قائمة المه ( والذي3فرعية. انظر ملحق رقم )

 المواصفات لالختبار:إعداد جدول  .3
إعداد استمارة تحتوي على األهداف التعليمية مصاغة بصورة إجرائية لكل درس من دروس  .أ

 الوحدتين موزعة على أهداف الدروس.
 المهارات الحياتية في دروس الوحدتين ونسبتها وعدد األسئلة: (4.6جدول )

 عدد السئلة النسبة المهارات عنوان الدرس الدرس الوحدة

 الحديث الشريف
 4 %13 31 المسلم الحق األول
 8 %13 33 من ثمار االيمان الثاني
 8 %16 38 المؤمن أمره كله خير الثالث

 الفكر والتهذيب

 4 %13 33 سنن المسجد وآدابه األول
 4 %13 31 الكالم الطيب الثاني
 4 %9 21 زيارة المريض الثالث
 4 %9 23 شكر النعم الرابع
 4 %14 35 تحريم الغش الخامس

 
 



118 
 

 تحديد الوزن النسبي لموضوعات وحدتي الحديث الشريف والفكر التهذيب: .ب
وقد اعتمدت الباحثة في تحديد الوزن النسبي لكل موضوع من خالل عدد األهداف التي 

كل ليحتويها كل درس وتصنيفها بناء على المهارات الحياتية والجدول التالي يوضح الوزن النسبي 
 موضوع من موضوعات وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب.

 تصنيف المهارات الحياتية والوزن النسبي لكل موضوع: (4.7جدول )

 دروس الوحدتين
 األبعاد

الوزن  المجموع
 الصحي العلمي البيئي الجتماعي النسبي

 %13 31 2 3 12 14 الدرس األول: المسلم الحق
 %13 33 - 5 5 23 ثمار اإليمانالدرس الثاني: من 

 %16 38 2 17 - 19 المؤمن أمره كله خير الدرس الثالث:
 %13 33 4 10 7 12 الدرس الرابع: سنن المسجد وآدابه
 %13 31 - 11 - 20 الدرس الخامس: الكالم الطيب
 %9 21 - 7 2 12 الدرس السادس: زيارة المريض

 %9 23 - 14 - 9 الدرس السابع: شكر النعم
 %14 35 12 9 2 12 الدرس الثامن: تحريم الغش
 %100 245 20 76 28 121 المجموع

  %100 %8 %31 %12 %49 الوزن النسبي
 

 تصميم جدول مواصفات االختبار: .ت
في ضوء األوزان النسبية للجدول السابق قامت الباحثة بتحديد عدد أسئلة االختبار وتوزيعها بحسب 

 ( يوضح ذلك:4.8وكل بعد من أبعاد المهارات الحياتية والجدول رقم ) الوزن النسبي لكل موضوع،
 جدول مواصفات اختبار المهارات: (4.8)جدول 

الوزن  الدروس
 النسبي

 األبعاد
 المجموع

 الصحي العلمي البيئي الجتماعي
49% 12% 31% 8% 100% 

 4 - 1 1 2 %10 الدرس األول: المسلم الحق
 8 1 2 1 4 %20 ثمار اإليمانالدرس الثاني: من 

 8 1 2 1 4 %20 الدرس الثالث: المؤمن أمره كله خير
 4 - 1 1 2 %10 الدرس الرابع: سنن المسجد وآدابه
 4 - 1 1 2 %10 الدرس الخامس: الكالم الطيب
 4 - 1 1 2 %10 الدرس السادس: زيارة المريض
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الوزن  الدروس
 النسبي

 األبعاد
 المجموع

 الصحي العلمي البيئي الجتماعي
49% 12% 31% 8% 100% 

 4 - 1 1 2 %10 الدرس السابع: شكر النعم
 4 - 1 1 2 %10 الدرس الثامن: تحريم الغش
 سؤال40  2 10 8 20 %100 المجموع

 

 :وتعليماتهصياغة مفردات الختبار  -ت

 قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار بناء على ما يلي:

 الصحي(.- العلمي-البيئي–المهارات الحياتية المتضمنة األبعاد األربعة )االجتماعي قائمة  .1
 تحديد المهارات الحياتية الواردة في وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب.- .2
 األدب التربوي، والدراسات السابقة.- .3
 كل مهارة.ب وضع قائمة بالمهارات واألسئلة التي تقيسها، وتم تحديد عدد األسئلة الخاصة .4
 اهتمامات واحتياجات طالب الصف الخامس األساسي. .5

كما قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار بسهولة ووضوح، وبدرجة مالئمة لمستوى طالب المرحلة 
 األساسية، وقد راعت الباحثة عند كتابة فقرات االختبار عدة أمور منها:

 الدقة اللغوية والعلمية لفقرات االختبار. .1
 ون فقرات االختبار ممثلة للمهارات الحياتية.أن تك .2
 فقرات االختبار تتضمن المحتوى التعليمي لوحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب. .3
( فقرة 40فقرات االختبار محددة وواضحة وخالية من الغموض، وتراوح عدد فقرات االختبار ) .4

 بصورة أولية.
 إعداد تعليمات اختبار المهارات الحياتية: -ث

 إعداد التعليمات وفًقا لما يلي: تم
 .شرح فكرة مبسطة عن االختبار، وتحديد الهدف منه 
 .تحديد زمن االختبار 
 جابة عن كل التساؤالت.ضرورة اإل 
 وعدد البدائل، وعدد الصفحات.راتحديد عدد بنود االختب ، 
 ودبخالف بن–ستجابة بسط لبند اختباري وتوضيح آلية اإلكتابة مثال توضيحي م 
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 االختبار المراد قياسها.  
  .توضيح بيانات اسم الطالب، والشعبة 
 تقدير درجات االختبار: -ج

بما أن أسئلة االختبار من أسئلة االختيار من متعدد، حيث تكون اإلجابة إما صحيحة أو 
خاطئة، فقد خصصت الباحثة درجة واحدة في حالة االختيار الصحيح، وصفر في حالة 

 االختيار الخاطئ.
 طبيق الستطالعي لالختبار:الت -ح

( طالب من طالب 40قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من )
الصف السادس األساسي من مدرسة الشارقة األساسية للبنين، وهدفت الباحثة من ذلك ما 

 يلي:
 .حساب معامل صدق االتساق الداخلي 
 .تحديد الزمن الالزم لالختبار 
 ت الصعوبة ألسئلة االختبار.حساب معامال 
 ألسئلة االختبار. حساب معامالت التمييز 
 .حساب معامل ثبات االختبار 

: صدق الختبار:  أولا
 صدق المحكمين: .1

للتأكد من صدق االختبار من خالل صدق المحكمين، قامت الباحثة بعرض الصورة األولية 
دريس تلالختبار على مجموعة األساتذة المختصين من هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق 

 ( والذي يوضح خطاب تحكيم االختبار، وذلك بهدف التأكد مما يلي:6انظر ملحق رقم)
 .مدى مطابقته للمنهاج 
  صحة الصياغة اللغوية لفقرات االختبار.مدى 
 .مدى مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار 
 اإلضافة حسب ما يرونه مناسًبا.أو مكانية الحذف إ 

وفي ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون، قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض الفقرات، 
 .لتشكيل االختبار وتوزيع الفقرات بشكل أفضوتعديل بعض البدائل، كما قامت الباحثة بإعادة 
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 صدق التساق الداخلي: .2

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة 
( طالب من خارج أفراد عينة الدراسة من مدرسة الشارقة األساسية للبنين، وتم حساب  (40من

رجات كل فقرة من فقرات االختبار، والدرجة الكلية لالختبار الذي معامل ارتباط بيرسون بين د
 ( يوضح ذلك:4.9(، والجدول رقم )SPSSتنتمي إليه، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي)

 معامالت الرتباط بين كل سؤال من أسئلة الختبار والدرجة الكلية لالختبار: (4.9جدول )
 رقم
 السؤال

 معامل
 ارتباط بيرسون

 الدللة
 اإلحصائية

 رقم
 السؤال

 معامل
 ارتباط بيرسون

 الدللة
 اإلحصائية

1 .029 .858 21 **.798 .000 
2 **.664 .000 22 **.633 .000 
3 **.583 .000 23 *.317 .046 
4 *.391 .013 24 **.538 .000 
5 **.625 .000 25 **.631 .000 
6 **.479 .002 26 **.637 .000 
7 **.583 .000 27 **.544 .000 
8 **.647 .000 28 **.671 .000 
9 .214 .185 29 **.604 .000 
10 **.542 .000 30 *.378 .016 
11 *.360 .023 31 **.640 .000 
12 **.482 .002 32 **.704 .000 
13 **.474 .002 33 *.347 .028 
14 .029 .857 34 .230 .153 
15 **.465 .003 35 **.736 .000 
16 **.495 .001 36 **.527 .000 
17 **.517 .001 37 .081 .617 
18 .249 .122 38 **.583 .000 
19 **.509 .001 39 **.664 .000 
20 **.439 .005 40 **.644 .000 

 0.418( = 0.01( وعند مستوى داللة )34ر الجدولية عند درجة حرية)

 0.325( = 0.05داللة )( وعند مستوى 34ر الجدولية عند درجة حرية)
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 (0.01دالة عند مستوى داللة أقل من ** ،0.05دالة عند مستوى داللة أقل من  *)

يتضح من خالل الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار واالختبار 
مع درجة  (، وهذا يعني أن فقرات االختبار متسقة0.05ككل دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
( وبنًاء على ذلك تم حذف هذه 37، 34، 18، 14، 9، 1)االختبار ككل ما عدا الفقرات التالية 

كما هو موضح في فقرة ( 34الفقرات من االختبار وأصبح االختبار في صورته النهائية مكون من )
 (.8الملحق رقم )

 ثانياا: تحديد الزمن الالزم لالختبار:

طالب انتهوا من حل االختبار،  ةخالل رصد زمن إجابة أول خمس تم حساب زمن االختبار من
طالب انتهوا من حل االختبار، ثم حساب متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن  ةوزمن آخر خمس

( دقيقة، بما فيها الزمن الذي تستغرقه في قراءة 41االختبار، فكان متوسط زمن تطبيق االختبار )
 المعادلة التالية: تعليمات االختبار، ويتضح ذلك في

زمن االختبار=
 زمن إجابة أول خمس  طالب  + زمن إجابة آخر خمس طالب 

𝟏𝟎
 

 

(𝟏𝟓𝟑)+(𝟐𝟓𝟖)زمن االختبار=   

𝟏𝟎
 دقيقة41 =  

 ثالثاا: حساب معامالت الصعوبة ألسئلة الختبار:

 ولحساب معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار استخدمت الباحثة المعادلة التالية:

معامل الصعوبة = 
عدد الطالب الذين  أجابوا على السؤال إجابة خاطئة

عدد المفحوصين
 

وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، والجدول 
 ( يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار.4.10رقم)
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 من فقرات الختبارمعامل الصعوبة لكل فقرة : (4.10جدول) 
 رقم
 الفقرة

 معامل
 الصعوبة

 رقم
 الفقرة

 معامل
 الصعوبة

1  21 0.25 
2 0.30 22 0.33 
3 0.21 23 0.60 
4 0.33 24 0.30 
5 0.20 25 0.31 
6 0.25 26 0.32 
7 0.27 27 0.43 
8 0.33 28 0.30 
9  29 0.31 
10 0.30 30 0.30 
11 0.60 31 0.45 
12 0.25 32 0.33 
13 0.35 33 0.68 
14  34  
15 0.35 35 0.60 
16 0.25 36 0.40 
17 0.33 37  
18  38 0.50 
19 0.35 39 0.35 
20 0.35 40 0.30 

( 0.68-0.20يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة لفقرات االختبار قد تراوحت بين )
 تعتبر مقبولة، وذلك بحسب معامالت الصعوبة الصعوبة للفقراتمعامالت  جميع قيموعليه فإن 

(، وترفض إذا كانت 0.20- 0.80والسهولة، بحيث تكون مقبولة إذا كان المدى لها يتراوح بين )
 خارج هذا المدى.

 رابعاا: حساب معامالت التمييز ألسئلة الختبار:

 أواًل: ترتيب درجات الطالب في االختبار ترتيًبا تنازلًيا.
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( من عدد الطالب، %27د الفئة العليا والدنيا من الدرجات بحيث تمثل كل فئة )ثانًيا: تحدي
 .11=40×  %27أي 

معامل التمييز = 
مجموع درجات الفئة العليا  −مجموع درجات الفئة الدنيا

درجة الفقرة×عدد إحدى المجموعتين
 

الجدول أسئلة االختبار، و ومن خالل تطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل سؤال من 
  ( يوضح ذلك.4.11رقم)

 معامل التمييز لكل فقرة من فقرات الختبار: (4.11جدول)
 رقم
 الفقرة

 معامل
 التمييز

 رقم
 الفقرة

 معامل
 التمييز

1  21 0.32 
2 0.30 22 0.33 
3 0.31 23 0.43 
4 0.62 24 0.30 
5 0.36 25 0.31 
6 0.30 26 0.32 
7 0.30 27 0.51 
8 0.31 28 0.30 
9  29 0.41 
10 0.30 30 0.30 
11 0.32 31 0.45 
12 0.45 32 0.33 
13 0.32 33 0.48 
14  34  
15 0.31 35 0.39 
16 0.30 36 0.35 
17 0.31 37  
18  38 0.46 
19 0.33 39 0.39 
20 0.52 40 0.34 
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( 0.62 -0.3االختبار قد تراوحت بين )يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات 
وعليه فإن جميع قيم معامالت التمييز للفقرات تعتبر مقبولة وذلك بحسب ما يشير إليه المختصون 
في القياس والتقويم بأن الفقرة مميزة إذا كانت نسبة األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة عليا من الفئة 

 أجابوا إجابة صحيحة من الفئة الدنيا، وأفضل الفقرات تمييًزا هيالعليا أعلى من نسبة األفراد الذين 
 ( فأكثر.0.3الفقرات التي لها مؤشر تمييز مرتفع )

 خامساا: حساب معامل ثبات الختبار:

الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة وفي " يقصد بثبات االختبار
 :بحساب معامل ثبات االختبار بالطريقة التالية نفس الظروف"، لقد قامت الباحثة

 طريقة التجزئة النصفية: .1

جرى التحقق من ثبات االختبار عن طريق تجزئة فقرات االختبار إلى جزأين: األسئلة ذات األرقام 
الفردية، واألسئلة ذات األرقام الزوجية، ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول 

( وبعد أن تم تصحيح معامل 854.من االختبار، فوجدت الباحثة أنه يساوي )والنصف الثاني 
( وهذا يؤكد على أن االختبار 921.براون وجدت الباحثة أنها تساوي )-االرتباط بمعادلة سبيرمان

ق ييتصف بدرجة عالية من الثبات، مما يمكن االطمئنان إلى النتائج التي نحصل عليها بعد تطب
 ينة الفعلية.االختبار على الع

 تصنيف أسئلة الختبار حسب األبعاد: (4.12جدول)

عدد  رقم السؤال البعد
 األسئلة

 16 2,5,6,7,8,13,15,16,21,22,25,26,29,30,33,38 الجتماعي

 7 3,17,23,27,32,35,39 البيئي

 9 4,10,11,19,24,28,31,36,40 العلمي

 2 12,20 الصحي
 34 المجموع

 مجموعتي الدراسة قبل البدء بالتجريب:ضبط تكافؤ : خامساا 
قامت الباحثة بالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيث المتغيرات وقامت 
بضبط العوامل التي تؤثر على نتائج الدراسة وتحديد أثرها وأهمها تثبيت المعلمة التي قامت بالتجربة، 
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رة ين الضابطة والتجريبية بنفسها، كما تم ضبط الفتحيث قامت الباحثة بتدريس طالب المجموعت
الزمنية لتنفيذ الدراسة لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية؛ حيث تم تدريس الوحدتين المستهدفتين 
على مدار اثنتي عشَر حصة، وتشابهت الظروف البيئية واالمكانات  للمجموعتين وكذلك قامت 

 لدراسة التجريبية والضابطة من حيث:الباحثة بالتأكد من تكافؤ مجموعتي ا

 العمر الزمني. .1
 سالمية.ل في مادة التربية اإلالتحصي  .2
 المستوى االقتصادي واالجتماعي. .3
 التطبيق القبلي لالختبار للمجموعتين التجريبية والضابطة. .4

 الجوانب: وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه 
 الزمني:ضبط متغير العمر . 1

من خالل االطالع على بيانات الطالب باإلدارة المدرسية وجد أن العمر الزمني لتالميذ العينة 
( سنة، ولضمان تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في هذا المتغير، 12-11يتراوح ما بين)

 أجري اختبار )ت( للعينات المستقلة.

 سالمية:تغير التحصيل في مادة التربية اإل.ضبط م2

ت من تحصيلهم في مادة والتي أخذ –من خالل االطالع على بيانات الطالب باإلدارة المدرسية 
في  ولضمان تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية –سالمية في الفصل الدراسي األول التربية اإل

 ( للعينات المستقلة.اختبار)تسالمية أجري متغير التحصيل في التربية اإل

 :والجتماعي.المستوى القتصادي 3        

تم اختيار طالب عينة الدراسة من مدرسة واحدة؛ لذلك فإن طالب العينة ينتمون إلى بيئة اجتماعية 
واقتصادية واحدة، ولهم نفس الثقافة والجنسية الفلسطينية ولهم نفس الظروف المعيشية والذي من 

 تصادي بين طالب عينة هذه الدراسة.شأنه العمل على تقارب المستوى االجتماعي واالق

 .ضبط التطبيق القبلي لختبار المهارات الحياتية:4        

تم تطبيق اختبار المهارات الحياتية قبليًا على المجموعتين )التجريبية والضابطة( وذلك للتحقق من 
 رجاتللتعرف على الفروق في متوسطات د ( يوضح ذلك13-4تجانس المجموعتين. والجدول رقم)

 طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة قبل التطبيق
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 ت" وقيمة الدللة ومستوى الدللةالمتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة ": (4.13جدول)

 النحراف المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

قيمة  قيمة "ت"
 الدللة

 مستوى
 الدللة

 في مادة التربيةالتحصيل 
 سالميةاإل

 8.3 26.5 40 التجريبية
0.456 .649 

 غير دالة
 9.2 25.7 40 الضابطة إحصائيا

 العمر الزمني
 64. 11.05 40 التجريبية

 غير دالة 450. 0.456-
 82. 11.13 40 الضابطة إحصائيا

 القياس القبلي الختبار
 المهارات الحياتية

 3.37 9.70 40 التجريبية
-0.074 .942 

 دالة غير
 2.67 9.75 40 الضابطة إحصائيا

 2.639( =0.01( وعند مستوى داللة)78قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 1.990( =0.05( وعند مستوى داللة)78قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

ند عيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم "ت" غير دالة إحصائًيا، حيث أن قيمة "ت" الجدولية  
( أكبر من جميع قيم "ت" 78( و بدرجة حرية )0.01( و مستوى داللة )0.05مستوى داللة )

المحسوبة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات كل من 
سالمية، لية: التحصيل في مادة التربية اإلالمجموعة التجريبية والضابطة في كل من المتغيرات التا

لعمر الزمني، والقياس القبلي لالختبار قبل التطبيق، وهذا يدل على وجود تكافؤ بين المجموعتين و ا
التجريبية والضابطة، وعليه فإن الباحثة تطمئن إلى التطبيق على عينة الدراسة دون وجود تأثير 

 متغيرات أخرى دخيلة على الدراسة.

 تحديد طريقة تصحيح الختبار:: سادساا 
ذلك ( فقرة من نوع اختيار من متعدد، وب34المهارات الحياتية بصورته النهائية ) تضمن اختبار

وبذلك تكون  خاطئة،جابة جابة صحيحة، وصفر إذا كانت اإلوضعت درجة واحدة إذا كانت اإل
( 9وملحق رقم )الصغرى )صفًرا(،  درجة، والدرجة( 34الدرجة النهائية الختبار المهارات الحياتية )

جابة الصحيحة لفقرات االختبار في صورته النهائية الذي تم تطبيقه بعدًيا على اإل يبين مفتاح
 مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة.
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 خطوات إجراءات الدراسة: سابعاا 
 لقد اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية للحصول على نتائج الدراسة الحالية:

  ات والبحوث السابقة، وتتبع األدبيات والتصنيفاالطالع على األدب التربوي ومسح الدراسات
ها في شارك( لالستفادة من–زاوج –اكتب –الخاصة بالمهارات الحياتية، واستراتيجية )فكر 

 إعداد الدراسة النظرية والتجريبية.
  بناء قائمة المهارات الحياتية وذلك بعد االطالع على تصنيفات عالمية ومحلية للمهارات

م( 1993ة الصحة العالمية )م(، وتصنيف منظم2005ف اليونيسيف )ياتية مثل تصنيالح
م( واالطالع على بعض الدراسات 2000مركز تطوير المناهج في مصر )وتصنيف 

م(، 2007الدين)م( ودراسة سعد 2011) رات الحياتية مثل دراسة الغامديالسابقة في المها
 خراجها بصورتها النهائية.ا  والتأكد من صدقها و 

  محتوى وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب، بناء على قائمة المهارات الحياتية، تحليل
 والتأكد من صدق وثبات التحليل.

  بموضوع الدراسة. النظري المتعلقاعداد اإلطار 
  إعادة صياغة وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب المقرر تدريسها لطالب الصف

 .(10رقم) شارك(. ملحق- زاوج-اكتب-فكرجية )الخامس األساسي باستخدام استراتي
  حصلت الباحثة على عدة أذونات خطية لتسهيل مهمتها منها خطاب من عمادة الدراسات

العليا موجًها لوزارة التربية والتعليم للسماح بالتطبيق على العينة االستطالعية، وخطاب 
اسة خطي لتطبيق الدر  موجه لقسم التعليم بوكالة الغوث لالجئين، كما حصلت على إذن

من قسم التعليم بوكالة الغوث لتطبيق الدراسة في مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية "د" انظر 
 (.11ملحق رقم )

  اختيار عينة عشوائية من طالب الصف الخامس األساسي، وتعيين مجموعة عشوائًيا
ك( وهم ار ش-زاوج - اكتب-فكركمجموعة تجريبية والتي درست باستخدام استراتيجية )

( 40) ( في مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية "د" وبلغ عدد أفرادها2طالب الصف الخامس )
( 5طالًبا، ومجموعة ضابطة والتي درست بالطريقة المعتادة، وهم طالب الصف الخامس )

 ( طالبًا.40في مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية "د" وبلغ عدد أفرادها )
 وحساب صدقها وثباتها وتشمل: إعداد مواد وأدوات الدراسة 

 قائمة المهارات الحياتية المناسبة لطالب الصف الخامس األساسي.-
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تحليل محتوى وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب من كتاب التربية اإلسالمية للصف -
 الخامس األساسي.

ية، لتجريبإعداد الخطط الدراسية وأوراق العمل الالزمة لكل موضوع، وتجهيز المجموعة ا-
شارك( -زاوج-اكتب-فكرحيث قامت الباحثة بتقديم اإلرشادات الالزمة لتطبيق استراتيجية )

طالب المجموعة التجريبية، وكيفية تنفيذها والفائدة التي يجنونها من تطبيقها. انظر  على
 .(10) رقمملحق 

  قامت الباحثة بإعداد اختبار المهارات الحياتية حيث تم تطبيقه على العينة االستطالعية
( طالًبا لحساب معامالت الصعوبة والتمييز وحساب صدق وثبات 40المكونة من )

 االختبار. 
  ضبط بعض المتغيرات المتوقع تأثيرها على التجربة مثل العمر، التحصيل في مبحث

 المستوى االقتصادي واالجتماعي، والمعلم.التربية اإلسالمية، و 
  م وتصحيحه 30/3/2016تطبيق اختبار المهارات الحياتية قبلًيا على المجموعتين بتاريخ

ورصد درجات كل مجموعة على حدة للتحقق من تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة 
 موعتين.ؤ بين المجبحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي أكدت التكاف

  البدء بتطبيق تجربة البحث األساسية، حيث قامت الباحثة بتدريس وحدتي الحديث الشريف
والفكر والتهذيب، لمجموعتي الدراسة بعد االنتهاء من االختبار القبلي، وقد استغرقت عملية 

 م. وذلك بواقع28/4/2016م وحتى تاريخ 2/4/2016التدريس أربعة أسابيع، من تاريخ 
ثالث حصص أسبوعًيا، وتخلل ذلك غياب الطالب في أحد األيام لسوء األحوال الجوية. 
وقد وجدت الباحثة حماسة شديدة من الطالب وخاصة من خالل األنشطة المتنوعة التي 

 تشد االنتباه، وقد أخذت في االعتبار النقاط التالية:
هذيب ديث الشريف والفكر والتلطالب المجموعة الضابطة: فقد درسوا وحدتي الح بالنسبة-أ

 بالطريقة المعتادة.
لطالب المجموعة التجريبية: فقد درسوا وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب  بالنسبة-ب

 شارك(، والتزمت الباحثة بالتالي أثناء عملية التدريس:-زاوج–اكتب –فكر )باستراتيجية 
 الزمة لكل موضوع.اإلعداد المسبق لألدوات والمواد وأوراق العمل ال-
إعداد حجرة الدراسة وترتيب المقاعد والطاوالت على شكل مجموعات بحيث يكون كل -

مقعدين متقابلين، مما يسهل تنفيذ خطوات االستراتيجية وخاصة في مرحلتي المزاوجة 
والمشاركة، مع مراعاة ترك مسافة بين كل مجموعة وأخرى، حتى تسمح للمعلمة بالتحرك 
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ت لمراقبة الموقف التعليمي، وللتأكد من قيام كل مجموعة بدورها في إنجاز بين المجموعا
 مهمتها ومدى مساهمة كل عضوين في ذلك.

 وضع األدوات الالزمة للدرس على طاولة كل مجموعة قبل بدء الدرس.-
  قامت الباحثة بتطبيق اختبار المهارات الحياتية بعدًيا على عينة الدراسة؛ حيث طبق

 م وتم تصحيحه ورصد النتائج.1/5/2016البعدي على المجموعتين بتاريخ االختبار 
 .تم إجراء المعالجات اإلحصائية للحصول على النتائج 
 .تم تحليل البيانات واستخالص النتائج وتفسيرها 
 .قدمت الباحثة التوصيات والبحوث المقترحة وكتابة تقرير الدراسة 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: ثامناا 
استخدمت الباحثة عدًدا من األساليب اإلحصائية لمعالجة وتحليل البيانات التي تم جمعها، ومن 

 األساليب المستخدمة:

لعينتين مستقلتين لبحث الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  t-testاختبار  .1
 والضابطة.

 معامل ارتباط بيرسون. .2
 معامل سبيرمان براون للتجزئة النصفية. .3
 مربع ايتا لقياس حجم األثر. .4
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 الخامس الفصل
 هاوتفسير  ومناقشتها راسةالد نتائج

تفصياًل للنتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل تطبيق أدوات الدراسة تناول هذا الفصل ي
من نتائج ومناقشتها من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة إضافة إلى تفسير ما توصل إليه 

" في معالجة بيانات الدراسة SPSS، حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي "والتحقق من الفروض
 وفيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرها.

 : عرض النتائج المتعلقة بالسؤاِل األول:أولا 
 لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على:

في مادة  (شارك-زاوج-اكتب-فكرما المهارات الحياتية المراد تنميتها عند توظيف استراتيجية )
 ؟لدى طالب الصف الخامس األساسي سالميةالتربية اإل

 :هالتوصيف المهارات الحياتية ومن قامت الباحثة باالطالع على تصنيفات عالمية ومحلية
ر م، وتصنيف مركز تطوي 1993م، وتصنيف منظمة الصحة العالمية 2005تصنيف اليونيسيف 

م، وكذلك من خالل المراجع والدراسات التي صنفت المهارات 2000المناهج التعليمية في مصر 
 م(،2012ألغا)م(، ودراسة ا2010) م(، ودراسة صايمة2011ياتية ومنها: دراسة الغامدي)الح

والمشار إليها في  م(2005) م(، ودراسة اللولو2007) دين، ودراسة سعد ال(م2010ودراسة وافي )
ج ن في المناهبعرض األداة على نخبة من الخبراء والمختصي الباحثة ثم قامت ،اإلطار النظري

(، وذلك إلبداء 2قم )الخبرة الطويلة. انظر ملحق ر  اتسالمية ذو التربية اإل اتوطرق التدريس ومعلم
اتية بناء على القائمة النهائية من المهارات الحي خدمت الباحثة أداة تحليل المحتوىاستو  ،اآرائهم فيه

لصف الخامس سالمية لة اإلالمتضمنة في وحدتي الحديث الشريف والفكر والتهذيب من كتاب التربي
ي، والبعد العلم والبعد اعي، والبعد البيئي،البعد االجتم) :وقد تضمنت أربعة أبعاد هي ،األساسي

والذي يوضح قائمة ( 3انظر ملحق رقم ) .عدة مهارات فرعية تمل كل بعد علىالصحي( وقد اش
ق ارات تتوافق مع منهاج التربية اإلسالمية وتحق، وهذه المهالمهارات الحياتية بصورتها النهائية

 .األساسي سالمية وتتوافق مع الخصائص النمائية لطالب الصف الخامسأهداف التربية اإل
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 : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:اثانيا 
 لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على:

ارات تعمل على تنمية بعض المه شارك( التي-زاوج-اكتب-فكرما المالمح األساسية لستراتيجية )
 الحياتية لدى طالب الصف الخامس األساسي؟

على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية  الباحثة باالطالعقامت 
شارك( وذلك لالستفادة في تحديد المالمح األساسية لالستراتيجية المذكورة مثل - زاوج-اكتب-)فكر

م( ودراسة 2014 م( ودراسة )عويد وعبود،2015 )الديب، ( ودراسة2016)أبو العال،دراسة 
م(، ولقد تم تحديد المالمح 2011 )محمد، م( ودراسة2012 رجب،أبو )ودراسة م( 2013 )النجار،

 (67-52 ص-األساسية لالستراتيجية في الفصل الثاني "اإلطار النظري")ص

 : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:اثالثا 
 لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على:

الطالب بين متوسطي درجات  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  "
البيئي،  ،طة في اختبار المهارات الحياتية في البعد )الجتماعيفي المجموعتين التجريبية والضاب

 تم صياغة الفرضية الصفرية التالية: (؟"، الصحيالعلمي

في  درجات الطالب بين متوسطي (≥a 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )
 ،البيئي ،البعد )االجتماعي الحياتية فيت المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المهارا

 :بما يلي ( وللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثةالعلمي، الصحي

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين المتوسطات 
لدرجات كل من المجموعتين التجريبية Independent-Samples T-Test  باستخدام اختبار  

 ( يوضح ذلك:1.5والضابطة في االختبار، والجدول رقم )
 قيمة الدللة ومستوى الدللة لالختبارو وقيمة "ت "  المعياريةالمتوسطات والنحرافات : (1.5جدول)

 المتوسط العدد المجموعة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة "ت"

 6.18 26.1 40 تجريبية
2.29 .025 

 دالة عند
 7.44 22.6 40 ضابطة 0.05

 2.639( =0.01مستوى داللة)( وعند 78قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)
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 1.990( =0.05( وعند مستوى داللة)78قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

" الجدولية، حيث أن سوبة أكبر من قيمة "ت( أن قيمة "ت" المح1.5يتضح من الجدول )
عليه فإننا نرفض الفرضية الصفرية  ء(، وبناً 0.05قيمة الداللة المحسوبة الختبار "ت" أقل من )

( بين متوسطي  α ≤ 0.05لتي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ا
لبعد ت الحياتية  في ادرجات  الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المهارا

 ( ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه توجد فروق ذاتالعلمي، الصحي، البيئي ،)االجتماعي
( بين متوسطي  درجات  الطالب في المجموعتين التجريبية α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )
( وذلك العلمي، الصحي، البيئي ت الحياتية  في البعد )االجتماعي،والضابطة في اختبار المهارا

 المجموعة التجريبية. طالبلصالح 

ت النتائج وجود فروق ذات داللة وهذا يدل على األثر الذي أحدثته االستراتيجية، حيث أظهر 
 Independent-Samples( وذلك باستخدام اختبار α  =0.05احصائية عند مستوى داللة )

T-Test( يوضح ذلك:2.5، والجدول رقم ) 
والمتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الدللة  نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين: (2.5جدول )

 الدللة لالختبارومستوى 

 مستوى قيمة الدللة قيمة "ت" النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد
 الدللة

 االجتماعي
 2.9 13.1 40 التجريبية

2.35 .020 
 دالة عند
 4.0 11.2 40 الضابطة 0.05

 البيئي
 1.7 5.2 40 التجريبية

2.00 .035 
 دالة عند
 2.0 4.4 40 الضابطة 0.05

 العلمي
 1.5 6.2 40 التجريبية

2.01 .048 
 دالة عند
 1.7 5.5 40 الضابطة 0.05

 الصحي
 0.7 1.7 40 التجريبية

 غير دالة 491. 0.69
 0.6 1.6 40 الضابطة

الدرجة النهائية 
 لالختبار

 6.2 26.1 40 التجريبية
2.29 .025 

 دالة عند
 7.4 22.6 40 الضابطة 0.05

 2.639( =0.01( وعند مستوى داللة)78"ت" الجدولية عند درجة حرية)قيمة 

 1.990( =0.05( وعند مستوى داللة)78قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)
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ة تكون دالة عند مستوى دالل االستراتيجيةحيث نجد أن  االستراتيجية( أثر 2.5يبين الجدول رقم )
(α ≤ 0.05لكل من ) لى مما يدل ع)االجتماعي، البيئي، العلمي(  المهارات الحياتية الثالث أبعاد

ارات في كل أبعاد المهالمجموعة التجريبية  البلدى ط مهم وركان له د االستراتيجيةأن توظيف 
 ما عدا البعد الصحي.الحياتية 

أثير لمعرفة " وحساب حجم الت𝜼𝟐وفيما يتعلق بحجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " 
 حجم التأثير باستخدام المعادلة التالية:

=   𝜼𝟐=  2إيتا
ت𝟐

   ت𝟐       +      د.ح
 (42ص  ،م2000)عفانة،                                  

 حيث أن:

 م االختبار "ت".ات: قيمة "ت" المحسوبة عند استخد

 ( 2 - 2+ن 1د.ح: درجات الحرية ) د.ح = ن
 " لحساب حجم التأثير𝜼𝟐مستويات التأثير بالنسبة لـِ مربع إيتا ": (3.5)جدول

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جداا  كبير متوسط صغير
𝜼𝟐 0.01 0.06 0.14 0.20 

، قامت ايً الثالث الدالة احصائ على المهارات الحياتية االستراتيجيةوللتعرف أكثر على قوة تأثير 
 يوضح ذلك: (4.5التأثير لكل مهارة من المهارات الحياتية والجدول رقم )الباحثة بحساب حجم 

حجم تأثير الستراتيجية على تنمية المهارات الحياتية الثالث بدللة قيمة اختبار "ت" لمجموعتي : (4.5جدول)
 الدراسة التجريبية والضابطة

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

درجة  البعد
 الحرية

قيمة 
 حجم التأثير 𝜼𝟐 "ت"

 االستراتيجية
 

 المهارات
 الحياتية

 متوسط 0.07 2.35 78 االجتماعي
 متوسط 0.05 2.00 78 البيئي
 متوسط 0.05 2.01 78 العلمي

الدرجة الكلية 
 لالختبار

78 2.29 
0.06 

 متوسط

المهارات الثالث" أبعاد ( أن حجم التأثير متوسط في كل من 4.5يتضح من قراءة الجدول )
ير على " لها تأثاالستراتيجية، والبيئي، والعلمي" مما يدل على أن المتغير المستقل "االجتماعي
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مهارات الحياتية" بدرجة متوسطة لصالح المجموعة التجريبية، أما بالنسبة لحجم الالمتغير التابع "
( وهذا يعني أن حجم التأثير 𝜼𝟐 =0.06التأثير على الدرجة الكلية لالختبار فقد بلغت قيمة )

 متوسط مما يدل على أن "االستراتيجية" نجحت في التأثير على المجموعة التجريبية بدرجة متوسطة.

 التعليق والتفسير:

تعزو الباحثة التفوق الملموس لطالب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار المهارات 
شارك( في قدرة –زاوج –اكتب –الحياتية، بأنه يرجع ألثر المتغير التجريبي وهو استراتيجية )فكر 

ق العمل االطالب على تنمية المهارات الحياتية وذلك من خالل تطبيق االستراتيجية ومن خالل أور 
وتطبيق األنشطة الواردة فيها وتطبيق خطوات االستراتيجية وهي: التفكير في األسئلة المطروحة 
ومنح الطالب الوقت الكافي للتفكير في اإلجابة، ثم كتابة ما توصلوا إليه من إجابات ، ومن ثم 

طأ منها، وتمييز الختجميعهم في ثنائيات لمناقشة اإلجابة، ومشاركة األفكار ومن ثم نقد اإلجابات 
وهذا يساعد الطالب على تنمية المهارات الحياتية، بمنح الطالب فرصة لمشاركة اإلجابات في 
مجموعة صغيرة، أو الصف بالكامل ثم عرض اإلجابات الصحيحة. وهذا يدلل على أهمية هذه 

ط األداء البعدي توساالستراتيجية في تنمية المهارات الحياتية، وظهر ذلك في االرتفاع الملحوظ في م
 للمجموعة التجريبية من عينة الدراسة مقارنة بمتوسط األداء البعدي للمجموعة الضابطة، وهذا يؤكد

لمهارات على تنمية ا شارك( قد أتاح للطالب القدرة- زاوج-اكتب-فكرخذ باستراتيجية )على أن األ
( م2015) الديب ودراسة ،(2016لعال)أبو ا  كما في نتائج الدراسات السابقة كما في دراسة الحياتية
 عويد ودراسة( م2013) النجار ودراسة( م2010) غالي أبو ودراسة( م2012) رجب أبو ودراسة
 .(م2013) وعمر الثالب ودراسة( م2014) أفريليانتي ودراسة( م2014) وعبود

 وأيًضا ُترجع الباحثة تفوق المجموعة التجريبية إلى األسباب التالية:

لمهارات لتنمية ا شارك ( يتيح للطالب فرًصا -زاوج -اكتب -استخدام استراتيجية )فكرإن  .1
ث أنه في المشاركة( حي –المزاوجة –الكتابة –الحياتية أثناء تنفيذ خطواتها األربعة )التفكير 

كتب يأو السؤال المطروح ثم مرحلة التفكير يحاول كل طالب بمفرده أن يفكر في المشكلة 
عد ذلك ، ثم تأتي بللحلووجهة نظره تجاه السؤال أو المشكلة المطروحة  فكرته ددإجابته ويح

لوب ، بأسأن يوضح ويشرح وجهة نظره لزميله مرحلة المزاوجة التي يحاول فيها كل طالب
مثالي  إلى حل ا، إلى أن يصال معً مناقشة والحوار الثنائي المتبادلواضح ومفهوم في جو من ال

تأتي مرحلة المشاركة التي تتم فيها المناقشات الجماعية حيث يقوم  وأخيًراللمشكلة المطروحة، 
قلها وتوضيحها ، ونعبير عن األفكار وشرحها وتفسيرهاالطالب فيها بتبادل اآلراء واألفكار والت
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هذه  ، حتى يحصلوا من خاللبشكل مترابط وواضح، ومشاركة حلولهم مع الفصل كلهلآلخرين 
، كما تتيح  لهم هذه المناقشات فرص تعلم طرق وأساليب خطأ حلولهم والمناقشات على صحة أ

 ، وكل ذلك يسهم بشكل فعال في تنمية المهارات الحياتيةلفة لحل المشكلة والسؤال المطروحمخت
 ودراسة( 2016أبو العال) دراسة من كل عنه أسفرت ما مع النتيجة هذه وتتفق ،لدى الطالب

 آردني ودراسة( م2012) غفور ودراسة( م2012) والبهادلي رزوقي ودراسة( م2013) لستياني
 والدليمي الشمري ودراسة( م2011) العبيدي ودراسة( م2011) محمد ودراسة( م2012)
 . (.م2008) الفتاح عبد ودراسة( م2009) الحربي ودراسة( م2011)

ية بأبعادها الحيات( على تنمية المهارات شارك-زاوج  -اكتب -يختلف تأثير استراتيجية )فكر .2
م يأتي رتبة األولى ثعلى تنمية المهارات الحياتية االجتماعية في الم تاألربعة، حيث أنها عمل

البعد تأثير عف في المرتبة الثالثة ونرى ض يأتي البعد البيئيفي المرتبة الثانية ثم  البعد العلمي
ماعي ة كان في البعد االجتوقد الحظت الباحثة أن أعلى تأثير لالستراتيجي، الصحي الواضح
تساعد  (شارك-زاوج  -اكتب -، وقد يرجع ذلك إلى أن استراتيجية )فكروكبيربشكل واضح 

، من خالل المناقشات الثنائية والمشاركة الفعلية بعضهم مع بعض الطالب على التعاون
خرين في والجماعية، التي تتيح لهم  فرص التعبير عن أفكارهم وآرائهم ونقلها وتوضيحها لآل

د أن فنج ؛ وهذا ما تفتقر إليه الطريقة المعتادةعن الخوف والرهبة بعيًداجو من التعاون 
أن  ثةلك الحظت الباح، لذر في تنمية المهارات االجتماعيةكبي االستراتيجية كان لها تأثير

ستراتيجية أن أقل تأثير لالأقل تأثيًرا في تنمية المهارات، كما الحظت   الطريقة المعتادة كانت
وذلك لعدة أسباب منها: أن ه من خالل قيام الباحثة باالطالع على دروس  كان في البعد الصحي

الخاصة مية سالالتربية اإل سالمية للصف الخامس، وبعد تحليل محتوى  دروسج التربية اإلمنها
 ة الصحية،الحياتيسالمية للمهارات قلة تضمن منهاج التربية اإلالباحثة الحظت  بهذه الدراسة،

سالمية للصف الخامس األساسي تبين قلة تضمن موضوعاتها بالرجوع إلى كتاب التربية اإلو 
غياب سياسة واضحة في المدارس لتنمية  من األسباب أيضاً و  للمهارات الحياتية الصحية،

لوقت ا المهارات الحياتية الصحية لدى الطلبة، واكتظاظ المقررات الدراسية محور الدراسة وقصر
المتاح لتطبيقها واالسهام في تنمية المهارات الحياتية، مما دفع المعلمين لالكتفاء بالحد األدنى 
من المهارات دون تطبيق المعرفة في مواقف حياتية والمهارات ال تزداد إال بالممارسة ، وقد 

حياة المتعلم و  يرجع السبب إلى وجود فجوة بين المدرسة والمنهاج والسياسات التعليمية من جهة
 من جهة أخرى.
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ن هذه االستراتيجية تعمل على تعزيز االتصال الشخصي والتفاهم من خالل المناقشات التي إ .3
 .، وهذا ينمي المهارات في البعد االجتماعيتتم بين الطالب بعضهم البعض

 نهإحيث  ،يجابي وليس سلبيذه االستراتيجية إدور الطالب في العملية التعليمة من خالل ه .4
هي و  يفكر في السؤال المطروح أو المشكلة بشكل فردي فهذا يعمل على تنمية مهارات التفكير

مرحلة الكتابة فهي تنمي عند الطالب التعبير بالكتابة أو أي شكل آخر  المرحلة األولى، ثم
ألولى، يناقش زميله ويشاركه بما توصل إليه من المرحلة ا البياني، ثمكالتعبير بالرسم أو الشكل 

وهذه المرحلة تمثل المرحلة التالية وهي مرحلة المزاوجة، ومن ثم يناقش الطالب المشكلة أو 
القضية موضوع النقاش بشكل جماعي أمام الصف وهذه المرحلة تمثل المرحلة الرابعة وهي 

 المشاركة.
طلبة بصورة فاعل بين ال، والتعة تعمل على زيادة التعلم النشطو عرض االستراتيجية ألنشطة متن .5

 تعاونية داخل بيئة الفصل.
 تخلق الزمالة والصداقة بين الطالب وتسود بينهم روح شارك(-زاوج-اكتب-فكرن استراتيجية )إ .6

المحبة والتعاون نتيجة العالقات اإلجبارية في خطوتي المزاوجة والمشاركة مما يزيد من أدائهم 
 مشاركتهم وهذا يؤدي إلى تنمية المهارات الحياتية ومن ثم زيادة التعلم.و 

ات يماءات واإلشار ز المناسب، وتعمل على تجنب كل اإلن هذه االستراتيجية توفر التعزيإ .7
 واأللفاظ التي تعيق إبداعات الطالب، 

 : توصيات الدراسةاثانيا 
زاوج -اكتب –ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من أن التدريس باستخدام استراتيجية )فكر في ضوء 

 شارك( أفضل من التدريس بالطريقة العادية، فإن الباحثة توصي بما يلي:–

في ضوء و  بناًء على نتائج التحليل سالمية بالمهارات الحياتيةإثراء منهاج التربية اإل .1
 م ومتطلباته، وتحديات العصر.احتياجات الطلبة وواقع مجتمعه

بل المعلمين سالمية من قشارك( في تعليم التربية اإل- زاوج-اكتب-فكراستخدام استراتيجية ) .2
لتحقيق العديد من األهداف التربوية والتعليمية المرجوة والتي منها تنمية المهارات  المشرفين؛و 

 الحياتية بأبعادها المتنوعة.
-اكتب-رفكسالمية بحيث يوظف نماذج مثل استراتيجية )اإلالتربية  محتوى إعادة تنظيم .3

 .شارك(- زاوج
–تشجيع المعلمين لالشتراك في انتاج الوحدات الدراسية المبنية باستخدام استراتيجية )فكر .4

 .(شارك– زاوج– اكتب
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 : مقترحات الدراسةاثالثا 
 التالية: الحالية تقترح الباحثة إجراء الدراسات استكمااًل لما انتهت إليه الدراسة

سالمية على استخدام مقترحة لتدريب معلمي التربية اإل راسات تتضمن برامجإجراء د .1
المهارات الحياتية في التدريس وأثر ذلك على تواصل الطالب في مراحل ومواد دراسية 

 مختلفة.
أنواع  ( في تنميةشارك-زاوج-اكتب-فكرإجراء دراسات لبيان أثر توظيف استراتيجية ) .2

 مختلفة من المهارات الحياتية.
 دراسة أسباب الضعف في مستوى امتالك الطالب للمهارات الحياتية. .3
عض ب ( في تدريسشارك-زاوج– اكتب-فكرإجراء دراسة حول أثر استخدام استراتيجية ) .4

 لفة.مراحل ومواد دراسية مخت وفي ،سالميةالموضوعات في التربية اإل
المية المقررة سمية التي تتضمنها كتب التربية اإلدراسة تحليلية تقويمية لألنشطة التعليإجراء  .5

في المنهاج الفلسطيني لمعرفة مدى تركيزها على المهارات الحياتية ومدى اكتساب الطلبة 
 .لها

 من هار غيو  (شارك-زاوج– اكتب-فكر) إجراء دراسات للمقارنة بين التدريس باستراتيجية .6
 لدى الطالب. الحياتية المهاراتتنمية  في الحديثة التدريس طرق
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 والمراجع  المصادر
 العربيةالمصادر والمراجع  أولا:

 الكريم القرآن

مكتبة  :جمهورية مصر العربية .استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم (.م2004) .عزيز ،ابراهيم
 األنجلو المصرية.

 :، األردنعمان. وسيلة-أسلوب-منهجالتدريس  طرائقم(. 2010)ويوسف، حذام. األحمد، ردينة 
 هج للنشر والتوزيع.دار المنا

األمل  مكتبة غزة:. 3ط .تصميم البحث التربوي (.م2003) محمود. ،إحسان واألستاذ األغا،
 .التجارية

 غزة: مكتبة األمل التجارية. .3ط. التربويتصميم البحث (. م2003) .األغا، إحسان
البنائية في تنمية المهارات SevenE's  فاعلية توظيف استراتيجية (. م2012) حمدان.األغا، 

رسالة ) الحياتية في مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى طالب الصف الخامس األساسي
 ، فلسطين. جامعة األزهر غير منشورة(. ماجستير
(. دور مناهج العلوم في تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ م1999) ، محمدخليلو  الباز، خالد

 يةالجمعية المصرية للترب- مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس .المرحلة االبتدائية
 . 30-22 ،(5)1، العلمية

 .وموزعونالفكر ناشرون  : داراألردن عمان، .1ط .التعلم النشط(. م2010) .بدوي، رمضان

أثر توظيف الدراما في تنمية المهارات الحياتية في اللغة العربية لدى  (.م2013) البدي، مرام.
 .(رسالة ماجستير غير منشورة) طالبات الصف الرابع األساسي في محافظة شمال غزة

 جامعة األزهر، غزة.

 في تحصيل طالبات (. أثر استراتيجية )فكر زاوج شارك(م2013). الث الب، سعيد وعمر، تهاني
جامعة -مجلة آداب الفراهيدي .دة الراضيات وتفكيرهن االستدالليالصف الثاني المتوسط لما

 .333-311(،17)2 ،تكريت
 .العربي الفكر دار: القاهرة. والتعلم التدريس استراتيجيات(. م1999. )جابر جابر،

جامعة القدس  :عمان .سالميةأساليب تدريس التربية اإل (.م2009). جامعة القدس المفتوحة
 .المفتوحة

 .جامعة القدس المفتوحة :عمان .المنهاج التربوي(. م2010) .جامعة القدس المفتوحة
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أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم على م(. 2012الجدي، مروة. )
ير لة ماجستير غ)رسا تنمية المهارات الحياتية لدى طلبة الصف الرابع في محافظة غزة

 منشورة(. جامعة األزهر، غزة.
 القاهرة: دار الشروق. .التعلم النشط بين النظرية والتطبيق(. م2006) جودت، أحمد.

شارك( لتعلم العلوم في تنمية -زاوج-فاعلية استراتيجية )فكر(. م2009). الحربي، عبد العزيز
 طالب المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورةالعمليات المعرفية العليا واالتجاه نحو المادة لدى 

 جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية. (.رسالة ماجستير غير منشورة)
م(. فاعلية استراتيجية )فكر زاوج شارك( لتعليم العلوم في 2009الحربي، الفي وصبري، ماهر. )

دينة لة المتوسطة بالمتنمية العمليات المعرفية العليا واالتجاه نحو المادة لدى طالب المرح
 .292-281(، 3)3، دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمنورة. 

تدريس العلوم في مراحل (. م1997) ؛ وحيدر، خليل؛ ويونس، عبد اللطيف. الخليلي، خليل
 دار العلم للنشر والتوزيع. :دبي .التعليم العالي
لمصورة مدخالً إلكساب بعض المهارات (. استخدام جداول األنشطة ام2011) داغستاني، بلقيس.

 ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات .اتية لدى أطفال الروضة الذاتويينالحي
 .98-51 (،22ع)

فعالية برنامج مقترح في تنمية التفكير لدى طلبة المرحلة الثانوية (. م2002) الديب، ماجد.
 .، مصرجامعة عين شمس (.رسالة دكتوراة غير منشورة) بمحافظات غزة

 القاهرة: عالم الكتب. .1ط .استراتيجيات معاصرة في التعلم التعاوني (.م2006) الديب، محمد.

شارك( على تنمية مهارات -زاوج–فاعلية استخدام استراتيجية )فكر م(. 2015)الديب، نضال. 
سالة )ر  التفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
فاعلية استخدام استراتيجية "فكر اكتب زاوج شارك" في تدريس  .م(2012). رجب، أحمدأبو   

. (ماجستير غير منشورة رسالة)التعلمية العلوم على تحصيل الطلبة واندماجهم في المهام 
 .، فلسطينجامعة بيرزيت

 شارك( –زاوج  – )فكرم(. فعالية كل من استراتيجية 2012) محمد.عد والبهادلي، رزوقي، ر 
علمية لواستراتيجية االكتشاف الموجه في تنمية مهارات التفكير المنظومي واكتساب المفاهيم ا

 .175-112(،8ع)، معهد اعداد المعلمين _طرائق تدريس العلوم .واالحتفاظ بها لدى الطالب
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 الكتب. القاهرة: عالم .2ط .والمراهقة"علم نفس النمو "الطفولة  (.م1999) زهران، حامد.

: ةالقاهر . ةلتدريس من منظور النظرية البنائيوا التعلم (.م2003) ، كمال.وزيتونزيتون، حسن 
 عالم الكتب.

 عالم الكتب. :القاهرة .تصميم التدريس رؤية منظومية (.م2001)حسن. زيتون، 
( في تنمية المهارات H-4فعالية برنامج مقترح في ضوء نموذج )م(. 2014سالم، حنان. )

رسالة ) الحياتية وعمليات العلم بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي في غزة
 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

طبيقات )نظريات وت التعلم التعاوني .(م2008)، عادل. سرطاويو ، فواز سعادة، جودة وعقل
 عمان: دار وائل للنشر. .1ط .ودراسات(

 القاهرة: مكتبة الشروق. .2ط.تعلم النشط بين النظرية والتطبيقال(. م2006) جودت.سعادة، 
المهارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا للصف العاشر (. م2007)هدى. سعد الدين، 

 ين.سالمية، غزة، فلسطالجامعة اإل غير منشورة(. رسالة ماجستير) ومدى اكتساب الطلبة لها
. 1. طالتربية العلمية مداخلها واستراتيجيتهام(. 2006السعدني، عبد الرحمن وعودة، ثناء. )

 القاهرة: دار الكتاب الحديث.
استخدام برنامج قائم على نموذج التعلم البنائي االجتماعي وأثره على  (.م2001). السيد، أحمد

 مجلة .الخامس االبتدائيالتحصيل وتنمية بعض المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف 
، (72)4 ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس-دراسات في المناهج وطرق التدريس

13-47 . 
مجلة اتحاد حاجات طلبة جامعة اإلسراء إلى المهارات الحياتية.  .(م2007) .السيد، مريم

 .141-103(، 49ع) ،الجامعات العربية

دار الفرقان للنشر  عمان: .1. طاستراتيجيات التدريس والتقويم (.م2009) الشقيرات، محمود.
 والتوزيع.

 في تحصيل ارك(ش –زاوج  – )فكرأثر استراتيجية  .(م2011غازي. )مي، يوالدلالشمري، هناء 
 ،ةمجلة البحوث التربوية والنفسي. ظ بها لطالب الصف الرابع األدبيمادة التاريخ واالحتفا

 .146- 120، (33)ع
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(. نموذج هاي سكوب حيث التعلم متعة ونجاح في الحياة، مجلة قطر م2009)ميسون. شهاب 
. ة المبكرة(والتطبيق في الطفول)التعلم النشط بين المفهوم والممارسة: العناصر والموارد  الندى

 .29-6(، 14ع) ،المجلة التربوية
تحليل محتوى منهاج العلوم للصف العاشر وفقًا لمعايير الثقافة (. م2006). منىالصادق، 

 زة.سالمية، غالجامعة اإل .غير منشورة( رسالة ماجستير) العلمية ومدى اكتساب الطلبة لها
الث للصف الث حياتية المتضمنة في منهاج اللغة العربيةالمهارات ال(. م2010)سمر. صايمة، 

ر غي رسالة ماجستير) األساسي ومدى ممارستها لدى تالميذ مدارس وكالة الغوث الدولية
 ، غزة.رجامعة األزه منشورة(.

(. فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على بعض م2000)ابراهيم. صبري، ماهر وتاج الدين، 
البنائي وخرائط أساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا نماذج التعلم 

 .الكم وأثرها على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعودية
 .185- 137،(77)، عالعربيرسائل الخليج 

رر لتحصيل الدراسي في مقفاعلية استراتيجيات التعلم النشط على ا (.م2009). الطيب، أحمد
لتربية مجلة رابطة االلغة العربية والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 

 .108-65 ،(5ع) ،الحديثة
سالمية للمرحلة الثانوية لموضوعات مدى تضمن كتب التربية اإل م(.2011) اسمهان. عبد العال،

لجامعة ا )رسالة ماجستير غير منشورة(. لهاالتربية الجنسية في ضوء التصور االسالمي 
 .غزة سالمية،اإل

( في تدريس الرياضيات على شارك-زاوج–أثر استراتيجية )فكر (.م2008) عبد الفتاح، ابتسام.
ر رسالة ماجستير غي) تنمية التواصل واالبداع الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 جامعة الزقازيق، مصر.  (.منشورة
(. فاعلية برنامج مقترح في األنشطة المصاحبة لمنهج الدراسات م2003)عاطف.  ،اهللعبد 

، ءة والمعرفةمجلة القرااالجتماعية بالصف الرابع األساسي في تنمية بعض المهارات الحياتية. 
 . 230-214(، 28ع)

 لكمبيوتر(. فاعلية برنامج تدريبي بمساعدة ام2008) .عبد المجيد، ممدوح وعبد الحميد، محمد
 قائم على أنشطة مقترحة في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى األطفال المعاقين ذهنيًا.

 المصرية للمناهج وطرق التدريس، الجمعية-التدريسمجلة دراسات في المناهج وطرق 
3(136 ،)123-169. 
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طالب التعليم تنمية المهارات الحياتية لدى (. م2005) عبد الموجود، محمد واسكاروس، فيليب.
-78(، 6، ع)المركز القومي لبحوث التربية والتنمية .الثانوي في إطار منهاج المستقبل

124. 
نوعية الحياة والذكاء الوجداني ومستوى التوافق النفسي لدى عينة (. م2013). أحمد عبد الواحد،

، اجامعة المني غير منشورة(. ماجستير رسالة) والظاهريمن ذوي التوجه الديني الجوهري 
 .مصر
أثر استخدام طريقة المخططات الخوارزمية على تحصيل طلبة الصف (. م2004) .عبيد، علي

العاشر األساسي في مادة الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة سلفيت واتجاهاتهم 
 .، فلسطينجامعة بير زيت (.ماجستير غير منشورة رسالة) نحوها
شارك( في تحصيل مادة األحياء وعمليات -زاوج-أثر استراتيجية )فكر(. م2011)سارة. العبيدي، 

 لعراق.ا ،بغدادجامعة (. ماجستير غير منشورة رسالة) المتوسطالعلم لطالبات الصف األول 
األردن:  ،عمان .2ط .أسلوب األلعاب في تعليم وتعليم الرياضيات  (.م2002)عفانة.  ،وعز 

 دار حنين للنشر والتوزيع.
برنامج قائم على النظرية البنائية لتنمية الجوانب المعرفية في (. م2004) عطايا، أشرف.أبو 

المشترك  البرنامج (.دكتوراة غير منشورة )رسالة الرياضيات لدى الصف الثامن األساسي بغزة
 فلسطين.، بين جامعة عين شمس بمصر وجامعة األقصى بغزة

( و)فكر، زاوج، شارك( في تدريس K,W,L,Aية )(. فعالية استراتيجم2008) .ابراهيمعطية، 
مجلة كلية  .ي لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةالرياضيات على تنمية التواصل واالبداع الرياض

 .80-76، (18)ع، التربية
 :عمان، األردن .1ط .جيات الحديثة في التدريس الفعالاالستراتي (.م2008). عطية، محسن

 .دار صفاء للنشر والتوزيع
م(. حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث 2000) .عزوعفانة، 

 .175-150، (3) ع، . مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةالتربوية والنفسية
في تنمية المفاهيم ومهارات  شارك( زاوج، ،. أثر استراتيجية )فكر(م2016أبو العال، بالل.)

رسالة ) األساسي بغزة االستداللي بالتربية اإلسالمية لدى طالب الصف التاسعالتفكير 
 غزة.،ماجستير غير منشورة(.الجامعة اإلسالمية

القاهرة: دار  .6 ط. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. م2009). عالم، رجاءأبو 
 النشر للجامعات.
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االجتماعية بالمرحلة االبتدائية في ضوء تقويم مناهج الدراسات  .(م1993). عالم، عباس
 .، مصرجامعة المنوفية (.رسالة ماجستير غير منشورة) المهارات االجتماعية

. القاهرة: 1ط. المهارات الحياتية(. م2001) .الشناوي، رجاء وصبحي، عفافعمران، تغريد و 
 مكتبة زهراء الشرق.

شارك( في التحصيل -زاوج–فكر )م(. فاعلية استراتيجية 2014)عويد، فالح وعبود، سهاد. 
- 149(، 58، ع)مجلة الفتحواالتجاه نحو الكيمياء لدى طالبات الصف األول المتوسط. 

168. 
(. فاعلية تصور مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية م2010). ، هدىوسعد الدين دفؤاعياد، 

-174 ،(1)14، مجلة جامعة األقصى. اسي بغزةلوجيا للصف العاشر األسفي مقرر التكنو 
218. 

 على تنمية مهاراتشارك(  –زاوج –أثر توظيف استراتيجية )فكرم(. 2010) غالي، محمد.أبو 
الجامعة  .(رسالة ماجستير غير منشورة) التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن

 سالمية، غزة.اإل

األنشطة التعليمية في تنمية المهارات الحياتية في مقرر فاعلية  (.2011) .الغامدي، ماجد
عود م محمد بن سجامعة االما (.رسالة ماجستير منشورة) الحديث لطالب الصف الثاني المتوسط

 ، المملكة العربية السعودية.سالميةاإل

م في اكتساب المفاهي شارك( –زاوج  – )فكر . أثر استخدام استراتيجيةم(2102. )غفور، كمال
 ،نياعداد المعلم معهد-ديالىمجلة  .الصف الثالث معهد اعداد المعلين الرياضية لدى طالب

 .27- 2، (55)ع
فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم التعاوني في بيئة شبكات (. م2012) القاضي، سارة.

الويب االجتماعية في التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلم في مادة العلوم لدى طالب المرحلة 
 ، مصر.جامعة حلوانغير منشورة(.  ماجستير رسالة) االعدادية

تدريس مادة الدراسات االجتماعية  (. فاعلية استخدام مسرحة المناهج فيم2007)سونيا. قزامل، 
مجلة . مة االبتدائية وأثره على تحصيلهعلى تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تالميذ المرحل

، (121)6، المصرية للمناهج وطرق التدريس الجمعية-دراسات في المناهج وطرق التدريس
143-189. 
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المعرفة في تنمية المفاهيم العلمية أثر توظيف استراتيجيات ما وراء (. م2008)أحمد. قشطة، 
ير غ رسالة ماجستير) والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة

 سالمية بغزة، فلسطين.الجامعة اإل منشورة(.
تصور مقترح إلثراء المهارات الحياتية المتضمنة بمنهاج العلوم  (.م2013)القادر. كلوب، عبد 
 ير منشورة(.غ رسالة ماجستير) األساسية الدنيا ومدى اكتساب طلبة الصف الرابع لهاللمرحلة 

 سالمية بغزة، فلسطين.الجامعة اإل
ير شارك( في التحصيل والتفك-زاوج-(. أثر استخدام استراتيجية )فكرم2005). لطف اهلل، نادية

 الجمعية-لعلميةالة التربية مج .لرابع االبتدائي المعاقين بصرياً االبتكاري لدى تالميذ الصف ا
 .162-113، (3)8 ،المصرية للتربية العلمية

القاهرة: عالم  .هج التعليم بين الواقع والمستقبلمنا(. م2001)حسن. وفارعة،  أحمد اللقاني،
 الكتب.

. الجامعة 2ط .تدريس العلوم في التعليم العامم(. 2008)اللولو، فتحية واألغا، إحسان. 
 اإلسالمية، غزة.

ة التربي(. مستوى المهارات الحياتية لدى خريجي كلية م2006، فتحية وقشطة، عوض. )واللول
 .104- 85(، 59ع)، قراءة والمعرفةمجلة ال .سالمية بغزةبالجامعة اإل

لصفين ل المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى المناهج الفلسطينية .(م2005). فتحيةاللولو، 
 .678-658 (،2)ع ،سالميةالجامعة اإلمجلة  .األول والثاني األساسيين

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. .1ط. علم نفس النمو للطفل(. م2009) مجيد، سوسن.
( بمساعدة النموذج شارك-زاوج-اكتب-فاعلية استراتيجية )فكر(. م2011) .ابراهيممحمد، 

المعملي لتعليم وتعلم الرياضيات في تنمية مهارات التفكير العليا لدى تالميذ الصف الثاني 
 جامعة حلوان، مصر. (.ماجستير غير منشورة رسالة) االعدادي
شك2001)مراد، سمير.   ،مجلة العلوم االنسانيةالية الحداثة. م(. مناهج العلوم االجتماعية وا 

 .133-89ص (،4ع)
المناهج التربوية الحديثة: مناهجها وعناصرها وأسسها  (.م2002). محمد والحيلة، توفيق، مرعي

 عمان: دار المسيرة. .وعملياتها
 . : دار الشروق للنشربيروت .1ط .أوالدنا من الوالدة حتى المراهقة(. م2001)ريتا. مرهج، 
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التعاوني في تدريس الدراسات االجتماعية على (. فعالية استخدام التعلم م2002). مسعود، رضا
لدى تالميذ الصف األول  تنمية المهارات االجتماعية والتحصيل واالتجاه نحو المادة

 .72- 44 ،(5)9 ،دراسات في المناهج وطرق التدريس مجلة. اإلعدادي
ى ورقة مقدمة إل. البنائية في عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات(. م2003) مكسيموس، وديع.

 جامعة عين مصر، المؤتمر العربي الثالث حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلم
 .شمس
تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال المتأخرين  .(م1996) .سهيرمهيوب، 
 .، مصرجامعة عين شمس (.رسالة ماجستير غير منشورة) عقلياً 

. زيارة بتاريخ ما هي المهارات التي تعتبر مهارات حياتيةم(. 2005موقع اليونيسيف. )
  2016فبراير25

http://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html 
أهداف وتصنيف المهارات الحياتية في المجال م(. 1993موقع منظمة الصحة العالمية. )

 2016فبراير26. زيارة بتاريخ التربوي
http://www.alukah.net/social/0/32841 

فاعلية المعلمين في تطبيق نموذج بنائي في تدريس العلوم للصف  .(م2002) .المومني، ابراهيم
 .60-41 ،)ا(29 العلوم التربوية، مجلة دراسات .الثالث األساسي في األردن

(. ماهي المهارات التي ينبغي أن يتعلمها طالب المرحلة الثانوية. م2010). السالمعبد الناجي، 
 .65-42  (،17)ع، مجلة المعرفة

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. .1. طالقياس التربوي(. م1994) ناهية، صالح الدين.أبو 
 في تنمية التحصيل شارك( زاوج، )فكر،أثر توظيف استراتيجية . (م2013) .أسماء، رالنجا

جستير ما الةرس) خانيونسوالتفكير التأملي في الجبر لدى طالبات التاسع األساسي بمحافظة 
 غزة.، جامعة األزهر منشورة(.غير 

عمان: دار وائل . 1ط. مبادئ التعليم والتعلم في مجموعات تعاونية(. م2006) .نصر اهلل، عمر
 للنشر.

بية االمارات العر . التعلم التعاوني الفلسفة والممارسة(. م2005) جمل، محمد.الالنصر، حمزة و أبو 
 دار الكتاب الجامعي. :المتحدة
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(. أثر تدريس العلوم باستراتيجيات وفقًا للذكاءات المتعددة في تنمية م2011)ريحاب. نصر، 
 .مف الخامس االبتدائي بطيئي التعلالتحصيل وبعض المهارات الحياتية لدى تالميذ الص

 .108-87 ،(2)14، التربية العلمية مجلة
(. أثر تدريس التربية الرياضية باستخدام التدريس المبني م2013) .السعايدة، منعمو  د، نهلةو الهده

 .ة في األردنلبات المرحلة الثانويعلى المهارات الحياتية في تنمية التحصيل واللياقة البدنية لطا
 .304-288 ،(40)8، مجلة دراسات العلوم التربوية

(. أثر تنوع استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تعليم وحدة م2002) هندي، محمد.
بمقرر األحياء على اكتساب بعض المفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالتجاه نحو االعتماد 

 المناهج مجلة دراسات في .طالب الصف األول الثانوي الزراعيااليجابي المتبادل لدى 
 .240-183 (،79)4، المصرية للمناهج وطرق التدريس الجمعية-التدريسوطرق 

المهارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة (. م2010)الرحمن. عبد  ،وافي
 سالمية، غزة. الجامعة اإل ر غير منشورة(.ماجستي رسالة) غزةالثانوية في قطاع 

دليل تدريب مشروع المهارات الحياتية: (. م2004) .اليونيسيف ،والتعليم العاليوزارة التربية 
 رام اهلل: المركز الوطني للتدريب. .المعلمات والمعلمين في تعليم المهارات الحياتية

مركز  .سالميةلمنهاج التربية اإلالخطوط العريضة  .م(1998) .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
   تطوير المناهج، فلسطين.

. االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األولىم(. 2005)الوكيل، حلمي. 
 القاهرة: دار الفكر العربي.

ارة التربية وز  .دليل تدريب المعلمات والمعلمين في تعليم المهارات الحياتية .(م2004) .اليونيسيف
 .، فلسطينوالتعليم العالي
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 (1ملحق )

المية ة اإلسي مبحث التربيف تنميتهاالصورة األولية لقائمة ببعض المهارات الحياتية المراد 
                                                                                                                 .                                                                                                                            للصف الخامس األساسي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سالمية/غزةالجامعة اإل

 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا  

  كلية التربية                   

 قسم المناهج وطرق التدريس 

 ......................................................................... .السيد المحكم/ 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة اهلل 

في مبحث  ك(شار - زاوج- اكتب-)فكرتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " أثر توظيف استراتيجية 
يث لصف الخامس األساسي " حالتربية اإلسالمية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب ا

قامت الباحثة بإعداد قائمة ببعض المهارات الحياتية المراد تنميتها في مبحث التربية اإلسالمية 
 يرجى تحكيم هذه القائمة من حيث: األساسي،للصف الخامس 

 .مدى مالءمة المحاور األساسية للقائمة ومدى مطابقتها لموضوع الدراسة 
  للمحاور التابعة لها.مدى مالءمة الفقرات 
 .الصحة العلمية والسالمة اللغوية 
 .إمكانية الحذف واإلضافة أو التعديل حسب ما ترونه مناسًبا 

 ،تعاونكم،وشكراا لحسن 
 :       الباحثة

 ماجدة موسى الخالدي        
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 البعد األول: المهارات الحياتية الجتماعية ويشمل:

غير  مناسبة المهارة م
غير  منتمية مناسبة

غير  واضحة منتمية
 واضحة

       مهارات التفاوض والرفض. 1
       مهارات التقمص العاطفي.  2
       المسئولية.تحمل  3
       المشاركة في األعمال الجماعية  4
       اتخاذ القرارات السليمة                  5
       احترام الذات 6
       القدرة على تكوين عالقات                7
       القدرة على التفاوض والحوار 8
       حسن التعامل مع اآلخرين  9
       التسامح مع اآلخرين   10
       التعاون مع اآلخرين  11
       إقامة العالقات الشخصية الحسنة  12
       التواصل االجتماعي  13
       التعاطف االجتماعي  14
       التعايش االجتماعي  15
       أدب الحوار 16
       ضبط المشاعر   17
       المرونة والقدرة على التكيف  18
       تقدير مشاعر اآلخرين               19
       القدرة على مواكبة التغير  20
                 والتسامح.  سعة الصدر  21
       تحمل الضغوط بأشكالها                                                                                                          22
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 البعد الثاني: المهارات الحياتية البيئية، ويشمل:

 
 
 

غير  مناسبة المهارة
غير  منتمية مناسبة

غير  واضحة منتمية
 واضحة

       مهارات إدارة التفاعل مع الضغوط 1
       تطبيق األنظمة والقوانين 2
       المحافظة على الممتلكات العامة 3
       المحافظة على ممتلكات األسرة 4
       المحافظة على نظافة البيئة 5
       حسن االستفادة من المرافق الترفيهية العامة 6
       المنزل المحافظة على نظافة 7
       المحافظة على نظافة المدرسة 8
       االهتمام بزراعة النباتات واألزهار 9
       المشاركة في تنظيف المدرسة والمدينة 10

11 
د الشرب في الموار  نظافة مياهالمحافظة على 

       المختلفة

12 
المحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة 

       المجاري المكشوفة( –)الدخان 

13 
االهتمام بإرشاد اآلخرين لطرق الحفاظ على 

       البيئة

14 
وضع القمامة في أكياس بالستيك ووضعها 

       في المكان المخصص

15 
 –القمامة )التلوث االبتعاد عن أماكن 

 الدخان(
      

       اقتراح بعض وسائل االستفادة من البيئة 16
       االقتصاد في استهالك الماء 17
       استخدام أساليب الري 18
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 البعد الثالث: المهارات الحياتية العلمية، ويشمل:

غير  مناسبة المهارة م
غير  منتمية مناسبة

غير  واضحة منتمية
 واضحة

       الدعوة لكسب التأييد  1
       اإلقناع والحفز  2
       صنع القرار  3
       التفكير الناقد 4
       جمع المعلومات 5
       تقييم النتائج المستقبلية  6
       تحديد الحلول البديلة للمشكالت                                                                        7
مهارات التحليل المتعلقة بتأثير القيم  8

 والتوجهات الذاتية 
      

توجهات اآلخرين عند وجود الحافز  9
 المؤثر.

      

مهارات تحديد المعلومات ومصادر  10
 المعلومات 

      

       إدارة الذات               11
       القدرة على التخطيط السليم 12
       القدرة على االبتكار واالبداع               13
       القدرة على التعليم المستمر                 14
       إدراك العالقات 15
       حل المشكالت  16
       ممارسة التفكير اإلبداعي  17
       البحث عن المعلومة 18
       إدارة الوقت 19
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 البعد الرابع: المهارات الحياتية الصحية، ويشمل:
 مناسبة المهارة م

 غير
 مناسبة

 منتمية
 غير

 منتمية
 واضحة

 غير
 واضحة

       . العامة بالصحة العناية 1
        .الغذائية بالصحة العناية 2
        . الحياة على المحافظة 3
 واألجهزة األدوات استخدام حين الحذر 4

 .المنزلية
      

       .الشخصية باألدوات العناية 5
       .الجسم على للمحافظة الرياضة ممارسة 6
       .المذاكرة أثناء صحيحة بطريقة الجلوس 7
 على للمحافظة التلفاز عن االبتعاد 8

 .العينين
      

        .المالبس بنظافة االهتمام 9
        .اآلخرين أدوات استخدام عن االمتناع 10
       .الدوري الطبي بالفحص االهتمام 11
       .األمراض من بالوقاية االهتمام 12
       .الضارة السلوكيات تجنب 13
       .الجسم نظافة على المحافظة 14
       التلوث من البيئة على المحافظة 15
       واألسنان الفم صحة على المحافظة 16
       جيدا   الطعام مضغ 17
        األكل بعد العنيفة الحركات تجنب 18
       الطعام أوقات تنظيم 19
       صباحا   الجسم ألشعة التعرض 20
        غسلها قبل والخضروات الفواكه غسل 21
       وبعده األكل قبل األيدي غسل 22
 تناول أثناء قائم وضع في الجلوس 23

  الطعام
      

 والتلوث االزدحام أماكن عن االبتعاد 24
 والدخان

      

       الغرف لتهوية النوافذ فتح 25
 انتهاء صالحية تاريخ بقراءة االهتمام 26

  الغذائية المعلبات
      

       باأللم الشعور عند الطبيب زيارة 27
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 (2ملحق رقم )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 مكان العمل المؤهل السم

 اإلسالمية الجامعة تدريسالد. مناهج وطرق  .أ شقير أبو سليمان محمد

 األزهر جامعة د. مناهج وطرق التدريس .أ صواوين أبو محمد راشد

 اإلسالمية الجامعة مناهج وطرق التدريس د. داود درويش حلس

 العالي والتعليم التربية وزارة د. لغة عربية خليل عبد الفتاح حماد

 األقصى جامعة تدريسالد. مناهج وطرق  عمر دحالن

 العالي والتعليم التربية وزارة تدريسالد. مناهج وطرق  الفليت جمال

 العالي وزارة التربية والتعليم تدريسالد. مناهج وطرق  علي أبو القادر عبد

 العالي وزارة التربية والتعليم د. كيمياء أيمن حسن اليازوري

 وزارة التربية والتعليم العالي د. كيمياء خالد النوري

 العالي والتعليم التربية وزارة تدريسالد. مناهج وطرق  كلوب فتحي

 العالي والتعليم التربية وزارة د. مناهج وطرق التدريس إبراهيم شيخ العيد

 العالي وزارة التربية والتعليم ماجستير مناهج وطرق التدريس فاطمة موسى الخالدي

 "ج" المشتركة الشاطئ مدرسة إسالمية تربية بكالوريوس شحادة سميحة

 "ب اإلعدادية "سماء أمدرسة  سالميةإكالوريوس تربية ب ابتسام نوفل
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 (3ملحق رقم )

 قائمة المهارات الحياتية بصورتها النهائية
 المهارات الصحية المهارات العلمية المهارات البيئية المهارات الجتماعية

حسن التعامل مع -1
 اآلخرين

 العناية بالصحة العامة المشكالتحل  تطبيق األنظمة والقوانين

 مع التسامح-2
 اآلخرين

 االهتمام بالوقاية من األمراض التفكير الناقد المحافظة على الممتلكات العامة

مع  التعاون-3
 اآلخرين

 المحافظة على ممتلكات األسرة
ممارسة التفكير 

 االبداعي
االهتمام بالفحص الطبي 

 الدوري
 التواصل-4

 االجتماعي
 زيارة الطبيب عند الشعور بألم ادارة الوقت المحافظة على نظافة األسرة

على مواكبة  القدرة-5
 التغير

 العناية بالصحة الغذائية صنع القرار المحافظة على نظافة البيئة

الضغوط  تحمل-6
 بأشكالها

القدرة على التخطيط  المحافظة على نظافة المدرسة
 السليم

بل قغسل الفواكه والخضروات 
 أكلها

اتخاذ القرارات  -7
 السليمة

 ارشاد اآلخرين لطرق الحفاظ على البيئة
القدرة على التعليم 

 المستمر
 المحافظة على نظافة الجسم

 تحمل المسئولية -8
 االبتعاد عن أماكن التلوث

 الدخان( –)القمامة 
 غسل األيدي قبل األكل وبعده جمع المعلومات

 االهتمام بنظافة المالبس الدعوة لكسب التأييد ةوسائل االستفادة من البيئاقتراح بعض  أدب الحوار -9

 االقتصاد في استهالك الماء 
توجهات اآلخرين عند 
 وجود الحافز المؤثر

 المحافظة على الحياة

 استخدام أساليب الري الصحيحة 
مهارات التحليل 
المتعلقة بتأثير القيم 

 واالتجاهات الذاتية

للمحافظة  ممارسة الرياضة
 على الجسم

 العالقات إدراك االهتمام بزراعة النباتات واألزهار 
الحذر حين استخدام األدوات 

 واألجهزة المنزلية

   
الجلوس بطريقة صحيحة أثناء 

 المذاكرة

   
االبتعاد عن التلفاز لمسافة 
 محددة للمحافظة على العينين
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الجلوس في وضع قائم أثناء 

 تناول الطعام

   
تجنب الحركات العنيفة بعد 

 األكل
 مضغ الطعام جيداً    

 تنظيم اوقات الطعام   

   
االهتمام بقراءة تاريخ صالحية 

 انتهاء المعلبات الغذائية
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 (4ملحق رقم )

 تعريفات بالمهارات الحياتية
 الحياتية:المهارات 

دراكها  هي مجموعة من السلوكيات والمهارات التي ينبغي على طالب الصف الخامس تعلمها، وا 
طها بشئون يتمكنوا من رب حتىمن خالل دراستهم لمحتوي وحدثي الحديث الشريف، الفكر والتهذيب، 

التعامل مع  علىحياتهم المختلفة من مهارات اجتماعية، وعلمية وبيئية وصحية، تسهم في قدرتهم 
 مختلف مواقف الحياة.

 المهارات الحياتية الجتماعية:
 تعريفها المهارة

حسن التعامل مع  -1
 اآلخرين 

 التواصل مع غيره بأساليب حسنة طيبة. علىهي قدرة الفرد 

التسامح مع  -2
 اآلخرين 

 العفو عن أخطاء غيره في حقه. علىقدرة الفرد 

التعاون مع  -3
 اآلخرين 

لشخص ا المختلفة، وتقييمالتعبير عن االحترام إلسهامات اآلخرين وأساليبهم 
 لقدراته واسهامه في المجموعة.

التواصل  -4
 االجتماعي

هو قدرة الفرد على التفاهم والتعامل داخل المجتمع مع األفراد بوسائل متعددة مثل 
بداء و  اإلصغاء الجيد، التعبير عن المشاعر–التواصل اللفظي وغير اللفظي  ا 

 .لوم( وتلقي المالحظات والتعليقاتالمالحظات والتعليقات )دون توجيه 
مواكبة  علىالقدرة  -5

 التغير
 قدرة الفرد على التعامل بشكل جيد في حالة حدوث أشياء طارئة جديدة في حياته.

تحمل الضغوط  -6
 بأشكالها 

يقه بطر  التعامل مع أي طارئ خارجي أو داخلي يتخلل حياته، علىقدرة الفرد 
أو  ، اجتماعية، اقتصاديةليها، وقد تكون هذه الضغوط نفسيةحسنة وصبره ع

 بيئية.
اتخاذ القرارات  -7

 السليمة
عملية تفكير مركبة، الهدف منها اختيار أفضل البدائل والحلول المتاحة للفرد في 

 الحل والهدف المرجو. إلىموقف معين من أجل الوصول 
من التعامل مع متطلبات الحياة بإيجابية واضحة " كلكم راع ومسئول  تكمن الفرد تحمل المسئولية  -8

 (189/ 3، 853صحيح البخاري، )عن رعيته"
التواصل والتحدث مع غيره بطريقة الئقة محببة واستخدام عبارات  علىقدرة الفرد  أدب الحوار -9

 مهذبة في الحديث مثل )لو سمحت / تفضل ....(
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 البيئية:المهارات الحياتية 
 تعريفها المهارة

التزام الفرد باألنظمة والقوانين السائدة سواء في المجتمع، األسرة أو المدرسة  تطبيق األنظمة والقوانين -1
 أو الشارع وتنفيذها بشكل إيجابي.

الممتلكات  علىالمحافظة  -2
 العامة

ة سواء من مدارس، متنزهات، المرافق العام علىالمحافظة  علىقدرة الفرد 
 ، شوارع وغيرها وتجنب اإلساءة إليها بأي شكل من األشكال.مساجد

ممتلكات  علىالمحافظة  -3
 األسرة

 كل شيء خاص باألسرة. علىالحفاظ  علىقدرة الفرد 

نظافة  علىالمحافظة  -4
 المنزل

 منزله نظيفا من أي أوساخ. علىالحفاظ  علىقدرة الفرد 

نظافة  علىالمحافظة  -5
 البيئة 

 خان(د –االهتمام بالمدرسة خالية من أي ملوثات )قمامة  علىتمكن الفرد 

نظافة  علىالمحافظة  -6
 المدرسة

 االهتمام بالمدرسة خالية من األوساخ والقاذورات. علىقدرة الفرد 

ارشاد اآلخرين لطرق  -7
 البيئة علىالحفاظ 

توجيه األفراد من حولنا لتعلم طرق إلبقاء البيئة من حولنا نظيفة خالية من 
 لوثات.أي م

االبتعاد عن أماكن التلوث  -8
 الدخان( –)القمامة 

 البقاء بعيدا عن أماكن تجمع النفايات وانبعاث األدخنة بأنواعها المختلفة.

اقتراح بعض وسائل  -9
 االستفادة من البيئة 

 تقديم أدوات وطرق لالستفادة من البيئة. علىقدرة الفرد 

االقتصاد في  -10
 استهالك الماء

 القدر الكافي من الماء وعدم اإلسراف فيه. علىالحصول  علىقدرة الفرد 

استخدام أساليب  -11
 الري الصحيحة

 إتباع الطرق المناسبة الحديثة في شتي المزروعات. علىقدرة الفرد 

االهتمام بزراعة  -12
 النباتات واألزهار

 رعاية النباتات واألزهار بزراعتها وسقيها والعناية بها.
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 المهارات الحياتية العلمية 
 تعريفها المهارات

عملية تفكيرية يستخدم فيها الفرد ما لديه من معارف مكتسبة سابقة ومهارات  حل المشكالت  -1
 .ابة لمتطلبات موقف ليس مألوفا لهمن أجل االستج

 قيمة الشيء. علىالحلول المعروضة من أجل إصدار حكم  فحص وتقويم التفكير الناقد -2
ممارسة التفكير  -3

 االبداعي
القيام بنشاط عقلي هادف، توجهه رغبة قوية في البحث عن  علىقدرة الفرد 

 نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا. إلىحلول، أو التوصل 
هو القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه السليم لوقتنا بحيث نستطيع تحقيق  إدارة الوقت  -4

 وفن استخدام الوقت بشكل فعال( أهدافنا. )علم
البدائل المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل حسب متطلبات الموقف  علىالتعرف  صنع القرار -5

 في حدود الوقت المتاح.
 التخطيط علىالقدرة  -6

 السليم
تحديد األعمال التي سيتم تنفيذها في المستقبل بالكيفية والوقت المناسبين وذلك 

 أو أهداف معينة. إنجازاتلتحقيق سعيًا 
التعليم  علىالقدرة  -7

 المستمر
 مواصلة التعليم ألن التعليم ليس له حد يقف عنده قد يتوقف لكنه علىقدرة الفرد 

 ال يلبث أن يتجدد نظرًا لحاجة تطرأ.
التوجه لمصادر المعلومات المتعددة والبحث فيها وتجميع كل ما تحتاجه من  جمع المعلومات -8

 معلومات.
قناعهم. لدعوة لكسب التأييد ا -9  المقدرة على التأثير على اآلخرين وا 
توجهات  -10

اآلخرين عند وجود 
 الحافز المؤثر

 اتجاهات اآلخرين نحو أمور عديدة عند تقديم حوافز إيجابية تؤثر في سلوكياتهم.

مهارات  -11
التحليل المتعلقة 
بتأثير القيم 
 واالتجاهات الذاتية 

تفكيك وتجزئة العناصر ومدى ارتباطها بما يؤمن به من قيم  علىقدرة الفرد 
 واتجاهات نابعة من داخله.

إدراك  -12
 العالقات

قدرة الفرد على معرفة العالقات واالرتباطات بين الحوادث وأسبابها وربط النتائج 
 بأسبابها. 
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 الحياتية الصحية  المهارات-4
 تعريفها المهارة
الغذائية  – جميع النواحي )النفسيةقدرة الفرد على االهتمام بصحته من  العناية بالصحة العامة -1

  الجسمية( –
قدرة الفرد على المحافظة على صحته باالبتعاد عن كل مسببات  االهتمام بالوقاية من األمراض -2

 األمراض.
القيام بمتابعة وعمل كشف مستمر لصحته يشكل دائم  علىقدرة الفرد  االهتمام بالفحص الطبي الدوري -3

 عبر مراكز الفحص الصحي.
 قيام الفرد بزيارة للطبيب عند شعوره بأي آالم في جسده. زيارة الطبيب عند الشعور باأللم. -4
 قدرة الفرد على االهتمام بالغذاء المناسب لصحته بجميع خواصه. العناية بالصحة الغذائية  -5
القيام بتنظيف الفواكه والخضراوات بالماء النظيف النقي مما علق بها  والخضراوات قبل أكلهاغسل الفواكه  -6

 من أوساخ وغيره.
 قيام الفرد بإبقاء جسمه نظيفًا بغسله بالماء والصابون. المحافظة على نظافة الجسم -7
 ل وبعدهقيام الفرد بتنظيف يديه بالماء والصابون قبل األك غسل األيدي قيل األكل وبعده -8
 المحافظة على مالبسه خالية من األوساخ. الفرد علىقدرة  بنظافة المالبساالهتمام  -9
 علىممارسة الرياضة للمحافظة  -10

 الجسم
 قيام الفرد بالتمرينات الرياضية بشكل مستمر للمحافظة على جسمه.

أي ضرر  ببويس يؤذيهاقدرة الفرد باالهتمام بحياته باالبتعاد عن كل ما  المحافظة على الحياة -11
 لها.

الحذر حين استخدام األدوات  -12
 واالجهزة المنزلية

 .تعمال األدوات واألجهزة المنزليةاالنتباه الشديد عند اس

الجلوس بطريقة صحيحة  -13
 أثناء المذاكرة

 .ة بشكل صحيح وجلسته بطريقة صحيحةقدرة الفرد على المذاكر 

االبتعاد عن التلفاز لمسافة محددة  -14
 للمحافظة على العينين  

قيام الفرد بمشاهدة التلفاز من مسافة محددة وذلك للمحافظة علي 
 العينين

الجلوس في وضع قائم  -15
 أثناء تناول الطعام

 .عملية األكلقيام الفرد بالجلوس بشكل معتدل أثناء 

 الفرد عن الحركات القوية بعد األكل حتى ال تسبب له مشاكل.ابتعاد  تجنب الحركات العنيفة بعد األكل  -16
ال يسبب  حتىقدرة الفرد على إبقاء الطعام فترة في فمه لمضغه جيًدا  مضغ الطعام جيدًا  -17

 له مشاكل في الهضم.
 قيام الفرد بتحديد أوقات معينة ومناسبة لتناول الطعام. تنظيم أوقات الطعام -18
االهتمام بقراءة تاريخ  -19

 صالحية انتهاء المعلبات الغذائية
االنتباه والحذر عند شراء المعلبات الغذائية، وذلك بقراءة تاريخ 

 الصالحية.
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 (5)ملحق رقم 

 والتهذيب( )الفكر( و الشريف )الحديثحليل المهارات الحياتية في وحدتي ت
 :تشملو البعد األول/ المهارات الحياتية الجتماعية 

 الصفحة الفقرة الدرسعنوان  الوحدة المهارة

حسن التعامل مع 
 اآلخرين

 المسلم الحق الثالثة

يتجنب المسلم السباب والشتائم والتنابز باأللقاب  -
 واأللفاظ البذيئة.

 يتجنب الغيبة والنميمة. -
 تجنب رفع الصوت والصراخ بشكل مزعج. -

28 
 

28 
 

29 

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

 ينطق إال بالحق.ال يتكلم إال بالخير وال 
إذا حفظ المسلم لسانه واستخدمه في قول            -

 الشر. وكفه عنالخير 
 محادثته بالكالم الطيب. -

32 
 

32 

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

 33 رفع الضرر واألذى عن االخرين. -

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

 ال يوجد
 
 

 الكالم الطيب السادسة

 بالحكمة والموعظة الحسنة.الدعوة إلى اهلل  -
استخدام الكلمات الطيبة في اإلصالح بين  -

 المتخاصمين.
استعمال الكلمات المهذبة في التحدث إلى  -

 الناس.

74 
 

74 
 

74 

 زيارة المريض السادسة

تبشير المريض بالشفاء وبث روح الثقة في  -
 نفسه.

غض البصر عن عورات المريض أو ما  -
 الخاصة.يتعلق بحاجاته وأدويته 

77 
 

77 

 ينفق من ماله في سبيل اهلل. - شكر النعم السادسة
 يعلم الناس مما علمه اهلل. -

80 
 

80 

 تحريم الغش السادسة
لو استحضر هؤالء الناس رقابة اهلل ألتقنوا  -

 أعمالهم حتى يبارك اهلل لهم فيها.
84 
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التسامح مع 
 اآلخرين

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

ثمار من  الثالثة
 اإليمان

 31 اإلحسان إلى الجار. -

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن المسجد  الثالثة
 وآدابه

  ال يوجد

 الكالم الطيب الثالثة
لطيبة في اإلصالح بين استخدام الكلمات ا -

بحيث تقرب قلوبهم،  المتخاصمين،
 وتجعلهم يتسامحون فيما بينهم.

74 

  ال يوجد زيارة المريض السادسة

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

التعاون مع 
 اآلخرين

 28 يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه. - المسلم الحق الثالثة

 الثالثة
من ثمار 

 اإليمان

 .احترام الجار والرفق بأبنائه -
 إرشاده إلى الخير. -
مساعدته بالعمل أو المال إن كان محتاجا  -

 إليه.
 مشاركته في أفراحه وأحزانه. -
تلبية حاجته وتقديم العون والمساعدة  -

 الممكنة له.

32 
32 
32 
 

33 
 

33 

 الثالثة
المؤمن أمره 

 كله خير
 37 رفع الضرر واألذى عن االخرين. -

سنن المسجد  السادسة
 70 التشاور في أمور مجتمعهم. - وآدابه

وحسن مناقشته للوصول نشر العلم النافع  - الكالم الطيب السادسة
 إلى الصواب فيه.

74 

جابة الدعوة. - زيارة المريض السادسة  76 اتباع الجنائز وا 

 شكر النعم السادسة
 محبة االخرين والعيش معهم. -

 يوظف المسلم نعم اهلل عليه في الخير
79 
80 

  ال يوجد تحريم الغش السادسة
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التواصل 
 الجتماعي

 المسلم الحق الثالثة
المسلم االستهزاء باآلخرين يتجنب  -

 واحتقارهم والسخرية منهم
 يتجنب رفع الصوت والصراخ بشكل مزعج -

28 
29 
29 

 الثالثة
من ثمار 

 اإليمان

 إرشاده للخير ونهيه عن المنكر. -
 النهي عن إيذائه بالقول والعمل. -
 مساعدته بالعمل والمال. -
 مشاركته في أفراحه وأحزانه. -
 استقباله والترحيب به. -

 تقديم الطعام والشراب

32 
32 
32 
33 
33 
33 

 الثالثة
المؤمن أمره 

 كله خير
استخدام هذه النعم فيما يعود عليه وعلى اآلخرين 

 37 بالفائدة

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

 .االستماع إلى دروس العلم -
 التشاور في أمور مجتمعهم -

70 

 الكالم الطيب السادسة

 والتواصل فيماعون التفاهم إذ ال يستطي -
 .بينهم

 .أن نتكلم بالكالم الطيب -
نتجنب الكالم البذيء الذي يضر اآلخرين  -

 ويؤذيهم.
 .صح اآلخرين بالكالم الطيب المهذبن -
 نشر العلم النافع. -
استعمال الكلمات المهذبة في التحدث إلى  -

 الناس، مثل شكرًا.
تحية الناس بتحية االسالم، ومخاطبتهم  -

 بأحب األسماء إليهم.

73 
 

74 
 

74 
 

74 
 

74 

 زيارة المريض السادسة

ارة المريض، بزي –سبحانه –أمرنا اهلل  -
 .لنطمئن عليه ونواسيه

 الدعاء للمريض. -
، أو ذكر أحد توفي تجنب تهويل المرض -

 في مثل مرضه.
قة في ، وبث روح الثتبشير المريض بالشفاء -

 نفسه.
 .أن نطلب من المريض الدعاء لنا -

77 
 

77 
 

77 

 80 يعلم الناس مما علمه اهلل. - شكر النعم السادسة
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 تحريم الغش السادسة
 سعيد: السالم عليكم. -
 مع السالمة. ،البائع: عفواً  -
 البائع: تفضل يا بني. -

82 

القدرة على 
 مواكبة التغير

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

  ال يوجد

 الثالثة
المؤمن أمره 

 كله خير

-هسبحان–المؤمن يصبر على ابتالء اهلل  -
 أو وفاة عزيز عليه ، الفقر،بالمرض أو  له

 أو خسارة مالية
37 

 السادسة
سنن المسجد 

 وآدابه
  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

تحمل الضغوط 
 بأشكالها

  ال يوجد المسلم الحق السادسة

من ثمار  السادسة
 اإليمان

  ال يوجد

 السادسة
المؤمن أمره 

 كله خير

 .المريض عليه أن يتداوى -
 المظلوم عليه أن يعمل على رفع الظلم عنه -
يه أن يسعى لكسب رزقه ورزق الفقير عل -

 .عياله
ائج جهوده على غير ما يحب إذا جاءت نت -

 .ويتمنى، فإنه يصبر
ى ويرض –تعالى  –ال يقنط من رحمة اهلل  -

 بما قدر له.
فقد صبر الرسل على ما تعرضوا له من  -

 أذى من أقوامهم.
 .وصبر صحابته على األذى والعذاب -
وبذلك ضربوا لنا أروع األمثلة في الصبر  -

 على الشدائد والمحن.

37 
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سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة

 77 ونشجعه على تحمل المرض. - زيارة المريض السادسة

  ال يوجد شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

اتخاذ القرارات 
 السليمة

 المسلم الحق الثالثة

المسلم حريص على عدم اإلساءة إلى إخوانه  -
 المسلمين في القول أو الفعل.

لسانه ويده من إيذاء المسلمين أو المسلم يحفظ  -
 إيقاع الضرر بهم.

28 
 

28 

 الثالثة
من ثمار 

 اإليمان

وبما  ،ال يتكلم إال بالخير، وال ينطق إال بالحق -
 .وعلى المجتمع بالمنفعة والفائدة يعود عليه

ال فعليه أن يسكت ويصمت حتى ال يقع  - وا 
 في الشر

 
32 
 

32 
 الثالثة

المؤمن أمره 
 كله خير

 .عند الشدائد والمحن يصبر -
 .ميشكر اهلل عند المسرات والنع -
 ل علىشكر المسلم لربه على نعمه باإلقبا -

 .عبادته وااللتزام بأوامره
استخدام النعم فيما يعود عليه وعلى  -

 اآلخرين بالخير والفائدة

36 
 

37 

 السادسة
سنن المسجد 

 وآدابه

ه رسول اهلل )صلى اهلل عليه أول عمل قام ب -
عند وصوله إلى المدينة هو بناء المسجد  (وسلم

 .فريالنبوي الش
م إلى المسجد نظيف الجسم أن يأتي المسل -

 .بوالثيا
 .الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى -
 الحضور إلى المسجد مبكرًا. -
 الجلوس في أول مكان خال يجده. -
 أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل جلوسه -
 .الخروج من المسجد بالرجل اليسرى -

70 
 
 

70 
 
 

71 
 
 

71 
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 الدعاء بدعاء الخروج من المسجد -

 الكالم الطيب السادسة
 .تالوة القرآن الكريم، وذكر اهلل تعالى -
 الدعاء بالخير. -

 االبتعاد عن الكالم الذي ال فائدة فيه -

74 
 

75 
 زيارة المريض السادسة

 اختيار الوقت المناسب للزيارة. -
 عدم المكوث عنده لفترة طويلة -

77 
77 

 80 ينفق من ماله في سبيل اهلل. - شكر النعم السادسة

 تحريم الغش السادسة

أصر على ، ونحذر من يغش، فإن أن ننصح -
، ونقاطعه فال غشه نبين للناس أنه غشاش

 نتعامل معه.
 عليك التأكد من تاريخ الصالحية -

85 

 تحمل المسئولية

 المسلم الحق الثالثة
 .يتجنب المسلم الكذب وشهادة الزور -
 والشر يتجنب المسلم األمر بالمنكر -

29 

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

عن كل ما يصدر عنه من االنسان محاسب  -
 .قول أو فعل

 .ال ينطق إال بالحق -
ال فعليه أن يسكت ويصمت حتى ال يقع في الشر  وا 

32 
 

32 

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

 الفقير عليه أن يسعى لكسب رزقه ورزق عياله. -
 عليه أن يتداوى المريض -

 رفع الضرر واألذى عن نفسه وعن اآلخرين
37 

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

 المسلم يلتزم بسنن المسجد وآدابه. -
 

71 

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة

  ال يوجد زيارة المريض السادسة

 السادسة
 .يعلم الناس مما علمه اهلل - شكر النعم

 يستفيد من وقته -
80 
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 تحريم الغش السادسة

صر أ، ونحذر من يغش، فإن اد أن ننصحواجبنا كأفر 
، ونقاطعه فال على غشه نبين للناس أنه غشاش

 نتعامل معه.
وهناك واجب على الدولة، فعليها مراقبة األسواق،  -

 ، ومحاسبة عقاب كل من يغش الناسومتابعة السلع

85 
 
 

85 

 أدب الحوار

 المسلم الحق الثالثة

لقاب والتنابز باأل والشتائم، يتجنب السباب -
 واأللفاظ البذيئة

 واحتقارهم باآلخرين،يتجنب االستهزاء  -
 والسخرية منهم

 يتجنب الغيبة والنميمة -
 والصراخ بشكل مزعج يتجنب رفع الصوت -
 يتجنب الكذب وشهادة الزور -
 يتجنب األمر بالمنكر والشر -

29 

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

 قول الخير -
 وال ينطق إال بالحق فال يتكلم إال بالخير -

وبما يعود عليه وعلى المجتمع بالمنفعة 
 والفائدة

ال فعليه أن يسكت وصمت حتى ال يقع  - وا 
 في الشر

 محادثته بالكالم الطيب -

32 
 

32 

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

 الكالم الطيب السادسة

م وأن نتجنب الكال أن يتكلم بالكالم الطيب -
السيء البذيء الذي يضر باآلخرين 

 ويؤذيهم
 نصح اآلخرين بالكالم الطيب المهذب -
 بر الوالدين بالتحدث إليهم بلطف واحترام -
استخدام الكلمات الطيبة في اإلصالح بين  -

 المتخاصمين بحيث تقرب قلوبهم
في التحدث إلى  استعمال الكلمات المهذبة -

لو سمحت، من فضلك،  الناس مثل: شكراً 

73 
 

74 
 

74 
 

74 
 

74 
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وتحية الناس بتحية السالم، مخاطبتهم 
 بأحب األسماء إليهم .

 77 الدعاء للمريض - زيارة المريض السادسة

 80 يكثر من تردد عبارات الحمد والشكر هلل - شكر النعم السادسة

 تحريم الغش السادسة

 سعيد: السالم عليكم. -
 البائع: وعليكم السالم. -
 البائع: تفضل يا بني. -
 مع السالمة عفواً  -

82 

 

 البعد الثاني/ المهارات الحياتية البيئية وتشمل:

عنوان  الوحدة المهارة
 الصفحة الفقرة الدرس

تطبيق األنظمة 
 والقوانين

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

 السادسة
سنن 

المسجد 
 وآدابه

 71 المسلم يلتزم بسنن المسجد وآدابه

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة

زيارة  السادسة
 المريض

 اختيار الوقت المناسب للزيارة
ذا كان المريض في المستشفى زاره في  وا 

 االوقات المحددة للزيارة
77 

  ال يوجد النعمشكر  السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

 المسلم الحق الثالثة
يحرص المسلم على تجنب إلقاء األذى 

 والقاذورات في الطرقات واألماكن العامة
29 
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المحافظة على 
 الممتلكات العامة

تجنب تخريب الممتلكات العامة كالشوارع 
والحدائق والمنتزهات والمدارس والمساجد 

 وغيرها

 الثالثة
من ثمار 

 اإليمان
  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

  ال يوجد المريض

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

المحافظة على 
 األسرةممتلكات 

 المسلم الحق الثالثة
يحرص على تجنب إتالف ممتلكات  -

 اآلخرين والعبث بها
29 

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

المحافظة على ممتلكاته وصيانتها  -
 من التلف

 عدم ايذائه بالتضييق عليه في البناء -
33 

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

 السادسة
سنن 

المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة

زيارة  السادسة
 المريض

  ال يوجد

  ال يوجد شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

 المسلم الحق الثالثة
يحرص على تجنب االشارة السيئة  -

 والكتابة التي تسبب الضرر لآلخرين
29 
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المحافظة على نظافة 
 المنزل

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

 السادسة
سنن 

المسجد 
 وآدابه

المحافظة على نظافة المسجد  -
 ومرافقه

71 

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة

زيارة  السادسة
 المريض

  ال يوجد

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

على نظافة المحافظة 
 البيئة

 المسلم الحق الثالثة

يحرص المسلم على تجنب اتالف  -
 ممتلكات اآلخرين والعبث بها

تجنب القاء األذى والقاذورات في  -
 الطرقات واألماكن العامة

تجنب تخريب الممتلكات العامة  -
 كالشوارع والحدائق والمنتزهات

29 

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

ا وصيانتهالمحافظة على ممتلكاته  -
 من التلف

33 

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

يتجنب الروائح المؤذية لآلخرين  -
 كرائحة الثوم والبصل

المحافظة على نظافة المسجد  -
 ومرافقه

71 

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

 المريض
  ال يوجد

  ال يوجد النعمشكر  السادسة
 السادسة

 تحريم الغش
؟ هناك في لفارغةوأين هي العلبة ا -

 سلة المهمالت
84 
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المحافظة على نظافة 
 المدرسة

 المسلم الحق الثالثة

تجنب اتالف ممتلكات اآلخرين  -
 والعبث بها

تجنب االشارة السيئة والكتابة التي  -
 تسبب الضرر لآلخرين

تجنب تخريب الممتلكات العامة  -
كالشوارع والحدائق والمنتزهات 

 والمدارس والمساجد

29 

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
  ال يوجد كله خير

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

 المريض
  ال يوجد

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

إرشاد اآلخرين لطرق 
 الحافظ على البيئة

 المسلم الحق 

يحرص المسلم على تجنب إلقاء  -
األذى والقاذورات في الطرقات 

 واالماكن العامة
تجنب تخريب الممتلكات العامة  -

كالشوارع والحدائق والمنتزهات 
 والمدارس والمساجد وغيرها 

29 

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

المحافظة على ممتلكاته وصيانتها  -
 من التلف

عدم التشويش عليه باألصوات  -
 المرتفعة

33 

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد
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 الثالثة

سنن 
المسجد 
 وآدابه

يستخدم الطيب حتى تكون رائحته  -
 طيبة

أن يأتي إلى المسجد نظيف الجسم  -
 والثياب

المحافظة على نظافة المسجد  -
 ومرافقه

70 

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

  ال يوجد المريض

  ال يوجد شكر النعم السادسة
 تحريم الغش السادسة

؟ هناك في أين هي العلبة الفارغة -
 سلة المهمالت

84 

البتعاد عن اماكن 
 –التلوث ) القمامة 

 الدخان (

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
من ثمار  الثالثة

 اإليمان
  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

 المريض
  ال يوجد

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

اقتراح بعض وسائل 
 الستفادة من البيئة

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
من ثمار  الثالثة

 اإليمان
  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد
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  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

 المريض
  ال يوجد

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

القتصاد في 
 استهالك الماء

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
من ثمار  الثالثة

 اإليمان
  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

 المريض
  يوجدال 

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

استخدام أساليب 
 الري الصحيحة

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
من ثمار  الثالثة

 اإليمان
  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
  ال يوجد كله خير

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

 المريض
  ال يوجد

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة
  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
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الهتمام بزراعة 
 النباتات واألزهار

من ثمار  الثالثة
 اإليمان

  ال يوجد

المؤمن أمره  الثالثة
 كله خير

  ال يوجد

سنن  السادسة
المسجد 
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
زيارة  السادسة

 المريض
  ال يوجد

  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

 

 البعد الثالث/ المهارات الحياتية العلمية وتشمل:

 الصفحة الفقرة عنوان الدرس الوحدة المهارة

حل 
 المشكالت

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

 الثالثة
المؤمن أمره كله 

 خير

الصبر ال يعني االستسالم والضعف أمام  -
 المشكالت

ان المسلم مطالب بالعمل على ايجاد الحلول  -
 لمشكالته

 رفع األذى والضرر عن نفسه واآلخرين -
 .المريض مثال عليه ان يتداوى -
 والمظلوم عليه أن يعمل على رفع الظلم عنه -
 والفقير عليه أن يسعى لكسب رزقه ورزق عياله -

37 

 السادسة
سنن المسجد 

 وآدابه
  ال يوجد

نشر العلم النافع وحسن مناقشته للوصول  - الكالم الطيب السادسة
 74 إلى الصواب فيه

  ال يوجد زيارة المريض السادسة
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  يوجد ال شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

التفكير 
 الناقد

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

 الثالثة
المؤمن أمره كله 

 خير

اذا جاءت نتائج جهوده على غير ما يحب  -
 وال يقنط من رحمة اهلل يصبر،ويتمنى فإنه 

 ويرضى بما قدر له –تعالى  –
37 

 الثالثة
سنن المسجد 

 وآدابه
  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب الثالثة

  ال يوجد زيارة المريض السادسة

  ال يوجد شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

ممارسة 
التفكير 
 اإلبداعي

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

الصبر ال يعني االستسالم والضعف أمام  -
بل إن المسلم مطالب بالعمل على ايجاد  المشكالت،

 الحلول لمشكالته
37 

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة

  ال يوجد زيارة المريض السادسة

  ال يوجد شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة
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 إدارة الوقت

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

 71 الحضور إلى المسجد مبكراً  -

 الكالم الطيب السادسة
باالبتعاد عن الكالم  الوقت،المحافظة على  -

 الذي ال فائدة فيه 
75 

 زيارة المريض السادسة

فال يزور  للزيارات،اختيار الوقت المناسب  -
 وراحته.المريض في أوقات نومه 

ت زاره في األوقااذا كان المريض في المستشفى  -
 .المحددة للزيارة

 تهحرصًا على راح طويلة،عدم المكوث عنده لفترة  -

77 

 80 فيستفيد من وقته - شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

 صنع القرار

 تجنب األمر بالمنكر والشر - المسلم الحق الثالثة
 تجنب الكذب وشهادة الزور -

29 

 الثالثة

 من ثمار اإليمان

ال ينطق إال بالحق وبما يعود عليه وعلى المجتمع  -
 والفائدة.بالمنفعة 

 –تعالى  –حفظ لسانه وشغله بذكر اهلل  إذا -
 واستخدمه في قول الخير وكفه عن الشر

 ف رسول اهللفذهب إلى أهله فقال المرأته ضي -
 صلى اهلل عليه وسلم ( ال تدخريه شيئاً )
طفئ وتعالي فأ فنوميهم،فإذا أراد الصبية العشاء  -

 السراج، ونطوي بطوننا الليلة

32 
 

32 
 

34 
 

34 

 الثالثة

المؤمن أمره كله 
 خير

يصبر على الشدائد والمحن يشكر اهلل عند  -
 المسرات والنعم

الى سبحانه وتع –المؤمن يصبر على ابتالء اهلل  -
و أ عليه،أو وفاة عزيز  الفقر،له بالمرض أو  –

 خسارة مالية وال ييأس من رحمة اهلل
 المظلوم عليه أن يسعى لكسب رزقه ورزق عياله -

36 
 

37 
 
 

37 
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 فإنه يحب،ائج جهوده على غير ما إذا جاءت نت -
 يصبر

 السادسة

سنن المسجد 
 وآدابه

أول عمل قام به رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم  -
( عند وصوله المدينة المنورة هو بناء المسجد النبوي 

 الشريف .
 أن يأتي المسلم إلى المسجد نظيف الجسم والثياب -
 اليمنىالدخول إلى المسجد بالرجل  -
والجلوس في أول  مبكرًا،الحضور إلى المسجد  -

 مكان خال  
 الخروج من المسجد بالرجل اليسرى -

70 
 

70 
 

71 
 

71 

 السادسة
 الكالم الطيب

 ونتجنب الكالم الطيب،أن تتكلم بالكالم  -
 السيء البذيء

73 

 السادسة

 77 اختيار الوقت المناسب للزيارة - زيارة المريض

 السادسة

 النعمشكر 

 ينفق من ماله في سبيل اهلل -
 يستغل صحته وقوته في طاعة اهلل وعبادته -
ويساعد الفقراء  اهلل،يعلم الناس مما علمه  -

 والمحتاجين .

80 

 السادسة

 تحريم الغش

 هذه أول المعلبات التي أبيعها مزورة -
لقد حصل مع سعيد تسمم يبدو أنه تناول طعامًا  -

 فاسداً 
 .الطمع بصره وصار همه جمع المالى لقد اعم -
لو استحضر هؤالء الناس رقابة اهلل ألتقنوا أعمالهم  -

 حتى يبارك اهلل لهم فيها.
قنا ويقع على عات سعيد،صور الغش كثيرة يا ابا  -

 حمل كبير في محاربتها
فإن  يغش،واجبنا كأفراد أن ننصح ونحذر من  -

ه ونقاطع غشاش،أصر على غشه نبين للناس أنه 
 معه.فال نتعامل 

 صالحيتها.عليك التأكد من تاريخ  -

82 
 

83 
 

84 
 

84 
 

80 
85 
80 
 

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
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القدرة على 
التخطيط 
 السليم

 من ثمار اإليمان الثالثة
فعليه أسن يسكت ويصمت حتى ال يقع في  -

 الشر
29 

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

 يتداوىالمريض عليه أن  -
 المظلوم عليه أن يعمل على رفع الظلم عنه -
 ياله.عالفقير عليه أن يسعى لكسب رزقه ورزق  -

37 

 السادسة

سنن المسجد 
 وآدابه

 (أول عمل قام به رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم -
 إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد النبوي الشريف

 االستماع إلى دروس العلم -
والجلوس في أول  مبكرًا،الحضور إلى المسجد  -

 مكان خال  
 أن يصلي ركعتي تحية المسجد قبل جلوسه -

70 
 

70 
 

71 
 

71 
 السادسة

 الكالم الطيب

ونتجنب الكالم السيء  الطيب،ان نتكلم الكالم  -
 .البذيء الذي يضر اآلخرين ويؤذيهم

المحافظة على الوقت باالبتعاد عن الكالم الذي  -
 فائدة فيهال 

73 
 

70 

 السادسة

 زيارة المريض

أوقات  فال يزوره في للزيارة،اختيار الوقت المناسب  -
 نومه وراحته

ذا كان المريض في المستشفى زاره في األوقات  - وا 
 المحددة للزيارة

77 

 السادسة
 شكر النعم

 يوظف المسلم نعم اهلل عليه في الخير -
 ينفق من ماله في سبيل اهلل -
 يعلم الناس مما علمه اهلل تعالى -

80 

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

القدرة على 
التعليم 
 المستمر

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة

  ال يوجد زيارة المريض السادسة
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 80 .يعلم الناس مما علمه اهلل تعالى - شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

جمع 
 المعلومات

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

الدعوة 
لكسب 
 التأييد

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
 كله المؤمن أمره الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
  ال يوجد وآدابه

 الدعوة إلى اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة - الكالم الطيب السادسة
 نصح اآلخرين بالكالم الطيب المهذب -
 .مات المهذبة في التحدث إلى الناساستعمال الكل -

74 

  ال يوجد زيارة المريض السادسة

  ال يوجد شكر النعم السادسة

  ال يوجد تحريم الغش السادسة

توجهات 
اآلخرين 

عند وجود 

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

 ادته،عبيكون شكر المسلم على نعمه باإلقبال على 
 36 وااللتزام بأوامره وأحكامه
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الحافز 
 المؤثر

سنن المسجد  السادسة
  ال يوجد وآدابه

وحسن مناقشته للوصول إلى  النافع،نشر العلم  - الكالم الطيب السادسة
 الصواب فيه.

استخدام الكلمات الطيبة في اإلصالح بين  -
وتجعلهم  قلوبهم،بحيث تقرب  المتخاصمين،

 يتسامحون فيما بينهم

74 

قة في وبث روح الث بالشفاء،تبشير المريض  - زيارة المريض السادسة
 نفسه.

77 

 يكثر المسلم من ترداد عبارات الحمد والشكر هلل. - شكر النعم السادسة
 يوظف المسلم نعم اهلل عليه في الخير. -
 ينفق من ماله في سبيل اهلل. -
 يستغل صحته وقوته في طاعة اهلل وعبادته. -
 يعلم الناس مما علمه اهلل. -
 والمحتاجينيساعد الفقراء  -

80 

لو استحضر هؤالء الناس رقابة اهلل ألتقنوا أعمالهم  تحريم الغش السادسة
 حتى يبارك اهلل لهم فيها.

84 

مهارات 
التحليل 
المتعلقة 

 بتأثير القيم
والتجاهات 

 الذاتية

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

 كلهالمؤمن أمره  الثالثة
 خير

إن المسلم مطالب بالعمل على إيجاد  -
ورفع الضرر واألذى  لمشكالته،الحلول 

 واآلخرين.عن نفسه 
37 

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

وأن نتجنب الكالم السيء  الطيب،نتكلم بالكالم  الكالم الطيب السادسة
 .البذيء الذي يضر اآلخرين ويؤذيهم

85 

  ال يوجد المريضزيارة  السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
أفراد واجبنا ك سعيد،صور الغش كثيرة يا أبا  - تحريم الغش السادسة

فإن أصر  يغش،أن ننصح ونحذر من 
 على غشه يبين للناس أنه غشاش.

85 

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
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 إدراك
 العالقات

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

 

 البعد الرابع/ المهارات الحياتية الصحية وتشمل:

 الصفحة الفقرة عنوان الدرس الوحدة المهارة

العناية 
بالصحة 
 العامة

هم واالعتداء علي إليهم،تجنب ايذاء الناس واالساءة  - المسلم الحق الثالثة
 29 بالقتل والجرح والضرب.

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

 37 المريض عليه أن يتداوى.-

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

 70 أن يأتي المسلم إلى المسجد نظيف الجسم والثياب.-

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة

 تحريم الغش السادسة
ى ال حت صالحيتها،عليك التأكد من تاريخ  -

 يتكرر معك مثل هذا التسمم.
85 

الهتمام 
بالوقاية من 

 األمراض

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

  ال يوجد

 الثالثة
سنن المسجد 

 وآدابه
  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب الثالثة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
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  يوجدال  شكر النعم السادسة

 تحريم الغش السادسة

ولكن عليك في المرة  ،سعيدأرجو لك الشفاء يا  -
 ويقظة.القادمة ان تكون أكثر انتباهًا 

تكرر ال يحتى  صالحيتها،عليك التأكد من تاريخ  -
 .معك مثل هذا التسمم

85 

الهتمام 
بالفحص 
الطبي 
 الدوري

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد اإليمانمن ثمار  الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

  ال يوجد

 السادسة
سنن المسجد 

 وآدابه
  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

زيارة 
الطبيب عند 

الشعور 
 باأللم

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

 37 .تداوىفالمريض مثاًل عليه ان ي -

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة

 تحريم الغش السادسة
موت آه بطني آه بطني آه معدتي أكاد أ -

 .أنقذوني أحضروا لي الطبيب
83 

العناية 
بالصحة 
 الغذائية

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد
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  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
 السادسة

 تحريم الغش
 ؟طعام الذي تناولته اليوم يا سعيدما ال -
هذه العلبة هي سبب مرضك وتسمم جسمك  -

 يا سعيد.

83 
 

84 

غسل 
الفواكه 

والخضروات 
 قبل أكلها

  يوجدال  المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

المحافظة 
نظافة على 
 الجسم

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

أن يأتي المسلم إلى المسجد نظيف الجسم  -
 والثياب.

 

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

غسل 
األيدي قبل 
 األكل وبعده

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
  ال يوجد وآدابه
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  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

المحافظة 
 على الحياة

 إليهم،تجنب ايذاء الناس واالساءة  - المسلم الحق الثالثة
 واالعتداء عليهم بالقتل والجرح والضرب.

29 

  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
 رفع األذى والضرر عن نفسه واآلخرين. -
 المريض مثاًل عليه أن يتداوى. -

37 

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
 السادسة

 تحريم الغش

آه معدتي أكاد أموت آه بطني آه بطني  -
 أنقذوني أحضروا لي الطبيب.

هذه العلبة هي سبب مرضك وتسمم جسمك  -
 يا سعيد.

. كما حصل معك أولها يا سعيد األضرار الصحية
 نتيجة البائع في المعلبات.
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ممارسة 
الرياضة 
للمحافظة 
 على الجسم

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد اإليمانمن ثمار  الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

الحذر حين 
استخدام 

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
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األدوات 
والجهزة 
 المنزلية

المؤمن أمره كله  الثالثة
 خير

  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

الجلوس 
بطريقة 
صحيحة 
أثناء 
 المذاكرة

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  يوجدال  زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

البتعاد عن 
التلفاز 
لمسافة 
محددة 

للمحافظة 
 على العينين

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  يوجدال 

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

الجلوس في 
وضع قائم 
أثناء تناول 

 الطعام

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
 كلهالمؤمن أمره  الثالثة

  ال يوجد خير
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سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

تجنب 
الحركات 

العنيفة بعد 
 األكل

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد اإليمانمن ثمار  الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

  ال يوجد خير

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

مضغ 
 الطعام جيداا 

  يوجد ال المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة

تنظيم أوقات 
 الطعام

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

  ال يوجد
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  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد الغشتحريم  السادسة

الهتمام 
بقراءة تاريخ 

صالحية 
انتهاء 

المعلبات 
 الغذائية

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
  ال يوجد وآدابه

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد المريض زيارة السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
 السادسة

 تحريم الغش

كرر حتى ال يتعليك التأكد من تاريخ صالحيتها  -
 .معك مثل هذا التسمم

ة والعصائر ظاهر  الغذائية،ظاهرة الغش في المواد  -
 .خطيرة

85 
 

84 

الهتمام 
بنظافة 
 المالبس

  ال يوجد المسلم الحق الثالثة
  ال يوجد من ثمار اإليمان الثالثة
المؤمن أمره كله  الثالثة

 خير
  ال يوجد

سنن المسجد  السادسة
 وآدابه

أن يأتي المسلم إلى المسجد نظيف الجسم  -
 70 والثياب.

  ال يوجد الكالم الطيب السادسة
  ال يوجد زيارة المريض السادسة
  ال يوجد شكر النعم السادسة
  ال يوجد تحريم الغش السادسة
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 (6لحق رقم)م

 خطاب تحكيم اختبار المهارات الحياتية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 غــزة  –الجـــامعـــة اإلســـالمية 
 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا 

 كـــــليــــــة الـتــــربيـــــــة 
 قســــــم المــناهــج وطـــرق التدريـــس 

 
 .ورعاهحفظــه اهلل      .......................................... السيـــد الدكتــــور األستـــــاذ/

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 .األساسيتحكيم اختبار المهارات الحياتية للصف الخامس  الموضوع:

 اتيجيــة استر  فأثــر توظيــ": بعنـــوانبإجراء بحث تربوي  تقــوم الباحثــة/ ماجــدة موســى الخـالــدي
( في مبحث التربية اإلسالمية علي تنمية بعض المهارات الحياتية لدى شارك–زاوج–اكتب-فكر)

 طالب الصف الخامس األساسي".
 .كلية التربية بالجامعة اإلسالميةوذلك للحصول علي درجة الماجستير من 

 :ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيثلذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا الختبار في 
 صياغة عبارات االختبار. -
 .مطابقته للمنهاج -
 مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار. -
 ، ما تراه مناسبًا.اإلضافة-الحذفمكانية إ -

 .يجعله في ميزان حسناتكمز وجل أن شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعين المولى ع
 

 الباحثة /
 ماجدة موسى الخالدي  

 

 مكان العمل المؤهل اسم المحكم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (7ملحق رقم )

 الصورة األولية لختبار المهارات الحياتية للصف الخامس األساسي  
 ........................... الشعبة:         ....................................   اسم الطالب:

      

 أرجو منك قراءة التعليمات التالية قبل الجابة عن فقرات الختبار: عزيزي الطالب:

 ( سؤال، ويتكون من ست صفحات.40يتضمن االختبار ) .1
 دقيقة. 40زمن اإلجابة عن االختبار  .2
 االجابة الصحيحة.اقرأ كل سؤال بدقة، وأجب عنه بوضع دائرة حول حرف  .3

 :مثال يوضح طريقة الجابة

 شاهدت زميل لك يمزق الوسائل التعليمية في الفصل الدراسي، فكيف تتصرف؟

 أساعده-أخبر والدي                                               ب-أ

 أبتعد عنه-أنصحه بأهمية الوسائل العلمية                          د-ج

 

 .ا االختبار ألجل الدراسة فقط وليس له عالقة بدرجات الطالب في المدرسةهذ/ مالحظة
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 :ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة
 سمعت زميلك يتلفظ بألفاظ بذيئة، فإنك: إذا.1

 أ. تتشاجر معه وتضربه                                         ب. تتركه وال تفعل شيئا   

 ج. تنصحه بعدم التلفظ بهذه األلفاظ                           د. ترد عليه بألفاظ مماثلة 

 :هم يستهزئون بغيرهم ويسخرون منهم، فإنك.جلست مع زمالٍء لك، فإذا ب2

 ب. تنصحهم بالتوقف عن ذلك                              أ. تشاركهم االستهزاء والسخرية 

 د. تصمت وال تفعل شيئاً                               س معهم    ج. تقاطعهم وال تجل

 ، فإنك:باب المدرسة ىيلقون القاذورات علشاهدت أطفالا  إذا.3

 ب. ال تهتم وتتركهم                           أ. تخبر معلمك أو مدير المدرسة 

 د. تنصحهم بعدم فعل ذلك                           ج. تضربهم                      

 . لكي تقنع زمالءك بترك الكذب وشهادة الزور، فإنك:4

ب. تعرض لهم أفالمًا تجعلهم            أ. تذكر لهم آيات قرآنية تبين جزاء من يفعل ذلك 
 يبتعدون عن هذا التصرف.

 د. كل ما سبق                 .ج. تحكي لهم قصصًا تبين عظم هذا الذنب

 :ع زميل لك ل يتكلم بالخير، فإنكجلست م.5

 .ب. تنصحه بأن يتكلم بكالم طيب                                   .مهأ. تتغاضى عن كال

 .د. تتركه وال تجلس معه                                          .ج. تتشاجر معه

 :.أبو سمير رجل فقير وجار لعائلتك، جاء يطلب المساعدة، فإنك6

 ب. تطرده وال تجيبه                                          .أ. تساعده بالعمل أو المال

 ج(.+  )بد.                          عدة.المساج. ال تبدي أية رغبة في  

 :.إكرام الضيوف يكون في7

         .ب. محادثتهم بكالم طيب                                      بهم.أ. استقبالهم والترحيب 
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 د. كل ما سبق                                    .ج. تقديم الطعام والشراب لهم

 . .تستطيع أن تحفظ لسانك بأن :8

         .ل الخيرب. تستخدمه في قو                                             .أ. تشغله بذكر اهلل

 .د. كل ما سبق                                       .ج. تكفه عن قول الشر

 :. من صور إزعاج الجيران9

 .التشويش عليه باألصوات المرتفعة ب. عدم          .أ. رفع مكبرات الصوت إلى وقت متأخر

 ال شيء مما سبق.د.                           .ج. مشاركته في أفراحه وأحزانه

 :عندما يشعر زمالؤك بالملل، فإنك .10

أ. تفكر وتخطط للقيام برحلة                                      ب. تقنعهم بالجلوس في 
 البيت مع األهل.

 أ + ج(.د. )                    ج. تذهب لتلعب بألعاب الكمبيوتر معهم     

 فإنك:.حدثت مشكلة بين زميلين لك، 11

          .ب. تبتعد وال تتدخل                .هم وتحل المشكلة وتقنعهم بالصلحأ. تجلس مع

 (د. )أ + ج                                                .ج. تبلغ المدير 

 :.إذا زارك زميلك في وقت الغذاء، فإنك12

 .. تقدم له العصير المعلبب                .. تقدم له طعام الغذاء غير الصحيأ

 .د. تقدم له طعام الغذاء الصحي والعصير الطازج                         .ج. ال تقدم له شيئاً 

 

 . شكر النعم يكون ِبـــــ:13

     .ب. االبتعاد عن كل ما نهى اهلل عنه         .أ. اإلقبال على طاعة اهلل وااللتزام بأوامره

 د. كل ما سبق                                         .ج. حسن تربية األوالد
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 :. رجل أعطاه اهلل مالا كثيراا، فإنك تنصحه بأن14

 ب. يتصدق بجزء من ماله للفقراء والمحتاجين.                  .أ. يخبئ المال حتى ال ينقص

 (د. )ب + ج                    .ج. يشغل المال في مشاريع أخرى حتى يزيد

 :سبحانه، برأيك صبر المؤمن يكون بـِــــ –ن يصبر على ابتالء اهلل . المؤم15

 .ب. العمل على إيجاد الحلول لمشكالته        .أ. االستسالم والضعف أمام المشكالت

 بقد. ال شيء مما س                            .ج. إبقاء األذى والضرر على نفسه

 ، أن اهلل سبحانه:ء المؤمن الذي يشكر ربه على نعمه. جزا16

 .ب. يزيد من نعمه في الحياة الدنيا                                  .أ. يرضى عنه

 د. كل مما سبق          .ج. يهيئ له من األجر العظيم والنعيم الدائم في الجنة

 :، فإن واجبك أنزميل لك. إذا تهدم بيت 17

 .ب. تنصحه بالذهاب إلى األماكن العامة          .تدعوه ليسكن معك حتى يجد مسكنا أ.

 .د. ليس لك عالقة بذلك                    .ج. تكلم والدك ليجمع لهم التبرعات

 :، فالمطلوب منكإذا رسبت في أحد المواد الدراسية. 18

 ب. تذاكر وتجتهد من جديد   أ. تغش في االمتحان                                  

 ج. تبحث عن عمل أو مهنة                            د. تجلس في البيت وتنقطع عن الدراسة

 :نه يشكر اهلل على نعمة العلم بأنفإ . سعيد تلميذ متفوق ومتميز19

 .ب. يخطط لمستقبله بأن يطور وينمي نفسه              .أ. يفيد زمالءه من علمه ويعلمهم

 د. )أ + ب(                                     .ج. يحتفظ بعلمه لنفسه

 :فإنك تنصحه بأن ،. إذا أصيب أخوك بمرض ما20

 .ب. يتداوى عند الطبيب ويتعالج              .أ. يستسلم للمرض ويجلس في البيت

 د. )ب + ج(           .ج. يصبر ويضع الحلول للمشكلة وال ييأس من رحمة اهلل
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 :عندما تذهب للمسجد فإنك تحرص على. 21

 .ب. الدخول بالرجل اليسرى                                 .أ. الدخول بالرجل اليمنى

 .د. التحدث مع اآلخرين                                   .ج. العبث بأثاث المسجد

 :. أردت أن تخرج من المسجد، فإنك22

      .ب. تخرج بالرجل اليسرى                                 .. تخرج بالرجل اليمنىأ 

 (د. )ب + ج                    .ج. تدعو بدعاء الخروج من المسجد

ذ بجانبك صديق تفوح منه رائحة بصل، فإنك المسجد لتصلي جماعة ى. إذا جئت إل23 ، وا 
 تنصحه بأن:

جماعة                 ب. يصلي في بيته منفردًا حتى ال يؤذي  أ. يستمر ويصلي في المسجد
 غيره

 ج. يصلي في ركن لوحده في المسجد                 د. ال شيء مما سبق

وهذا  ،ه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( عند وصوله المدينة بناء المسجد. أول عمل قام ب24
 :دل علىي

 .ب. أهمية المسجد ومكانته عند المسلمين                                  .أ. التخطيط الجيد

 .د. كل مما سبق               .نج. أهمية الصالة في حياة المسلمي

 :ع والديك في أمر مهم، فإنك تتحدثأردت أن تتحدث م-25

      أ. بصوت عال                                        ب. بصوت هادئ            

 (د. )أ + ج                           ج. بصوت كله صراخ   

 :أنعم اهلل عليك بنعمة النطق، فإنك تشكر اهلل على هذه النعمة بأن-26

 .ب. تتجنب الكالم السيء البذيء                            .أ. تتكلم بالكالم الطيب

 د. كل مما سبق                    .ج. تردد عبارات الحمد والشكر
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 :أيت زمالءك يخربون مقاعد الدراسة، فإنك. ر 27

 .ب. توبخهم بصوت عال         .الم طيب للمحافظة على أثاث الفصلأ. تنصحهم بك

 .د. تلتزم الصمت وتسكت                                           .ج. تشكوهم للمعلم

 :تك، فإنك تستغله فيتريد أن تحافظ على وق-28

 ب. اللعب                                           أ. النوم                           

 د. الكالم المفيد                          ج. مشاهدة التلفاز                  

 . علمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آداب عند زيارة المريض، منها:29

 ب. تطيل الزيارة                                            أ. تدعو له بالشفاء             

 ج. تذكره بالمرض                                          د. تعبث بأدواته الخاصة

 . أمرنا اهلل سبحانه وتعالى بزيارة المريض ِلـــــ:30

 .ب. نذكره بالثواب الجزيل الذي أعده اهلل للصابرين              .أ. نطمئن عليه ونخفف عنه

 د. كل ما سبق              .ج. نرفع من معنوياته ونشجعه على تحمل المرض

 هو: ،وقت المناسب لزيارة زميلك المريض. ال31

                .ب. وقت تناول طعام الغذاء                                   .أ. وقت نومه وراحته

 (د. )أ+ ب                                .ج. الوقت المحدد للزيارة

 . ذهبت مع زمالئك لزيارة مريض في المستشفى وشربتم العصير، فإنك تلقي بعلبة العصير:32

 أ. تحت سرير المريض                                       ب. في سلة المهمالت               

 ج. من الشباك                                                د. بجانب المريض

 . أردت أن تشكر ربك على نعمه بلسانك، فإنك:33

 ب. تنفق المال في سبيل اهلل                              .أ. تردد عبارات الحمد والشكر

 د. )ب + ج(                                    .ج. تشعر بفضل اهلل عليك
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 . عدم إنفاق اإلنسان على أبنائه، يسمى:34

 ب. نكران النعم                                               .أ. شكر اهلل على نعمه

 .ج. ليس مهمًا أن ينفق على أبنائه                              ج. تبذير األموال            

 ، فإنك:قام أحد الطالب بكسر أغصان شجرة . أثناء الستراحة35

 ب. تشاركه فعلته                 .أ. تبين له أنها نعمة يجب المحافظة عليها

 د. تسكت وال تفعل شيئاً                    ج. تبلغ المدير أو المرشد               

 الصوت الجميل، يحتاج. حصلت على دورة عليا في أحكام التجويد، وأنعم اهلل عليك بنعمة 36
 زمالؤك ليتفهموا هذه األحكام، فإنك:

 .ب. تبلغهم أنه ليس عندك وقت للتعليم                            .أ. تعلمهم مما علمك اهلل

 د. )ب + ج(                            .ج. تبلغهم أن هذا دور المعلم

 فإن هذا يسبب: . إذا قام بائع بإنقاص الوزن،37

 ب. حب ومودة                                      . كراهية وبغضاء      أ

 (د. )أ + ج                             ج. شجار ونزاع       

 . اشتريت علبة معلبات وبعد فتحها شعرت أن رائحتها كريهة، فإنك:38

 ب. تبين له أنه غشاش وترجعها له                             أ. تنصح وتحذر البائع

 د. أي واحدة مما سبق صحيحة                      ج. تقاطعه وال تتعامل معه   

 . اللتزام بقوانين وأنظمة المدرسة من صور:39

 ب. إهمال العمل                        أ. إتقان العمل              

 د. ليس مما سبق                          ج. الرقابة الخارجية       

 :. الغش في المتحان40

 أ. حرام                                                    ب. جائز

 ج. مستحب                                                 د. مكروه



200 
 

 (8ملحق رقم )

 األساسيختبار المهارات الحياتية للصف الخامس الصورة النهائية ل
 .         الشعبة: .........                           اسم الطالب: ...............  

 عزيزي الطالب:

 أرجو منك قراءة التعليمات التالية قبل الجابة عن فقرات الختبار:

 صفحات. خمس( سؤال، ويتكون من 34يتضمن االختبار ) .4
 دقيقة. 40زمن اإلجابة عن االختبار  .5
 وأجب عنه بوضع دائرة حول حرف االجابة الصحيحة. بدقة،اقرأ كل سؤال  .6

 :مثال يوضح طريقة الجابة

 شاهدت زميل لك يمزق الوسائل التعليمية في الفصل الدراسي، فكيف تتصرف؟

 أساعده-ب           أخبر والدي                                 -أ

 أبتعد عنه-د                .            بأهمية الوسائل التعليمية أنصحه-ج  

 

 

 

 / هذا االختبار ألجل الدراسة فقط وليس له عالقة بدرجات الطالب في المدرسة.مالحظة
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 :ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة

 جلست مع زمالء لك، فإذا بهم يستهزئون بغيرهم ويسخرون منهم، فإنك: .1
 ج. تشاركهم االستهزاء والسخرية.تنصحهم بالتوقف عن ذلك.           -أ

 .           د. تسكت وال تفعل شيئا.تقاطعهم وال تجلس معهم -ب

 ذا شاهدت أطفال يلقون القاذورات على باب المدرسة، فإنك:إ .2
 ال تهتم وتتركهم.-بتخبر معلمك ومدير المدرسة.       -أ

 تنصحهم بعدم فعل ذلك.-دتتشاجر معهم.                     -ج

 لكي تقنع زمالءك بترك الكذب وشهادة الزور، فإنك: .3
دون تعرض لهم أفالم تجعلهم يبتع-ب   .ات قرآنية تبين جزاء من يفعل ذلكتذكر لهم آي -أ

 عن هذا التصرف.
 كل ما سبق-د           تحكي لهم قصص تبين عظم هذا الذنب.-ج

 جلست مع زميل لك ل يتكلم بالخير، فإنك:  .4
 تنصحه بأن يتكلم بكالم طيب. -ب               كالمه. تتغاضى عن  -أ

 .تتركه وال تجلس معه -د         .             تشاركه أقواله -ج

 أبو سمير جار لعائلتك ورجل فقير، جاء يطلب المساعدة، فإنك:  .5
 تطرده وال تجيبه. -مال.                ج تساعده بالعمل أو ال -أ
 تدله على من يساعده.-لمساعدة.        دية رغبة في اتبدي أ ال -ب

 : إكرام الضيوف يكون في .6
 محادثتهم بكالم طيب.-قبالهم والترحيب بهم.         باست -أ
 .كل ما سبق-طعام والشراب لهم.            دتقديم ال -ب

 تستطيع أن تحفظ لسانك بأن: .7
 تستخدمه في قول الخير.  -ب    تشغله بذكر اهلل.             -أ

 كل ما سبق. -.           د تتجنب الكالم السيء -ج



202 
 

 يشعر زمالءك بالملل، فإنك: .8
 تذهب لتلعب بألعاب الكمبيوتر معهم. -ج للقيام برحلة.               تفكر وتخطط  -أ
تنصحهم بالجلوس أمام التلفزيون ومشاهدة  -تقنعهم بالجلوس في البيت مع األهل.    د -ب

 المسلسالت.

 زميلين لك، فإنك:حدثت مشكلة بين  .9
 تبتعد وال تتدخل.-بتجلس معهم وتحل المشكلة وتقنعهم بالصلح.   -أ

 )أ+ج(. -دتبلغ المدير.                                  -ج

 إذا زارك زميلك في وقت الغذاء، فإنك:  .10
 تقدم له العصير المعلب. -ب ه طعام الغذاء الصحي .        تقدم ل -أ
 تقدم له طعام الغذاء الصحي والعصير الطازج. -شيًئا.                     د ال تقدم له -ج

 شكر النعم يكون بـ:  .11
 االبتعاد عن كل ما نهى اهلل عنه.  -اإلقبال على طاعة اهلل وااللتزام بأوامره.       ب -أ
 كل ما سبق. -د                    حسن تربية األوالد.           -ج

 سبحانه، برأيك صبر المؤمن يكون بـِ:  –المؤمن يصبر على ابتالء اهلل  .12
 لمشكالته.على ايجاد الحلول  العمل-بعف أمام المشكالت .         االستسالم والض  -أ  

 سبق.ال شيء مما -د  نفسه.                 علىاألذى والضرر  ابقاء-ج

  سبحانه:جزاء المؤمن الذي يشكر ربه على نعمه، فإن اهلل .13
 أ. يرضى عنه.                                        ب. يزيده من نعمه في الحياة الدنيا

 ج. يهيئ له األجر العظيم والنعيم الدائم في الجنة.      د. كل ما سبق.

 تهدم بيت زميل لك، واجبك أن: .14
 أ. تدعوه ليسكن معك حتى يجد مسكنًا.    ب. تنصحه بالذهاب الى األماكن العامة. 

 ج. تكلم والدك ليجمع لهم التبرعات.        د. ليس لك عالقة بذلك.
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 سعيد تلميذ متفوق ومتميز، فإنه يشكر اهلل على نعمة العلم بأن: .15
 بأن يطور وينمي نفسه. أ. يفيد زمالؤه من علمه ويعلمهم.         ب. يخطط لمستقبله

 د. )أ+ب(.            ج. يحتفظ بعلمه لنفسه.       

 أصيب أخيك بمرض ما، فإنك تنصحه بأن: إذا .16
 أ. يستسلم للمرض ويجلس في البيت.           ب. يتداوى عند الطبيب ويتعالج.

 ج. يصبر ويضع الحلول للمشكلة وال ييأس من رحمة اهلل.          د. )ب+ج(.

 ما تذهب للمسجد فإنك تحرص على:عند .17
 ب. المحافظة على نظافة المسجد.                      اليمنى.أ. الدخول بالرجل 

 ج. صالة ركعتين تحية المسجد.                 د. كل ما سبق.

 أردت أن تخرج من المسجد، فإنك: .18
 اليسرى.أ. تخرج بالرجل اليمنى.                   ب. تخرج بالرجل 

 ج. تدعو بدعاء الخروج من المسجد.       د. )ب+ج(.

ذا بجانبك رجل تفوح منه رائحة بصل، فإنك  إذا .19 جئت إلى المسجد لتصلي جماعة، وا 
 تنصحه بأن:

 .في بيته منفردًا حتى ال يؤذي غيره يصلي-ب    ستمر ويصلي في المسجد جماعة.   ي -أ
 ال شيء مما سبق. -د   يصلي في ركن لوحده في المسجد.       -ج   

( عند وصوله المدينة بناء المسجد، ه رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلمأول عمل قام ب .20
 وهذا يدل على:

 أهمية المسجد ومكانته عند المسلمين.-ب ل.                             تخطيط الرسو  -أ
 كل ما سبق.-د               المسلمين.الصالة في حياة  أهمية-ج   

 أردت أن تتحدث مع والديك في أمر مهم، فإنك تتحدث: .21
.           -أ  هادئ. بصوت-ب                 بصوت عال 
 )أ + ج(. -بصوت كله صراخ.                     د -ج    
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 أنعم اهلل عليك بنعمة النطق، فإنك تشكر اهلل على هذه النعمة بأن:  .22
 تتجنب الكالم السيء البذيء. -تتكلم بالكالم الطيب.                 ب -أ
 كل ما سبق. -د        تردد عبارات الحمد والشكر.    -ب

 رأيت زمالءك يخربون مقاعد الدراسة، فإنك : .23
. -ب  تنصحهم بكالم طيب للمحافظة على أثاث الفصل.  -أ  توبخهم بصوت عال 

 تلتزم الصمت وتسكت . -د                           تشكوهم للمعلم .          -ج

 تريد أن تحافظ على وقتك، فإنك تستغله في: .24
 اللعب. -النوم.                                        ب     -أ
 بالكالم المفيد. -التلفاز.                                  د مشاهدة -ج      

 يارة المريض، منها:علمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آداب عند ز  .25
 ب. ال تطيل الزيارة.                  أ. تدعو له بالشفاء.                      

 د. كل ما سبق.                   ج. تطلب منه الدعاء لك.               

 أمرنا اهلل سبحانه وتعالى بزيارة المريض لـ: .26
 بالثواب الجزيل الذي أعده اهلل للصابرين.ب. نذكره  فف عنه.           أ. نطمئن عليه ونخ

 ج. نرفع من معنوياته ونشجعه على تحمل المرض.     د. كل ما سبق.

 مرض زميل لك في المدرسة، المطلوب منك هو: .27
 ب. تختار الوقت المناسب للزيارة. وقت.                       أ. تزوره في أي 

 د. تزوره في وقت نومه وراحته.  ج. ال تزوره.                               

 ذهبت مع زمالئك لزيارة مريض في المستشفى وشربتم العصير، فإنك تلقي بعلبة العصير: .28
 ب. في سلة المهمالت.                أ. تحت سرير المريض.           

 د. بجانب المريض.                ج. من الشباك.                   
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 أردت أن تشكر ربك على نعمه بلسانك، فإنك: .29
 ب. تنفق المال في سبيل اهلل.                أ. تردد عبارات الحمد والشكر.     

 د. )ب + ج(                  ج. تشعر بفضل اهلل عليك.      

 فإنك: أثناء الستراحة قام أحد الطالب بكسر أغصان شجرة .30
 أ. تبين له أنها نعمة يجب المحافظة عليها.                 ب. تشاركه فعلته.

 .                                  د. تسكت وال تفعل شيئًا.والمرشدج. تبلغ المدير 

حصلت على دورة عليا في أحكام التجويد، وأنعم اهلل عليك بنعمة الصوت الجميل، يحتاج  .31
 هذه األحكام، فإنك: زمالؤك ليتفهموا

 أ. تعلمهم مما علمك اهلل.                          ب. تبلغهم أنه ليس عندك وقت للتعليم.

 ج. تبلغهم أن هذا دور المعلم.                     د. )ب + ج(.

 اشتريت علبة معلبات وبعد فتحها شعرت أن رائحتها كريهة، فإنك: .32
 ب. تبين له أنه غشاش وترجعها له.                   تحذر البائع         أ. تنصح و 

 د. أي واحدة مما سبق صحيحة.                   ج. تقاطعه وال تتعامل معه.     

 اللتزام بقوانين وأنظمة المدرسة من صور: .33
 ب. إهمال العمل.                    أ. إتقان العمل.                

 د. ليس مما سبق.                                       ج. الرقابة الخارجية.  

 شعرت بألم في بطنك بعد شرائك طعام مكشوف أمام المدرسة، فإنك: .34
 تتحمل األلم وتصبر. -تذهب للطبيب                        ب -أ

  تخبر والدك عن السبب. -تتشاجر مع البائع                  د -ج
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 (9) ملحـــق رقـــــــم

 مفتاح اإلجابة على اختبار المهارات الحياتية

رقم 
 السؤال

رقم  البدائل
 السؤال

 البدائل

 د ج ب أ د ج ب أ

1 √    18    √ 

2    √ 19  √   

3    √ 20    √ 

4  √   21  √   

5 √    22    √ 

6    √ 23 √    

7    √ 24    √ 

8 √    25    √ 

9 √    26    √ 

10    √ 27  √   

11    √ 28  √   

12  √   29 √    

13    √ 30 √    

14 √    31 √    

15    √ 32    √ 

16    √ 33 √    

17    √ 34 √    
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 (10ملحق رقم )

 الخطط الدراسية وأوراق العمل
             الحديث الشريف                                                                المبحث:

 عدد الحصص: حصة واحدة

 الدرس: المسلم الحق

 أن يكون قادراا على أن: دراسته لهذا الدرسيتوقع من الطالب بعد 

 يقرأ حديث المسلم الحق قراءة صحيحة خالية من األخطاء. .1
 يترجم لراوي الحديث. .2
 يذكر صفات المسلم كما وردت في الحديث الشريف. .3
 التي تصدر عن اللسان. اإلساءة واألذىيذكر أشكال  .4
 طالب يعتدي على زميله بالشتم واأللفاظ البذيئة(.)مثل يبدي رأيه في مواقف متعددة  .5
 يعدد أشكال اإلساءة التي تصدر عن اليد. .6
 يبين جزاء من يحفظ لسانه ويده عن اإلساءة لآلخرين. .7
 يستنتج الفوائد التي تعلمها من الحديث الشريف. .8

 الوسائل والمصادر:

 عمل.أوراق –كراسات الطالب  – ريف تب عليها الحديث الشلوحة ك

 البند الختباري المتطلب األساسي

يعدد بعض األخالق الحميدة التي 
 يدعونا االسالم للتحلي بها.

 أكمل الفراغ بما يناسبه:
سالمية الحميدة التي يدعونا االسالم للتحلي من األخالق اإل

 و .............. بها.............. و ..............

األهداف 
 السلوكية

 التقويم األنشطة والجراءات

 تمهيد
 
 
 

تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة أربعة طالب من -
 مختلفة.مستويات 

 الطالب.تقسيم أفراد المجموعة إلى زوجين من  -
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 1هـ
 
 
 2هـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير توزيع أوراق العمل لكل المجموعات - ، وا 
المزاوجة  –الكتابة  –باألنشطة المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير 

 المشاركة(–
أدت إلى و لمة قصة مشكلة وقعت بين عائلتين التمهيد للدرس وذلك بأن تروي المع -

لتين وأصلحوا بين العائ ،العائلتين ثم تدخلت لجان االصالحمقتل أحد الشباب من 
 ونتج عن الصلح عفوا عن القاتل.

 ؟ماذا فهمنا من القصة
 ؟يه االسالم والوارد في القصةُاذكر الخلق الذي يدعونا إل
 ؟ما رأيك في نتيجة الصلح

 الذي تحب أن تتمثله في حياتك؟ إذن ما الخلق
 .الحق "مكتوبًا على لوحة بخط جميلأعرض حديث " المسلم 

 .رأ المعلمة الحديث قراءة نموذجيةتق
ًا قراءة سليمة دون أخطاء بدء 28يقرأ بعض الطالب الحديث الوارد في الكتاب ص 

 .بالمجيدين
 :مناقشة شفوية

 من راوي الحديث الشريف؟
 اهلل بن عمرو بن العاص.ماذا تعرف عن عبد 

 يقوم طالبين بإجراء حوار يتعرف من خالله الطالب على الراوي.
 3وقراءة الحديث قراءة صامتة لمدة  28تطلب المعلمة من الطالب فتح الكتاب ص

 دقائق.
 ؟دة في الحديثاستخرج الكلمات الصعبة الوار 

 ما مرادف َسِلَم؟
المسلم إال إذا أحب ألخيه ما يحب  استدل بحديث شريف على أنه ال يكتمل إيمان

 لنفسه؟
 أذكر األمور التي ينهانا عنها الحديث الشريف؟

 أذكر صفات المسلم كما وردت في الحديث الشريف؟
 تقويم مرحلي:
 ( على ورقة العمل2حل نشاط )

م يكتب ، ثل منهم بمفرده في السؤال المطروحتطلب المعلمة من الطالب أن يفكر ك-
ة العمل ،ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور ويتشاركا في تحديد إجابته على ورق

االجابة  وقد يعدل أحدهم من إجابته ، وأخيراً يشترك كل زوج مع مجموعته ، ليتناقشوا 
ويتبادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم 

 إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط .
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 3هـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 4هـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4هـ
 
 
 
 5هـ
 
 6هـ
 
 7هـ

سئلة أل، واطلب منه حل أحد اتيار طالب عشوائيًا من كل مجموعةتقييم النشاط باخ -
ن أخطأ التي قامت المجموعة بحلها ، فإن أصاب حصلت مجموعته على الدرجة ، وا 
 خسرت مجموعته الدرجة .

سؤال لالتوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن ا -
 ، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح .واجهتهم نقاط الصعوبة التي

 .ها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيحيعرض المعلم اإلجابة لتثبيت -
 :مناقشة شفوية

 أذكر أشكال اإلساءة التي تصدر عن اللسان؟
 كيف تؤذي غيرك بلسانك؟
 ؟ما المقصود بالغيبة /النميمة

 يصدر عن اللسان؟صف المجتمع الذي يسوده أخالق سيئة وأذى 
رضي اهلل عنه(حينما أخذ رسول اهلل صلى اهلل أذكر الطالب بحديث معاذ بن جبل )

عليه وسلم ، بلسانه وقال لمعاذ :" أمسك عليك هذا ، فقال له معاذ :" إنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به يا نبي اهلل ، فقال له رسول اهلل : ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس 

 وجوههم في النار يوم القيامة إال حصائد ألسنتهم ".على 
 ماذا فهمت من الحديث الشريف؟

 ؟ير الذي يسيء بلسانه إلى اآلخرينما مص
-زاوج–اكتب –( على ورقة العمل بتطبيق استراتيجية )فكر 3يحل الطالب نشاط )

 ( ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاط .شارك
تب إجابته ويك ل منهم بمفرده في السؤال المطروحكيتم الطلب من الطالب أن يفكر -

، ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته ؛ 
نشاط وتدوين م الليتناقشوا مع إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط . يتم تقيي

فقت التي أخويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات  ،درجة كل مجموعة
في االجابة عن السؤال نقاط الصعوبة التي واجهتهم ، وكيفية التفكير للتوصل إلى 

 الحل الصحيح.
 .ها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيحيعرض المعلم اإلجابة لتثبيت -

 :مناقشة شفوية
 كيف يحفظ المسلم يده؟-
 عدد أشكال االساءة واألذى التي تصدر عن اليد؟-
 ؟ر من هذه األمور التي يجب تجنبهاى كل أمأذكر مثااًل عل-
 ما رأيك في طالب يعبث بأثاث المدرسة ويخربه؟-
 لماذا قدم اللسان على اليد في الحديث الشريف؟-
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: " حينما سأل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم ( أذكر للطالب حديث المفلس
قال : له وال متاع ، فصحابته :أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من ال درهم 

إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته 
، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 

 في النار.
 ؟هم من الحديث السابقماذا تف-
 ؟ومية توضح االساءة باليد لآلخرينهات أمثلة من حياتك الي-
 ما مصير من يعتدي على غيره بيده؟-
 ؟حفظ لسانه ويده عن إيذاء اآلخرينبين جزاء من ي-
 ؟مجتمع الذي تسوده األخالق الحسنةكيف يصبح حال ال-

 ماذا تعلمنا من درسنا اليوم؟
 :تقويم ختامي
 على الكتاب )بتطبيق استراتيجية فكر اكتب زاوج شارك(30صحل نشاط 
 على ورقة العمل )بتطبيق استراتيجية فكر اكتب زاوج شارك( (4حل نشاط )

 .معلمة درجات المجموعات في الجدولتدون ال-
، وأحدد المجموعة الفائزة ، مع تقديم كل مجموعة في نهاية الدرسأعلن درجة -

 و معنويًا(التعزيز المناسب )ماديًا أ
 :واجب بيتي

 على دفتر الواجب 30صفحة  6س 5س 1س
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 الموضوع: من ثمار اإليمان

 أن يكون قادراا على أن: دراسته لهذا الدرسبعد  يتوقع من الطالب   

 يقرأ حديث من ثمار اإليمان قراءة سليمة مع مراعاة الضبط. .1
 يترجم لراوي الحديث. .2
 .                           للتحلي بها في الحديث الشريفسول يذكر الصفات التي يدعونا الر  .3
 .                                                          على قول الخير من حياتنا اليوميةيعطي أمثلة  .4
 يذكر صور اإلحسان للجار.  .5
 يبدي رأيه في مواقف متعددة مثل ............. .6
 درسنا اليوم. يستنتج الفائدة التي تعلمها من .7

 الوسائل والمصادر:

 ورقة عمل. – كراسات الطالب  -وسيلة كتب عليها الحديث الشريف -الكتاب المدرسي 

 البنود الختبارية الخبرات السابقة

يذكر بعض األخالق الحسنة التي  -
 يدعونا الحديث الشريف للتحلي بها.

 أكمل الفراغ بما يناسبه:
التي يدعونا االسالم للتحلي سالمية الحسنة من األخالق اإل

 بها .............. و ................
 

األهداف 
 األنشطة واإلجراءات السلوكية

 التقويم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة أربعة طالب من تقسيم الطالب إلى -
 مستويات مختلفة.

 .اد المجموعة إلى زوجين من الطالبتقسيم أفر  -
عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكيرتوزيع أوراق العمل لكل المجموعات -    ، وا 
 اوجةالمز  –الكتابة  –باألنشطة المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير  
 المشاركة(.– 

 "المقدمة"
( الذي كان يؤذي الرسول صلى اهلل عليه للطالب قصة جار الرسول )اليهودي أروي

 وسلم ويضع القمامة أمام بيته.
 ما الخلق الوارد في القصة؟-
 ؟ن القصةإذن ماذا نتعلم م-

 تقويم تمهيدي
 " على ورقة العمل1حل نشاط "
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 القراءة النموذجية
 "مكتوبًا على وسيلة تعليمية بخطأعرض على الطالب حديث "من ثمار اإليمان 

 جميل.
 أقرأ الحديث قراءة نموذجية.

 القراءة الفردية
يقرأ بعض الطالب الحديث قراءة سليمة دون أخطاء، مع مراعاة الضبط بدءًا 

 بالممتازين ثم باقي المستويات.
 من راوي الحديث الشريف؟-
 صحابي الجليل أبي هريرة؟ماذا تعرف عن ال-

 القراءة الصامتة
وقراءة الحديث الشريف قراءة صامتة لمدة  31أطلب من الطالب فتح الكتاب ص

 دقائق. 2-3
 اذكر بعض المفردات الصعبة الواردة في الحديث الشريف؟ -
 يكرم ضيفه( -يصمت( ما مرادف -
 ما الفكرة األساسية التي يدور حولها الحديث الشريف؟ -
الصفات التي يدعونا الرسول للتحلي بها في الحديث أذكر  -

 الشريف؟
 كيف يحفظ المسلم لسانه. -
 ؟عن كل ما يصدر عنه من قول أو فعلهل يحاسب االنسان  -
 دلل بآية قرآنية على ذلك؟ -
 بين جزاء من يحفظ لسانه؟ -
إذا لم يستطع اإلنسان أن يكف لسانه عن قول الشر، ماذا عليه  -

 أن يفعل؟
 تقويم مرحلي:
 ( على ورقة العمل2حل نشاط )

م يكتب ، ثل منهم بمفرده في السؤال المطروحتطلب المعلمة من الطالب أن يفكر ك-
إجابته على ورقة العمل، ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور ويتشاركا في تحديد 

، وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته، ليتناقشوا عدل أحدهم من إجابتهي االجابة وقد
ادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم ويتب

 إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط.
تقييم النشاط باختيار طالب عشوائياً من كل مجموعة، واطلب منه حل أحد األسئلة  -

ن أخطأ  التي قامت المجموعة بحلها، فإن أصاب حصلت مجموعته على الدرجة، وا 
 رت مجموعته الدرجة.خس
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 االجابات
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سؤال لالتوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن ا -
 ، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.نقاط الصعوبة التي واجهتهم

 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -
 ومية؟هات أمثلة على قول الخير من حياتنا الي -
( اركش-زاوج–اكتب –" على ورقة العمل بتطبيق استراتيجية )فكر 3حل نشاط "

 .نحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاطوم
تب ويك ل منهم بمفرده في السؤال المطروحيتم الطلب من الطالب أن يفكر ك-

؛ عتهوأخيراً يشترك كل زوج مع مجمو ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له  إجابته،
نشاط وتدوين درجة يم ال. يتم تقيالوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط تناقشوا مع إعطائهملي

ويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في  ،كل مجموعة
الحل  ، وكيفية التفكير للتوصل إلىالتي واجهتهماالجابة عن السؤال نقاط الصعوبة 

 الصحيح.
 .ها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيحتثبيتيعرض المعلم اإلجابة ل -

 مشهد تمثيلي
ول ل الخير واآلخر يعبر عن قيؤدي طالبان مشهد تمثيلي يعبر فيه أحدهما عن قو 

نال رضا ، حتى يالشرالكف عن  ول الثاني بالسكوت إذا لم يستطع، وينصح األالشر
 اهلل تعالى.

 مناقشة شفوية:
ي صلى اهلل عليه وسلم للتحلما الخلق الثاني الذي دعانا الرسول  -

 به في الحديث الشريف؟
 أذكر صور االحسان للجار؟ -

يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
 سيورثه".

 أقرأ الحديث الشريف السابق؟
 يقرأ بعض الطالب الحديث الشريف.

 ماذا تستنتج من الحديث الشريف السابق؟-
 يحسن المسلم إلى جيرانه األقارب فقط؟هل -
 ما أثر اإلحسان إلى الجار بين المسلمين بعضهم البعض؟-

أقص على الطالب قصة من حياتنا الواقعية تعبر عن إيذاء جيراننا لنا عندما ضيقوا 
 علينا في البناء وفتحوا شبابيك على بيتنا فكانت النتيجة إيذاء لنا.

 بين جزاء من يحسن إلى جاره؟-
 على ورقة العمل )بتطبيق استراتيجية فكر اكتب زاوج شارك( (4حل نشاط )

 مناقشة شفوية:
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 ما الخلق الثالث الذي يدعونا الحديث الشريف إليه؟- 7هـ
 ، ما الدليل على ذلك من السنة.ضيف من أخالق األنبياء والصالحينإكرام ال-
 أذكر بعض صور إكرام الضيف؟-
 إذا جاءك ضيف كيف تستقبله؟-
 بين جزاء من يكرم ضيفه؟ -
 ؟الحديث على المسلمين وفي حياتهم ما أثر تطبيق توجيهات الرسول في هذا -
 ماذا تعلمت واستفدت من درسنا اليوم؟-

 .34أحد الطالب القصة الواردة في الكتاب للمطالعة صيقرأ 
 ؟ما الفرق بين الَجهد والُجهد

 ؟ما مرادف خصاصة
 ؟ما الخلق الوارد في القصة

 يم ختامي:تقو 
 على ورقة العمل )بتطبيق استراتيجية فكر اكتب زاوج شارك( (4حل نشاط )

 .معلمة درجات المجموعات في الجدولتدون ال-
، مع تقديم ئزة، وأحدد المجموعة الفان درجة كل مجموعة في نهاية الدرسأعل-

 التعزيز المناسب )ماديًا أو معنويًا(
 

 واجب بيتي:
 الواجب على دفتر6، 2،3حل سؤال
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 " المؤمن أمره كله خير"

 السلوكية:األهداف 

 يقرأ حديث " المؤمن أمره كله خير " قراءة صحيحة  خالية من األخطاء. -1

 يتعرف على راوي الحديث من خالل المشهد التمثيلي. -2

 -راءالس -الحديث من خالل المناقشة:)عجباً يستنتج معاني المفردات الصعبة  الواردة في  -3
 الضراء ( .

 يذكر صفتي  المؤمن اللتين وردتا في الحديث الشريف وهي )الشكر والصبر(.  -4

 يذكر بعض أسماء األنبياء الذين صبروا على إيذاء أقوامهم لهم . -5

 يستنتج قيمتي الشكر والصبر من خالل الحديث الشريف . -6

 نساني من خالل الحديث الشريف .يستنبط الحق اال -7

 يستنتج  بعض الدروس والعبر المستفادة من الحديث الشريف. -8

 :الوسائل والمصادر

-بطاقات  –أوراق عمل  –الكتاب المدرسي  –لوحة جيوب  –ليها الحديث الشريفلوحة كتب ع
 .صورة

 :اختبار تمهيدي

 " على ورقة العمل كتابيًا  1نشاط " حل

 بما يناسبه:أكمل الفراغ 

 .......و .......... و ........ و ........ و .. ن باهلل ومالئكتهمن أركان اإليمان: اإليما -
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األهداف 
 التقويم األنشطة واإلجراءات السلوكية

 
 
 
 
 
 

 
يقرأ حديث 

"المؤمن أمره كله 
 "خير

صحيحة  قراءة
خالية من 
 األخطاء.
 
 

يتعرف على 
راوي الحديث  

 الشريف.
 
 
 

يستنتج معاني 
المفردات 

الصعبة الواردة 
في الحديث من 

خالل 
-عجباً المناقشة:)

 (الضراء-السراء
 
 
 

تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة أربعة طالب  -
 من مستويات مختلفة.

 .إلى زوجين من الطالباد المجموعة تقسيم أفر  -
عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير توزيع أوراق العمل لكل المجموعات - ، وا 

 –بة الكتا –باألنشطة المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير 
 المشاركة(–المزاوجة 

ط وسيلة تعليمية مكتوبًا بخ تعرض المعلمة حديث "المؤمن أمره كله خير "على
 .جميل

 القراءة النموذجية
 .رأ المعلمة الحديث قراءة نموذجيةتق

 القراءة الفردية
ر" قراءة صحيحة خالية من "المؤمن أمره كله خييقرأ بعض الطالب حديث 

 .مستوياتبالممتازين ثم باقي ال األخطاء بدءاً 
 التعريف بالراوي

 يتعرف الطالب على راوي الحديث من خالل المشهد التمثيلي.
 ؟مسلم( من هو مسلم)رواه 

 (ماذا تعني )رواه مسلم
 القراءة الصامتة

دقيقتين واستخراج الكلمات أطلب من الطالب قراءة الحديث قراءة صامتة مدة 
 .الصعبة

 .(ذاك-الضرَّاء  –السرَّاء  –أعرض الكلمات الصعبة على بطاقات مثل )عجبًا 
ظهار لوحة  معانيها على يتم تفسير معاني الكلمات الصعبة بمشاركة الطالب وا 

 الجيوب.
 ؟ما العالقة بين السراء والضراء

 تقويم بنائي:
 " على ورقة العمل.2يحل الطالب نشاط "

تطلب المعلمة من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال المطروح، ثم -
تشاركا جاور وييكتب إجابته على ورقة العمل، ثم يفكر كل طالب مع زميله الم

وقد يعدل أحدهم من إجابته، وأخيرًا يشترك كل زوج مع  االجابةفي تحديد 
مجموعته، ليتناقشوا ويتبادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي 

 للسؤال المطروح ويتم إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط.
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يذكر صفتي 
المؤمن اللتين 

وردتا في الحديث 
الشريف وهما 
)الشكر 
 والصبر(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دتقييم النشاط باختيار طالب عشوائيًا من كل مجموعة، واطلب منه حل أح -
األسئلة التي قامت المجموعة بحلها، فإن أصاب حصلت مجموعته على الدرجة، 

ن أخطأ خسرت مجموعته الدرجة.  وا 
التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن  -
 حيح.، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصلسؤال نقاط الصعوبة التي واجهتهما
 جابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح.يعرض المعلم اإل -

 شرح الحديث
 يتعرض اإلنسان في حياته ألحداث مختلفة منها ما يسعده ومنها ما يؤلمه.

 عدد بعض النعم التي تسعد اإلنسان؟
 ماذا يفعل المؤمن حين ينعم اهلل عليه بنعم تسعده وتسر ه؟

 ؟عدد بعض االبتالءات التي تؤلم اإلنسان وتؤثر فيه
 كيف يواجه المؤمن هذه االبتالءات واألحداث المؤلمة؟

 إذن أذكر صفتي المؤمن اللتين وردتا في الحديث الشريف؟
 الصبر(ما مضاد كاًل من: )الشكر( )

 كيف يكون أمر المؤمن كله خير؟
 كيف يقابل المؤمن نعم اهلل عليه؟

  ه؟في كل صالة تدل على شكر المسلم ربه على نعم أذكر سورة تقرؤها
 (؟العلم –المال -شكر المؤمن ربه على نعمة )الصحةكيف ي 

 "مشهد تمثيلي" يعبر عن شكر اهلل في السراء.
 بين جزاء من يشكر ربه على نعمه في الدنيا؟

 إستدل بآية قرآنية على ذلك؟
 هل يجازي اهلل المؤمن الشاكر له في الدنيا فقط؟

 ما جزاؤه في اآلخرة؟
 لك؟استدل بآية قرآنية على ذ

 تقويم مرحلي:
 " على ورقة العمل.3حل نشاط "

– اكتب–( على ورقة العمل بتطبيق استراتيجية )فكر 3يحل الطالب نشاط )
 ( ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاط.شارك-زاوج
يكتب و منهم بمفرده في السؤال المطروح  يتم الطلب من الطالب أن يفكر كل-

المجاور له وأخيرًا يشترك كل زوج مع  إجابته، ثم يفكر كل طالب مع زميله
مجموعته؛ ليتناقشوا مع إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط. يتم تقييم النشاط 
وتدوين درجة كل مجموعة، ويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات 
 التي أخفقت في االجابة عن السؤال نقاط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير
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يذكر بعض 
أسماء األنبياء 
الذين صبروا 
على إيذاء 
 أقوامهم لهم.

 
يستنتج قيمتي 
الشكر والصبر 
من خالل 

 الحديث الشريف.
 

 يستنبط الحق
االنساني من 
خالل الحديث 

 .الشريف
 
 

 
بعض يستنتج 

الدروس والعبر 
المستفادة من 
 الحديث الشريف

 للتوصل إلى الحل الصحيح. 
 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -

 إذا أصيب المؤمن بابتالء، ماذا يفعل؟
 ماذا يعني الصبر؟

 (؟خسارة مالية –الفشل  –ى:) المرض إذن كيف يصبر المؤمن عل
 اسة.ر "مشهد تمثيلي" يؤديه بعض الطالب يعبر عن الصبر عند الفشل في الد

 "على ورقة العمل4حل نشاط"
( شارك-زاوج-اكتب-فكرعلى ورقة العمل )بتطبيق استراتيجية  (4حل نشاط )

 ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاط.
يكتب و  ل منهم بمفرده في السؤال المطروحيتم الطلب من الطالب أن يفكر ك-

إجابته، ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له وأخيرًا يشترك كل زوج مع 
مجموعته؛ ليتناقشوا مع إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط. يتم تقييم النشاط 
وتدوين درجة كل مجموعة، ويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات 

فكير ط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التالتي أخفقت في االجابة عن السؤال نقا
 للتوصل إلى الحل الصحيح.

 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -
 الصبر من صفات األنبياء.

 أذكر بعض أسماء األنبياء الذين صبروا على إيذاء أقوامهم لهم؟            
 ى إيذاء أقوامهم لهم؟أذكر بعض أسماء الصحابة الذين صبروا عل

 هل صبر "صهيب الرومي " راوي الحديث على إيذاء الكفار له؟
 صبر شعبنا الفلسطيني على ابتالءات تعرض لها،

 أذكر قصة توضح صبر الفلسطيني لما تعرض له من ابتالءات؟
 استنتج القيم الواردة في الحديث الشريف؟

 
 الشريف؟ ما الحق االنساني الذي تستنبطه من خالل الحديث

 
 ؟اقترح عنوانًا آخر للحديث

 حل تقويم ختامي على ورقة العمل
– اكتب–( على ورقة العمل بتطبيق استراتيجية )فكر 5يحل الطالب نشاط )

 ( ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاط.شارك-زاوج
 لعبة تربوية

 لضرَّاء.اوسيلة رسمت عليها شجرة لها غصنان كتب على أحدهما السرَّاء واآلخر 
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يتم عمل بطاقات كتب على كل واحدة منها بعض النعم واالبتالءات مثل )المرض 
 عزيز(فقد    –األوالد  –الخسارة  –المال  –الفشل  –النجاح–الصحة  –

يأخذ بعض الطالب من كل مجموعة بطاقة ويعلقها على الغصن المناسب لها، 
  ".وت واحد يقولوا " الحمدُ  هللثم يصطف الطالب وبص

 عبر المستفادة من الحديث الشريف؟استنتج الدروس وال
 واجب بيتي:

 39حل أسئلة الكتاب ص
 

 تم بحمد اهلل
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 المبحث: الفكر والتهذيب

 واحدةدد الحصص: حصة ع

 الدرس: سنن المسجد وآدابه

 أن يكون قادراا على أن: بعد دراسته لهذا الدرس وقع من الطالبيت

 يوضح أهمية المسجد ومكانته في حياة المسلمين. -1

 يذكر بعض سنن المسجد وآدابه. -2

 يستدل بآية كريمة تحث على نظافة الجسم والثياب عند الذهاب للمسجد. -3

 يأكل ثوًما أو بصاًل عند ذهابه للمسجد.يبدي رأيه فيمن  -4

 يذكر دعاء دخول المسجد. -5

 يستنتج  الفوائد التي تعلمها من درسنا اليوم. -6

 الوسائل والمصادر:

 .أوراق عمل  –ات الطالب كراس – الكتاب 

 البنود الختبارية الخبرات السابقة

 اهلل عند وصوله يذكر أول عمل قام به رسول -
 .المدينة المنورة

قام به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اذكر أول عمل 
 عند وصوله المدينة المنورة؟

 

األهداف 
 التقويم األنشطة والجراءات السلوكية

 
 
 
 
 
 
 

مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة أربعة طالب من  تقسيم الطالب إلى-
 مستويات مختلفة.

 تقسيم أفراد المجموعة إلى زوجين من الطالب. -
عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير -  توزيع أوراق العمل لكل المجموعات، وا 
 وجة لمزاا –الكتابة  –باألنشطة المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير  
 المشاركة(–
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 1هـ
 
 
 
 2هـ
 3هـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4هـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إذن أول عمل قام به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما وصل المدينة هو بناء 
 المسجد النبوي الشريف، عالم يدل ذلك؟

 وضح أهمية المسجد ومكانته في حياة المسلمين؟-
 ما أثر اجتماع المسلمين في المسجد على أنفسهم؟-
 استدل بحديث شريف على ذلك؟-
 بدءًا بالممتازين؟ 70الطالب الحديث الوارد في الكتاب صيقرأ بعض  -

 حفتهم( – غشيتهم-السكينةما مرادف: )
 ماذا فهمت من الحديث الشريف؟

 إذن ماذا نستنتج من الحديث الشريف؟
 على ورقة العمل (2تقويم مرحلي: يحل الطالب نشاط رقم )

ب ال المطروح، ثم يكتتطلب المعلمة من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤ -
د جاور ويتشاركا في تحديإجابته على ورقة العمل، ثم يفكر كل طالب مع زميله الم

وقد يعدل أحدهم من إجابته، وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته، ليتناقشوا االجابة 
ويتبادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم إعطائهم 

 ت الكافي لتنفيذ هذا النشاط.الوق
تقييم النشاط باختيار طالب عشوائيًا من كل مجموعة، واطلب منه حل أحد األسئلة  -

ن أخطأ  التي قامت المجموعة بحلها، فإن أصاب حصلت مجموعته على الدرجة، وا 
 خسرت مجموعته الدرجة.

سؤال عن ال التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة -
 نقاط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.

 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -
 لمسجد؟اعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آدابًا ال بد من االلتزام بها عند ذهابنا إلى 

 سنن(؟ – )آدابما مرادف 
 سنن المسجد وآدابه؟ اذكر بعض

 استدل بآية كريمة على نظافة الجسم والثياب عند الذهاب للمسجد؟
 ما رأيك فيمن يأكل ثومًا أو بصاًل ويذهب للمسجد؟

 ما الدليل على أنه يجب على من أكل الثوم أو البصل أن يصلي في بيته؟
 تقويم مرحلي:

 ورقة العمل ( على3يحل الطالب نشاط رقم )
 نشاط.( ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ الشارك-زاوج–اكتب –استراتيجية )فكر بتطبيق 

، جابتهإ المطروح ويكتبيتم الطلب من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال -
ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته؛ ليتناقشوا 

ذا النشاط. يتم تقييم النشاط وتدوين درجة كل مع إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ ه
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 5هـ

ويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة  مجموعة،
 عن السؤال نقاط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.

 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -
 ى يحض المسلم إلى المسجد؟مت

 أين يجلس؟
 قبل جلوسه؟ ماذا يفعل المسلم

 ما الدليل على ذلك؟
 على المسلم أال يرفع صوته وال يضحك في المسجد، لماذا؟

 اذكر دعاء الخروج من المسجد؟
 ما أحب األماكن إلى اهلل؟

 ما الدليل على ذلك؟
 ماذا تعلمت من درسنا اليوم؟

 تقويم ختامي:
 ( على ورقة العمل4نشاط رقم ) يحل الطالب

 شارك(-زاوج - اكتب-فكر)بتطبيق استراتيجية 
 تدون المعلمة درجات المجموعات في الجدول.-
أعلن درجة كل مجموعة في نهاية الدرس، وأحدد المجموعة الفائزة، مع تقديم التعزيز -

 المناسب )ماديًا أو معنويًا(
 واجب بيتي:

 واستخرج حديثًا يبين آداب المسجد واكتبه.   ارجع إلى كتاب رياض الصالحين،
 على دفتر الواجب.72حل أسئلة الكتاب ص
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 المبحث: الفكر والتهذيب

 عدد الحصص: حصة واحدة

 الدرس: الكالم الطيب

 أن يكون قادراا على: بعد دراسته لهذا الدرسوقع من الطالب يت

 يذكر مظاهر شكر اهلل على نعمة النطق. .1
 .74يستنتج جزاء عدم حفظ اللسان عن الكالم السيئ من خالل الحديث الوارد في الكتاب ص .2
 المقصود بالكالم الطيب.يوضح  .3
 يذكر بعض صور الكالم الطيب. .4
 يستنتج ثمار الكالم الطيب على الفرد والمجتمع. .5
 يستنتج الدروس المستفادة من درسنا اليوم. .6

 الوسائل والمصادر:

 .أوراق عمل  –ات الطالب كراس – المدرسيالكتاب 

 البنود الختبارية الخبرات السابقة
 اذكر بعض النعم التي أنعم اهلل بها على اإلنسان؟ أنعم اهلل بها على اإلنسان.يذكر بعض النعم التي -

 

األهداف 
 التقويم األنشطة واإلجراءات السلوكية

 
 
 
 
 
 
 
 1ه
 
 

 2هـ    

أربعة طالب من تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة -
 مستويات مختلفة.

 تقسيم أفراد المجموعة إلى زوجين من الطالب. -
عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير باألنشطة  - توزيع أوراق العمل لكل المجموعات، وا 

 مشاركة(ال–المزاوجة  –الكتابة  –المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير 
 أنعم اهلل بها على اإلنسان نعمة النطق.* إذن من النعم التي 

 مناقشة شفوية:
 ما فائدة النطق لإلنسان؟-

 النطق نعمة عظيمة، دلل على ذلك بآية قرآنية؟–عز وجل –عدَّ اهلل 
 كيف نشكر اهلل على نعمة النطق؟-
 هل المسلم مراقب من اهلل تعالى؟-
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 3هـ   
 

 4هـ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 5هـ
 
 
 

 6هـ    
 

 استدل بآية قرآنية على ذلك؟-
 عن القول السيئ؟ بين جزاء من ال يحفظ لسانه-

 تقويم بنائي:
 على ورقة العمل (2يحل الطالب نشاط )

كتب ، ثم يتطلب المعلمة من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال المطروح-
ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور ويتشاركا في تحديد  ،إجابته على ورقة العمل

يشترك كل زوج مع مجموعته، ليتناقشوا االجابة  وقد يعدل أحدهم من إجابته، وأخيرًا 
ويتبادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم إعطائهم 

 الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط.
تقييم النشاط باختيار طالب عشوائيًا من كل مجموعة، واطلب منه حل أحد األسئلة  -

ن أخطأ التي قامت المجموعة بحلها، فإن أص اب حصلت مجموعته على الدرجة، وا 
 خسرت مجموعته الدرجة.

التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن السؤال  -
 نقاط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.

 .يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح -
 قراءة نموذجية. 74أقرأ حديث معاذ بن جبل الوارد في الكتاب ص

 يقرأ الحديث بعض الطالب المجيدين.
 (حصائد ألسنتهم-يكب-ثكلتك  –ما مرادف )مؤاخذون -
 ماذا تستنتج من الحديث السابق؟-
 ما المقصود بالكالم الطيب؟-
 اذكر بعض صور الكالم الطيب؟-

 ( على ورقة العمل3)تقويم بنائي: يحل الطالب نشاط 
( شارك-زاوج–اكتب –( على ورقة العمل بتطبيق استراتيجية )فكر 3يحل الطالب نشاط )

 ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاط.
جابته، إ المطروح ويكتبيتم الطلب من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال -

ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته؛ ليتناقشوا 
مع إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط. يتم تقييم النشاط وتدوين درجة كل مجموعة، 
ويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن السؤال 

 وبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.نقاط الصع
 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -
 بين جزاء من يتكلم بالكالم الطيب؟-
 ما أثر الكالم الطيب على الفرد، المجتمع؟-

 نة.( تالوة متق25-24 )ابراهيم 75أتلو اآلية الواردة في نهاية الدرس ص
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 يتلو بعض الطالب اآلية تالوة صحيحة دون أخطاء.
 الكلمة الطيبة؟–عز وجل –بم شبه اهلل -
 ماذا تعلمت واستفدت من درسنا اليوم؟-

 تقويم ختامي:
 ( على ورقة العمل4يحل الطالب نشاط )

 .نشاطنحهم الوقت الكافي لتنفيذ ال( ومشارك-زاوج–اكتب –بتطبيق استراتيجية )فكر 
 واجب بيت:

 على دفتر الواجب. 3س 2س
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 المبحث: الفكر والتهذيب

 الحصص: حصة واحدة عدد

 الدرس: زيارة المريض

 أن يكون قادراا على أن:  دراسته لهذا الدرسيتوقع من الطالب بعد 

 يذكر حقوق المسلم على المسلم الخمس كما وردت في الحديث الشريف. .1
 يعلل أمر اهلل للمسلمين بزيارة المريض. .2
 يذكر بعض اآلداب التي يستحب مراعاتها عند زيارة المريض. .3
 عند زيارته للمريض.يذكر الدعاء الذي كان يقوله رسولنا الكريم  .4
 يستنتج ما تعلمه من درسنا اليوم. .5

 الوسائل والمصادر:

 أوراق عمل. –كراسات الطالب -كتاب المدرسي ال

 البنود الختبارية الخبرات السابقة
 ماذا تفعل إذا مرض زميل لك؟ - يبين حق زميله عليه إذا مرض. -

 

األهداف 
 التقويم األنشطة واإلجراءات السلوكية

 
 
 
 
 
 
 
 1هـ
 
 
 
 
 2هـ

تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة أربعة طالب من -
 مستويات مختلفة.

 تقسيم أفراد المجموعة إلى زوجين من الطالب. -
عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير  - األنشطة بتوزيع أوراق العمل لكل المجموعات، وا 

 مشاركة(ال–المزاوجة  –الكتابة  –المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير 
أروي للطالب قصة اليهودي جار الرسول الذي كان يؤذيه ويضع القمامة أمام بيته ثم 

 دي.   و علم الرسول أنه مريض، وعاده وزاره في بيته، فكان نتيجة ذلك إسالم ذلك اليه
 حقوق خمس، أذكر هذه الحقوق؟لم على المسلم للمس       

 (1نشاط تمهيدي )
 يحل الطالب نشاط تمهيدي على ورقة العمل.

 إن شاء اهلل اليوم سنتحدث عن أحد هذه الحقوق وهو زيارة المريض.
 مناقشة شفوية:

 لماذا أمرنا اهلل بزيارة المريض؟
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 3هــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4هـ
 
 5هـ 
 
 

 أذكر بعضًا منها؟هناك آداب يستحب أن يراعيها المسلم عند زيارته للمريض، 
 ( على ورقة العمل2تقويم بنائي: يحل الطالب نشاط )

تطلب المعلمة من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال المطروح، ثم يكتب -
مجاور ويتشاركا في تحديد يفكر كل طالب مع زميله ال العمل، ثمإجابته على ورقة 

شترك كل زوج مع مجموعته؛ ليتناقشوا وقد يعدل أحدهم من إجابته، وأخيرًا ي االجابة
ويتبادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم إعطائهم 

 الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط.
تقييم النشاط باختيار طالب عشوائيًا من كل مجموعة، واطلب منه حل أحد األسئلة  -

ن أخطأ التي قامت المجموعة بحلها، فإن أصا ب حصلت مجموعته على الدرجة، وا 
 خسرت مجموعته الدرجة.

التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن السؤال  -
 نقاط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.

 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -
 مناقشة شفوية:

 متى يستحب زيارة المريض؟
 ما رأيك فيمن يزور المريض في أوقات نومه وراحته؟

 ناقش األمور السلبية التي تحدث أثناء زيارة المريض في البيت أو المستشفى؟
 اقترح أمورًا لتجنب األمور السلبية؟
كتب ا–ة )فكر ( على ورقة العمل بتطبيق استراتيجي3تقويم بنائي: يحل الطالب نشاط )

 ( ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاط.شارك-زاوج–
جابته، ويكتب إ ل منهم بمفرده في السؤال المطروحيتم الطلب من الطالب أن يفكر ك-

ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته؛ ليتناقشوا 
 ،كل مجموعة اط وتدوين درجةمع إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط. يتم تقييم النش

ويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن السؤال 
 ط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.نقا
 يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح. -

 مناقشة شفوية:
 أذكر الدعاء الذي كان يقوله الرسول الكريم عند زيارته للمريض؟

 ؟ماذا تستفيد من الحديث الشريف
 ؟اء لنا، لماذاحب أن نطلب من المريض الدعيست

 أذكر ثواب زيارة المريض؟
 ؟يث شريف يبين ثواب من زار مريضاً استدل بحد

 ؟ا أثر زيارة المريض على المسلمينم

مالحظة 
صحة 
 االجابة
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)بتطبيق استراتيجية فكر اكتب  ( على ورقة العمل4تقويم ختامي: يحل الطالب نشاط ) 
 زاوج شارك(

 .معلمة درجات المجموعات في الجدولتدون ال-
، مع تقديم التعزيز مجموعة في نهاية الدرس، وأحدد المجموعة الفائزة ن درجة كلأعل-

 المناسب )ماديًا أو معنويًا(
 ؟تعلمنا واستفدنا من درسنا اليوم ماذا

 مشهد تمثيلي
ن يتحلى ب التي يجب أيؤدي بعض الطالب مشهدًا تمثيليًا يعبر عن زيارة المريض واآلدا

 .لمسلمين وأجره عند اهلل تعالىن ا، وأثر زيارة المريض بيبها الزائر
 :واجب بيتي

 على دفتر الواجب. 78ص 5، 4، 3، 2س 
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 المبحث: الفكر والتهذيب

 عدد الحصص: حصة واحدة

 الدرس: شكر النعم

 أن يكون قادراا على أن:دراسته هذا الدرس يتوقع من الطالب بعد 

 يعدد بعض النعم التي أنعم اهلل بها على اإلنسان. .1
 علينا.–تعالى –يبين واجب المسلم تجاه نعم اهلل  .2
 على شكر المسلم ربه بلسانه.يستدل بحديث شريف  .3
 يبين جزاء من يشكر ربه على نعمه. .4
 يستنتج الفوائد التي تعلمها من درسنا اليوم. .5

 الوسائل والمصادر:

 أوراق عمل. – كراسات الطالب –سي الكتاب المدر 

 البنود الختبارية الخبرات السابقة
يعدد بعض المخلوقات التي خلقها اهلل  -

 تعالى.
 يناسبه: أكمل الفراغ بما

 ....خلوقات التي خلقها اهلل تعالى ..... و.... و..من الم-
 

األهداف 
 التقويم األنشطة واإلجراءات السلوكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1ه

من  تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة أربعة طالب -
 مستويات مختلفة.

 تقسيم أفراد المجموعة إلى زوجين من الطالب. -
عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير باألنشطة  - توزيع أوراق العمل لكل المجموعات، وا 

 مشاركة(ال–المزاوجة  –كتابة ال –المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير 
 كيف كرم اهلل اإلنسان؟

 العقل لإلنسان؟ما فائدة 
 عدد بعض النعم التي أنعم اهلل بها على اإلنسان؟

 ما فائدة النبات لإلنسان؟
 هل يستطيع اإلنسان أن يحصي نعم اهلل عليه؟

ن تعدوا نعمة اهلل ال تحصوها".  " وا 
 ماذا تستنتج من اآلية الكريمة؟
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 3ه
 
 
 
 

 ما هي أعظم نعمة أنعم اهلل بها علينا؟
 اإلسالم هي أعظم نعمة أنعمها اهلل علينا؟استدل بآية على أن نعمة 

 ( على ورقة العمل2تقويم مرحلي: يحل الطالب نشاط )
تطلب المعلمة من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال المطروح، ثم يكتب -

 جاور ويتشاركا في تحديدإجابته على ورقة العمل، ثم يفكر كل طالب مع زميله الم
هم من إجابته، وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته، ليتناقشوا وقد يعدل أحداالجابة 

ويتبادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم إعطائهم 
 الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط.

تقييم النشاط باختيار طالب عشوائيًا من كل مجموعة، واطلب منه حل أحد األسئلة  -
ن أخطأ التي قامت  المجموعة بحلها، فإن أصاب حصلت مجموعته على الدرجة، وا 

 خسرت مجموعته الدرجة.
سؤال لالتوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن ا -

 .التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح ، وكيفيةنقاط الصعوبة التي واجهتهم
 .حيح وقراءتها بشكل صحيحا بشكل صيعرض المعلم اإلجابة لتثبيته -

 .نشاطنحهم الوقت الكافي لتنفيذ ال( ومشارك-زاوج–اكتب –بتطبيق استراتيجية )فكر 
جابته، إ المطروح ويكتبيتم الطلب من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال -

ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته؛ ليتناقشوا 
 ،مجموعة يم النشاط وتدوين درجة كلع إعطائهم الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط. يتم تقيم

سؤال لويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن ا
 ، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.نقاط الصعوبة التي واجهتهم

 شكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح.يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها ب -
 مناقشة شفوية:

 من رازقنا؟
 من المنعم والمتفضل علينا؟

 ما واجب المسلم تجاه النعم التي أنعم اهلل بها علينا؟
 كيف نقابل نعم اهلل علينا؟

 كيف يشكر المسلم ربه على نعمه؟
 كيف يشكر المسلم ربه بقلبه؟
 كيف يشكر المسلم ربه بلسانه؟

 شريف على شكر المسلم ربه بلسانه؟استدل بحديث 
 ما اسم السورة التي نقرؤها في كل صالة وتدل على شكر اهلل على نعمه؟

 ( على ورقة العمل3تقويم كتابي: يحل الطالب نشاط )
 شاط.( ومنحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشارك-زاوج–اكتب –بتطبيق استراتيجية )فكر 
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 5ه
 
 
 
 
 
 
 
 

جابته، ويكتب إمنهم بمفرده في السؤال المطروح  يتم الطلب من الطالب أن يفكر كل-
يتناقشوا ؛ لوأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعتهثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له 

 ،مجموعة يم النشاط وتدوين درجة كل. يتم تقيالوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط مع إعطائهم
سؤال لأخفقت في االجابة عن اويتم التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي 

 ، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.نقاط الصعوبة التي واجهتهم
 .صحيح وقراءتها بشكل صحيح يعرض المعلم اإلجابة لتثبيتها بشكل -

 :مناقشة شفوية
 وضح كيف يشكر المسلم ربه بالعمل؟

 بين جزاء من يشكر ربه؟
 .نا اليومائد التي تعلمتها من درساستنتج الفو 

)بتطبيق استراتيجية فكر اكتب  ( على ورقة العمل4تقويم ختامي: يحل الطالب نشاط )
 زاوج شارك(

 .في الجدول تدون المعلمة درجات المجموعات-
 مع تقديم التعزيز ،ن درجة كل مجموعة في نهاية الدرس، وأحدد المجموعة الفائزةأعل-

 المناسب )ماديًا أو معنويًا(
 ،على دفتر الواجب.3،4، 2حل س واجب بيتي:
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 الفكر والتهذيب  المبحث:

 عدد الحصص: حصة واحدة

  الدرس: تحريم الغش

 األهداف السلوكية:

 يبين حكم الغش في االسالم. -1

 يستدل بحديث شريف على حكم الغش في االسالم. -2

 يعدد أنواع الغش. -3

 يستنتج أثر الغش على األفراد والمجتمع. -4

 يقترح حلواًل لمحاربة الغش. -5

 يستنتج الدروس التي تعلمها من مسرحية تحريم الغش. -6

 الوسائل والمصادر:

 أوراق عمل.– اسات الطالب كر -الكتاب المدرسي 

 البنود الختبارية الخبرات السابقة

يعدد بعض األخالق التي  -
 نهانا عنها االسالم.

 أكمل الفراغ بما يناسبه:
 ..هانا عنها االسالم ......و..........و....من األخالق التي ن

 
 

األهداف 
 التقويم والجراءاتاألنشطة  السلوكية

 
 
 
 
 
 

تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة أربعة طالب من -
 مستويات مختلفة.

 تقسيم أفراد المجموعة إلى زوجين من الطالب. -
عطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير باألنشطة  -  توزيع أوراق العمل لكل المجموعات، وا 

 مشاركة(ال–المزاوجة  –الكتابة  –المعطاة لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية )التفكير 
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 6هـ

أمام  82يؤدي مجموعة من الطالب المسرحية الموجودة في الكتاب المدرسي ص -
 زمالئهم.

 تتحدث عنها المسرحية؟ ما الظاهرة التي-
 ماذا كان التاجر يفعل في البداية؟-
 ؟ لماذا كان التاجر يغش؟بم تصف التاجر من خالل المسرحية-
 إذن ما معنى الغش؟-

 مناقشة شفوية:
 يبين حكم الغش في االسالم؟-
 استدل بحديث شريف يبين حرمة الغش في االسالم؟-
 لماذا حرم االسالم الغش؟-
 ؟عدد أنواع الغش-
 هل إهمال العمل من أنواع الغش؟-
 استدل بحديث شريف على ذلك؟-

 ( على ورقة العمل2تقويم كتابي: يحل الطالب نشاط)
تطلب المعلمة من الطالب أن يفكر كل منهم بمفرده في السؤال المطروح، ثم يكتب 

 جاور ويتشاركا في تحديدإجابته على ورقة العمل، ثم يفكر كل طالب مع زميله الم
، وأخيرًا يشترك كل زوج مع مجموعته؛ ليتناقشوا جابة وقد يعدل أحدهم من إجابتهاال

ويتبادلوا اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم إعطائهم 
 الوقت الكافي لتنفيذ هذا النشاط.

ئلة ألساتقييم النشاط باختيار طالب عشوائيًا من كل مجموعة، واطلب منه حل أحد  -
ن أخطأ التي قامت المجموعة بحلها ، فإن أصاب حصلت مجموعته على الدرجة، وا 
 خسرت مجموعته الدرجة.

التوضيح لطالب الفصل وال سيما المجموعات التي أخفقت في االجابة عن السؤال  -
 نقاط الصعوبة التي واجهتهم، وكيفية التفكير للتوصل إلى الحل الصحيح.

 اإلجابة لتثبيتها بشكل صحيح وقراءتها بشكل صحيح.يعرض المعلم  -
 مناقشة شفوية:

 بين جزاء من يهمل عمله وال يتقنه؟-
 بين جزاء من يتقن عمله؟-
 أذكر بعض صور الغش؟-
 ما واجبنا كأفراد في محاربة الغش؟-
 ماذا تفعل إذا أصر البائع على غشه؟-
 ما واجب الدولة في محاربة الغش؟-
 أخرى للغش؟هل هناك صور -

 
 
 
 
 

مالحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 

تصحيح 
 اإلجابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة 
صحة 

 اإلجابات
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 كيف أحاربها؟- 
 أذكر أضرار الغش على الفرد / المجتمع؟-
 استنتج أثر الغش على الناس؟-
 اقترح حلواًل لمعالجة ظاهرة الغش؟-
 استنتج الدروس التي تعلمتها من المسرحية؟-

 نشاط ختامي:
( شارك-زاوج–اكتب –( على ورقة العمل بتطبيق استراتيجية )فكر 3يحل الطالب نشاط )

 نحهم الوقت الكافي لتنفيذ النشاط.وم
 تدون المعلمة درجات المجموعات في الجدول.-
أعلن درجة كل مجموعة في نهاية الدرس، وأحدد المجموعة الفائزة، مع تقديم التعزيز -

 المناسب )ماديًا أو معنويًا(
 واجب بيتي:

 على دفتر الواجب.86من الكتاب المدرسي ص  6،7،9حل س-
 
 

مالحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 

تصحيح 
 اإلجابات

 
 
 
 

 المتابعة
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 (1ورقة عمل )

 .......................لتاريخ: ا                             ........................السم: 

 الفراغ بما يناسبه: أكمل( 1شاط )ن

 ...... و ......... و ........ بها السالم للتحليسالمية الحميدة التي يدعونا ااألخالق اإل من

 شارك(- زاوج-اكتب-فكربتطبيق استراتيجية ) (2نشاط )

 مرادف َسِلَم: ....................... -1

 .......................ينهانا الحديث الشريف عن ....................... و  -2

 :رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 المشاركة(

 (شارك- زاوج- اكتب-فكربتطبيق استراتيجية ) (3نشاط )

 يعجبني ول يعجبني : ال التالية التي تصدر عن اللسانصنف األشك

 ل يعجبني يعجبني 
   السباب والشتائم
   التنابز باأللقاب
   احترام اآلخرين
   الكالم بهدوء
   األمر بالمنكر

   الصدق
   شهادة الزور

: لرابعةا الخطوة-المزاوجة: الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة

 (4تقويم ختامي: نشاط رقم )
 أمرين يدعونا الحديث الشريف إليهما؟استنتج -1

........................................................................................ 
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 كيف أتصرف في المواقف التالية تصرفًا يدل على شكر نعمة اليد واللسان؟ -2
 رأيت شخص يحتاج إلى مساعدة. -

....................................................................................... 
 وجدت مبلغا من المال. -

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

 (شارك- زاوج- اكتب-فكربتطبيق استراتيجية )

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 .المشاركة(
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 (2ورقة عمل)

 "1نشاط"

 أكمل الفراغ بما يناسبه:

 .............و  .............و  ........... من األخالق الحسنة التي يدعونا إليها اإلسالم -1

 تقويم بنائي  

 شارك( – زاوج- اكتب-فكر(   بتطبيق استراتيجية )2نشاط) 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

 (كالهما–اإلحسان إلى الجار –)قول الخير  ........ا الحديث الشريف على ..يحثن -1

 (  تتمتم بكالم غير مفهوم-تتسك –)تقول الشر   ....طع قول الخير ....إذا لم تست -2

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –الكتابة : الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة

 (شارك-زاوج-اكتب-" بتطبيق استراتيجية )فكر3نشاط "

 هات أمثلة على قول الخير:

1- ..................................................... 

2- ..................................................... 

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير األولى الخطوة)
 (المشاركة

 (شارك –زاوج -اكتب –فكرية )بتطبيق استراتيج "4نشاط "

 وضح رأيك فيما يلي:

 جار يزعج جيرانه ويرفع مكبرات الصوت في األفراح حتى وقت متأخر.  -1

......................................................................................... 
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 شخص يؤذي جيرانه المستأجرين عنده كي يضطرهم للرحيل. -2

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

: بعةالخطوة الرا-: المزاوجة الخطوة الثالثة –الكتابة  :الخطوة الثانية–ير: التفكالخطوة األولى)
 (المشاركة

 شارك(-زاوج –اكتب-" بتطبيق استراتيجية )فكر5نشاط ختامي"

 أذكر صور إكرام الضيف:

1- ..................................................... 

2- ..................................................... 

3- ..................................................... 

 استنتج العبر المستفادة من الدرس: -ب

1- ..................................................... 

2- ..................................................... 

3- ..................................................... 

 :رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة
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 (3ورقة عمل)

                                           ..............التاريخ:     .....: .............الوحدة           السم: ................ 

 أكمل الفراغ بما يناسبه: (1نشاط )

 باهلل ومالئكته و ....... و........ و ..........و ........من أركان االيمان: االيمان  -1

 شارك( -زاوج -اكتب -بتطبيق استراتيجية )فكر: (2نشاط )

 .............................راوي حديث المؤمن أمره كله خير هو  -أ

 مرادف السراء: ............................... -ب 

 مرادف الضراء: ................................. -ج

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة

 شارك(-زاوج-كتبا-تيجية )فكر( بتطبيق استرا3اط )نش

 كيف يشكر المؤمن ربه على نعمة المال؟ -أ 

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

 اختر الجابة الصحيحة مما بين القوسين:-ب 

 في الدنيا واآلخرة (–في اآلخرة  –هلل الشاكرين ................)في الدنيا يجزي ا -

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة

 شارك(-زاوج-اكتب-يجية )فكر" بتطبيق استرات4نشاط"

 كيف تصبر على البتالءات التالية:

 إذا تعرضت لحادث سير وكسرت رجلك. -1

....................................................................................... 
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 إذا فشلت في دراستك. -2

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

: رابعةالخطوة ال-المزاوجة : الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة

 شارك(-زاوج-اكتب-" بتطبيق استراتيجية )فكر5نشاط ختامي "

 بين صفتي المؤمن اللتين تدالن عليهما اآليتان التاليتان؟

 ( .................................ا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب_ )إنمأ

 ......................................................) لئن شكرتم ألزيدنكم(  -ب

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

 (4ورقة عمل)

                                                      ..............التاريخ:                                  ..................السم:  

 سنن المسجد وآدابه

 " تمهيدي1نشاط "

 *اذكر أول عمل قام به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند وصوله المدينة المنورة؟

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

 (شارك–زاوج –اكتب –" تقويم تكويني )بتطبيق استراتيجية فكر 2نشاط "

 أكمل ما يلي:

 *تتضح أهمية المسجد في حياة المسلمين من خالل:

1- ................ ............................................................. 

2- ............................ .............................................. 

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (كةالمشار 

 (شارك–زاوج –اكتب -" )بتطبيق استراتيجية فكر 3نشاط "

ل ينتكم عند كلذهاب للمسجد من خالل  قوله تعالى:)يا بني آدم خذوا ز استنتج أدب من آداب ا-أ
 ..........................................مسجد( ...

 ى المسجد ورائحة البصل تفوح منهرأيك في: * شاب يأتي إل ما-ب
................................... ........... 

 جواربه كريهة.* فتى يأتي إلى المسجد ورائحة 

..... ........................................................... 
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: لرابعةالخطوة ا -: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير لخطوة األولىا)
 (المشاركة

 شارك  ( –زاوج   –اكتب   –بتطبيق استراتيجية فكر ( تقويم ختامي )4نشاط)

 تر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:اخ

 كالهما (  -اليسرى  –يدخل المسلم المسجد برجله.....................) اليمنى  -1

جلس ي -يتكلم بما يشاء   –عند دخول المسلم المسجد..................... ) يصلي ركعتين  -2
 ويسكت (

سجد تعبث بأثاث الم -ترفع صوتك بالكالم لمسجد فإنك ...................)عندما تجلس في ا-3
 تحافظ على الهدوء(  –

: لرابعةالخطوة ا -: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (ةالمشارك
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 الكالم الطيب (5ورقة عمل )

                                                    : ....................التاريخ                                   .................السم: 

 (1نشاط تمهيدي )

 أكمل الفراغ بما يناسبه:

 ... و ........................على اإلنسان ............... و ...من النعم التي أنعم اهلل بها 

 شارك(-زاوج  -اكتب -) بتطبيق استراتيجية )فكر تكويني" تقويم 2نشاط "

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

م الكال نطق -يشكر المؤمن ربه على نعمة النطق بِـــ ............ ) تتجنب الكالم السيء -1
 (ال شيء مما سبق   -الخير

 نعيم الدنيا (   -ر النا  -نة   جزاء من ال يحفظ لسانه ...............) الج-2

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة

 (شارك–زاوج -اكتب-راتيجية )فكر(   بتطبيق است3نشاط )  

 مقابل العبارة غير الصحيحة:×( ( مقابل العبارة الصحيحة وعالمة)√عالمة )ضع 

 .     )        (الطيب هو الكالم الخير النافعم الكال .1
 )        (       أنصح اآلخرين بكالم طيب.         .2
 )        ( العلمية من صور الكالم الطيب.   المناقشة .3
 شارك(-زاوج  -اكتب-بتطبيق استراتيجية )فكر ( تقويم ختامي4نشاط)

 استنتج اثنتين من ثمار الكالم الطيب على الفرد والمجتمع؟ 
 1......................................................................... 
 2....................................................................... 
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 (6ورقة عمل)

 (1نشاط تمهيدي)

 على المسلم؟أذكر حقوق المسلم  -

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

 زاوج ( –شارك  –اكتب -ويم بنائي   بتطبيق استراتيجية )فكر( تق2نشاط )

 .............................................علل/ أمرنا اإلسالم بزيارة المريض؟ -أ

 عدد بعًض من آداب زيارة المريض؟  -ب

1- .........................2-........ ..................3- ....... .................. 

: الرابعة الخطوة  -: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير لخطوة األولىا)
 المشاركة  (

 زاوج ( –شارك  -اكتب  -فكر) استراتيجيةبتطبيق    (3نشاط )

 صنف التصرفات التالية إلى: يعجبني ول يعجبني

 ل يعجبني يعجبني التصرف
   أختار الوقت المناسب لزيارة المريض

   أمكث عند المريض طويالا 
   أدعو للمريض بالشفاء

   أعبث بأدوات المريض وحاجياته
   أهول للمريض مرضه

: الرابعة الخطوة  -: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير األولىالخطوة )
 (المشاركة

 زاوج ( –شارك -اكتب  -فكر بتطبيق استراتيجية ) ( تقويم ختامي     4نشاط)

عالم يدل الحديث الشريف اآلتي:" من عاد مريضًا أو زار أخًا له في اهلل، ناداه مناد  أن طبت 
 ................................................... وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزال."
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 (7ورقة عمل )

 (1نشاط تمهيدي)

 أكمل الفراغ بما يناسبه: -

 ...... و..................التي خلقها اهلل تعالى ............... و ........... من المخلوقات

 (   شارك –زاوج  -اكتب -)فكر استراتيجية( بتطبيق 2اط بنائي )نش

 اختر الجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 (كل ما سبق-المال  –العقل –.......... )الصحة  علينا بنعم كثيرة منها....أنعم اهلل-1

 (األمان–الرزق–سالم اال –العقل ......... )عمة أنعمها اهلل علينا هي .....أعظم ن-2

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –لتفكير : االخطوة األولى)
 (المشاركة

 (   شارك –زاوج -اكتب -(      بتطبيق استراتيجية )فكر3ط )نشا

 أذكر صور شكر اهلل على نعمه؟-أ

 ............................ و............. و..................

 التصرفات التالية:وضح رأيك في -ب

 نجح طالب في االمتحان فقال الحمد هلل. -
............................................................................................ 

 أكل شخص طعام ولم يحمد اهلل. -
............................................................................................ 

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير لخطوة األولىا)
 (المشاركة
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 (   زاوج –شارك -اكتب -(    بتطبيق استراتيجية )فكر4تامي:)تقويم خ 

 أجب عن األسئلة التالية:

 وضح ما تفهمه من النصوص الشرعية التالية:

 (تعالى: )وأما بنعمة ربك فحدثقال  -
 ........................................................................................... 

 إذ كنتم أعداًء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا(قال تعالى: ) -
 ........................................................................................... 

 قال صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده". -
........................................................................................... 
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 (8ورقة عمل )

 (1نشاط تمهيدي)

 أكمل الفراغ بما يناسبه:

                                              و .......................... من األخالق التي نهانا عنها االسالم .........................-

 (شارك–زاوج-اكتب-( بتطبيق استراتيجية )فكر2نشاط مرحلي)

 الجابة الصحيحة مما بين القوسين:اختر 

 (الغش –الوفاء  –...... هو خداع الناس وتضليلهم )الصدق ........... -1

 (حرام–جائز-............ )مكروهحكم الغش في االسالم .....-2

 (في االمتحان–مواد البناء–أنواع الغش ................. )المواد الغذائية من-3

 :رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –التفكير  :الخطوة األولى)
 (المشاركة

 (شارك –زاوج -اكتب-يق استراتيجية )فكربتطب (3نشاط ختامي )

 /ما رأيك في -أ

 تاجر يطفف في الكيل والميزان.  -
 ...................................................................... 

 طلب منك صديقك أن تغششه في االمتحان. -
........................................................................ 

 اقترح حلواًل لمعالجة ظاهرة الغش؟-ب
........................................................................ 

: رابعةالخطوة ال-: المزاوجة الخطوة الثالثة –: الكتابة الخطوة الثانية –: التفكير الخطوة األولى)
 (المشاركة
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 (11لحق رقم )م

 خطابات تسهيل المهمة 
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 ( صور تطبيق الستراتيجية12ملحق رقم )
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