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 قاؿ تعالى:

ة  } َْٰ َم شأ ًِ ۡرِضِۚ َيَرُن ٍُْرِهِۦ َل
َ َِٰت َوٱۡلأ ََٰن َم لصه ٍُُْر ٱ  ُ ٌۖ  ٱَّلله َتاٌح ا ِمصأ َّ فِي

زَُساَسٍثٍۖ  َتاُح ِِف  صأ ًِ أ َلب  ٱل ْأ ا َل َّ جه
َ

زَُّساَسُث َلأ  ُدّرِّي   ٱل
 َ ْق ُ ََٰرَكث   ُد ِيٌ َشَشَرة  ي َب َث   يُّ ُخٍْ ث   َزيأ قِيه  َوََّل  َّله ََشأ

ث   بِيه ُُ يَلَ   َغرأ َصصأ ًأ ْأ لَىأ َت َ ُء َول ا يُِِضٓ َّ ُخ  اُد َزيأ
ِۚ  ٍَار    ٍُْر   َٰ ٌر لََعَ ُّْ ِدي ٱ ٍ ّأ ُ ِِلُْرِهِۦ َيٌَح  َّلله

ََٰن يََشآُء    َث يأ
َ ُ ٱۡلأ ُِب ٱَّلله ِسِۗ  َوَيۡضأ ا َه  لِو

ِلُ  ُ ة ٍء َعوِيى  َوٱَّلله  {٣٥ ّنِ ََشأ

 [35]النور:
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 ممخص الدراسة
استخداـ برنامج مقترح قائـ عمى نظرية  فاعمية إلىتعرؼ ىدفت الدراسة ال :الدراسة ىدؼ

ساس لممفاىيـ الفقيية والتفكير الذكاءات المتعددة في اكتساب طالبات الصؼ التاسع األ
 . االستنباطي

 . اختبار التفكير االستنباطيو ، تساب المفاىيـ الفقييةختبار اكاتمثمت ب: أدوات الدراسة
 ساسي في مدرسة عبداهلل مف طالبات الصؼ التاسع األ ة الدراسةتكونت عين ينة الدراسة:ع

موزعة في مجموعتيف تجريبية ( طالبة 55دير البمح وكانت العينة ) –بف رواحة األساسية 
 . بالطريقة التقميدية وضابطة درست، استخداـ البرنامج المقترحبدرست 

 . اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ليذه الدراسة منيج الدراسة:
 أىـ نتائج الدراسة:

بيف متوسط درجات طالبات  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) حصائياً إوجود فروؽ دالة  -1
المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية لصالح المجموعة 

 . لتجريبيةا

بيف متوسط درجات طالبات  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) حصائياً إوجود فروؽ دالة  -2
المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير االستنباطي لصالح المجموعة 

 . التجريبية
 أىـ توصيات الدراسة:

دة في تدريس عداد المعمميف وتدريبيـ عمى استخداـ نظرية الذكاءات المتعدإاالىتماـ ب -1
 . التربية االسبلمية

مراعاة المعمميف تنويع أساليبيـ بما يتناسب مع قدرات وميوؿ كافة الطمبة لتحقيؽ نتائج  -2
 . تدريسية أفضؿ

 . تعزيز فكرة تعددية الذكاء لمنع وصوؿ الطمبة الضعاؼ لمرحمة االحباط والفشؿ الدراسي -3
   كممات مفتاحية:
طالبات  –التفكير االستنباطي -المفاىيـ الفقيية -كاءات المتعددةنظرية الذ –البرنامج  المقترح 

 . الصؼ التاسع األساسي
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Abstract  

 ملخص الذراضت ببللغت اإلنجليسيت

Study aims:   

The study aims at recognizing the effectiveness of a suggested program 

based on multiple intelligences on doctrinal concept achievements and 

deductive thinking in the ninth grade.  

Research Methodology:  

The study used the experimental approach.  

Study Tools:  

1- doctrinal concepts achievement test .  

2-  a deductive thinking test.  

Study Sample:  

The sample of the study consisted of (55) students divided into two 

groups; the experimental group consisted of (28) students, and the control 

group consisted of (27) students.  

The most important Conclusions: 

1- There is a significant statistical difference between the grades of the 

experimental group and the control group in the doctrinal concepts test.  

2- There is also a significant statistical difference between the grades of the 

experimental group and the control group in the deductive thinking test, 

both for the favor of the experimental group.  

The most important Recommendations: 

1- The study recommended the application of multiple intelligences theory in 

other subjects and school grades.  

2-  The study recommended the  attention to train teachers on how to use the 

theory in class.  

Key words:  

suggested program-multiple intelligences theory- doctrinal concepts- 

deductive thinking- the ninth grade.  
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 
 . ..رب ارمحهىا كىا ربياين صغريا  ... إىل وي أوىص اهلل ثعاىل ةربهىا 

 والديّ العزيزين

 له يكي هذا امعىل ممكٌا  لوالهإىل وي له يدخر جهدا  يف تشجييع ىلع ادلراسة و
 زوجي العزيز

  طوال فرتة دراسيت إىل أيم اثلاًية اميت ةذمت لك وقجها يف االهجىام ةأةٌايئ 
 عميت الغالية

 إىل أةٌايئ األعزاء عىس أن أراهه يف أىلع درجات امعنه

 مهسة... حممد... مهند

 ىل انلورج هذا امعىل إعي مساعديت إلخرا ثواًنيوا  النوايتإىل أخوايت امغايلات 

 وأخص منهن أخيت "مي"

 صديقايت وزوياليت ولك وي شجعين ولو ةدعوة يف ظهر امغيباكفة  وإىل 

 . وإىل لك مراةط ىلع ثرى هذه األرض امطاهرة
 

 إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع
 

 الباحثة



  خ

 وتقديرٌ شكٌر 

، عمماء دربيـ وجعميـ ورثة أنبيائوالذي أنار لم، الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات
والصبلة والسبلـ عمى البشير النذير والسراج ، وأمر الناس بالعمـ والتعمـ والتفكر سبحانو وبحمده

 المنير نبينا محمد وعمى آلو وصحبو ومف سار عمى دربو واىتدى بسنتو الى يـو الديف اما بعد:

 مف ثـ و ، خيراً وأ فمو الحمد أوالً  ال بفضؿ اهلل وتوفيقوفإف ىذه الرسالة لـ تكتمؿ إ
تقدـ ليـ بخالص الشكر والتقدير وعمى رأسيـ اعدة وجيود أطراؼ كثيرة ال يمكنني إال أف أبمس

" الذي لـ يدخر جيدًا في نصحي وتوجييي في إتماـ ىذه سحمدرويش داود "الدكتور الفاضؿ 
 . كمؿ وجو فمو كؿ االحتراـ والتقديرالرسالة حتى تخرج عمى أ

الجامعة اإلسبلمية بغزة  وأخص : ال يفوتني أف أشكر ىذا الصرح العممي الشامخ كما
بالذكر كمية التربية وأساتذتيا الكراـ وعمادة شئوف البحث العممي والدراسات العميا عمى إتاحة 

 . ىذه الفرصة لي حتى أرتقي في درجات العمـ

 :لكراـىيئة المناقشة ا والشكر موصوؿ لؤلساتذة األفاضؿ عضوي

 حفظو اهللعبدالمعطي رمضاف األغا     /األستاذ الدكتور

 حفظو اهللأشرؼ عمر بربخ           واألستاذ الدكتور/ 

 . كؿ الثناء والتقدير افميم اومقترحاتيمالذيف ساىما في إثراء ىذه الدراسة بآرائيما
معالجة " عمى جيده في إتماـ السميماف حرب" قدـ بخالص الشكر مف الدكتوركما أ

موا في وكذلؾ األساتذة الكراـ الذيف ساى، حصائية ليذه الرسالة جعمو اهلل في ميزاف حسناتواإل
لزميمتي وصديقتي   قدـ بالغ شكري وعرفاني كما أ، فجزاىـ اهلل خيراً تحكيـ أدوات ىذه الرسالة 

ألختي لجزيؿ والشكر ا، عمى مساعدتيا في تحكيـ أدوات  ىذه الدراسة نواؿ عبدربو"األستاذة "
 . رجو ليا دواـ التوفيؽ والسعادةمراجعتيا وأعمى ما بذلتو مف جيد في تدقيؽ ىذه الرسالة و  "مي"

تماـ ىذا العمؿ بكممة أو بدعوة صادقة فجزاىـ والشكر موصوؿ لكؿ مف أعاف عمى إ
 . اهلل خير الجزاء
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 ةػػػػػالمقدم
ة عميو بالجنّ  وأنعـَ ، دهلئلسبلـ وسدّ  وىداهُ ، موفعمّ  اإلنسافَ  ؽَ خمّ ، العزيز القويّ هلل  الحمدُ  

ا نحب ربّ فيو كما يُ  باركاً مُ  باً طيّ  كثيراً  حمداً ، نعمةوكفى بيا  اإلسبلـِ  عمى نعمةِ  هللِ  فالحمدُ ، مووكرّ 
محمد بف عبد اهلل  األمييف رسوؿِ ، قىالت   عمى نبع اليدى ونبراسِ  والسبلـُ  والصبلةُ ، ويرضى

 ا بعد:أمّ ، الجزاء والمسمميف خيرَ  عف اإلسبلـِ  اهللُ  فجزاهُ ، ـغ وعمّ خير مف بمّ ، الصادؽ األميف

، باألمـ ىا في النيوضِ لدورِ  ؛واألثرِ  األىميةِ  أعظـُ  في عصرنا الحاضرِ  لمتربيةِ  فإفَّ  
 و في نفوسِ سَ غرْ  وؿُ الدّ  ما تريدُ  في تنفيذِ  فاعبلً  دوراً  المدرسةُ  وتمعبُ . بالحضارات واالرتقاءِ 

، ياىا في تقدمِ أثرِ  لبالغِ  ؛لمتربيةِ  بالغةً  عنايةً  كافةً  الشعوبُ  جيتِ وقد وَ . وفكراً  وثقافةً  يا عمماً أبنائِ 
 بالجانبِ  عف االىتماـِ  ذلؾ كمو بعيداً . كرياً وف حضارياً  المتطورةِ  البمدافِ  يا في مصاؼِ وجعمِ 

 حيث تتكامؿُ  ؛عف غيره اإلسبلـ العظيـِ  حضارةَ  وىذا ما يميزُ ، المتعمـ ىلد والعقديّ  الروحيّ 
ىا عمى بحيث ال يطغى أحدُ ، الشخصية لمفرد في كافة الجوانبِ  ةِ اإلسبلميّ  التربيةِ  موضوعاتُ 

لما ليا  ؛بلب في مدارسنالمطّ  ُس رَ دَّ الموضوعات التي تُ  أىـّ  حدُ ة أاإلسبلميّ  التربيةَ  لذا فإفَّ ، اآلخر
نفوس  القيـ في وترسيخِ ، بالفكر واالرتقاءِ ، السموؾ وتعديؿِ ، فوسفي تيذيب النّ  رائدٍ  مف دورٍ 
 . النشء

يعمُؿ عمى تكويف الشخصّية ، فالتربيُة في منظوِر اإلسبلـ نظاـٌ متكامٌؿ ومنيُج حياةٍ 
َخُىأ )انطبلقًا مف مفيـو قولو تعالى:، تزويِدىا باألفكار والمفاىيـ اإلسبلميةالمميزة مف خبلؿ  ُل

وِف  ُر عأ ًَ أ ُمُروَن ةِٱل
أ

َهاِس حَأ رَِسجأ لِو خأ
ُ

ٍث أ يه
ُ

َ أ ِه  َخۡيأ يََُِْن ةِٱَّلله ُؤأ ِ َوح ََمر ًُ أ ٌِ ٱل َن َع ْأ َّ َأ   (َوَت
ـَ اإلسبلمّيَة الُمنبثقة عف فاليدُؼ مف ىذه التربية ىو إكساب الفرِد الّنظ. [110آؿ عمراف:]

ـّ؛ ألفَّ محتوى منياِج التربّية اإلسبلمية ترتبُط فيو النظريُة بالتطبيؽ والقوُؿ  المنيِج اإلسبلمّي العا
 . بالعمؿ

ـ  التربيُة بالفرد عمى أّنو محوُر العممية التعميمية وعمى النظاـ التعميمّي تمبية عّدة . وتيت
، ىتماـ بالمتغيرات العقمّية المؤثرة في التحصيؿ الدراسّي لمطمبةمتطمباٍت أساسّيٍة منيا: اال

ومحاولة مقابمة تمؾ المتغيرات باختيار وتقديـِ المعارؼ والخبراِت بطريقٍة تتناسُب مع قدراتيـ 
 (324ص ،ـ2004، )عفانة والخزندار. وميوليـ المختمفة

ـ ومستوى مبة وفيميِ الطّ مع عقوؿ  التدريسِ  طريقةُ  بمكاف أف تتبلءـَ  ةِ ومف األىميّ 
لتكنولوجيا المتسارع الذي ا عصرِ  ذلؾ في ظؿّ ، واالستيعاب حتى تمقى لدييـ القبوؿَ  ؛ذكائيـ
يـ عمى قدراتِ  وتنميَ ، يـ بحاضرىـلتربطَ  ؛التدريسِ  إلى أف ترتقي طرؽُ  بحاجةٍ  فالطمبةُ ، نعايشو
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تعزيز ذكائيـ وتقديـ الخبرات ب، المشكبلت والتحديات المختمفة ومواجيةِ  مع الواقعِ  التكيؼِ 
 . (77ص ،ـ2011، عوض(. والتجارب الجديدة ليـ

َـّ  حيث ، ومستوى ذكائيـ ببحث العبلقة بيف تحصيؿ الطمبةِ  وحديثاً  قديماً  العمماءُ  وقد اىت
 ؛لقياس الذكاء لدى المتعمميف ـ بتصميـ أوؿ اختبارٍ 1904بينيو في العاـ  الفرنسيّ  ـُ العالِ  قاـَ 

 وقياس مكفُ يُ  الذكاءَ  باعتبار أفَّ  وانتشر ىذا االختبارُ . سوبالرّ  ضيف لخطرِ المعرّ  طمبةِ ال لتحديدِ 
لمدة  عف الذكاء عند كافة العمماءِ  الرائجةُ  وبعد أف بقيت ىذه الفكرةُ . عنو بنسبة مئوية روالتعبي

، تقاد الشائعىاورد جاردنر بتحدي ىذا االع فسِ في عمـ النّ  قاـ الدكتورُ ، تقريباً  ثمانيف عاماً 
ىا في تحديدُ  يمكفُ  لدى األفرادِ  متعددةٍ  ذكاءاتٍ  ـ" وجودَ 1983واقترح في كتابو "أطر العقؿ 

 مجاؿِ  المتعددة إلى توسيعِ  سعى في نظريتو عف الذكاءاتِ  حيثُ . عمى األقؿّ  ذكاءاتٍ  ثمانيةِ 
 . (11ص، ـ2003، )جابر. مئوية ت اإلنسانية بحيث تتعدى تقدير الذكاء بنسبةٍ اانكاإلم

فقد عممت عمى ، وقد أحدثْت نظريُة جاردنر منذ ظيورىا ثورًة عمى الساحة التربوّيةِ  
، الحدِّ مف المفاىيـ التقميدية التي تنظُر إلى قدرات المتعمميف نظرًة ضّيقَة األفِؽ أحاديَة الجانب

ء وأغبياء وفقًا وتصنيِؼ المتعمميف إلى أذكيا، والتي تعتقُد بوجود ذكاٍء واحٍد قابٍؿ لمقياس
التي تركُز عمى أداء عدٍد مف المياِـّ المفظّية والمنطقّية ، في اختبارات الذكاء المعروفةِ  لدرجاتيـ

، كالقدرات: االجتماعية، وُتيمُؿ القدراِت األخرى لممتعمميف التي تتسـّ بالتنوع واإلبداع، فقط
، )طوخي. جديدة إلثراء عممية التعّمـ التي قد تكوُف روافدَ ، الطبيعّيةو ، والشخصّية، والحركّية
 . (2ص، ـ2009

وقد قدمت النظرية تفسيرات معقولة لرفض اختبارات الذكاء التقميدية حيث إنيا ال تراعي 
فقد أراد جاردنر أف يكوف مفيوـ الذكاء متفقًا مع ، القدرات األخرى التي قد يتمتع بيا الفرد

، )عفانة والخزندار. واحد بؿ يوجد ذكاءات متعددة فبل يوجد ذكاء، متطمبات النجاح في الحياة
 . (10ص، ـ2003

لمتعرؼ عمى التنوع في  مناسبةً  وسيمةً  يا لدى الطمبةِ واختبلفُ  المتعددةُ  الذكاءاتُ  عتبرُ وتُ 
 متنوعةٍ  ةٍ تعميميّ  واستراتيجياتٍ  طرائؽَ  تباعَ امما يقتضي مف المعمميف ، األفراد ـِ تعمّ  أساليبِ 
مف التواصؿ في الغرفة  أعمى درجةٍ  بيدؼ تحقيؽِ  ؛ـِ التعمّ  الذكاءات وأنماطِ  مع تعددِ  تتناسبُ 
 التعميمية المتاحةِ  يـ واإلمكاناتِ يـ وخصائصِ مستويات المتعمميف وقدراتِ  كافةِ  ومراعاةِ ، ةالصفيّ 
 ناجعةٌ  ةٌ إجرائيّ  وآليةٌ ، اإلبداع واإلنتاج واالبتكار الذكاءات المتعددة ىي أساُس  فنظريةُ . ليـ

 . ز والتفردة والتميّ العبقريّ  بؿ ىي دليؿُ  :رةالمواىب الظاىرة والمضمَ  لتفتيؽِ 
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وتفتح النظرية الباب عمى مصراعيو الستراتيجيات تدريسية متنوعة وتقترح النظرية أنو 
ال توجد مجموعة واحدة مف استراتيجيات التدريس ستكوف مناسبة لكافة الطمبة في جميع 

ؼ ذكاءات الطمبة وبسبب ىذه الفروؽ الفردية ينصح المعمموف باستخداـ نظرًا الختبل ؛األوقات
عف  اليوـَ  الحديثُ  يمكفُ  بلبذلؾ فو ، أوسع مدى مف استراتيجيات التدريس المرتبطة بالذكاءات

بؿ ىناؾ ، منخفض وذكاءٌ ، مرتفع ذكاءٌ  فيقاؿُ ، بالدرجة أو بمعامؿ الذكاء قاُس يُ  واحدٍ  ذكاءٍ 
إلى  مف ثقافةٍ  الذكاءُ  يختمؼُ ، وبالتالي. وعبقريات متميزة، ىب مختمفةوموا، ذكاءات متعددة

 ىناؾ ثقافات أخرى تؤمفُ  فإفّ ، المنطقيّ  بالذكاء الرياضيّ  تؤمفُ  ةُ الغربيّ  الثقافةُ  فإذا كانتِ ، أخرى
لكنو قد ، ما عممي   في تخصصٍ  ضعيفاً  تعمـ قد يكوفُ المُ  كما أف أو الطبيعيّ  بالذكاء الفمسفيّ 

 . (87ص ،ـ2003، )جابر. رآخ أو حياتيّ  عممي   في مجاؿٍ  اً وقويّ  ناجحاً  فُ يكو 

 واعتمدتْ ، لدى الباحثيف والتربوييف كبيراً  اىتماماً  السنواتِ  جاردنر عبرَ  وقد القت نظريةُ 
قامت حيث  :يا عمى النيوض بمستوى الطمبةإلثبات قدرتِ  ؛ةالعمميّ  مف الرسائؿِ  عمييا الكثيرُ 

عمى التحصيؿ  لمعرفة أثره ؛الذكاءات المتعددة قائـٍ عمى بناء برنامجٍ ( عمى (2011الديبدراسُة 
 إلى وجود فروؽٍ  وتوصؿَّ . ة بغزةـ لدى طمبة المرحمة األساسيّ ثر التعمّ أوبقاء ، والتفكير الرياضيّ 

ي فكما ، عزى لمبرنامج القائـ عمى النظريةتُ  لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيميّ 
في المغة  ثر النظرية عمى التحصيؿِ أبدراسة حيث قامت الباحثة  (2014)أبو حمد دراسة
 طريقةَ  أفَّ  النتائجُ  حيث أظيرتِ ، ادسؼ السّ الصّ  التفكير الناقد لدى طالباتِ  وتنميةِ ، ةالعربيّ 

التفكير مف مستوى التحصيؿ و  ترفعُ ، عمى الذكاءات المتعددة قائمةٍ  ستراتيجيةٍ اباستخداـ  التدريسِ 
( التي قامت عمى بناء أنموذج 2011ودراسة الشمري )، د لدى طالبات المجموعة التجريبيةالناق

تدريسي قائـ عمى نظرية جاردنر لمعالجة ضعؼ االستيعاب المفاىيمي في مادة الحديث 
وقد أظيرت النتائج تأثير النظرية في االستيعاب ، الشريؼ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط

 . وغيرىا الكثير مف الدراسات، فاىيمي لدى طالبات المجموعة التجريبيةالم

تماـ بحصص قمة االىفمقد لمست ، ةة اإلسبلميّ لمتربيّ  رسةٍ كمدّ  الباحثة عمؿ ومف واقعِ 
 يا وحفظِ لتعممِ  يداً جُ  البُ الطّ  بذؿُ فبل يَ ، أو المعمميف بلِب الطّ  ؿِ بَ سواء مف قِ  ةَ اإلسبلميّ  ةَ التربيّ 
لمطمبة الذيف يشعروف  ةِ المادّ  المعمموف مف أساليبيـ التقميدية في عرضِ  رُ غيّ كما ال يُ ، يادروسِ 
 نا يتسارعُ مف حولِ  فالعالـُ . ةالتكنولوجيا المعاصرَ في عالـ  ومتطورٍ  جديدٍ  يتابعوف كؿَّ و ، بالممؿ

 . والمناقشة في حدود العرض متوقفاً ، ةِ لمتربية اإلسبلميّ  ويبقى تدريُس ، ممحوظةٍ  ره بوتيرةٍ تغيّ 
 فبل تصؿُ . تفكيرىـ وطبيعةَ ، أذواقيـ واختبلؼَ ، المتعمميف في طريقتو ال يراعي طبيعةَ  فالمعمـُ 
، لمنفوس أو تيذيبٍ ، في السموؾ تغييرٍ  وال يحصؿ بسببيا أيّ ، إلييـ عمى الوجو المطموب المادةُ 
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 فشمتِ  فإفْ ، األىـّ  األمرُ وىذا ىو . لمقيـ الفاضمة والرقابة الربانية في نفوس الطبلب أو غرسٍ 
 هوتقمد   الغربَ  تتبعُ  المسممةَ  فبل عجب في أف نرى األجياؿَ  ؛في تحقيؽ أىدافيا اإلسبلميةُ  التربيةُ 

 الديف اإلسبلمي عامة والتربية اإلسبلمية خاصة أفَّ  واألصؿُ . والسميف دوف تمييز بيف الغثِّ 
 إالّ  وال يتماسؾُ  ال يترابطُ  فالمجتمعُ ، ليا الخير حقؽُ بما يُ  في ضبط حياة األفراد والجماعة ساىـُ ت

 . عيّ اإليماف الجمْ   عمى أساسِ إالّ  أصبلً  المجتمعُ  وجدُ وال يُ ، يفِ بفضؿ الدّ 

 المتعددة في تدريس الفقوِ  الستخداـ نظرية الذكاءاتِ  الباحثةُ  التي دعتِ  برراتِ مومف ال
مف  عمى ذلؾ الكثيرُ  كما تؤكدُ ، تتدني مستوى تحصيؿ الطمبة في ىذه الموضوعا، سبلميّ اإل

ودراسة ( 2014الزعبي:دراسة ) :مثؿ، سبلميةِ اإل في التربيةِ  الدراسات التي بحثتْ 
وقد . غيرىاو ، (2007الجبلد والشممتي:ودراسة )، (2008الحبار:)ودراسة ، (:2011)الشمري

 . عؼىذا الض لعبلجِ  حديثةٍ  تدريسٍ  الستخداـ استراتيجياتِ  دعت ىذه الدراساتُ 

 فقد وجدتِ ، خاّص  بشكؿٍ  الفقوِ  الطمبة في فيـ موضوعاتِ  التي تواجوُ  ونظرًا لمصعوباتِ 
المتعددة في تدريس وحدة الفقو مف منياج التربية  الذكاءاتِ  نظريةِ  لتوظيؼِ  ضرورةً  الباحثةُ 

األىمية  مفو . المقررة ةِ عمى اكتساب المفاىيـ الفقييّ مف قدرة الطالبات  وذلؾ لمتأكدِ  ؛اإلسبلمية
بحُث قدرِة النظرية عمى النيوض بمستوى الطالبات في تحديد الحكـ الشرعّي الصحيِح ، بمكاف

فرأِت الباحثُة . لمحاالت المتنوعة التي قد تتعرُض ليا الطالبُة في موضوعات الفقو المختمفة
ـَ النظرية لتنميِة قدرة الطالبات عمى التفكير االستنباطيّ  ذا النوع مف حيث يتناسب ى، استخدا

التفكير مع ما تتميز بو وحدة الفقو مف أسئمة تبحث  قدرةالطمبة عمى استنباط الحكـ الشرعي 
 . المناسب

حو ة عمى النّ الدراسة وخطواتيا اإلجرائيّ  مشكمةَ  الباحثةُ  وضعتِ ، ذلؾما  وءِ وفي ضَ 
 التالي:

  الدراسة: مشكمةُ 
 ي: التال الدراسة في السؤاؿ الرئيسِ  مشكمةُ  تتمخُص 

في اكتساب المفاىيـ الفقيية  عمى نظرية الذكاءات المتعددة قائـٍ  مقترحٍ  برنامجٍ  ما فاعميةُ 
 ؟لدى طالبات الصؼ التاسع األساسوالتفكير االستنباطي 

 فرضيتا الدراسة:
 عمى النحو التالي: بصياغة فرضيتا الدراسةِ  الباحثةُ  قامتِ ، السؤاؿ الرئيسِ  في ضوءِ 
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مستوى طالبات المجموعة التجريبية متوسط بيف  حصائيةٍ إ داللةٍ  ذاتَ  فروؽٌ  ىؿ توجدُ  -1
 والضابطة في اكتساب المفاىيـ الفقيية؟

مستوى التفكير االستنباطي لدى طالبات متوسط بيف  حصائيةٍ إ داللةٍ  ذاتَ  فروؽٌ  وجدُ ىؿ تُ  -2
 المجموعة التجريبية والضابطة؟

 الدراسة: أىداؼُ 
 . الفقيية اكتساب المفاىيـ لتسييؿِ  السعي   -1

 . المناسب الشرعيّ  قدرة الطالبات عمى استنباط الحكـِ  تنميةُ  -2

ىيـ الفقيية اسع لممفاالتّ  ؼِ في اكتساب طالبات الصّ  قترحٍ مُ  إلى فاعمية برنامجٍ  ؼُ التعرّ  -3
 . والتفكير االستنباطي

ي المفاىيـ الضابطة والتجريبية في اختبارَ  :راسةِ بيف مجموعتي الدّ  الفروؽِ  إلى داللةِ  ؼُ التعرّ  -4
 . الفقيية والتفكير االستنباطي

 الدراسة: أىميةُ 
ىمية استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس ألالمعمميف والمشرفيف التربوييف  توجيوُ  -1

 . التربية اإلسبلمية

درة الطالبات لتنمية ق ؛واختبار التفكير االستنباطي، اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية توفيرُ  -2
 . لطمبة الصؼ التاسع فكير الصحيحعمى الت

 . في كيفية استخداـ استراتيجيات النظرية في التربية اإلسبلمية معمـٍ  دليؿَ  تقديـُ  -3

 الدراسة: حدودُ 
بلت في الفصؿ سجَّ المُ  عمى طالبات الصؼ التاسع األساسيّ  ىذه الدراسةُ  اقتصرت

األساسية اهلل بف رواحة  في مدرسة عبد، ـ2016-2015 األوؿ مف العاـ الدراسيّ  الدراسيّ 
. في شعبتيف اتٍ موزع طالبةً  (55والبالغ عددىف )، في قطاع غزة دير البمحمدينة المشتركة في 

وحدة الفقو المقررة في كتاب  لتدريسِ  ؛الذكاءات المتعددة باستخداـ استراتيجياتِ  الباحثةُ  وقامتِ 
، الذبائح والصيد، )الحج والعمرة :ىي دروسٍ  أربعةَ  وتضـ  ، ة في الفصؿ األوؿالتربية اإلسبلميّ 

 . الوقؼ(، العقيقة وأحكاـ المولود
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 الدراسة: مصطمحاتُ 
 : المقترحُ  البرنامجُ  -

ة بنظرية ة بناًء عمى استراتيجيات التدريس الخاصّ عدَّ مف الدروس المُ  عف مجموعةٍ  عبارةٌ 
 بما يناسبُ ، التقويـ وأساليباالجراءات و ، واألنشطة، األىداؼ :وتشمؿُ ، الذكاءات المتعددة

 . التاسع األساسيّ  ؼِ الصّ  طالباتِ 

 : المتعددة الذكاءاتُ  -

النظرية ىاورد  ىا صاحبُ والتي أقرَّ ، شخصٍ  بيا كؿ   العقمية التي يتميزُ  المياراتِ  مجموعةُ 
، والمكانيّ ، والحركيّ ، والمنطقيّ ، الذكاء المغويّ  :تشمؿُ  ةٍ أساسيّ  أنواعٍ  وىي ثمانيةُ ، جاردنر

 . والطبيعيّ ، والموسيقيّ ، والشخصيّ ، جتماعيّ واال

 الفقو اإلسالمي: -

ىو العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المستمدة مف أدلتيا التفصيمية ، وينقسـ الفقو إلى فروع 
متعددة أساسيا: العبادات والمعامبلت ، وفروع أخرى كالقصاص والجنايات وأحكاـ الفرائض 

 .والميراث وغيرىا

 : لفقييةا المفاىيـُ  -

ة بموضوعات مادة الخاصّ  المعموماتِ  حوؿَ  يا الطمبةُ نُ كوِّ الذىنية التي يُ  التصوراتِ  مجموعةُ 
، والقدرة عمى توضيحيا، مع فيـ العبلقات بيف ىذه المعمومات، الفقو عمى شكؿ رموزٍ 

 . وتمييزىا عف غيرىا، وتصنيفيا

 : التفكير االستنباطي -

 دُ يمَ تُ  ماتٍ أو مقدّ  بناًء عمى فروضٍ  ام إلى نتيجةِ  توصؿِ لم تيدؼُ  منطقيّ  استدالؿٍ  عمميةُ 
 . محتوـ لموصوؿ إلى استنتاجٍ  الطريؽَ 

 الصؼ التاسع األساس:  -

 حيث تبدأ مرحمة ، وىو الصؼ قبؿ األخير مف مرحمة التعميـ األساس في فمسطيف
أعمارىـ بيف والطمبة في ىذه المرحمة تتراوح ، التعميـ األساس مف الصؼ األوؿ وحتى العاشر

 . اً ( عام15-13)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني 
 اإلطار النظري لمدراسة

 

  
 
 
 
 
 
 



 

9 

 نيالفصؿ الثا
 اإلطار النظري 

في وذلؾ ، ختمفة المتعمقة بمصطمحات الدراسةض ىذا الفصؿ الجوانب النظرية المعرِ يَ 
، والمفاىيـ الفقيية، اطيير االستنبالتفكو ، أربعة محاور رئيسة ىي: نظرية الذكاءات المتعددة

محور األوؿ نظرية الذكاءات ويتناوؿ ال. مائية لطمبة الصؼ التاسع األساسيالخصائص النو 
 . وأىـ األسس التي تستند إلييا، وكيفية ظيورىا، المتعددة

 المحور األوؿ
 نظرية الذكاءات المتعددة

 الذكاء:مفيـو 

النظرية التي ينتمي إلييا العمماء  الختبلؼ االتجاىات نظراً ؛ تعددت تعريفات الذكاء
والمتصؼ ، و نحو ىدؼالقدرة عمى اإلبداع المستند إلى الفيـ الموجَّ  ىو :فالذكاء، والمنظروف

صاحب ، Wekslerأما وكسمر  ؛ Binetكما يعرفو بينيو، بالحكـ الصحيح عمى األمور
الكمية لمفرد عمى التصرؼ  بأنو المقدرة :فيعرفو، اإلسيامات الكبيرة في بناء اختبارات الذكاء

بأنو القدرة عمى  :الذكاء  Termanبينما يرى تيرماف ؛التفكير العاقؿ الناجح مع البيئةو ، اليادؼ
نو أ الستقصاء مفيوـ الذكاء توصؿ إلىStoddard وفي محاولة مف ستودارد . التفكير المجرد

، والتكيؼ اليادؼ، التعقيدو ، والتجريد، تتسـ بالصعوبة التي يتشكؿ مف مجموعة مف النشاطات
 . ومقاومة االندفاع االنفعالي، وتركيز الطاقة، واإلبداع

أف الذكاء  Spearman Charlesسيبرماف فس البريطاني تشارلز النَّ  ـُ عالِ  وقد اقترحَ 
، القدرة عمى أداء ميمات مختمفة يعنيو  :العامؿ العاـف األوؿ ىو عامميف خبلؿ و ميمكف فيم

دراؾ العبلقات العامؿ :والعامؿ اآلخر ىو . نجاز أعماليـإوىو قدرة يستخدميا األشخاص في . وا 
. عمـ الحساب والذاكرة :مثؿ، القدرة عمى أداء نوع معيف مف الميمات :الذي يعني الخاص
 . (43-40ص، ـ2006، )نوفؿ

. التكيؼ مع البيئة وىو عممية موازنة بيف التمثيؿ والموائمة: والذكاء عند بياجيو ىو
( 15ص، ـ2010، )األسطؿويعرفو الزغموؿ المشار إليو في ، (13ص، ـ2014، أبوحمد)

بأنو: القدرة عمى حؿ المشكبلت المألوفة وغير المألوفة مف خبلؿ توظيؼ المعارؼ والخبرات 
 . لمعالجة المواقؼ المختمفة التي يمر بيا األفراد
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 :أقساـ لتعريفات الذكاء ناؾ أربعةإلى أف ى (331ص, ـ2004)ويشير عفانة والخزندار 
ومنيا . ييتـ فيو التعريؼ بتكيؼ الفرد أو توافقو مع البيئة الكمية التي تحيط بو :القسـ األوؿ

بأنو قدرة الفرد عمى التكيؼ بنجاح مع ما يستجد  :لمذكاء  Pentnerتعريؼ بنتنر
 . في الحياة مف عبلقات

ليذا التعريؼ يصبح ذكاء  ووفقاً ، عمى التعمـ : التأكيد عمى الذكاء باعتباره القدرةالثانيالقسـ 
فكمما ازداد ذكاؤه كاف أكثر ، بمدى قابميتو لمتعمـ بالمعنى الشامؿ الفرد مرىوناً 

القدرة عمى "بأنو  :لمذكاء Dearbornتعريؼ ديربورف :ومف أمثمتو، لمتعمـ استعداداً 
 . "اكتساب الخبرة واإلفادة منيا

نو يعتبر أغير ، وىو تعريؼ ترماف. كير المجردأنو القدرة عمى التف: تعريؼ الذكاء بالثالثالقسـ 
يفترض أف القدرة عمى  Termanف ترمافإحيث  ؛مف الناحية التحميمية ناقصاً 

فيو لـ . في حيف أنيا مركبة كذلؾ، التفكير المجرد ىي قدرة بسيطة ال يمكف تحميميا
 . ققو أو مشكمة يحميابيف أف التفكير المجرد ينبغي أف يتبلءـ مع غرض يحيُ 

 ومف أمثمتو تعريؼ وكسمر ، : ىذا النوع مف التعريفات ىو األكثر اتساعاً الرابعالقسـ 
Wechslerوالتفكير ، بأنو القدرة الكمية لدى الفرد عمى التصرؼ اليادؼ :لمذكاء

 . والتفاعؿ المجدي مع البيئة، المنطقي
 ظيور نظرية الذكاءات المتعددة:

 يوـ النفس الفرنسي ألفرد بينبت وزارة التعميـ في باريس مف عالِ ـ طم1904في عاـ 
Alfred Binet  لتحديد تبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي  ؛ومجموعة مف زمبلئو أف يضعوا أداة

وانتشر ىذا . وقد أسفرت جيودىـ عف وضع أوؿ اختبار ذكاء، المعرضيف لخطر الرسوب
والتعبير عنو بعدد ، يمكف قياسو موضوعياً ، ذكاءطمؽ عميو الاالختبار مع فكرة وجود شيء يُ 

 . IQواحد أو بتقدير نسبة الذكاء 
ـ السيكولوجي بجامعة ىارفارد قاـ العالِ ، بعد ثمانيف سنة مف وضع أوؿ اختبار ذكاء

فت ثقافتنا عرّ  فَّ : إحدي ىذا االعتقاد الشائع حيث قاؿبت Howard Gardnerىاورد جاردنر"  "
ذكاءات أساسية عمى األقؿ  ثمانيةوجود  "أطر العقؿ" واقترح في كتابو. جداً  قاً ضي الذكاء تعريفاً 

(Gardner ،1983) . ولقد سعى في نظريتو عف الذكاءات المتعددة إلى توسيع مجاؿ
وشكؾ في صدؽ تحديد ذكاء الفرد عف . بحيث تتعدى تقدير نسبة الذكاء اإلمكانات اإلنسانية

مياـ منعزلة لـ ييتـ بيا مف  والطمب إليو أف يؤدي، لطبيعيةطريؽ نزع شخص مف بيئة تعممو ا
مف ذلؾ أف الذكاء إمكانية تتعمؽ بالقدرة عمى حؿ  بدالً  Gardnerولقد اقترح جاردنر. قبؿ

 . (13ص، ـ2009، )مجيد. وتشكيؿ النواتج في سياؽ خصب وموقؼ طبيعي، المشكبلت
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حيث تـ اختياره  ؛ف الماضية في القر لميممف الشخصيات ا Gardnerويعتبر جاردنر
شخصية  مائةكأحد أبرز  ـ2005في عاـ  "Foreign policy and prospect"مف قبؿ مجمة 

جامعات وكميات مف  عدةدكتوراة فخرية مف  21كما أنو حائز عمى ، ذكائية مؤثرة في العالـ
لمئات المقاالت  باإلضافة، لعدة لغات اً مترجمَ  اً كتاب 20لو أكثر مف ، في العالـ ةدولأكثر مف 
 . (www.howardgardner.com/index.html). المنشورة

أساس نظريتو في كتابو "أطر العقؿ" الذي تـ نشره عاـ  Gardnerوضع  جاردنر
مف  وبدالً . ثابتاً  وحيداً  وانتقد فيو االتجاه التقميدي في دراسة الذكاء بوصفو عامبلً ، ـ1983

أف يستكشؼ الطريقة التي  Gardnerحاوؿ جاردنر ياً البحث عف مقياس واحد لقياس الذكاء كم
وكذلؾ الطريقة التي يقدـ بيا األفراد منتجات مختمفة أو ، يقيـ بيا األفراد في ثقافات معينة
القدرة عمى " :الذكاء بأنو Gardnerؼ جاردنر وبالتالي عرّ . يخدموف ثقافاتيـ في قدرات متنوعة

 . في جوانب ثقافية متعددة" اج لو أىميةأو إنت، حؿ المشكبلت التي تواجو الفرد
وقد استمد جاردنر نظريتو مف مبلحظتو لؤلفراد الذيف يتمتعوف بقدرات خارقة في بعض 

مما قد ، القدرات العقمية وال يحصموف في اختبار الذكاء إال عمى درجات متوسطة أو دونيا
ؼ مِ فري الذي كُ ىارفارد الصثـ اشتراكو في مشروع . يجعميـ يصنفوف في مجاؿ المعاقيف عقمياً 

ي مَ مْ عف طريؽ المكتشفات في عِ ، ا تـ تأسيسو عف المعرفة اإلنسانيةمّ فيو بكتابة كتاب ع
 . نامج البحث في الذكاءات المتعددةية بر اوكاف ذلؾ ىو بد. األحياء والسموؾ

قراءة  وفأف بعض األشخاص ال يستطيع Gaednerوجد جاردنر، فعمى سبيؿ المثاؿ
كما الحظ . بشكؿ طبيعي وفمسميات األشياء ويكتب وفاألرقاـ ويعرف وفيقرأ ـلكني، الحروؼ

عمى ف قادرا ً انو كأعمى  -تقريباً ( 100)متوسط الذكاء الطبيعي -( 50بمغت نسبة ذكائو ) طفبلً 
عمى العزؼ  كما كاف قادراً ، ـ1950-ـ1880ذكر تاريخ أي يوـ مف األياـ الواقعة بيف السنوات 

الغناء بمغات  :مثؿ، وكاف ىذا الطفؿ يمتمؾ غيرىا مف القدرات. ف خبلؿ السماعم عمى البيانو
 . أجنبية ال يتحدثيا

أف ىناؾ براىيف مقنعة تثبت أف لدى اإلنساف  Gardnerفمف خبلؿ أبحاثو يرى جاردنر
ىنية أما الطبيعة الدقيقة لكؿ كفاءة ذ. يسمييا "الذكاءات اإلنسانية" كفاءات ذىنية مستقمة نسبياً 

ذكاءات الموجودة وكذلؾ األمر بالنسبة لعدد ال، بدقة محدداً  منيا وحجميا فميس بعد أمراً 
نو مف الصعب تجاىؿ وجود عدة ذكاءات مستقمة عف بعضيا البعض أكما يرى . بالضبط
 . ف بوسع الفرد وكذلؾ محيطو الثقافي أف يقـو بتشكيميا أو تكييفيا جميعا بطرؽ متعددةأو ، نسبياً 

(http://faculty.ksu.edu.sa/) 
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 يعتبر جاردنر أف لمذكاء بناء أو تركيبة ولو نطاؽ يعبر عف أنشطة منظمة تتـ في إطار
والذكاء يمثؿ سعة ليا محتوى مف العمميات الذي يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ . ثقافة ما

ر لمذكاء ويتضمف تعريؼ جاردن. بو الفرد أو تقييمو مف خبللو مبلحظة الموقؼ الذي يمر
تضمف ميارة حؿ المشكبلت التي تسمح لمفرد أف يصؿ إلى الوضع الذي يمكف  أوليما :جانبيف

خمؽ النتاج  وثانييما أفَّ ، ذلؾ اليدؼ نو المسمؾ الوحيد لموصوؿ إلىأو ، يناؿ ىدفو مف خبللو أف
جيات نظره أو ف الفرد مف التعبير عف و مكِّ الثقافي ميـ لمفوز أو السماح بتوصيؿ المعرفة التي تُ 

 . (33ص، ـ2010، )الخفاؼ. مشاعره

أف ىذا االىتماـ الذي حظيت بو أفكار جاردنر عف الذكاء الناتجة مف  وترى الباحثة 
صابات الدماغ قد ساىمت في تغيير النظرة  السائدة عف الذكاء أبحاثو المختمفة في عمـ النفس وا 

المتوارث أصبحت األبحاث في الذكاء تدرس  فبعد أف انتشرت فكرة الذكاء الفطري، واالرتقاء بيا
مكانية تطويرىا بالممارسة اإمكانية تصنيؼ القدرات العقمية البشرية عمى أس س تعددىا وا 

 . والتدريب

وعمى  عمماء النفس المعرفيوفالتي يغذييا الذكاء الدينامي المتعدد  فكرةوقد انتشرت  
يتضمف  الذكاءَ  وأفَّ ، عقمية فكرية أكبر الذيف يفترضوف وجود سمسمة Gardnerرأسيـ جاردنر 

وقد انتيت األياـ التي كاف يمثؿ معامؿ الذكاء فييا المجموع . تشكيبلت مختمفة مف التفكير
 ىما:بيف الوحيد لمطاقات العقمية الفكرية لسب

فيكوف مف المضمؿ تحويؿ عممية الذكاء إلى ، النمو العقمي دينامي وذو وجوه متعددة أفَّ  -1
 زالت مستمرة في فعؿ ذلؾ ومع ذلؾ كثير مف أنظمة التدريس ما. شكؿ واحدأرقاـ في 

كمعيار رئيس لضـ واستبعاد الطمبة مف الوصوؿ إلى ، باستخداـ درجة معامؿ الذكاء
 . الموارد الخاصة

ممارسة استخداـ درجات معامؿ الذكاء بشكؿ قصري كمؤشر عمى القدرات العقمية يقمؿ مف  -2
فيذه الدرجات تفشؿ في التنبؤ  ؛ات الكامنة داخؿ جميع األفرادقيمة اإلمكانات والطاق

. أيضا منبئات ضعيفة لمنجاح في المدرسة روتعتببالنجاح في البيئات غير األكاديمية 
 . (61ص، ـ2004، )عفانة والخزندار

القدرة عمى حؿ  :ـ بأنو1983لمذكاء عاـ  Gardnerوفي حيف كاف تعريؼ جاردنر
الذكاء ىو القدرة  فَّ أو ، منتجات ليا قيمتيا في بيئة ثقافية واحدة أو أكثرالمشكبلت أو ابتكار 

. ((Gardner, 1999, p32عمى تحميؿ أنماط محددة مف المعمومات بأنماط محددة مف الطرؽ 
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لمعالجة المعمومات التي  ؛قدرة بيونفسية كامنة "ـ ليعرؼ الذكاء بأنو1999نو عاد في العاـ إف
، "خمؽ النتاجات التي ليا قيمة في ثقافة ما لحؿ المشكبلت أو ؛ة ثقافيةيمكف تنشيطيا في بيئ

 . لقيـ ثقافة معينة أو ال وفقاً عف إمكانات عصبية يمكف تنشيطيا  وىذا يعني أف الذكاءات عبارة

حدىا أ ات اإلنسانية ممكات مستقمة نسبياً ءاردنر مفيوـ الذكاء واعتبر الذكاحيث وسع ج
ف الذكاء أيؤمف بو الكثير مف عمماء النفس بعف االعتقاد الذي كاف  وىذا يختمؼ، عف اآلخر

، ـ2004، )عفانة والخزندار. أو غبياً  ف الفرد إما أف يكوف ذكياً أو ، ممكة عقمية واحدة
 . (331ص

فكؿ ، وُيقر جاردنر أف نظريتو ليست الوحيدة التي تنافس نظرية سبيرماف حوؿ الذكاء العاـ
 وودياردو ، Cobbوكوب ، Bergmanوبيرغماف ، Thorndikeمف: ثورندايؾ 

(1927)Woodyard، والميكانيكي، ُيقروف بأف الذكاء مكوف مف ثبلثة أقساـ ىي: الذكاء المجرد ،
 . واالجتماعي

أننا نحقؽ أفضؿ فيـ لمذكاء إذا نظرنا إليو بأنو Thurstone(1941) ويرى ثورستوف 
ثـ . ( يقسـ الذكاء إلى أربع فئات(Guilford 1971وجيمفورد . مكوف مف سبع قدرات أساسية

بداعية (Sternberg  1990 جاء ستينبرغ  ( ليؤكد أف الذكاء يتكوف مف قدرات تحميمية وا 
 . ((Gardner and Hatch, 1989. إضافة إلى الذكاء العممي

وقد انتشرت ىذه النظرية عمى نحو واسع في األوساط التربوية منذ ظيورىا بشكؿ لـ 
تمقيو دكتوراة فخرية مف الذي أشار في خطاب ألقاه في أسبانيا أثناء ، ى جاردنر نفسويتوقعو حت

إحدى الجامعات إلى أف انتشار نظريتو في الواليات المتحدة ومنيا لبقية العالـ؛ دفعو إلصدار 
مف الباحثيف والدارسيف؛ لتوضيح طرؽ استخداـ الذكاءات  شخصاً  42كتاب باالشتراؾ مع 

 . ((Gardner, 2011, p5. باختبلؼ البيئات التعميميةو  مختمؼ المراحؿ العمريةالمتعددة في 

نو أمر متعدد الوجوه أالنظرة لمذكاء عمى  إلى أفHanly ( (2002, p14ىانمي ويشير 
نما يوسع مف نظرتنا لممتعمـ نفسو، واألشكاؿ ال يوسع نظرتنا لما عميو قدرات اإلنساف فحسب  ؛وا 

 . مواجية الكثير مف المشكبلت التربوية المعاصرةفقد استطاعت النظرية 

إلى أف الدوافع لمبحث في  Xie & Lin   (2009, p106) ر إكس وليفىذا وقد أشا
، نظرية الذكاءات المتعددة قد انطمقت بيدؼ تعزيز فاعمية التدريس وتصميـ المقررات الدراسية

الخيارات في طرؽ التدريس  مفزيد ية عمى تزويد المعمميف بالمبحيث ال يقتصر استخداـ النظر 
نما السماح لممتعمميف بإظيار، والتقويـ كذلؾ مساعدة المعمميف عمى . ما تعمموه بطرؽ متعددة وا 
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مف ؛ متعددة مناحٍ  توظؼَ  يجب أف المدارَس  فَّ إليذه النظرية ف ووفقاً . فيـ طمبتيـ بشكؿ أفضؿ
 . ستوياتيـ الحالية بزوايا مختمفةوتقويـ م، جؿ مبلحظة ميارات حؿ المشكبلت لدى الطمبةأ

قراره بدراسة الذكاءات نو ال يشعر بالندـ لأ Gardnerوفي تصريح لو أوضح جاردنر
" ولكننا ال نحتاج لممزيد مف الناس عالية الذكاء بقدر ما نحتاج لؤلفراد الذيف  :وأضاؼالمتعددة 

 . (Howardgardner01.files.wordpress.comيجابية" )ض إألغرايستخدموف عقوليـ 

وقد أعمف جاردنر انتقاده الختبار الذكاء التقميدي وذلؾ في لقاء أجرتو معو مجمة 
(Educational leadership في العاـ )لقد أظيرت دراساتي أف الناس :ـ حيث قاؿ1997 "

، وكنشاط ال أظف أنو مؤذ. ف األطفاؿ يحبونو وكذلؾ الكبارأو ، يحبوف ىذا )أي اختبارات الذكاء(
عميؾ أف تستخدـ . ىو النياية ؾ أو ذكاء غيرؾئتحديد ذكالكنني أقمؽ عندما يعتقد الناس أف و 

 ؛كيؼ تستخدـ نقاط القوة ىذه دْ ومف ىناؾ حدِّ . االنتيجة لفيـ الطريقة التي يسيؿ تعممؾ بي
ومف ثـ تصبح النتيجة طريقة لفيـ نفسؾ بشكؿ ، لتساعدؾ عمى المزيد مف النجاح في محاوالتؾ

وبالتالي تستخدـ ىذا الفيـ لبلرتقاء بنفسؾ إلى مستوى أفضؿ لمفيـ أو مستوى أعمى ، أفضؿ
 . "لمميارة

( Campbell, 1991مف العمماء الغربييف بيذه النظرية كما جاء لدى )، وقد أشاد الكثير
في  ممحوظاً  وأظيرت نتائج دراستو في نياية العاـ الدراسي انخفاضاً . حيث قاـ بتطبيؽ النظرية

حتى أف الطمبة . وارتفاع في مستوى التحصيؿ الدراسي، سبة مشاكؿ االنضباط لدى الطمبةن
في مجاالت جديدة خاصة في  ممحوظاً  ظيروا تفوقاً أ في الدراسة سابقاً  الذيف لـ يحققوا نجاحاً 

 . استرجاع المعمومات المتصمة بالذكاءات الحركية والبصرية والموسيقية

نو يجب أف يتـ مساعدة الناس عمى تطوير مكونات أ  Sternbergستيرنبرغ  كما يرى
ف الذكاءات يمكف إحيث ، الذكاء التي تساعدىـ عمى األداء الجيد في كؿ ما يريدوف القياـ بو

( أف الناس الذيف Perkins, 1995)بيركنز وفي السياؽ ذاتو يقوؿ . زيادتيا بالدراسة والممارسة
ينشئوف  الذيف مف كثير مف الناسميزة في تطور الذكاء  يـيعيشوف في بيئات التعمـ الغنية لدي

 . لقدراتيـ وذكاءاتيـ قؿ تحفيزاً أت في بيئا
 المعايير التي تستند إلييا نظرية الذكاءات المتعددة:

يجب أف يكوف كؿ ذكاء لو موقع في الدماغ يمكف عزلو نتيجة لتمؼ الدماغ في مكاف ما  -1
نطقة دماغية ليا عبلقة بالذكاء المغوي تبقى بقية بمعنى أف الذي أصيب بتمؼ في م، مثبلً 

 . ذكاءاتو غير المصابة نشطة
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قؿ أتفوقيف في جانب معيف وعادييف أو وجود األطفاؿ غير العادييف بمعنى وجود أطفاؿ م -2
في جوانب  في جوانب وضعفاء جداً  وجود أناس بارزيف جداً  وأيضاً ، في جوانب أخرى

 . أخرى

والذكاء الموسيقي النوتات ، كاء المغوي نظامو الترميزي ىو المغةفالذ :القابمية لمترميز -3
 . (93ص، ـ2010، )غباري وأبوشعيرة. فكؿ ذكاء لو رموزه التي تعبر عنو. الموسيقية وىكذا

لعبلج المعمومات التي تسمح بتحميؿ ومناقشة ؛ جود مجموعة مف العمميات األساسيةو  -4
وىي ، مميات العصبية ىي ما نسميو ذكاءوىذه الع. مختمؼ أنواع المعطيات النوعية

 . مبرمجة فينا وتعمؿ بمجرد استثارتيا بكيفية معينة كاألصوات والحركات

وجود تاريخ نمائي لدى الفرد ليذه القدرة الذىنية: يرى جاردنر أف كؿ نوع مف أنواع  -5
خبلؿ إمكانية دراسة الذكاء المكاني مف  :مثؿ، الذكاءات لو جذور عميقة في تطور الفرد

. مبلحظة الطريقة التي توجو بيا حشرات معينة ذاتيا في اليواء وىي تنتقؿ بيف الزىور
 . (33ص، ـ2010، )الخفاؼ

تاريخ متطور أو معقولية متطورة: تصبح ذكاءات معينة أكثر معقولية إلى حد أف يتمكف  -6
سميا مع كائنات الفرد مف تحديد المقدمات التطورية ليذا الذكاء بما فييا الطاقات التي يتقا

 . أخرى

وىذه دراسات لممياـ التي تتدخؿ أو . : خاصية اإليحائيةدعـ مف المياـ النفسية التجريبيةال -7
إضافة إلى . أو المياـ التي تنتقؿ عبر السياقات المختمفة، تفشؿ في التداخؿ مع بعضيا

 . مف المدخبلت أو االنتباه واإلدراؾ الذي قد يختص بنوع واحد، التعرؼ عمى أشكاؿ الذاكرة

، ترتبط بصورة فائقة مع ذكاء آخر معيناً  ذكاءً إلى درجة أف المياـ التي تقيـ  الدعـ السيكومتري -8
 . (15ص، ـ2003، )حسيف. قؿ مع تمؾ التي تقيـ أشكاؿ أخرى مف الذكاءاتأوترتبط بصورة 

 إلى الحقائؽ األساسية التي اكتشفيا جاردنر  (17ص, ـ2009)وتشير مجيد 
Gardner :حوؿ النظرية وتشمؿ 

يولد بو  واحداً  العقؿ تنتقد فكرة أف ىناؾ ذكاءً  الذكاءات المتعددة ىي نظرية نفسية عف -1
ت عممية كثيرة في وتعتمد النظرية عمى خبلصة أبحاث ودراسا، اإلنساف وال يمكف تغييره

اتجة عف وال تعتمد عمى العبلقات االرتباطية الن، نثروبولوجيا واألحياءعموـ النفس واإل
 . استخداـ االختبارات والمقاييس المقننة التي تقوـ عمييا النظريات األخرى لمذكاء
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معظـ اختبارات الذكاء الحالية تيتـ بكؿ مف المغة والمنطؽ وىذاف ليسا إال نوعيف فقط مف  -2
 . الذكاءات المتعددة

خصاف لدييما وال يوجد ش، كؿ إنساف لديو كؿ أنواع الذكاءات وفي ضوء الوراثة والبيئة -3
 . البروفيؿ نفسو أو قدرات الذكاء نفسيا حتى التوائـ المتشابية

وال توجد جدوى حقيقية تربوية مف . في حد ذاتيا الذكاءات المتعددة ىي أداة وليست ىدفاً  -4
ولكف ، ىذا الشخص لديو ذكاء فبل جدوى مف أف نقوؿ أفّ . استخداـ االختبارات المقننة
 . قيمة في إطار مجتمعو أو ثقافتواألىـ أف يقدـ ىذا الشخص 

التقويـ ينبغي أف ييتـ بالتركيز عمى أنواع عديدة مف األشياء التي نريد أف يفيميا الناس  -5
ويظير مف ، ليقوموا بتنفيذ ما استوعبوه ؛كما يجب إعطاء الفرصة لمناس، ويستوعبوىا جيداً 

استطاعوا مف خبلليا تقديـ و ، خبلؿ ما يقدمونو مف المعارؼ التي تكونت لدييـ واستوعبوىا
 . عمؿ جيد ونافع أو إنتاج ذي قيمة لممجتمع

فالذكاء يعبر عف طريقة تشغيؿ أو تجييز  :مف األىمية التفريؽ بيف الذكاء والنطاؽ -6
وأي . أما النطاؽ فيو مادة أو موضوع يريد اإلنساف أف يتميز فييا، المعمومات داخؿ العقؿ

وبالتالي لسنا بحاجة ، ؿ العديد مف الذكاءات المتعددةف يحقؽ التميز مف خبلأنطاؽ ممكف 
 . ولكف ألنواع أخرى باإلضافة إلييما، إلى المغة أو المنطؽ فقط

نو يتـ تقويميـ مف خبلؿ إف ؛في كؿ شيء أف يكونوا عمى قدر جيد لطمبةعندما يحاوؿ ا -7
تكوف عمى  وىذه الدرجات. عبلمات أو درجات يعطييا ليـ شخص آخر يقـو بعممية التقويـ

ومف ىنا . ألنو عمى أساسيا يتحدد بروفيؿ أو صورة ذلؾ الشخص ؛قدر كبير مف الخطورة
مؤشرات واضحة فيذا يعطي عبلمات أو ، طالبالتركيز عمى عمؿ ال تكوف الحاجة إلى

 . عف عممية التعمـ لديو قوياً  ويعطي مؤشراً ، أو إنتاجيتو أو أداؤه طالبعما يقوـ بو ال
, تمييزىا Gardnerثة أىـ أنواع الذكاءات التي استطاع جاردنروتستعرض الباح

يجاد المناطؽ العصبية الخاصة بيا في الدماغ وىي:  وا 
 :الذكاء المغوي :أوالً 

بفعالية كما ىو الحاؿ عند السياسي أو  وىو القدرة عمى استخداـ الكممات شفوياً 
ويضـ ىذا الذكاء القدرة . صحفيال كما ىو الحاؿ عند الشاعر والمحرر أو تحريرياً ، الخطيب

. اإلقناع أو الشرح :مثؿ، عمى معالجة بناء المغة وأصواتيا ومعانييا واالستخدامات العممية ليا
ولقد اىتـ جاردنر بعدـ تسمية الذكاء المغوي بأنو شكؿ مف أشكاؿ . (10ص، ـ2003، )جابر

 الذكاء السمعي الشفوي ويوجد سبباف لذلؾ ىما:
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 أو إتقاف األنظمة ويمكنيـ استنباط، المغة الطبيعية يستطيعوف اكتساب فراد الصـاألأف  -1
 . شاريةاإل

، ـ2004، )عفانة والخزندار. سمعيشكاؿ الذكاء يرتبط بالجياز الأيوجد شكؿ آخر مف  -2
 . (68ص

ولعؿ بعضكـ أف يكوف ألحف : ""قوؿ النبي " (194-192، 2013)وجاء لدى حماد 
وداللة . والمحف عند ابف فارس بمعنى: الفطنة والذكاء. سمـ()البخاري وم. "بحجتو مف بعض

" يؤكد عمى أف بعض الناس لدييـ قدرات خاصة وذكاء في ميداف ىذا الحديث أف النبي "
غير أف قدرتو المغوية ، فيمتمكوف ناصية البياف فيخيؿ لمناس أنو محؽ وىو ليس كذلؾ، المغة

 . سو في صورة صاحب الحؽوتميزه في ىذا المجاؿ مكنتو مف إظيار نف
 1192:، البخاري]. " إف مف البياف لسحراً  "قوؿ النبي "ويمثؿ ىذا الذكاء أيضًا 

ف الرجؿ بحيث إ. وىو مف الفيـ والذكاء، فظأي أف في البياف إظيارًا لممقصود بأبمغ ل [5767
لسحر قمب فيقمب الحؽ ببيانو إلى نفسو؛ ألف معنى ا، عميو الحؽ وىو أقوـ بحجتو مف خصمو

. وسرعة قبوؿ القمب لو، وشبَّو البياف بالسحر لحدة عممو في سامعو. الشيء في عيف اإلنساف
وىذه إشارة . فالحديث لقوة تأثيره وارتفاع مستوى فصاحتو وببلغتو شغؿ الناس فصار كالسحر

 . وىذا ىو جوىر المقصود مف الذكاء المغوي، لتميز بعض الناس في الميداف المغوي
 :المنطقي –: الذكاء الرياضي ثانياً 

، المحاسبيف، عمماء الرياضيات: )مثؿ، كفاءةونعني بو القدرة عمى استخداـ األعداد ب
، "خاصة في مجاؿ العموـ"ماء العم) :مثؿ، والتفكير بصورة جيدة، العامميف بمجاؿ اإلحصاء(

 . العامميف في مجاؿ المنطؽ(، مبرمجي الكمبيوتر

، والصياغات والعبارات، ساسية لؤلشكاؿ والعبلقات المنطقيةوىذا الذكاء يتضمف الح
مة الذكاء أنواع العمميات المستخدمة في خدو . والوظائؼ المجردات، والنتيجة، السبب :مثؿ

، العمميات الحسابية، التصميـ، االستدالؿ، التجميع، الرياضي المنطقي تتضمف: التصنيؼ
صؼ أصحاب ىذا الذكاء بأنيـ يستعمموف ويت. (10ص، ـ2003، )جابر. اختبار الفروضو 

، ويفكروف بشكؿ تدريجي ومفاىيمي، المنطؽ والمغة بفاعمية في حؿ المشكبلت التي يواجيونيا
ويمارسوف ميمة ، وليـ القدرة عمى اكتشاؼ العبلقات واألنماط التي ال يكتشفيا اآلخروف

، الت والعمميات الرياضيةويستمتعوف بالتعامؿ مع األرقاـ والمعاد، غازلاألالتجريب وحؿ 
، )الديب. ويتبعوف األسموب االستداللي في التفكير، ويتصؼ تفكيرىـ بالعممية والمنطقية

 . (39ص، ـ2011
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وفي تأصيؿ ىذا الذكاء في السنة النبوية جاء في صحيح البخاري عف ابف عباس 
، ىذا؟ فُأخِبرَ  دخؿ الخبلء فوضعُت لو َوضوءًا قاؿ مف وضع "رضي اهلل عنيما أف النبي "
، لقضاء الحاجة ""فقد دخؿ النبي    [143:53، البخاري]. فقاؿ: "الميـ فقيو في الديف"

التي توصؿ إلييا ابف  وذلؾ بناًء عمى أفضؿ االفتراضات، فوضع لو ابف عباس ماًء؛ ليتوضأ بو
مى الباب أو يضعو ع، نو تردد بيف أمور منيا: أف يدخؿ إليو بالماء في الخبلءحيث إ، عباس

فرأى أف الثاني أوفؽ؛ ألف األوؿ . أو ال يفعؿ شيئاً ، أو يضعو في مكاف بعيد، تناولو مف قربيل
والثالث يحتاج إلى طمب الماء وفيو ، وىو يقضي حاجتو "فيو تعرض لبلطبلع عمى النبي "

 . والثاني أسيميا، وكذلؾ الرابع، مشقة

وقد الحظ رسوؿ اهلل . اء المنطقي لديوومتانة البن، ففْعؿ ابف عباس دليؿ عمى ذكائو
"" حماد. ىذا األمر فعززه بالدعاء لو بالتفقو في الديف؛ ليحصؿ بو النفع وىو ما كاف( ،

 . (196ص، ـ2013
 :البصري  -الذكاء المكاني ثالثًا:

كما ىو الحاؿ عند الصياد ، ىو القدرة عمى إدراؾ العالـ المكاني البصري بدقة
كما ىو الحاؿ عند ، دراكاتعمى تمؾ اإلوأف يقوـ بتحويبلت معتمدا ً . والكشاؼ أو المرشد

، ـ2003، )جابر. أو المخترع، والفناف، والميندس المعماري، مصمـ الديكورات الداخمية
 . (11ص

في قدرة الفرد  يبلحظو ، سنوات (10-9) ويزدىر في سف، ويظير ىذا الذكاء مبكراً 
دراؾ المعمومات البصرية والمكانية، في لؤلفكاروالتمثيؿ الجغرا عمى التصور البصري ، وا 

دراؾ صور أو ، ورؤية الكوف عمى نحو دقيؽ، والتفكير في حركة األشياء وموضعيا في الفراغ وا 
والعبلقات ، كما يتضمف الحساسية لؤللواف والخطوط واألشكاؿ والحيز، تخيبلت ذىنية داخمية

 . (462ص، ـ2014، )رياف. بيف تمؾ العناصر

مف حيث قراءة خارطة المعركة ، يوـ أحد "مكف التمثيؿ ليذا الذكاء بفعؿ النبي وي
ثـ اختار ، ففي تخطيطو لممعركة جعؿ المشركيف في وجيو وجعؿ ظيره لمجبؿ، قبؿ حدوثيا

وأّمر عمييـ ، خمسيف مف الرماة الميرة ليصعدوا عمى ىضبة عالية مشرفة عمى أرض المعركة
، ـ2013، )حماد. وأمرىـ أال يتركوا أماكنيـ حتى يأذف ليـ بذلؾ الصحابي عبداهلل بف جبير

 . (198ص
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 الحركي:-الذكاء الجسميرابعًا: 
حيث ، تآزر أعضاء الجسـ مع بعضيا وأيضاً . وىو باختصار التآزر بيف العقؿ والجسـ

ء وىذا النوع مف الذكا. منو لمتعبير عف األفكار والمشاعر اً يستعمؿ الفرد جسمو كمو أو جزء
نو مف الخطأ أكما ، بمعزؿ عف النشاط العقمي يعمؿُ  النشاط الجسميّ  فَّ أيتحدى االعتقاد الشائع ب

مظير و  (69ص، ـ2004، )عفانة والخزندار. فقط بالرياضييفتشخيص ىذا النوع مف الذكاء 
 ويضـ ىذا الذكاء. وتبدأ في الطفولة المبكرة وتستمر حتى سف األربعيف، ىذا الذكاء ىو الحركة
وكذلؾ اإلحساس ، والمرونة، والسرعة، والقوة، والميارة، التوازف :مثؿ، ميارات فيزيقية نوعية
ويتميز بيذه القدرة الجسمية الفائقة بجانب  (11ص، ـ2003، )جابر. بحركة الجسـ ووضعو

 . (faculty. ksa. edu. sa). فيوالمخترع، فيوالمقمد، فيوالجراح، فيالممثم :الرياضييف
، ألنواع الرياضة التي اشُتِيرت في العيد النبوي يجد منيا: ركوب الخيؿ والمتأمؿُ 

حيث روى  "ومف الصحابة الذيف تميزوا بالرماية سعد بف أبي وقاص ". والمصارعة، والرماية
سمعتو . يفدي أحدًا غير سعد "أنو قاؿ: " ما سمعت رسوؿ اهلل " "البخاري عف عمي "

رأى مف  "فالنبي ". (4055:770، )البخاري. "أظنو يـو ُأُحد. فداؾ أبي وأمي, ارـِ يقوؿ: "
وفي ىذه التفدية منو عميو الصبلة والسبلـ . فأيًّده وشجعو بأف دعا لو، سعد ميارة في الرمي

وقد كاف سعد . تعظيـٌ لقدر سعد واعتداٌد بعممو وبتميزه فيو؛ ألفًّ اإلنساف ال يفدي إاّل مف ُيعظمو
وىذا . لو بقولو: " الميـ سدِّْد رميتو" "وقد دعا النبّي ". ي سبيؿ اهللأوؿ مف رمى بسيـٍ ف
ورعاية ودعـ ما يتميز بو ، دليٌؿ عمى عنايتو بأصحاب المواىب ""المنيج مف النبّي 

 . (199ص، ـ2013، الصحابة)حماد
 البيف شخصي:-الذكاء االجتماعيخامسًا: 

، وحاالتيـ المزاجية والتمييز بينيا، ـودوافعي، ىو القدرة عمى إدراؾ مشاعر اآلخريف
 و ػػػػػػػػػػػوجػػػػػرات الػػػػػة لتعبيػػػويتضمف الحساسي. الديف عمماءو ، والمعالجوف النفسيوف، الزعماء :مثؿ

 . (41ص، ـ2011، )الديب. والصوت واإليماءات

، خريفالتواصؿ مع اآل :ىي ىـ الميارات التي يتميز بيا أصحاب ىذا النوع مف الذكاءأو 
 . وكذلؾ معرفة الفروؽ بيف الناس في نواياىـ ورغباتيـ، وقوة المبلحظة، والحساسية

 . (70ص ،ـ2004، )عفانة والخزندار

وليـ القدرة عمى لعب ، والطمبة أصحاب ىذا الذكاء يجدوف ضالتيـ في العمؿ الجماعي
 (faculty.ksa.edu.sa ). .والتفاوض، والوساطة، والتواصؿ، والتنظيـ، لزعامةادور 
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وىذه النوع مف الذكاء لو شواىد متعددة في السنة النبوية الفعمية التي توضح كيؼ كاف 
مف دخؿ قولو في فتح مكة: " ، يكسب الناَس إلى االسبلـ ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ "النبّي "

و ، "دار أبي سفياف فيو آمف بشيٍء حيث أدرؾ النبّي أّف أبا سفياف رجٌؿ يحب الفخَر لذلؾ خصَّ
 (84/740:1780، )مسمـ. يفتخر بو

فيتضح مف ، عمى إدراؾ مقاصد اآلخريف ودوافعيـ ومشاعرىـ "أّما قدرة النبّي "
فأرسمت ، عند بعض نسائو "" قاؿ: كاف النبّي "الحديث الذي رواه البخاري عف أنٍس "

يَد الخادـ؛ " في بيتيا فضربت التي النبّي "، إحدى أميات المؤمنيف بصحفة فييا طعاـ
ثـ جعؿ يجمع فييا الطعاـ الذي كاف ، فمؽ الصحفة فجمع النبي . فانفمقت، فسقطت الصحفة

( ثـ حبس الخادـ حتى أتي 1034:5225، )البخاري. ويقوؿ:"غارت أمكـ"، في الصحفة
وأمسؾ ، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي ُكِسَرت صحفتيا، بصحفة مف عند التي ىو في بيتيا

 . في بيت التي كسرت" المكسورة

قد أدرؾ سبب فعؿ أـ المؤمنيف والدافع الذي دفعيا  "ففي ىذا الحديث نجد أّف النبّي "
فإنيا مركبة في النفس بحيث ال يقدر عمى ، وىو ما جرت عميو عادة الضرائر مف الغيرة، لذلؾ
 . (202ص، ـ2013، )حماد. دفعيا

 الضمف شخصي:-الذكاء الداخميسادسًا: 

 (70ص، ـ2004)بتشكيؿ نموذج صادؽ عف الذات كما يرى عفانة والخزندار مرتبط 
ويتضح ىذا . وتألؽ عاطفتو وقدرتو عمى التميز حيث يستخدـ الفرد قدرتو عمى فيـ ذاتو جيداً 

 . والفبلسفة والحكماء الذكاء لدى العمماء

عمى  ف الفرد مف التصرؼ توافقياً مكِّ أف ىذا الذكاء يُ  (12ص، ـ2003)ويرى جابر 
والوعي الداخمي ، ويعطي الفرد صورة دقيقة عف نواحي قوتو وحدوده، أساس معرفتو بنفسو

 . والقدرة عمى تأديب الذات وتقديرىا، بمقاصده ودوافعو وحاالتو المزاجية واالنفعالية

إّف فيؾ خصمتيف لمصحابّي أشج عبد القيس: " "ومثالو مف الس ّنة قوؿ النبّي "
وسبب قوؿ . واألناة ىي التثبيت وترؾ العجمة. فالحمـ ىو العقؿ. "واألناة, مـيحبيما اهلل: الح

، وأقاـ األشج عند رحاليـ فجمعيا النبّي ذلؾ أّنو لما جاء وفد عبد قيس بادروا إلى النبّي 
 . (204ص، ـ2013، )حماد. "ثـ أقبؿ عمى النبّي ". ولبس أحسف ثيابو، وعقؿ ناقتو
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 :يّ الذكاء الموسيقسابعًا: 

ويتضمف . أو الناقد الموسيقي، المؤلؼ :مثؿ، ىو القدرة عمى إدراؾ وتحميؿ الموسيقى
والقدرة عمى التفكير ، كما يعني الفيـ الحدسي الكمي. الحساسية لئليقاع أو المحف: ىذا الذكاء

 . (40ص، ـ2001، )الديب. في الموسيقى وسماع القوالب الموسيقية والتعامؿ معيا ببراعة
وتمييز األغاني ، تأليؼ اإليقاعات واأللحاف :ارات أصحاب ىذا الذكاء ىيىـ ميأو 

، )عفانة والخزندار. وتمييز األصوات، وكذلؾ االستماع إلى األناشيد، واألناشيد مف نفس النغمة
الشخص يمكف أف يكوف لديو فيـ شكمي  أفّ  (12ص، ـ2003)ويرى جابر . (69ص، ـ2004

 . أو كمييما معاً ، فيـ نظامي تحميمي وأ، فيـ كمي حدسي :لمموسيقى أي
ومف الممكف زيادة ىذا النوع مف الذكاء مف خبلؿ تشجيع الطمبة عمى حفظ القرآف 

. وحفظ القصائد الجيدة وأبيات الشعر التي تيتـ بالقيـ والعادات الحسنة، الكريـ وتجويده
((faculty. ksa. edu. sa 

ف الذكاء أبو موسى األشعري الذي قاؿ لو ومف الصحابة الذيف ظير لدييـ ىذا النوع م
. فقد كاف أبو موسى حسف الصوت جداً ، "لقد أوتيت مزمارًا مف مزامير آؿ داود: ""النبّي "

فقد ، وآؿ داود ىو داود نفسو عميو السبلـ. وأصؿ الزمر: الغناء. والمزمار ىو الصوت الحسف
والحديث إشارة الى ، نغمتو بالمزمارُحسف صوتو وحبلوة ""وقد شبو النبّي ، كاف حسف الصوت

، ـ2013، )حماد. وىذا يمحؽ بالذكاء الموسيقي حسب النظرية، التميز في حسف الصوت
 . (201ص

 الذكاء الطبيعي:ثامنًا: 

الحيوانات  :مثؿ، وىو امتبلؾ القدرة والخبرة عمى تصنيؼ الكائنات الحية المتعددة
، الحساسية تجاه الظواىر الطبيعية األخرى :كاءويتضمف ىذا الذ. والنباتات في بيئة الشخص

ويتصؼ أصحاب ىذا الذكاء بالتعامؿ مع كافة األشياء الكائنة في . تشكؿ السحب والجباؿ :مثؿ
، ويمارسوف رياضة المشي. واألزىار، والفراشات، والنباتات، الصخور: مثؿ، البيئة الطبيعية
وعمى أساسيا ، السمات األساسية لؤلشياءكما يبلحظوف ، والبحث عف اآلثار، وصيد األسماؾ
، ـ2011، )الديب. وييتموف بمظيرىـ ولباسيـ وانطباعات اآلخريف عنيـ، يصنفونيا عفوياً 

 . (42ص

حيث ، ـ1995عاـ Gardnerىذا الذكاء كاف مف آخر الذكاءات التي أضافيا جاردنرو 
 . (9ص، ـ2009 ،)طوخي. كانت النظرية تعتمد عمى سبعة ذكاءات أساسية في بدايتيا
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وعمماء النبات والحيواف والجيولوجيا ، والصياديف، يتضح ىذا الذكاء عند المزارعيفو 
االىتماـ بف الميارات التي تتميز لدييـ ىي فيـ الطبيعة وتمييز معالميا إحيث . واآلثار

 . (70ص، ـ2004، )عفانة والخزندار. واستخداـ المناظير والميكروسكوبات، بالنباتات
قد ترؾ الباب  Gardnerضافة إلى أنواع الذكاء الثمانية السابقة فإّف جاردنروباإل

 :وقد أضاؼ ىو نفسو عددًا مف الذكاءات منيا، مفتوحًا أماـ اكتشاؼ أنواع جديدة مف الذكاءات
 الذكاء الوجودي: -1

الميؿ ويعرؼ بأنو . ـ1998بقائمة الذكاءات في العاـ  Gardnerقد ألحقو جاردنرو   
، )الديب. والحقائؽ األساسية والتأمؿ فييا، ند األسئمة التي تتعمؽ بالحياة والموتلمتوقؼ ع

 . (42ص، ـ2011
وقضايا ، ( أف الذكاء الوجودي متعمؽ بالوجود اإلنساني199ص، ـ2013)ويرى رياف 

ويعتبر ىذا النوع مف . والتأمؿ في الكوف والوجود، والديانات، لطبيعةاالحياة والموت وما وراء 
 . حيث أضافو جاردنر لمجموعة الذكاءات بعد أف تبيف مف مكانو في الدماغ، نسبياً  اً ذكاءات حديثال
 الذكاء الروحي: -2

والتمسؾ ، والتسامي الخمقي، والوعي الديني، ويتعمؽ ىذا الذكاء باإلحساس الروحي
 . (199ص، ـ2013، )رياف. وتوظيؼ ىذا الوعي في حؿ مشكبلت الحياة. بالفضائؿ

 الوجداني: –العاطفي الذكاء  -3
 العواطؼ بمعرفة عبلقة ليا التي القدرات مف مجموعة" بأنوGolman  جولماف ويعرفو

 ىذه وتتفؽ. االخريف وعواطؼ نفسو الشخص عواطؼ تجاه والحساسية، فييا والتحكـ
، )األسطؿ. "الشخص داخؿ أو األشخاص بيف الذكاء ألنواع الشخص إدراؾ مع الخصائص

 . (23ص، ـ2010
يتعمؽ ىذا الذكاء بالقدرة عمى إدراؾ المشاعر وفيـ العواطؼ واالنفعاالت الذاتية و 

، ـ2015، )حركاتي. إضافة لمقدرة عمى معرفة وفيـ انفعاالت اآلخريف، والتحكـ فييا وتنظيميا
ومف مكونات ىذا . ويعتبر الذكاء االنفعالي ىو جزء مف الذكاء العاطفي الوجداني. (146ص

وىذا ما أسماه . والوعي باالنفعاالت والمشاعر واإلحساس واألفكار، الذاتالذكاء الوعي ب
الذي يتمثؿ في قدرة الفرد ، الذكاء الذاتي وىو مف مكونات الذكاء العاطفي Gardnerجاردنر

، ـ2010، )األسطؿ. عمى السيطرة عمى االنفعاالت بطريقة تنمي قدراتو العقمية والوجدانية
 . (19ص
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، في حديثو عف الذكاءيف: االجتماعي والذاتي Gardnerردنر ويعد ما أوضحو جا
، نو يتضمف فيـ الشخص لطبيعة مشاعره وكيفية إدارتياحيث إ. صيؿ لمفيوـ الذكاء العاطفيتأ

بحيث يستطيع الشخص استثمار طاقتو الوجدانية في ، وكذلؾ فيمو لمشاعر اآلخريف وتقبميا
 . إقامة عبلقات طيبة مع المحيطيف بو

ا (جاء في القرآف الكريـ قولو تعالى: وقد  َّ َٰ ى ْه س  َوَيا َش وىي تدؿ . [7الشمس:] ( َوَجفأ
فيجب عمى . عمى أّف النفَس البشرية بكافة مكوناتيا ومنيا الجانب الوجداني مخموقة هلل تعالى

وأف يجعؿ دافعيتو في سموكو تحقيؽ ، اإلنساف توجيو طاقتو وانفعاالتو تجاه خالؽ ىذه النفس
 . (54-51ص، ـ2009، )عجيف. اتو مرض

والتعرؼ عمى مشاعر الناس ، إّف ميارة التعاطؼ والتواصؿ تسيؿ القدرة عمى المواجية
أو معمميف ، وأصحاب ىذا النوع مف الذكاء قد يكونوا أصدقاًء طيبيف. واىتماماتيـ بصورة مناسبة

, عشر سنيف "ؿ اهلل "خدَّمُت رسو: "فقد قاؿ أنس بف مالؾ . أو مديري شركات، ممتازيف
ـَ فعمتو؟ وال لشيٍء , وال قاؿ لي أّؼ قط, ال واهلل ما سبَِّني سبَّة قط وال قاؿ لي لشيٍء فعمُتو: ل

في ىذا النوع مف الذكاء في معاممتو  "وفي الحديث تفوؽ النبّي ". ؟"لـ أفعمو أاَل فعمتو
 . (155ص، ـ2015، )حركاتي. لمصحابة الكراـ

 تعابير خبلؿ مف أو، لفظاً  مشاعره: عف التعبير في لممؤمنيف قدوةً  "" النبي   كاف فقد
 إعبلف في "" النبيّ  يتردد فبل! إليؾ؟ أحب الناس أي  : يسألو العاص بف عمرو فيذا. وجيو

 . "...عائشة: "فيقوؿ، مشاعره عف سؤالو الصحابي عمى ينكر ولـ، صريحة عاطفتو

 يـو عميؾ أتى "ىؿ: فتقوؿ، عميو أتى يوـٍ  أشد عف تسألو عنيا" اهلل "رضي عائشةٌ  وىذه
 ما قومؾ مف لقيتُ  لقد: "قائبلً  حزنو ليا ويبث، ىمومو عف فيجيبيا ُأُحد؟" يوـ مف أشدَّ  كاف
 فمـ، كبلؿٍ  عبدِ  بفُ  ياليؿ عبدِ  عمى نفسي عرضت إذ، العقبة يوـ منيـ لقيت ما أشد وكاف. لقيت
 . (55ص ،ـ2009، )عجيف. "عمى وجيي وـميم وأنا فانطمقت، أردت ما إلى يجبني

 البحثية الجيود تقود وقد، العمؿ نياية ليست الذكاءات ىذه أف Gardner جاردنر ويرى
 في الذكاءات طبيعة في النظر إعادة لضرورة يشير كما. أخرى ذكاءات اقتراح إلى مستقببلً 
، ـ2013، )رياف. معيةوالمجت المعرفية الممارسات واختبلؼ البيولوجية المعرفة تطور ضوء
 . (199ص
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وترى الباحثة أف المعمـ يستطيع باالستفادة مف أنواع الذكاءات وتطبيقاتيا المختمفة أف يحدد نوع 
األنشطة واالستراتيجيات التي تبلئـ طمبتو ، حتى يقدـ ليـ الدروس بطريقة مناسبة لعقوليـ 

مفاىيـ لدييـ وبقاء أثر ىذا التعمـ عمى ذا التعمـ األثر الكبير في ترسيخ المعمومات والفيكوف لي
 .المدى الطويؿ

نواع الذكاء التي يمتمكيا تنمية وزيادة أ وحسب رأي الباحثة فإف البعض قديتساءؿ عف إمكانية
ىناؾ الكثير مف  ىذا السؤاؿ بأفّ  فع (131ص، ـ2009)يجيب عطية  ،وىناكؿ شخص

حيث تؤكد الدراسات عمى أف . ؿ الذكاءاتالتقنيات والميارات التي مف الممكف أف تزيد مف معد
في تقدـ نوع  اً بارز  اً كما أف لمبيئة دور ، الذكاءات يتـ صقميا بالمشاركة في األنشطة المختمفة

 حيث يعتمد نمو الذكاء عمى ثبلث عوامؿ رئيسة ىي:. الذكاء الذي يتمتع بو الفرد

وىذه ال يمكف التحكـ فييا أو ، الفطرة البيولوجية: والمقصود بيا الوراثة والعوامؿ الجينية -1
 . تغييرىا

ونوع المدارس التي ، لديف لمطفؿافاستجابة الو . بيا البيئة ويقصدتاريخ الحياة الشخصية:  -2
بعض الدراسات تثبت تأثير الطعاـ الذي تناولتو  حتى أفّ ، ونوع الكتب التي يقرؤىا، يرتادىا

ص وتعاممو مع أىمو وأصدقائو وكذلؾ خبرة الشخ، األـ أثناء الحمؿ عمى ذكاء طفميا
ويشير . دوف نموىا مف الذكاء أو يحوؿُ  اً لديو أنواع مف الممكف أف ينميَ ، ومدرسيو وأقاربو

وما يراه أو يسمعو في بيئتو ، التفاعؿ الذي يحدث بيف الفرد أفّ إلى Kropack "كروباؾ" 
 . يؤدي لتغييرات واضحة في تكوينو العقمي، خبلؿ حياتو

وطبيعة ، د فيو الفردلِ افية والفكرية والتاريخية: وىي تضـ المكاف والزماف الذي وُ الخمفية الثق -3
 . التغيرات الثقافية والتاريخية التي عايشيا

في كتابو "أطر العقؿ" أّف الذكاءات يتـ صقميا بالمشاركة في  Gardnerويرى جاردنر
فمثبًل: ، الخاص بيذا الذكاءوكؿ نشاط يستند إلى المسار النمائي ، أنواع النشاط الخاصة بيا

عمى ، الذكاء الموسيقي ينشأ في وقت مبكر مف الطفولة ويستمر مع اإلنساف في مراحؿ حياتو
عكس الذكاء المغوي الذي قد يظير في سف األربعيف وحتى الخمسيف فيصبح الشخص روائيًا 

، ـ1983، جاردنر). فالطريقة التي تنمو فييا الذكاءات تختمؼ وتتنوع مف شخص آلخر. ناجحاً 
 . (56ص
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 استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس:

ف أفبلطوف إحيث ، جديداً  و التعميـ ليست مفيوماً وجِ إف الذكاءات المتعددة كفمسفة تُ 
"ال تستخدـ  :بأىمية التدريس متعدد األشكاؿ حيف كتب قائبلً  نفسو عمى نحو ما بدا واعياً 

قدر في أوسوؼ تكوف عندئذ ، مف اإلمتاع والمؤانسة نوعاً  ةلمبكر التربية ا بؿ اجعؿِ ، اإلجبار
  Emileوقد أعمف جاف جاؾ روسو في كتابو عف التعميـ "إميؿ". العثور عمى النزعة الطبيعية"

وليس عف طرؽ الكتب ، الطفؿ ينبغي أف يتعمـ ال عف طريؽ الكممات بؿ عف طريؽ الخبرة أفّ 
، عمى المنيج التعميمي المتكامؿ Bastalosieد بستالوزي وقد أكَّ . بؿ عف طريؽ كتاب الحياة

حيث يقـو التدريب الجسمي والخمقي والعقمي في األساس وعمى نحو راسخ عمى الخبرات العيانية 
يتألؼ مف خبرات  تعميمياً  مؤسس رياض األطفاؿ الحديثة منيجاً ، وقد وضع فروبؿ. والمحسوسة

نشاء األغاني، األلعابولعب ، مع تناوؿ اليدايا يدوية محسوسة  . ورعاية الحدائؽ والحيوانات، وا 

مف النماذج التربوية البديمة الحالية في أساسيا أنظمة ذكاء  وبنفس المعنى نجد أف كثيراً 
ونظرية الذكاءات المتعددة تضـ ما قاـ بعممو المدرسوف . متعدد تستخدـ تكنولوجيا مختمفة

، )عطية. طمبةعدوا النص والسبورة إلى إيقاظ عقوؿ الأف يتب وذلؾ، في تدريسيـ الجيدوف دوماً 
 . (304ص، ـ2009

عدة طمبات مف الجيات التعميمية عف كيفية استخداـ نظريتو Gardnerواجو جاردنر 
ومع ذلؾ قاـ باالشتراؾ مع ، وليس تربوياً  نفسي   ـٌ و عالِ نّ أليـ  وضحُ وكاف يُ ، في البرامج الدراسية

لصياغة معايير التحقؽ مف الكفاءات العقمية  (مشروع الطيؼ)عمى  "ديفيد فيمدماف" باإلشراؼ
ميمة متفرقة لتقويـ ( 15)وانتيى بيـ األمر لوضع ، لؤلطفاؿ ما قبؿ الدراسة والمستوى االبتدائي

 Indianapolisإنديانابوليس  حيث كانت مدرسة. الذكاءات المتعددة بوصفيا الطبيعي ما أمكف
حيث تـ تصميـ المدرسة لتتبلءـ مع نظرية ، سنة مف ظيورىا ؽ النظرية بعدأوؿ مف طبَّ 

صص كؿ حيث خُ ، وصممت فييا الفصوؿ بالتقسيـ إلى عدة مراكز تعميمية، الذكاءات المتعددة
حيث يقضي التبلميذ ثمثي اليوـ الدراسي في التنقؿ بيف ، مركز لتعميـ نوع محدد مف الذكاءات

 وفي بعض البرامج يقضوف في كؿ مركز يوماً ، كزدقيقة في كؿ مر ( 15-10) المراكز بواقع
ثـ يتوزع التبلميذ في ، ويبدأ اليوـ الدراسي بمحاضرة موجزة وشرح لموضوع الدرس. كامبلً 

 . عمى المراكز( 5-3) مجموعات مف
وفي مركز ، فاألطفاؿ في مركز الذكاء المغوي يقرؤوف ويكتبوف حوؿ موضوع الدرس

وفي مركز الذكاء الجسمي ، لرياضيات وأساليب حؿ المشكبلتالذكاء الرياضي يتعامموف مع ا
حيث تتمحور العممية التعميمية . وىكذا في سائر المراكز، يبنوف النماذج ويؤدوف المسرحيات
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ثبت تأثير أمما ، حوؿ المتعمـ بحيث يعمؿ وينتج ويتواصؿ بشكؿ يشبع رغباتو ويحقؽ ذاتو
لما حققتو مف تفعيؿ العممية التعميمية ووضعيا في النظرية في األوساط التعميمية والتربوية 

 ( (faculty.ksa.edu.sa . اإلطار الصحيح

 المدرسة وظيفة بأفَّ " المتعممة غير العقوؿ"كتابو  في Gardnerجاردنر ذكر حيث
 الفيـ وأفَّ ، الرئيسة العممية التخصصات في التفكير يمكنيا التي العقوؿ تطوير ىي األساسية
 الحفظ مجرد مف اليوـ المدارس في يحدث عما مختمؼ التخصصات ىذه في رفةلممع الحقيقي
 . (Gardner,2011,p220). والتمقيف

 التعميمية والمراكز المعمموف يغفؿ أف ال يجب أنو Genجف يؤكد المنطمؽ ىذا مف
 عمى الطبلب وتشجيع معرفة كذلؾ عمييـ ويجب، التدريس عند لمذكاءات المختمفة األنواع أىمية

 (Gen,2000,p7). تعميمياً  منو واالستفادة لتسخيره لدييـ؛ المتوفر الذكاء مف االستفادة
تفتح نظرية الذكاءات المتعددة الباب الستراتيجيات تدريس منوعة يمكف تنفيذىا وبيذا 

وفي كثير مف الحاالت تكوف استراتيجيات استخدمت لعقود مف ، بسيولة في حجرة الدراسة
لينموا ؛ الفرصة عمميفوفي حاالت أخرى تقدـ النظرية لمم، جيديف ميفعمالزماف عمى يد م

وفي كبل الحالتيف تقترح . عمى المسرح التربوي استراتيجيات تدريس مبتكرة تعتبر جديدة نسبياً 
نو ال توجد مجموعة واحدة مف استراتيجيات التدريس سوؼ تعمؿ أفضؿ عمؿ لجميع أالنظرية 

ومف ىنا . ةثمانيب نزعات مختمفة في الذكاءات الدى جميع الطبلول ؛الطبلب في جميع األوقات
 قؿّ أو ، طمبةمع مجموعة مف ال عالياً  حتمؿ أف تكوف ناجحة نجاحاً ستراتيجية معينة يُ ا ف أيّ إف

 . (275ص، ـ2009، مجيد). مع مجموعات أخرى نجاحاً 
في  وذلؾ، عمى دور المعمميف في الميداف عند التطبيؽGardnerويؤكد جاردنر 
، المعمـ ولستُ  ـٌ "أنا عالِ  طر العقؿ":أ" إلصدار كتابوالخامسة والعشريف  تصريح لو في الذكرى

عمييـ  اً ولـ أكف أريد أف أكوف مراقبِ . واألمر متروؾ لممعمميف في كيفية استخداـ ىذه النظرية
، ةولكف عندما اقترب مني التربويوف لممساعدة في وضع المناىج الدراسي، كشرطي المرور

ولكنني وافقت عمى تقديـ التغذية ، في الفريؽ معيـ العضويةِ  كامؿَ  أف أكوف عضواً  رفضتُ 
 (Howardgardner01 files.wordpress.com). الراجعة إذا استطعت"

عمى أىمية نظرية الذكاءات المتعددة  (264ص، ـ2007)يؤكد عبيدات وأبو السميد 
 في التدريس مف خبلؿ:

 عمى أساسٍ  ؼُ نَّ صَ فالطالب ال يُ ، الثمانية األساسية لدى كؿ شخصأنو تتوافر الذكاءات  -1
 . لكف بدرجات متفاوتة الذكاءاتِ  ألنو يمتمؾ جميعَ  ؛نمطي  
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استخداـ  فَّ أو . خاصة وأدواتٌ ، خاصة واىتماماتٌ ، تدريس خاصة طريقةُ  :لكؿ نمط أو ذكاء -2
عمى  الطمبةَ  ويساعدُ ، التعمـِ  عمميةَ  سيؿُ يُ  ؛ىذه الطريقة في تدريس أصحاب ىذه النمط

 . التفوؽ والنجاح
مف  التعمـَ  فضؿيُ  فالطالب البصريّ  :ؿ الطمبة أف يتعمموا وفؽ تمثيبلتيـ وأنماطيـيفضِ  -3

 . فضؿ التعمـ التعاونيّ والطالب االجتماعي يُ ، خبلؿ الصور والمبلحظة والمشاىدة
فالطالب الذي  :خرىيمكف استخداـ التمثيبلت المفضمة لمطالب في تقوية التمثيبلت األ -4

يفضؿ التمثيبلت اإليقاعية يمكف أف نستغؿ ىذه التمثيبلت في تحسيف قدراتو عمى دراسة 
 . المغة أو التفكير المنطقي

ىـ الذيف تصادفت تمثيبلتيـ وأنماطيـ الذكائية مع طرؽ التدريس  ف حالياً و الطبلب المتفوق -5
يـ يواجيوف أخرى فإنّ  بلب مف ذكاءاتٍ ا بقية الطمّ أ، ف أو منطقيوفو وىـ إما لغوي. يةالحال

 . مع طرؽ التدريس الحالية أكثرَ  اتٍ صعوب

  قدـ الدرس يأف ولذلؾ يجب ؛ س ىي التي تناسب ذكاءات الطالبالطريقة المبلئمة لمتدري -6
ويمكف إعداد أنشطة صفية متنوعة حسب . الذكاءات جميعتناسب  مختمفةدريس بطرؽ ت
التدريس بالذكاءات المتعددة يترتب ف. بات متنوعة أيضاً كذلؾ يمكف إعداد واج، الذكاءات

لنوع الذكاء  عميو اختبلؼ طرائؽ التدريس واألنشطة التي تقدـ لمطمبة وأدوات التعميـ تبعاً 
 . المستيدؼ

ترى الباحثة أف المؤسسات التعميمية بكافة مناحييا قادرة عمى االستفادة مف ىذه و 
ف والمربيف والمشرفيف بأف يكوف ليـ دور في تطبيؽ ىذه النظرية بفتح المجاؿ أماـ المعممي

التدريسية  اآلتي الطرائؽَ  الجدوؿ فيالباحثُة  عرُض تعمى ىذا األساس النظرية في الميداف و، 
، 319)ص، ـ2009، )عطيةوىي كما جاء في ، واألنشطة المبلئمة لكؿ نوع مف الذكاءات

، )البرجاويوىي كما جاء في ، الذكاء والوظيفة المناسبة لكؿ فرد يتمتع بنوع خاص مف
2015): 
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 أنواع الذكاء وطرؽ تدريسيا : (1 .2جدوؿ )

 الوظيفة المناسبة األنشطة المفضمة األدوات التعميمية طرؽ التدريس نوع الذكاء

 المغوي -1

 المناقشة-المحاضرة
العصؼ -القصة
 السيرة الذاتية -الذىني

أجيزة التسجيؿ 
الكتب  -السمعي
-ت والمجبل

 المنشورات الكتابية

 -كتابة اليوميات والمقاالت
-الكممات المتقاطعة

كتابة -السردالقصصي
ابتكار برنامج  -القصة
 اذاعي

 -الترجمة -تغامدرس ل
 التأليؼ-الصحافة

 الرياضي -2

حؿ -االكتشاؼ
التفكير -المشكبلت

 العممي

-اآللة الحاسبة
-األدوات المخبرية

ألعاب العد 
 والمفاىيـ الرياضية

 -المسائؿ الرياضيةحؿ 
قياس الحجـو واألوزاف 

جراءالتجارب إ -واألطواؿ
استخداـ ميارات -العممية

 التفكير المنطقي

 -مدرس رياضيات
 -مبرمج حاسوب

 محاسب -ميندس

 المكاني -3
 -العرض البصري

الرسـو -الصور
 ألعاب التخيؿ-البيانية

أدوات -األلواف
-الخرائط-الرسـ

 أجيزةالفيديو-الكاميرا

الممصقات -التصوير
-األعماؿ الفنية-الجدارية

 تمويف الصور

-التصميـ الداخمي
-اليندسةالمعمارية

 الطيراف-اإلبحار-الميكانيكا

 الحركي -4

-التمثيؿ ولعب األدوار
األلعاب  -العمؿ اليدوي

 الرقص -الرياضية

 -مسرح الصؼ
 الدمى

ألعاب الفؾ -المحاكاة
ابتكار حركات  -والتركيب

األلعاب  -لشرح الدروس
 متحركةال

 -مدرس تربية رياضية
-مدرب ألعاب القوى

 اإلطفاء

 الموسيقي -5
يقاعات واألغاني اإل

 واألناشيد
-أدوات موسيقية

أجيزة التسجيؿ 
 الصوتي

 -عروض مصحوبة بالموسيقى
-تأليؼ األغاني والقصائد

 استخداـ األدوات الموسيقية

مدرس القرآف الكريـ 
 وتجويده

 االجتماعي -6

التعمـ -تعميـ األقراف
 -التمثيؿ-التعاوني

 األلعاب الجماعية

 -تنظيـ الحفبلت
 -جيزةالتسجيؿ المرئيأ
جيزةاالتصاؿ أ

 لكتروني المختمفةاإل

-تمثيؿ األدوار
حؿ -حضوراجتماع

المشاركة -مشكمة
 االجتماعية

رجؿ -سياسي-مستشار
 مندوب مبيعات -أعماؿ

 الذاتي -7
-جمسات التأمؿ الذاتي

 التعمـ الذاتي
أجندة السيرة 

 األفكار وتسجيؿ
كتابة  -وصؼ المشاعر

 اليوميات
 البحث واالستشارة

 الطبيعي -8
-الزيارات-الرحبلت

 الجوالت الميدانية
النماذج والعينات 

-والصور
 لطيوروالحيواناتا

-تصنيؼ الحيوانات 
-زراعة النباتات

 متابعةالظواىرالمناخية

-باحث في متحؼ
-عضوفي منظمة بيئية

 مقدـ أخبارالطقس
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عف  Howard Gardnerة لمناىج التعميـ وفقا لنظرية ىاورد جاردنرالمبادئ األساسي
 :الذكاءات المتعددة

بعة في المدارس التي تّ تسعى نظرية الذكاءات المتعددة لتغيير الطريقة التقميدية المُ 
 جاردنر  هُ قرَّ أساىـ مفيـو الذكاء الحديث الذي  حيث. إلى أذكياء وأغبياء الطمبةَ  ؼُ نِّ صَ تُ 

Gardner شاممةٍ  بضرورة القياـ بتغييراتٍ  المناديةُ  األصواتُ  وظيرتِ ، تغير النظرة القديمةفي 
ليناسب حاجات الطمبة وقدراتيـ المتفاوتة حسب أنواع الذكاءات المتوفرة  ؛في النظاـ التعميميّ 

 جديدٍ  ي  تعميم منيجٍ  أي   إلييا ف يستندَ أيجب  ةً ميم مبادئَ Gardner حيث وضع جاردنر . لدييـ
 ىـ ىذه المبادئ ىي:أو ، ة كما تنص النظريةبلرتقاء بمستوى الطمبل

 :جؿ تنمية الشخصيةأ: التدريس مف أوالً 

ومحور تطوير ، بمثابة القمب ىو الشخصيةِ  وصقؿِ  جؿ تنميةِ أمف  التدريُس  عتبرُ يُ 
يؽ جؿ تحقأوذلؾ مف  ؛عددة في المدرسة الذكيةلنظرية الذكاءات المت وفقاً ، العممية التعميمية

، والدراسات االجتماعية ؛والعموـ، ؛ والرياضياتوميارات الكتابة، القراءة :في التميزَ 
 . في المدرسة طالبتمامات والقدرات الخاصة بكؿ واالى، والفنوف المتكاممة، والمشروعات

 :يزُ يوالتم والفيـُ  : االستيعابُ ثانياً 

 استيعابٍ  تحقيؽ أفضؿَ  جؿأمف  ؛لطمبةعمى تنمية قدرات ا يزِ الترك ويتضمف ضرورةَ 
لتحقيؽ أفضؿ استيعاب لممادة  ؛وضع األىداؼ التدريسية وكذلؾ، مكف لممواد الدراسيةم

ا تفكيرً  فكرُ يُ  طالبُ ال تجعؿُ ؛ ومتعددة الجوانب األوجو متعددةَ  ووضع وتصميـ أنشطةً ، الدراسية
ـ، ص 2003)حسيف، .فةمف المياـ المختم ويؤدي العديدَ ، بحؿ المشكبلت والبحث ويقوـُ ، نقدياً 
83.) 

( عمى طبلب  ,2002Russo)روسو لعديد مف الدراسات األجنبية مثؿ ا وقد أثبتت
( ,Rowan 1988( عمى طمبة التمريض ودراسة )رواف  ,2002O'Hare)أوىير الحقوؽ، ودراسة
أنو حتى الُمقصِّريف أو ضعاؼ التحصيؿ يستطيعوف الوصوَؿ لمستوًى جّيٍد مف ، عمى المعمميف

فيـ يحققوف ، خبلؿ المناىج التعميمية التي تركز عمى نقاط القوة ألسموب التعمـ الذي يفضمونو
إحصائيًا معدالِت إنجاٍز أعمى مف المستوى الطبيعي عند تدريسيـ باستراتيجيات الذكاءات 

يتناقض مع نوع الذكاء الخاص  عما يحققوف مف مستوًى متدٍف عند دراستيـ بأسموبٍ ، المتعددة
 ((Denig, 2004, p105. بيـ
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 :األساسيةُ  المياراتُ  :ثالثاً 
عمى  القدرةِ  وتنميةُ ، والكتابة والعموـ والرياضيات األساسية في القراءة المياراتِ  بناءُ 

عمى التعمـ مف  باإلضافة إلى تصميـ التدريس القائـِ ، التعامؿ مع الموضوعات الدراسية المعقدة
  دة.يمية المتعددة مف الخبرات التعمخبلؿ االستفا

 القدرات العقمية المعرفية: تنميةُ  :رابعاً 

ـ    :عمىلطالب ة قدرة امف خبللو تنمي فُ مكِ ذلؾ مف خبلؿ وضع اإلطار العاـ الذي يُ  ويت
باإلضافة . الجديدة واكتشاؼ األفكار، وحؿ المشكبلت بنفسو، واالبتكار، واالستكشاؼ، البحث

، والتكنولوجيا، والعموـ، الرياضيات :مثؿ، لتطبيقية والعمميةإلى االىتماـ بالتكامؿ بيف العموـ ا
 .  واالجتماعية والدراسات الفنية واألدبية

 :التعاوني   التعمـُ  :خامساً 
دارتِ  الفصوؿِ  تشغيؿَ  تـ  حيث يَ  التعمـ التعاوني  لنموذجِ  يا داخؿ المدرسة الذكية وفقاً وا 

واستثمار األدوات المتاحة في البيئة ، لفريقيمف خبلؿ العمؿ ا بةحيث يعمؿ الطم، لدى جاردنر
، وقراءة القصص، ومناقشة الكتب، والقدرة عمى حؿ المشكبلت، واكتشاؼ المعمومات، المحمية

كماؿ المشروعات   .وتعميـ اآلخريف واالستفادة والتعمـ منيـ، وا 
 الشخصية: : تنميةُ سادساً 

وتعويده عمى ، خصية الطالبتنمية ش :مف أىداؼ المدرسة الذكية يرى جاردنر أفَّ 
، واحتراـ اآلخريف، والشخصية المتميزة، والنزاىة، واألمانة العممية واألخبلقية، تحمؿ المسئولية

 .واحتراـ حقوؽ اآلخريف، والتعرؼ عمى الظروؼ البيئية المحيطة بالطالب
 :وقضاياهُ  ومشكالتوِ  المجتمعِ  معَ  والتفاعؿُ  االندماجُ  :سابعاً 

، المدرسيةوالرحبلت ، مشروعات خدمة البيئة :ذا االندماج مف خبلؿويمكف تحقيؽ ى
كذلؾ يتحقؽ ىذا . العموـومعامؿ ، نترنتمعامؿ الحاسوب واإل :مختبرات وخاصةالمعامؿ والو 

، والييئات، والمنظمات غير الحكومية، االندماج مف خبلؿ مؤسسات المجتمع المدني
 . والمؤسسات األىمية الموجودة في المجتمع

 التقييـ األصيؿ: :ثامناً 
، ثـ تصميـ تدريس جيد، لؤلىداؼ دقيؽٍ  لنموذج جاردنر يعتمد عمى تحديدٍ  التقييـ وفقاً 

 والعبلقات أو الدرجات البلزمة ، ثـ وضع المعايير البلزمة لكؿ مادة دراسية ولكؿ صؼ دراسي
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المعايير الخاصة وتحديد في وضع  طمبةوال عمميفمف الم يشترؾ كؿ  حيث . مادة دراسية لكؿ
ووضع توقعات ، والمشروعات الفردية والجماعية البلزمة، أو كؿ فرد أو كؿ جماعة طالببكؿ 

 . طبلب والمعمميفال ماـأواضحة 

لمطالب في  جؿ تحقيؽ تقدـٍ أمف  ؛نجازممفات اإلكذلؾ ييتـ التقييـ األصيؿ باستخداـ 
داخؿ الفصؿ  طالبٍ لكؿ  ديميةووصؼ وتحديد األىداؼ الشخصية واألكا، الفصؿ الدراسيّ 

سياميـ في المؤتمرات العممية واألكاديمية  بةاشتراؾ الطم مع الحرص عمى، الدراسي وا 
وتحقيؽ اشتراؾ فعاؿ في ، وتطوير خبراتيـ ومياراتيـ، تقييـ قدراتيـ :والمحاضرات مما يسيـ في

 . (84-86ص، ـ2003، )حسيف. تطوير العممية التعميمية
 نظرية الذكاءات المتعددة: مستوى الجودة في

، متوازنة، متكاممة، يسعى جاردنر مف خبلؿ نظريتو لتأسيس منظومة تعميمية شاممة
 ؛مة مف الجودة في النظاـ التعميمييموتسعى لفرض مستويات ، تحقؽ التعمـ األفضؿ لمطمبة

 وىي كالتالي:، لتحقيؽ الفائدة المرجوة

ة جاردنر لتحسيف أداء المعمـ قدر اإلمكاف مف مستوى الجودة في أداء المعمـ: تسعى نظري -1
خبلؿ فيـ ميامو وأدواره المتعمقة بدراسة الشخصيات المختمفة لممتعمميف وتنميتيا في نفس 

مما يساعد عمى التعامؿ مع ، لكؿ أنواع الذكاءات دقيقاً  فيي تعطي تفسيراً . الوقت
 . كبيرة المتعمميف كؿ حسب ذكائو مما يكسب العممية التعميمية جودة

، مستوى الجودة في أداء المتعمـ ونشاطاتو: تساعد النظرية المتعمـ عمى فيـ ذاتو جيداً  -2
كبر قدر مف االستفادة مف ألتحقيؽ  ؛ـ والمنياج وطرؽ التعميـوكيفية التعامؿ مع المعم

 . عممية التعمـ
 ناسباً م، باستخداـ النظرية يصبح المحتوى مرناً  الدراسي:مستوى الجودة في المحتوى  -3

عمى  محتوياً ، متكامبلً  العمؿُ  صبحُ يُ  النظريةُ  تِ فَ ظِ فإذا وُ . لمستويات كافة المتعمميف وميوليـ
 . كافة نشاطات التعمـ الضرورية لكؿ متعمـ

طرؽ التدريس المستخدمة  مستوى الجودة في طرؽ التدريس: تعمؿ النظرية عمى أف تناسبَ  -4
َـّ  ؛لمختمفةمف قبؿ المعمـ قدرات وذكاءات المتعمميف ا  . تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة ليت

وىذا يعود لتنوع  ؛: تعتمد النظرية عمى تنوع طرؽ التقويـالتقويـ مستوى الجودة في أساليب -5
)عفانة . كؿ نوع مف الذكاءات لو أسموب معيف لقياسو فإفّ ، أنواع الذكاء عند جاردنر

 . (72ص، ـ2004، والخزندار
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 :عمـ حتى يطبؽ النظرية فإف عميو اتباع الخطوات التاليةوترى الباحثة أف الم

 . ورسـ بروفيؿ لذكاءات كؿ طالب، يتوجب عميو قياس ذكاءات الطمبة -1

وتوزيعيـ في مجموعات مع مف ، تصنيؼ الطمبة بحسب قوة الذكاء السائد لدى كؿ منيـ -2
 . يشتركوف معيـ في أنواع الذكاء

 . جموعةاختيار االستراتيجيات التي تبلئـ كؿ م -3

 . تحديد األنشطة التعميمية واألدوات المناسبة لكؿ مجموعة -4

 . تحديد وسائؿ التقويـ المناسبة لكؿ مجموعة -5

 . (320ص، ـ2009، )عطية. عمى الذكاءات المتعددة تصميـ خطة التدريس المبنيّ  -6
 

وقد يطرأ عمى ذىف المعمـ سؤاؿ ىاـ عند تطبيؽ النظرية يكمف في أنو مضطر لتوظيؼ   
يجيب عمى ىذا التساؤؿ فة الذكاءات في حصة دراسية واحدة ، ولكف ىذا ليس المطموب فكا
"Campbell and Campbell "1999, p230)) أنو ليس مف الضرورة معالجة كافة ب

أو توظيؼ جميع ، الموضوعات باستخداـ أنشطة تبلئـ جميع أنماط الذكاءات في حصة واحدة
نقطة االنطبلؽ في أي  تتضمفَ  فقد اقترح التربويوف أفْ . عينةستراتيجية مافي  طمبةالذكاءات لم

وضع أنشطة  محاولةَ  فَّ أل ؛أنماط مف الذكاءات عمى األقؿ ةمحتوى تقديـ أنشطة تناسب ثبلث
قد يؤدي إلى نتائج ، غير مبلئمة لؤلىداؼ والمحتوى لمجرد استكماؿ جميع أنماط الذكاءات

 . عكسية

. نجاز الميمة الموكمة إليوإل ؛فرعية كؿ حسب ذكائو ـاميفي  طمبةفيكوف توزيع ال
والطالب صاحب الذكاء ، ستفاد مف الطالب صاحب الذكاء المغوي في كتابة المادة العمميةفيُ 

، إليو جمع المادة مف مصادرىا واعتماد التسمسؿ المنطقي في عرض المحتوى بُ طمَ المنطقي يُ 
اد العرض التقديمي لممادة باستخداـ الوسائط إليو إعد طمبُ صاحب الذكاء البصري يُ  طالبوال

حب الذكاء الجسمي يساىـ في عرض أي جزء مف المحتوى الطالب صاو ، المتعددة المختمفة
 . يتناسب مع لغة الجسد والنشاط الحركي

مما سبؽ تخمص الباحثة إلي األىمية العظيمة ليذه النظرية في الميداف التربوي، حيث 
، ومف ىنا تدعو الباحثة كافة  ذلؾ لعربية واألجنبية عمىوالدراسات ا تؤكد الكثير مف األبحاث

لدراسة النظرية ومحاولة تطبيقيا قدر المستطاع لتحقيؽ النتائج مف معمميف ومشرفيف المربيف 
 التربوية المرجوة مف العممية التعميمية.
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 المحور الثاني
 التفكير االستنباطي

 تمييد:
 يفٌ فميس ىناؾ دِ . خ مياراتيا في عقوؿ أبنائوورس، التفكير فريضة أرسى أسسيا اإلسبلـ

القرآف  بُ خاطِ وعندما يٌ . أعطى العقؿ والتفكير مساحة كبيرة مف االىتماـ مثؿ الديف اإلسبلمي
 . إنو يركز عمى عقمو ووعيو وتفكيرهف، الكريـ اإلنساف المسمـ

دة في القرآف مرات عديوألىمية التفكير لئلنساف المسمـ وردت كممة تفكير أو مرادفاتيا 
 يبصروف و  يتذكروفو  -مرة(  25)يعقموف و –مرة( 18)يتفكروف فقد جاءت كممة ، الكريـ

 . (مرة 25)
فنجد في القرآف الكريـ العديد مف اآليات التي ، اإلسبلـ عناية فائقة بالتفكير عنىفقد 

ْ يِ  ): عمى سبيؿ المثاؿ قولو ، تحث عمى التفكير َُذوا ٌَ ٱَّته ِي رَِن َيرَُن ٱَّله ًَ ِِلَآَء َل وأ
َ

ِ أ ٌ ُدوِن ٱَّلله
ََذتأ ةَيأخ   ِْت ٱَّته ُج ٱهأَعََمتُِْتِۚ ٱهأَعََمتُ ُيُِْت َۡلَيأ ٌَ ٱۡلأ َِ وأ

َ
ٌۖ ِإَونه أ َْن ا ًُ َ و ْ َحعأ ْا ُ ْأ ََكٍ َ وَُى َيا  ٤١ل َ َحعأ إِنه ٱَّلله

 ِۚ ء  ُعَْن يٌِ ُدوٍُِِۦ يٌِ ََشأ َْ ٱهأ  يَدأ ُِ ِميُى َو َ اَوحِوأَك  ٤٢َعزِيُز ٱۡلأ َّ ِبُ َُٰن ٍَۡضأ َث يأ
َ ٓ إَِّله  ٱۡلأ ا َّ ُ قِو اِسٍۖ َوَيا َحعأ َه لِو

ْنَ  ًُ ِ َٰو  . [43-41العنكبوت:] ( ٤٣ ٱهأَع

 التفكير:مفيـو 
، ت. د، )ابف منظور. إعماؿ الخاطر في الشيء :لَفكر والِفكرجاء في لساف العرب ا

 بَ ورتَّ ، فيو العقؿَ  ؿَ مَ َفكرًا: أعْ َفَكر في األمر  (254ص، ـ2010، )حمس وجاء في 307/10)
 . ؛ليصؿ بو إلى مجيوؿما يعمـ بعَض 

 عُ يَ : مبالغة في فكر وىو أشْ و)فّكَر( في األمر. فيو مفكر، و)أفَكَر( في األمر: فكر فيو
. ليتوصؿ إلى حميا فيو مفكر ؛عقمو فييا ؿَ مَ : أعْ في المشكمة فكرو . في االستعماؿ مف َفَكر

 . ؛ لموصوؿ الى معرفة مجيوؿوالتفكير: إْعماُؿ العقؿ في المعموـ
 أفَّ  (17-21ص، ـ2012) الصاحب جاء في تعريفات التفكير لدى العفوف وعبد

ويتميز بطابعو االجتماعي ، حد عناصر البناء العقمي المعرفي الذي يمتمكو اإلنسافأالتفكير ىو 
، والتصور، راؾكاإلد :ببقية العمميات المعرفية ويتأثرُ  رُ ثِ ؤَ الذي يجعمو يُ  ؛وعممو المنظومي
، وأشدىا تعقيداً ، اً ويتميز التفكير عف سائر العمميات المعرفية بأنو أكثرىا رقيّ . والذاكرة وغيرىا
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لذلؾ فقد شغؿ التفكير الفبلسفة والعمماء فترة  ؛قدرىا عمى النفاذ إلى عمؽ األشياء والظواىرأو 
 . طويمة

مف  التحرؾَ  يشمؿُ  التفكيرَ  فَّ أى بفيو ير ، التفكير عمميةَ  رَ مف فسَّ  أرسطو أوؿ د  عَ ويُ 
أوؿ مف نادى Dewey  ديوي عتبرويُ . بواسطة سمسمة مف الترابطات عنصر أو فكرة إلى أخرى

، وفرض الفروض لحميا، بدراسة التفكير بطريقة منطقية مف خبلؿ تحميؿ المشكمة لعناصرىا
جراء  ـ اعتبر واطسوف1913وفي العاـ . حؿ لممشكمة إلىالتجارب عمييا حتى التوصؿ  وا 

Watson  َّف الحديث الصامت بيف الشخص م فعممية التفكير نوعٌ ، قاُس الحياة العقمية ال تُ  أف
 . لممشكمة في الذاكرة ىو تمثيؿٌ  التفكيرَ  أفَّ  Kohler ويرى كوىمر. ونفسو

ال مادية في  أحداثبأنو  التفكيرَ  الكورت صاحب برنامج De Bonoدي بونو  ؼُ عرِّ ويُ 
سمسمة  بأنوجادو(  أبو)و فعرِّ ويُ . نتيجة إلىبصرؼ النظر عف الوصوؿ ، ممية عقميةوع، الذىف

ة يتـ استقبالو بحاسّ ، مف النشاطات العقمية غير المرئية التي يقوـ بيا الدماغ عند تعرضو لمثيرٍ 
 . الخبرة أوعف معنى في الموقؼ  الخمس بحثاً  مف الحواّس  أكثر أو

ال يمكف مبلحظتو  فرضي   تكويفٌ  التفكيرَ  أفَّ في  تتفؽُ  ياأنَّ  إالَّ بالرغـ مف تعدد التعريفات 
نما . األخرىعف بقية الكائنات  اإلنسافيميز  فالتفكير نشاط عقميّ . يستنتج مف السموؾ وا 

وىي عممية ، والظواىر األحداثالعديد مف  تفسير إلى الوصوؿَ  الشخُص يستطيع مف خبللو 
 . ؼ عنيامنذ وجوده ال يتوق لئلنسافمبلزمة 

نو سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا أعمى (33ص ،ـ1999)ويعرفو جرواف
 . مف الحواس الخمسة أكثر أوالدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ واحدة 

بأنو: "نشاٌط ذىني   (255ص، ـ2010، )حمس كما عرفو ابف القيـ المذكور في
 ". مؽ السماوات واألرض ىو مدخؿ التفكيروأفَّ التأمَؿ في خ. لئلنساف

مف التعريفات السابقة تخمص الباحثة إلى أّف التفكير عبارة عف: عممية عقمية غير 
حيث أنيا تدفع اإلنساف نحو الفيـ وتجاوز المشكبلت . يتـ مبلحظتيا مف خبلؿ آثارىا، مرئية

 . قدميا الحواس المختمفةمستعينًا في ذلؾ بالمعمومات والخبرات التي ت، التي يتعرض ليا

نو إف وكمما كاف التعميـ يستثير الدافعية واالنتباه، ىناؾ عبلقة وطيدة بيف التعميـ والتفكير
قدراتيـ  الذي ينميو لمطمبة وىذا يتطمب االىتماـ بنوع التعميـ الموجَّ . أفضؿ يؤدي لتعمـٍ 

 التفكير ىي:فالعبلقة بيف التعميـ و . ويفعؿ دور المتعمـ في الصؼ، المعرفية

 . زيادة مستوى التفكير العمميّ  إلىالجيد يؤدي  التعميـُ  -1
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فكؿ جانب مف جوانب التفكير ميـ في استيعاب ، مف العمميات المعرفية العقمية نوعٌ  التفكيرُ  -2
 . المعرفة

عف  اإلجابة أوويتمثؿ ذلؾ عند حؿ مشكمة ، ستدؿ عمى التفكير مف خبلؿ عمميات التعمـي -3
 . سؤاؿ

 . بصورة لفظية أفكارير عف التعميـ مف خبلؿ التفكير بما يتـ نقمو مف يتـ التعب -4

والمرحمة العقمية ، بالفروؽ الفردية يتأثركما ، عةبَ التعميمية المتَّ  ستراتيجيةباالالتفكير  يتأثر -5
 . التي يمر بيا الطالب

لعممي طمؽ عميو التفكير اويُ ، والمسببات لظاىرة معينة األسبابحدد تمف خبلؿ التفكير  -6
 ، ـ2009، اليادي وعياد )عبد وىو مرتبط بشكؿ وثيؽ بعمميات التعميـ، السببي

 . (63-64ص

. بيف التفكير والذكاءيـ ربط بعضُ فقد ، العمماء العبلقة بيف التعميـ والتفكير أوضحوكما 
 Deويقوؿ دي بون األمروفي ىذا . العممية الظاىرة لمذكاء الموروث :بأنوؼ التفكير عرَّ يُ  وأصبح
Bono  لمعممية  أساسياف أمرافالذكاء والتفكير  أف (32ص، ـ2014، )أبوحمدفي  إليوالمشار
عمى مزيج  أوعمى البيئة المبكرة  أوفالذكاء ىو مسألة وراثية تعتمد عمى الجينات  :التربوية

. الخبرة عمى أنشطتومف خبلليا  س الذكاءُ التفكير فيو الميارة العاممة التي يمارِ  أما، منيما معاً 
 . وىذه ىي العبلقة الصحيحة بيف التفكير والذكاء

وىو سموؾ تطوري ، سموؾ ىادؼ عمى وجو العموـيعتبر  أنو خصائص التفكيرومف 
المعمومات  ألفضؿالفعاؿ ىو المستند  التفكيرَ  أفَّ كما ، مع نمو الفرد وتراكـ خبراتو يزداد تعقيداً 

 . ستراتيجيات الصحيحةواال باألساليبويسترشد ، الممكف توافرىا

يمكف بموغيا  والتفكير الفعاؿ غايةٌ . غير ممكف في الواقع أمرٌ ولكف الكماؿ في التفكير 
 :يتشكؿ مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ التفكيرَ  ث إفحيّ ، بالتدرب والمراف المستمراف

ختمفة سواء م وأنماط بأشكاؿ يحدثو . والموضوع الذي يجري حولو التفكير، والموقؼ، الزماف
 . (36ص، ـ2009، )عطية. شكمية أو، كمية مكانية أو، كانت لفظية

، ـ2010، )أبوشمالةالمشار إليو في فيقوؿ عباس محمود العقاد  ا شرعياً أمّ  ىذا تربوياً 
ر عنيا عبِّ ويُ  يذكر عممية التفكير القرآف الكريـَ  أفّ  كتابو "التفكير فريضة شرعية" في (13ص

 أحيافوينفرد بعضيا بمعناه مف خبلؿ السياؽ في ، في المعنى أحيانا ترؾُ متعددة تش بكمماتٍ 
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كات وسائر ىذه الممَ ، والعمـ، والذكر، واالعتبار، والتدبر، والبصر، والنظر، فيو الفكر. أخرى
ولكنيا ال تستفاد مف كممة واحدة تغني عف سائر الكممات ، في المدلوؿ الذىنية التي تتفؽ أحياناً 

 . األخرى

وقد بدأت . التفكير إلى ادع اإلسبلـ أفَّ  إلى (53-44ص، ـ1996)شير عبد الحميدوي
في  عممياً  واقعاً  التفكيرَ  يجعؿَ  أفالذي استطاع  "" حركة التفكير عند المسمميف في حياة النبيّ 

 . اإلنسانيوالتفكير  اإلليي بيف الوحيّ  بوضوحٍ  ؽَ وفرَّ . حياة المسمميف

 الفقوَ  فَّ أو ، اإلسبلـلمتفكير في  الحقيقيةُ  البدايةُ  ىو الفقوَ  أفّ  الباحثيف بعُض  رُ عتبِ ويَ 
، وفكره االقتصادي، اإلسبلميفالفكر السياسي . لنواحي الحياة كميا جاء شامبلً  سبلميّ اإل

 الفكرَ  أفَّ عمى ، متنوعة لذلؾ الفكر الفقيي الضخـ يمثؿ جميعيا وجوىاً ، والتربوي، واالجتماعي
االختبلط  أنتجياالكبيرة التي  رِ حركة التغيّ  أفَّ بسبب  اإلبداع؛عف  بدأ يتوقؼُ  اإلسبلميّ  الفقييَّ 

تحريؾ  إلىولـ تظير بعدىا تغيرات كبيرة تدفع ، أغراضياالحضاري بيف الشعوب قد استنفذت 
لتحريؾ  ؛ىكذا حتى جرت محاولة تاريخية فكرية كبيرة األمرُ  وظؿَّ . العقمي مف جديد اإلبداع
حياء . ـ رحميما اهللابف تيمية وتمميذه ابف القيّ  اإلسبلـكير مف جديد والتي قادىا شيخ التف وا 

 . (72ص، ـ1996، )عبدالحميد
, ـ2003) يالسنكر كما جاء لدى  بيا وأَمرَ  اإلسالـُ عمييا  ميارات التفكير التي حثَّ  أىـ  
 :(55-52ص
 يوجبياوىذه النظرة التي . يوبمبلحظة الكوف الذي يعيش ف اإلنسافَ تعالى  اهللُ  أمرَ : النظر -1

واْ  ): حيث قاؿ تعالى، ىي نظرة تأمؿ وتفكير وتدبر إنما، لمعقؿ البشري اإلسبلـ ُر قُِن ٱٍُظ
م   ْأ َ ُُّذُر َعٌ ق َُٰج وَٱِل ِِن ٱٓأۡلَي ۡرِضِۚ َوَيا ُتغأ

َ ۡلأ َِٰت وَٱ ََٰن َم ُ  َياذَا ِِف ٱلصه نؤأ َّله ي ، [ 101 :يونس] (يَُِْ
ةِِن َليأَف ُخوَِقجأ  ): في سورة الغاشية وقاؿ  ِ

فَََل يََُظُروَن إََِل ٱۡلأ
َ

ِ َليأَف  ١٧أ آء ًَ ِإَوََل ٱلصه
تَاِل َليأَف ٍُِصتَجأ  ١٨ُرفَِعجأ  ِ

ۡرِض َليأَف ُشِطَحجأ  ١٩ِإَوََل ٱۡلأ
َ ۡلأ  . [20-17الغاشية:](  ٪١ِإَوََل ٱ

 اهللِ عظمة ِ  حقيقةِ  إلىتوصؿ ي رٍ وتفك   تأمؿٍ  ليذه المخموقات نظرةَ  الناظرَ  أفّ فمما ال شؾ فيو    
 . تعالى وقدرتوِ 

، والتعقؿ، رُ والتفك  ، التفيـ :والمقصود منو. كثيرة آياتٍ تعالى بالتدبر في  اهللُ  يأمرُ التدبر:  -2
ٌَٰب ): كما في قولو، وسموؾ في حياة المسمـ أفعاؿ إلىف الكريـ آوترجمة كممات القر  لَِت

َده  ََٰرك  ِّلِ ُُ إَِِلأَك ُيَب َٰ ٍَزهأَج
َ

ِ أ َٰخ ْ َءاَي ٓوا هُر ْ ة ْا ُ ْول
ُ

َر أ َِٰب ُِۦ َوِِلَخََذله هأَب
َ جمع  :واأللباب [29ص:](  ٢٩ٱۡلأ

 . نبع التفكيروىو العقؿ الذي ىو مَ  بّ لُ 
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مطابقة الفعؿ  أو، مف صحة المعمومات والمفاىيـ التأكد: المقصود بو التحقؽ أوالتثبت  -3
ف يقوـ عمى آفمنيج التفكير في القر  .وارتباط النتائج بالمقدمات، لمقاعدة المتفؽ عمييا

لذلؾ  ؛نى عمى الوىـبْ ال تُ  العمميةُ  والحقائؽُ  ـٌ ىْ وَ  فالظف  . القواعد الثابتة وليس الشؾ والظفّ 
، بالتثبت مف الكبلـ الذي نسمعو  النبيّ  أمرَ وفي ذات السياؽ . باجتنابواهلل تعالى  أمرَ 

 . "يحدث بكؿ ما يسمع أفكذبا  كفى بالمرءِ "  :كما جاء في صحيح مسمـ
ب والحقائؽ التي يقوـ عمييا اسبألف يفكر ويتدبر في اأب اإلنسافاهلل تعالى  أمراالستقراء:  -4

 وىو ما يسمى حديثاً  األرض عمارةمف تسخير ىذه القوانيف لخدمتو في  ليتمكفَ  ؛ىذا الكوف
وصؿ مف دراسة أي الت، الكمية إلىاالنتقاؿ مف القضايا الجزئية  :ويقصد بو، االستقراء

 . القاعدة الكمية والحقيقة الثابتة إلى واألمثمةالكثير مف الحاالت 

 األحكاـجيده في استنباط  أقصىليبذؿ  ؛العقؿِ  أماـ البابَ  اإلسبلـُ االستنباط: فتح  -5
استفراغ الجيد في  :ويقصد بو، وعممية التفكير االستنتاجي ىذه تسمى االجتياد. الشرعية

صحابتو  النبي   ـَ وقد عمّ . نةوالس  عي مف الدليؿ التفصيمي في الكتاب استنتاج الحكـ الشر 
حكـ  باتباعمره أ. اسبيف الن ليقضيَ  ؛اليمف إلىعاذ بف جبؿ لمُ  إرسالوكما في ، االجتياد

 األجرَ وضع لممجتيد  اإلسبلـَ  أفَّ حتى . ف لـ يجد يجتيد برأيو ما استطاعإف، الكتاب والسنة
 . خطأأ إذا واحداً  وأجراً ، أصاب إذا فاً مضاعَ عمى اجتياده والثواب 

في  اإلنسافُ ة يتبناىا حتممَ ذكية مُ  إجابة :فرض الفروض واختبار صحتيا: الفرض ىو -6
كاف  إفْ يستبدلو بغيره  أومف صحتو  يتحقؽَ  أفْ وعميو ، مواجية المشكبلت التي تعترضو

عميو السبلـ  إبراىيـراض سيدنا كما جاء في افت. لممشكمة سميـٌ  لديو حؿٌ  حتى يتوفرَ  ؛خاطئاً 
ت   ):لئللو الخالؽ لمكوف َل ْأ رََءا َل أُن  ِ ٱِله ُ ٌه َعوَيأ ا َس ًه َ َٰ فَو ٌۖ قَاَل َه فََن ا

َ
ٓ أ ا ًه َ ٍۖ فَو ِحبُّ َذا َرّّبِ

ُ
ٓ أ قَاَل ََّل

زِغ   ٧٦ٱٓأۡلفِونَِي  َر ةَا ًَ أَق رََءا ٱه ا  ًه َ ََٰذا فَو ِ  قَاَل َه فََن قَاَل هَه
َ

ٓ أ ا ًه َ ٍۖ فَو ٌَ َرّّبِ ٌه يِ ُكَْج
َ
ِدِِن َرّّبِ َۡل ّأ ٌ ههىأ َح

ٓاهّنَِي  ْأِم ٱلضه ث   ٧٧ٱهأَق َس ةَازَِغ ًأ رََءا ٱلشه ا  ًه َ ٓ  فَو ََٰذا ََٰذا َرّّبِ َه ْأِم إِِّنِ قَاَل َه ََٰق َجأ قَاَل َي فَو
َ

ٓ أ ا ًه َ ٌۖ فَو َبُ كأ
َ

أ
ُِكَْن  ةَرِٓيء   ا تُۡشأ ًه ِ ي َفطَ  ٧٨ّم ِ ِِهَ لَِّله وَسأ ُج  ّأ وَسه ۡرَض َحَِيف  إِِّنِ 

َ ۡلأ َوٱ َِٰت  ََٰن َم ٌَ َر ٱلصه ِ ۠ ي ٍَا
َ

ٓ أ ٌۖ َوَيا ا
 ِ ۡشأ ًُ أ  . [76-78 األنعاـ:] (٧٩كنَِي ٱل

ٌأ  وََشَِّد َشاِِد  )  ومف ىذا النوع أيضًا ما جاء في سورة يوسؼ عميو السبلـ: ٓ ّيِ ا َّ ِ و ِأ َ
إِن ََكَن  أ

ۥ قُده يٌِ ُقتُن   ُُ يُص ًِ َ ٌَ  ق َْ يِ ُِ َو ِ فََصَدقَجأ  َِٰذب ۥ قُده يٌِ ُدةُر   ٢٦نَي ٱهأَك ُُ يُص ًِ َ َْ  ِإَون ََكَن ق ُِ َو فََمَذةَجأ 
َِٰدقنَِي  ٌَ ٱهصه  . [26-27يوسؼ:]( ٢٧يِ
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  :لغةاالستنباط مفيـو 
استنبط . برز ومنوأظير و أ :الفعؿ نبط بمعنى صموأو . باجتياد ومعاناة فكر االستخراجُ 

القدرة عمى التوصؿ  :دالؿ االستنباطي فيعنياالست أما. مف ثنايا السؤاؿ وُ سَ مَ تمَّ  :الجواب بمعنى
جراءاتلقواعد  طبقاً ، الحقائؽ المتوفرة أونتيجة عف طريؽ معالجة المعمومات  إلى منطقية  وا 

 . مباحث عمـ المنطؽ أىـاالستدالؿ االستنباطي مف  د  عَ ويُ . محددة

فَّ و  ، مات المعطاةعف حدود المعمو  النتيجة في عممية االستدالؿ االستنباطي ال تخرجُ  ا 
النظر وبذؿ مجيود ذىني في معالجة المعمومات  إمعافمف  دَّ ال بُ  إليياالوصوؿ  ولكف حتى يتـّ 

 . تميد ليا بالضرورة أوالمعطاة والتي تتضمف النتيجة 

، أفضؿنا عمى اتخاذ القرارات قدرتَ  الميارة في االستدالؿ االستنباطي تجعؿُ  أفوال شؾ 
وذلؾ عف ، فاعمية في حؿ المشكبلت التي تواجينا في حياتنا اليومية أكثرَ نا تفكيرَ  كما تجعؿُ 

جراءاتطريؽ التعرؼ عمى قواعد  والعمؿ عمى تجنب الوقوع ، االستنباطي مف جية االستدالؿ وا 
 . (346-345ص، ـ2009، )عطية. أخرىمف جية  األخطاءفي 

االستدالؿ  بأسمو  استخداـَ  أفَّ  (76-75ص، ـ2007)السميد وأبوعبيدات  كما يرى
َـّ  الناس مف واحدٍ  مما يعرفو كؿ   الكثيرَ  أفَّ ذلؾ  ؛ما يتبادر لمذىف كثيراً  االستنباطي يفوؽُ   قد ت

بشكؿ  التعمـعمى  مقصورةٌ  المعرفة أفَّ ولو ، عرفياي أخرى أشياءتعممو عف طريؽ االستنباط مف 
 . وكيفاً  مباشر وصريح لكانت ببل شؾ محدودة كماً 

 تفكيرٍ  تضـ مياراتِ  مركبةٍ  تفكيرٍ  عف طريؽ االستنباط المنطقي عمميةُ االستدالؿ  إفَّ 
وتحميؿ القياس ، والتعرؼ عمى التناقضات في الموقؼ، استخداـ المنطؽ :مثؿ، متعددةٍ 

 . العبلقات المكانية إدراؾعمى  ةحؿ مشكبلت قائم إلى باإلضافة، المنطقي

 مفيـو التفكير االستنباطي: 
تتضمف مجموعة مف الميارات الفرعية التي تبدو في كؿ ، قيةىو عممية عقمية منط

يسير فيو  إذ، نشاط عقمي معرفي يتميز باستقراء القاعدة مف جزئياتيا واستنباط الجزء مف الكؿ
)العفوف . معرفة المجيوؿ ذىنياً  إلىقضايا مسمـ بصحتيا  أوالفرد مف حقائؽ معروفة 

 . (99ص ،ـ2012، وأبوالصاحب

ممارسة  أوستنباطي عبارة عف ميارة تفكيرية تقوـ بدور المسيؿ لتنفيذ فالتفكير اال
ويضعو العمماء في المستوى الثالث مف عمميات التفكير المعروفة . عمميات معالجة المعمومات
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، وتكويف المفاىيـ، واتخاذ القرار، حؿ المشكبلت :التي ىي المعقدة بعد استراتيجيات التفكير
وضع قد و . والتمثيؿ، واالستنباط، االستقراء :ميارات الستدالؿ يتضمفوا. اإلبداعيوالتفكير 

 مف االستدالؿ: أنواععمماء المنطؽ ثبلثة 

جميع الفمزات تتمدد  :مثؿ، الخاص إلىوىو االستدالؿ مف العاـ  االستدالؿ االستنباطي: -1
 . يتمدد الحديد بالحرارة إذف، الحديد فمزو . بالحرارة

الحديد والنحاس معادف  :مثؿ، العاـ إلىوىو االستدالؿ مف الخاص االستدالؿ االستقرائي:  -2
 . كؿ المعادف تتمدد بالحرارة إذف، تتمدد بالحرارة

مماثمة بيف  ويجري بعقد، الخاص إلىوىو استدالؿ مف الخاص  االستدالؿ التمثيمي:-3
. اآلخر إلىحد المتماثميف أنقؿ حكـ مف  :نتيجة مفادىا إلىلموصوؿ ؛ شبو أوجوشيئيف بينيما 

 . (74ص، ـ2008، )الدليمي. ظنية راجحة أووىي نتائج تكوف في الغالب احتمالية 

 االستنتاج: ىو انتقاؿ الذىف مف حكـٍ  أواالستنباط  أفَّ  (358ص، ـ2009)ويرى عطية 
النتقاؿ مف : ااالستنتاج تعني فاستراتيجية. قؿ عموميةأحكـ  إلىي تتضمنو المقدمة كمِّ 

 . عميو األمثمة إلىومف التعريؼ ، الجزئيات إلىات ومف الكميَّ ، صالخا إلىالعاـ 

 يتكوف االستنباط مف ثبلثة مكونات:
 . ر حراـ"سكِ مُ  "كؿ   :مثؿ، : )القاعدة الكبرى( قاعدة كمية مقبولة وصادقةاألولىالمقدمة  -1
النبيذ " :مثؿ، )القاعدة الصغرى( حالة فردية مف حاالت القاعدة الكمية :المقدمة الثانية -2

 . مسكر"
 . النبيذ حراـ" إذف": الفرديةانطباؽ القاعدة الكمية عمى الحالة  إلمكاف: وىي التوصؿ النتيجة -3

 االستنباطية/االستنتاجية: االستراتيجيةمزايا 
ال تستغرؽ الكثير  أنياكما ، مجيود عقمي كبير إلىفيي ال تحتاج  ؛سيولة استخداميا

 . الطمبة أذىافوتساىـ في ترسيخ القاعدة في ، ستويات الطمبةة لمبَ ومناسِ ، لشرحامف الوقت في 
مف  التأكدىـ موضع الستخداميا ىو في خطوة التطبيؽ والتقويـ عندما يريد المعمـ أو 

 . فيـ التبلميذ واستيعابيـ لممفيوـ
 ال تتحمؿ دائماً  طمبةمدارؾ ال إفّ حيث  وبض العيبعومف ملكف ىذه الطريقة ال تخ

تبعد  ياألنَّ  ؛تركز عمى دور المعمـ بشكؿ كبير ىذه الطريقة أفكما ، المباشرة القواعد العامة
 . مباشرة مف المعمـ ويحفظونيا يأخذونيافيـ  بأنفسيـعف اكتشاؼ القاعدة  طمبةال
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فة قواعد التعمـ التي تنادي السيؿ مخالِ  إلىوالطريقة االستنباطية تبدأ مف الصعب 
 بةف الطمفي سرعة نسياف القاعدة أل األمرؾ فقد يساىـ ىذا الصعب لذل إلىبالتدرج مف السيؿ 

 . في استنباطيا لـ يبذلوا جيداً 

 صحة االستدالؿ االستنباطي:
عدـ  أوبالصحة  وصؼُ ولكنو يُ ، الكذب أواالستدالؿ االستنباطي بالصدؽ  وصؼُ ال يُ 

 بأيدمات وال يصح تكوف متضمنة في المق أف دَّ ال بُ  إلييافالنتيجة التي يتـ التوصؿ . الصحة
 . تتجاوز حدود المعمومات الواردة فييا أفحاؿ 

 االستنباطية: ستراتيجيةخطوات تنفيذ اال
 . تفكيرىـ إثارةالمعمـ الطمبة لمموضوع مف خبلؿ  ُيييئالتمييد: حيث  األولىالخطوة  -1

 وتحديد، التعميـ مف خبلؿ تحديد اسمو أوالقاعدة  أوتعريؼ المفيـو  :الخطوة الثانية -2
 . كتابتو في جممة ومف ثـّ ، الخصائص التي تميزه عف غيره

حيث يقـو المعمـ ، شرح التعريؼ مف خبلؿ التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ :الخطوة الثالثة -3
، سئمة النظريةألاعمى المتعمميف مجموعة مف  ويطرحُ ، ألفاظوداللة  بلً بشرح التعريؼ مفصِّ 

 . تحديد سمات المفيوـ إلىويوجييـ 

متنوعة عمى  أمثمةحيث يقـو المعمـ بعرض ، عمى المفيوـ أمثمة إعطاء :ة الرابعةالخطو  -4
وفي . متوافقة مع خبرات الطالب السابقةو  تكوف متدرجة في صعوبتيا أفالطمبة مع مراعاة 

ويطمب مف الطمبة ، منتمية وغير منتمية أمثمةمرحمة متقدمة مف النقاش يذكر المعمـ 
 . ع ذكر التعميؿ المناسب لكؿ مثاؿالتفريؽ والتمييز بينيا م

جديدة عمى  أمثمة إيرادحيث يطمب المعمـ مف الطمبة  :التدريب أوالخطوة الخامسة التطبيؽ  -5
 . الحكـ أوالقاعدة  أوالتعريؼ 

 . (192-189ص، ـ2011، وعودة، أبورزؽو ، )اشتيوة. الخطوة السادسة التقويـ الختامي -6
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 المحور الثالث
 المفاىيـ الفقيية

 المفاىيـ:تعريؼ 
نَّما، فحسب مـِ العِ  الخيوط التي يتكوف منيا نسيجَ  ألنياليس  أىميةذات  المفاىيـُ  د  عَ تُ   وا 

المفاىيـ عمى ف حيث إ مسايرة النمو في المعرفة مف خبلليا  تزود المتعمـ بوسيمة يستطيع ألّنيا
يا مف دوف جيد كبير مف تركيب إلىـ ضالمرونة بحيث تسمح باستيعاب حقائؽ تن مفدرجة كبيرة 

 ؛والمفاىيـ تنمو بصورة مستمرة ومتدرجة في الصعوبة. البناء المعرفي لو ودوف اىتزازالمتعمـ 
، المجرد إلىومف المحسوس ، الوضوح إلىوبيذا فيي تتطور مف الغموض . نتيجة لنمو المعرفة

 . (101ص ،ـ2011، )الجنابي. المفاىيـ الدقيقة إلىومف المفاىيـ غير الدقيقة 

الرموز  أومف األشياء  زمرةٍ  :بأنو عبارة عف المفيوـ (8ص، ـ1993)ويعرؼ الطيطي 
 إلييا يشارَ  أف مكفُ يُ ، خصائص مشتركة أساسبعض عمى  إلىمعت بعضيا جُ ، الحوادث أو

مف  فئاتٍ  أو أصناؼ إلىفمعظـ الكممات في أي لغة مف المغات تشير . برمز معيف أوباسـ 
وعادة يكوف مف الضروري . شواىد مف ىذه الفئات إلى إشارتيامف  أكثر، الحوادث أوالرموز 

 . شاىد بعينو إلىالعامة تشير  األصناؼلجعؿ كممة واحدة مف ىذه  ؛استخداـ كممات محددة

 أنواعتتكوف مف  وىي. رموزىي مفاىيـ  درَس تُ  أفمف المفاىيـ التي يجب  العديدَ  فّ إ
 أووتصؼ عبلقتيا الحقيقية ، حداثأ أو أشياءصنؼ تُ  أو مثؿُ تُ ، واألرقاـمعينة مف الكممات 

 . فكرة موجودة في ذىف شخص ما إلى األحيافوتشير كممة مفيـو في بعض . الخيالية

. مشتركة أسماءالتي ليا  األشياءمف  ىي مجاميعٌ  المفاىيـَ  أفّ ويرى مرداف والعبيدي 
عنو  رُ عبّ يُ ، استنتاج عقمي أوعبلقة  أو فكرة تختص بظاىرة معينة ا:بأنيسبلمة  افيعرِّ بينما يُ 

 ذىني   ىو تصورٌ  المفيوـَ  فّ أمعيمؽ  بوأوترى . مصطمح معيف أوبواسطة كممة مف الكممات 
التي تشترؾ في مجموعة مف الخصائص  األحداث أوالظواىر  أولممواقؼ  نو الطالبُ كوِّ يُ 

، ـ2010، )الشريؼ. عمييا ؿ  د  يَ  اسماً  وأ لفظاً  أو ى رمزاً طَ عْ وتُ ، المشتركة التي تميزىا عف غيرىا
 . (11ص

ُنيا  ـَ الفقييَة إجرائيًا بأّنيا: مجموعُة التصوراِت الذىنيِة التي ُتكَّوِّ وُتعرُِّؼ الباحثُة المفاىي
مَع فيـِ العبلقاِت بيف ، الطالبُة حوَؿ المعموماِت الخاّصِة بموضوعاِت مادة الفقو عمى شكؿ رموزٍ 

 . والقدرة عمى توضيحيا وتصنيفيا وتمييزىا عف غيرىا، ىذه المعموماتِ 
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 منيا: األسسمف  عددالمفيـو مراعاة  ـُ تعمَّ  مبُ طَّ ويتَّ 
مكاناتيـ بةناسب قدرات الطميُ  لممفيوـِ  وضع تعريؼ -1 مع تحديد خصائص التعريؼ ، وا 

 . بطريقة سيمة تساعدىـ عمى اكتسابو
الفرد والمجتمع  بأىداؼومدى ارتباطيا ، ةبلمفاىيـ وفاعميتيا بالنسبة لمطما أىميةمراعاة  -2

 . والمرحمة التعميمية ونموىا في المراحؿ التعميمية المختمفة
 . بةنمو المعرفة والتفكير لدى الطم في وأثرىا، مف صحتيا التأكد -3
 . التشويش في المفاىيـ أولمخمط  تبلفياً  ؛عمى المفاىيـ المجردة أمثمة إعطاء -4
عطاء عند تدريس المفاىيـُ  أمكفما الحرص عمى التطبيؽ العممي  -5  . بةالقدوة الحسنة لمطم وا 
 . بةعميمية العميا حسب مستويات الطماختيار المستويات التعميمية الدنيا ثـ المستويات الت -6

مدى استعداد الطالب نفسو  وىناؾ عوامؿ داخمية مؤثرة في صعوبة تعمـ المفاىيـ منيا: -7
 . ومقدار اىتمامو وميولو تجاه المادة، ومستوى نضجو العقمي، ودافعيتو لمتعمـ

 لتكويف المفيوـ ىما: ؛ال بد مف توافرىما أساسيافوىناؾ شرطاف 

 ؛كمجموعات محددة األحداث أو لؤلشياءزة لممفيـو الخصائص الرئيسة المميِّ  وتجريدُ  إدراؾُ   -
 . التصميـ إلىلموصوؿ 

التمييز  أيّ . وبيف تمؾ المرتبطة بو، مفيوـلم دةالمحدِّ بيف الخصائص الرئيسة  بوضوحٍ  التمييزُ   -
 . (103ص، ـ2011، )الجنابي. وبيف غيره مف المفاىيـ خاصةبيف المفيـو كفئة 

 :تدريس المفاىيـ 
 أولدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممات  فُ ما يتكوّ  ىي :بسط تعريفياأفي  والمفاىيـُ 

 الكممةَ  فَّ إف، حيث مستوى النضج والخبرةيختمفوف مف  األفرادَ  أفّ وبما . عمميات أوعبارات 
نَّ ، ثابتاً  ليس شيئاً  المفيوـَ  أفَّ وىذا يعني ، واحداً  معنىً  األفرادال تعني لجميع  الواحدةَ  ينمو  ماوا 

 رموزٌ  أو عباراتٌ  أنياالمفاىيـ عمى  ؼَ عرَّ تُ  أف فُ مكِ كما يُ . ونمو خبراتيـ األفرادِ  مف خبلؿ نضجِ 
وتتميز . خبرات معينة ذات صفات مشتركة أو ألشياءمجردة  وأفكارلفظية تدؿ عمى معمومات 

 . التجريد أووالرمزية ، المفاىيـ عف الحقائؽ بالتعميـ
، االسـ :ف مف خمسة عناصر ىيو يتكوَّ نَّ أبنية المفيوـ عمى  إلى Bruner يشير برونر

. التعريؼ أو، ةوالقاعد، والقيمة المميزة، األساسيةوغير  األساسيةوالخصائص ، واألمثمة
 . (309ص، ـ2001، )عميمات وأبوجبللة
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 الخصائص العامة لممفاىيـ:
فيناؾ مفاىيـ يمكف تعمميا ، في درجة تعمميا تختمؼُ  المفاىيـَ  أفَّ عني وىذا : قابمية التعميـ -1

 . مف غيرىا أسرع
في و ، في تكويف القوانيفو ، في استخداـ المفاىيـ الطمبةُ  حيث يختمؼُ : قابمية االستخداـ -2

 . لدرجة نضجيـ وتعمميـ تبعاً ، المشكبلت حؿِّ 
 المفيوـِ  صدؽُ  ويزدادُ . ىو درجة اتفاؽ المتخصصيف في تعريؼ المفيوـ ومدلولو: الصدؽ -3

 . واقترابو مف تعريؼ المتخصصيف، تعمموِ  بزيادة درجةِ  عند الطالب

 . المتضمنة فييالعدد المفاىيـ  طبقاً  ؛المفاىيـ في درجة عموميتيا حيث تختمؼُ : العمومية -4

 رونروقد نادى ب. أخرىقدرة المفيوـ بمدى تفسيره الكتساب مفاىيـ  دُ حيث تتحدَّ  :القدرة -5
Bruner  كبر مف غيرىاأليا قدرة تفسيرية  فَّ أل بضرورة تدريس المفاىيـ الكبرى . 

 . تتحدد بنية المفيوـ بالعبلقة الموجودة بيف مكوناتو :البنية -6

فالمفاىيـ تختمؼ فيما بينيا في  :عقمياً  أو الدالة عمى المفيـو حسياً  األمثمة إلدراؾالقابمية  -7
، وكمما زادت درجة نمو الطالب ودرجة تعممو. إدراكومف  الفردَ  فُ مكِّ التي تُ  األمثمةنوعية 

 . وضوحاً  األقؿلممفيـو  إدراكوزادت درجة 
وبعضيا ، ضيا تصوريّ فبع :تختمؼ في نوعيتيا واألمثمة: الدالة عمى المفيـو األمثمةتعدد  -8

 . (16ص، ـ2010، )الشريؼ. رمزي تخيميّ 
مف البسيط  أّف مف خصائص المفاىيـ أيضًا أّنيا تتغير (10ص، ـ2010) ويرى مطر

ـُ فجأة لدى الشخص بصورة  تنشأفبل . ومف المحسوس إلى المجرد، إلى المعقد  المفاىي
 فاىيـ المادية تتطور أسرع مف كما أفَّ الم. بؿ تنمو وتتطور طوؿ الوقت، كاممة الوضوح

بينما تعتمد المفاىيـ ، المفاىيـ المجردة؛ بسبب استخداـ األمثمة الحسّية في تشكيميا لدى المتعمـ
ـُ في تأثيرىا عمى التوافؽ االجتماعي . المجردة في تشكيميا عمى األمثمة الرمزية وتتحد المفاىي

 . والشخصي لمفرد

 المفاىيـ: أنواع
، الوصؼ وتسييؿ الدراسة إلىتيدؼ  األشياء:صنيفات لمجموعات مختمفة مف تمثؿ ت مفاىيـٌ  -1

تجمعيا صفة  المثيراتمجموعة مف  بأنوؼ المفيوـ ىنا عرَّ ويُ . ى مفاىيـ تصنيؼسمَّ وتُ 
 . مشتركة
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 وأحياناً . أكثر أوبيف مفيوميف  العبلقةَ  قررُ يُ  وىذا النوعُ  :عبلقات أوعف قوانيف  رُ عبِّ تُ  مفاىيـٌ  -2
 تكوينيةالفروض ال أساسعمى  عف عبلقات تقوـُ  مفاىيـ تعبرُ أي أنياى مفاىيـ عبلئقيةسمَّ تُ 

 أوتفسير العبلقات  إلىوتيدؼ ، وىذه عادة تقوـ عمييا النظريات العممية، الفرضية العقمية
 . القوانيف

تدريس المعرفة في جميع  أىداؼمف  عتبرُ يُ  طمبةيا عند الالمفاىيـ وتنميتَ  تكويفَ  إفَّ 
التدريس عف طريؽ المنحى   طمبةالمفاىيـ عند ال تكويفُ  بَ يناسِ  أفْ ويمكف . مراحؿ التعميميةال

 وُ وجِّ ثـ يُ ، رةبالحقائؽ والمواقؼ المحسوسة مف خبراتيـ المباشِ  حيث يبدأ المعمـُ ، االستقرائي
لمراد المفيوـ ا إلىيصموا  ىحت، لفيـ العبلقات والخصائص المشتركة بيف تمؾ الحقائؽ طمبةَ ال

 . تعممو

في تدريس توكيد المفاىيـ وتنميتيا والتدريب عمى استخداميا في مواقؼ تعميمية  أمَّا
بتقديـ  يقوـ المعمـُ  األسموبففي ىذا ، االستنتاجي األسموبفي ىذا المجاؿ  فيفيد، جديدة
مف  لمتأكدلؾ وذ ؛التبلميذ إجاباتيجمعيا مف ، بيا المتصمةَ  والحقائؽَ  األمثمةَ  ثـ يقدـُ ، المفيوـ

 (.38ـ، ص2008)عياد، . تكويف المفيوـ وتعممو

 نظريات تعمـ المفاىيـ:
، مف الشواىدِ  عف سمسمةٍ  عبارةٌ  المفيوـَ  أفَّ ىذا االتجاه  أصحاب: يرى االتجاه السموكي -1

عمى التمييز بيف سمسمة الشواىد ذات العبلقة بالمفيوـ وغيرىا مف الشواىد  وتعممو يعتمدُ 
وتعمـ المفيـو يتـ الحصوؿ عميو بمجرد حصوؿ المتعمـ عمى التعزيز ، بوغير المتعمقة 

 . و التفاضميّ أ التمايزيّ 
ىي  معيفٍ  في موقؼٍ  األداءِ  كيفيةَ  تعمـَ  أفَّ : يرى اصحاب ىذا االتجاه االتجاه المعرفي -2

 ئماً دا وٌ وجَّ ىـ مُ عندَ  المفيومي   فالسموؾُ . االحتماالت المختمفة اختبار إلى ترجعُ  مسالةٌ 
مف الفرض غير الصحيح  االنتقاؿَ  مثؿُ تُ  منفصمةٌ  عمميةٌ  التعمـَ  فَّ أو . معيف بفرض مف نوعٍ 

 . الفرض الصحيح إلى

جاه السموكي لتعمـ المفيوـ يربط بيف المثير اىيف في أفَّ االتويتضح الفرؽ بيف االتج
د عمى ترابط السمات التي بينما االتجاه المعرفي يعتم، بحدوث التعمـ تدريجياً  وييتـ، واالستجابة

 . (17ص، ـ2010، )الشريؼ. منفصؿٌ  المفيوـِ  ـَ تعم   أفويرى ، باالستجابة األمثمةتوفرىا 

 



 

45 

 :مثؿ المفاىيـِ  في تعميـِ  الصعوباتِ  بعَض  المعمـُ  واجوُ وقد يُ 

 . المعقدة أوويتمثؿ في مدى فيـ التمميذ لممفاىيـ المجردة  :طبيعة المفيوـ -1

ة المستخدمة خاصّ ، الداللة المفظية لبعض المفاىيـ أومفيـو في معنى ال الخمطُ  -2
 . كمصطمحات عممية

 . ة عمى بعضيادَ دراسة المفاىيـ المعتمِ  :مثؿ، في خمفية التمميذ العممية النقُص  -3

، )عميمات وأبوجبللة. تعمـ المفاىيـ السابقة والبلزمة لتعمـ المفاىيـ العممية الجديدة صعوبةُ  -4
 . (67ص، ـ2001

 عمى مستويات قياس تعمـ المفاىيـ: أمثمةً  (311ص، ـ2001)ي عميمات ويعط

:تعريؼ  -1  . المصطمحات التالية" ؼْ رِّ التي تقيس ىذا المستوى "عَ  األسئمةومف  المفيـو

في التدريس  اً جدّ  وىذا المستوى ميـٌ  عمى فيـ المفاىيـ وتطبيقيا: طالبال قدرةَ  قياُس  -2
عمى االستفادة منو في  قادراً  وـ ما ما لـ يكف التمميذُ لمفي طالبفبل قيمة لمعرفة ال، الصفي

 . "حْ ضِّ وَ –كيؼ-ىو ما –"ىؿ: التي تقيس ىذا المستوى األسئمة أمثمةومف ، مواقؼ جديدة

 :يا لطمبة الصؼ التاسع األساسيّ ومدى مالءمتِ  ةُ الفقييَّ  المفاىيـُ 
 الفقو:مفيـو 

 :والفقو. فُ طِ الفَ  ـُ العالِ  :يووالفقِ . وإدراكَ  فَ أحس :أي األمرَ  وَ فقِ . الفيـ والفطنة :الفقو لغة
 . فيو لو والفطنةِ  الفيـِ  بالشيء معَ  ـُ مْ ىو العِ 

ْ َلٓافهث   ) الفقو في قولو تعالى: وقد جاءت مادةُ  وا ِِلََفُِر يََُِْن  ؤأ ًُ أ ٱل َوَيا ََكَن  ََّل َجَفَر يٌِ  ۞ ْأ َ فَو
قَث   ِ فِرأ

ُّ  ُكّ َخََفقه ىأ َطآنَِفث  ِّلِ ُّ َأ ٌِ ّيِ ْ ِِف ٱّلِي ُروَن ْا ىأ ََيأَذ ُّ ِىأ هََعوه ْ إَِِلّأ ْٓا رََسُع ىأ إِذَا  ُّ َم ْأ َ ْ ق وا  ( ١٢٢َوِِلَُِذُر
 . "في الديف وُ فقيُ يُ , بو خيراً  اهللُ  دِ رِ يُ  فْ مَ " :"" بيّ النَّ  ومنيا قوؿُ ، [122لتوبة:ا]

 أدلتياة المكتسب مف الشرعية العممي باألحكاـ عمـُ لِ ا ": بأنو اصطالحاً  الفقوُ  ؼُ عرَّ ويُ 
 . (362ص، ـ2011، )الجبلد التفصيمية"

عمى  (18ص، ـ2003) أوضحيا الشرنباصي مف األسسِ  الفقو عمى عددٍ  عمـُ  يستندُ و 
 النحو التالي:
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 التكاليؼُ  ومف ىنا كانتِ . عنيـ والمشقةِ  جِ : ويتـ ذلؾ برفع الحرَ فيفمَّ كَّ التيسير عمى المُ : أوالً 
يُرِيُد  ) :القياـ بيا وفيو قولو تعالى ؼِ عمى المكمَّ  شؽُ ال يَ ، نواىي قميمةوال األوامر، الشرعية

 َٰ َدى َِ َٰ َيا  َ لََعَ ْ ٱَّلله وا ُ َ َوِِلَُمّبِ ة ْ ٱهأعِده ْا ُ و ًِ َ َوِِلُمأ َ َوََّل يُرِيُد ةُِلُى ٱهأُعۡسأ ُ ةُِلُى ٱهأيُۡسأ ُلىأ ٱَّلله
ُمُروَن   . [185 :البقرة] (١٨٥َوهََعوهُلىأ تَشأ

؛ نفسو ممبلً  تورثوال  بالعبد تعباً  ؽُ محِ ال تُ ، الشريعة قميمةٌ  تكاليؼَ  أفَّ : وذلؾ التكاليؼ ةُ قمّ : ثانياً 
فالصموات الخمس ، زمف طويؿ وال صعوبة في فيميا إلىمتثاؿ بيا ال تحتاج في اال ياألنَّ 

 ني عشر شيراً اثوصـو رمضاف شير مف ، يسيراً  زمناً  إالَّ  مف اليوـِ  ال تستغرؽُ  بِ لمرَّ  مناجاةٌ 
 . وىكذا بقية التكاليؼ، في العاـ

 األحكاـمف  نوعٌ  يشرعفي كؿ عاـ ، عمى فترات التشريعُ  : نزؿَ التدرج في التشريع: ثالثاً 
جاء  اإلسبلـف ذلؾ أل ؛الشريعة وأتـّ  يفَ الدِّ  اهللُ  أكمؿَ حتى  النزوؿُ  واستمرَّ . شرعيةٍ  لمناسباتٍ 
ال  وغرائزٌ  مف نفوسيـ عاداتٌ  وقد تمكنتْ ، حريتيـ دقيّ يكرىوف ما ي كاف العربُ  في وقتٍ 

حتى  ؛باألحكاـيفاجئوا  أالّ  ةاإللييّ  فاقتضت الحكمةُ . فعة واحدةعنيا دُ  يستطيعوف التحوؿَ 
 . ثبلثة وعشريف عاماً في  عمى فترات حتى تـّ  فُ آومف ىنا نزؿ القر ، يـمنيا نفوسُ  ال تنفرُ 

تعميـ التربية  ز التحديات التي تواجوُ بر أمف  أفّ  (324ص، ـ2004) ويرى الجبلد
مدى قدرة المناىج الدراسية عمى تحقيؽ الفيـ الصحيح لممفاىيـ  في وقتنا الحاضر اإلسبلمية
ـ لمنظومتيا عمى تخميصيا مف عوامؿ الخمط وسوء الفي أخرىمف جية  والعمؿُ ، اإلسبلمية

 . المفاىيمية الشاممة

 العقديةمف المفاىيـ  متكاممةٍ  ا المعرفي عمى منظومةٍ تقوـ في بنائي ةُ اإلسبلميّ  فالتربيةُ 
 ثـ تتشكؿ ىذه المفاىيـُ ، عمومية قؿّ أ أخرىمفاىيـ  إلىة مف المفاىيـ العامّ  حيث تتدرجُ ، والفقيية

 . والقيمية والسموكية لممتعمميف المعرفيةَ  البنيةَ  مكونةً ، متكامؿٍ  مفاىيمي   إطارٍ في 

 أنماطوبيف ، معيفٍ  لمفيوـٍ  المتعمـِ  بيف تصورِ  اً مباشر  اً ىناؾ ارتباط أفَّ ظ بلحكما يُ 
يتفؽ مع  قويـٍ  إسبلمي   سموؾٍ  إلى أفضى سميماً  كاف الفيـُ  فإذا. السموؾ الناتجة عف ىذا التصور

ظيور سموكيات  إلى أفضى اً ومموث مغموطاً  كاف الفيـُ  فْ ا  و ، ومقاصده العامة اإلسبلـقواعد 
 . وىي ليست منو في شيء اإلسبلـ إلىتنتسب مرضية منحرفة وفيومات شاذة 
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 مف: تنبعُ  اإلسالميةالمفاىيـ التربوية  أىميةَ  فَّ إف ذلؾعمى  وبناءً 

، اإلسبلميّ  وتعيد لو الثقة بفكره التربويّ ، ىذه المفاىيـ ىي التي تحفظ لممجتمع توازنو أفَّ  -1
 . المفاىيـ المستوردة تأصيؿوتعزز قدرتو عمى 

 . وتمييزىا عف المفاىيـ الغربية اإلسبلميةيـ تحديد معالـ المفاى -2

 ةٍ وصفيّ  عف كمماتٍ  عبارةٌ  ألنيا ؛االتصاؿ والتعمـ والتذكر عمميةَ  سيؿُ تُ  التربويةُ  المفاىيـُ  -3
 . لمشيء اً تصور ي عطتُ  ةٍ ميّ كُ 

 . اإلسبلميّ المنيج  أساسعمى  اآلخريفعمى االتصاؿ المباشر وغير المباشر مع  تساعدُ  -4

وتنظيـ حياتو وفؽ المنيج  اإلنساففي توجيات  أساسياً  عامبلً  اإلسبلمية المفاىيـ عدّ تُ  -5
 . الصحيح اإلسبلمي

 أومة بيَ فالمفاىيـ المُ . عمى السموؾ ثرٌ أوبالتالي ليا ، عمى التفكير واضحٌ  تأثيرٌ ليا  المفاىيـُ  -6
  . (13ص، ـ2010، )الشريؼ. أيضاً  خاطئٍ  سموؾٍ  إلىوبالتالي  خاطئٍ  الممتبسة تؤدي لتفكيرٍ 

 خصائص الفقو اإلسالمي:
، ف مصدره ىو الوحي اإلليي الذي يضع القواعد واألصوؿ: حيث إألساس الربانيا -1

ليذا كاف لمفقو مف القبوؿ واالحتراـ واالنقياد مالـ يحظ بو قانوف آخر ، واألىداؼ والمقاصد
نو عبادة ذلؾ أف األمة تنظر إلى العمؿ بالفقو عمى أ، مف القوانيف التي وضعيا البشر

 . وقربة إلى اهلل تعالى
: ويعني أف الفقو اإلسبلمي يعتمد عمى الضمير الديني الذي يقيد صاحبو الوازع الديني -2

فميس ما يزعجو ىوالخوؼ مف السمطات بؿ رقابة اهلل تعالى فيقيـ ، بفكرة الحبلؿ والحراـ
 . المسمـ مف نفسو حارسًا عمييا

ويقرر ، ساف وفطرتو ويعترؼ بكيانو روحًا وعقبًل وجسداً اإلسبلـ يراعي قيمة اإلن :اإلنسانية -3
 . لو مف الحقوؽ والحريات ما يراعي خصائص انسانيتو ومقوماتيا

يشمؿ الفقو اإلسبلمي كافة نواحي الحياة فبل يدع ناحية إال شرع ليا الشموؿ واإلحاطة:  -4
 . مف أدب المائدة وحتى سياسة الدولة، وحكـ فييا

، الفقو صياغة األوامر والنواىي األخبلقية في صورة تشريعات ممزمة : مف وظائؼاألخالقية -5
 . حيث يتميز الفقو اإلسبلمي بنزعتو األخبلقية التي تتخمؿ كؿ أحكامو



 

48 

يتميز الفقو بنزعتو إلى العالمية رغـ أنو بدأ في أرض العرب لكنو يستند إلى  :العالمية -6
شعوبًا شتى في مختمؼ البمداف فمـ يقعد  وقد حكـ ىذا الفقو، كتاب عالمي ىو القرآف الكريـ

 . عف الوفاء بحاجاتيـ

 . :وتعني االتجاه إلى البساطة وعدـ التعقيد عمى خبلؼ القوانيف األخرىالموضوعية -7

دائمًا في  وجعميو ، :يتسـ الفقو اإلسبلمي بالوسطية مما يجنبو التطرؼ والجموحالوسطية -8
 . اإلفراط أو التفريطدوف جنوح إلى جيتي  موضع التوازف واالعتداؿ

:يتميز الفقو اإلسبلمي بموقفو المتوازف بيف الفرد والجماعة التوازف بيف الفردية والجماعية -9
. فيراعي الممكية الفردية بشروط محددة عمى أساس أف الماؿ هلل واإلنساف مستخمؼ فيو

 . (48-41ص، ـ2008، )المالكي

المرحمة األساسية العميا التي تألفت منيا في  أىداؼ تدريس الفقو اإلسالميوتعرض الباحثة 
 عينة ىذه الدراسة:

 األىداؼ المعرفية: :أوال

ؼ عمى ىذه المعمومات المعمومات الفقيية عف العبادات والمعامبلت: ويكوف التعر   ؼُ تعر   -1
ىذا  وأىمية. في الصفوؼ البلحقة وعمقاً  ويزداد تفصيبلً ، األولىفي الصفوؼ  إجماالً 

فيو يمثؿ ، العبادات بالشكؿ الصحيح أداءف الطالب مف القدرة عمى اليدؼ ىو تمكي
 . التطبيؽ والممارسة العممية إليوالجانب النظري مف الفقو الذي يستند 

ية ما لدى الطالب مف عف العبادات والمعامبلت: المقصود تنق طأتصويب المعرفة الخ -2
ولدييـ معرفة قميمة  األولىصفوؼ لممدرسة في ال بةالطم يأتيما  غالباً  إذ، مغموطةمفاىيـ 

مف شانيا تصويب  فيكوف دور المدرسة تزويدىـ بالمعمومات الصحيحة التي، عف العبادات
 . طأتصوراتيـ الخ

 أحكاموـ مف الفقو ىو تعمّ  الغايةُ  عمؿ وسموؾ حياتي: ليستِ  إلىتطبيؽ المعرفة الفقيية  -3
نما، نظرياً   . يوميفي سموؾ الطالب ال ظاىراً تنفيذ ذلؾ  وا 

الفقو  زَ تميّ  يدرؾ المتعمـُ  أفْ ىو  ومقاصده: اليدؼُ  اإلسبلميالتشريع  أىداؼ إدراؾُ  -4
 . عف غيره مف التشريعات الوضعية في صفاتو وخصائصو اإلسبلمي
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الفقو  أصوؿعمـ  مبةالط يتعمـَ  أفعمـ الفقو وقضاياه العامة: مف الميـ  أساسياتتعرؼ  -5
الشرعية  واألدلةتعريفيـ بالمصادر  :مثؿ، مداركيـ ومباحثو العامة بشكؿ تدريجي يراعي

 . وحجيتيا، وقواعد االستنباط، لؤلحكاـ
 وأشير األربعةبنشأة المذاىب  مبةالط بيا: تعريؼُ المذاىب الفقيية وكتُ  شيرأتعرؼ عمى ال -6

يؿ ودل، ةاألمّ دور الجياد في حياة  أىمية دليؿُ  ىذه المذاىبَ  أفَّ عمى  والتأكيد، كتبيا الفقيية
 . وصبلحيتو لكؿ زماف ومكاف، وتجدده، ومرونتو في فروعو أصولوثبات الفقو في 

 الوجدانية: األىداؼثانيا: 
الشرعية بما فييا مف قيـ واتجاىات ىي  األحكاـالفقيية في السموؾ الحياتي:  األحكاـؿ تمث   -1

ؿ ـ الشرعي تمث  ػػػػػوتقتضي المعرفة بالحك، رفضاً  أو قبوالً  اإلنسافلمحكـ عمى سموؾ  معاييرٌ 
 . بو اهللُ  أمرَ د بما ما جاء بو والتقي  

عف  اإلسبلمي التشريعُ  دُ في تنظيـ حياة المسمميف: يتفرّ  اإلسبلميّ عظمة التشريع  تقديرُ  -2
وقدرتو عمى حؿ المشكبلت التي ، وصبلحيتو لكؿ زماف ومكاف، واستمراره، غيره بخموده

 . اريفتواجو المسمـ بما يحقؽ سعادتو في الدَّ 
الفقو في اعتزاز  تعميـُ  سيـُ : يُ األعداءثيرىا الشرعية التي يُ  األحكاـيات عف الشبُ  رد   -3

ورد الشبيات التي يثيرىا الخصـو حوؿ ، وتقدير واجبيـ في الدفاع عنو، باإلسبلـالمتعمميف 
عمييا بالحجة والمنطؽ  والردّ ، الشبياتوذلؾ ببياف بطبلف ىذه ، وأحكاموتشريعاتو 

 . برىافوال

بالتقدير  الفقو شعوراً  تعميـُ  دُ ولِّ : يُ لؤلمةجيود العمماء والفقياء في بناء الثروة الفقيية  تقديرُ  -4
وحافظوا عميو بمؤلفاتيـ ، في نفوس المتعمميف تجاه العمماء الذيف خدموا ىذا الديف

 . ومصنفاتيـ العديدة
 النفسحركية: األىداؼثالثا: 

 أداءى الشكؿ الصحيح: الغاية المتوخاة مف تعميـ الفقو ىي العبادات والمعامبلت عم أداء -1
 . عيا اهلل تعالىمشروط التي شرَّ لو  لؤلركاف مستوؼٍ ، تقفلمعبادات بشكؿ مُ  طمبةال

 تعميـ الفقو دراسةَ  يتطمبُ  دراسة النصوص الشرعية المتعمقة بالموضوعات الفقيية: إتقاف -2
بيف عمـو  الترابطُ  ليكتمؿَ  ؛ت الفقيية وفيمياالمتعمقة بالموضوعا واألحاديث لآليات طمبةال

 . الفقو والتفسير والحديث
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، تحميؿ :تنمية الميارات العقمية لممتعمميف وبخاصة المتعمقة بدراسة الموضوعات الفقيية مف -3
 . (474-470ص، ـ2009، )ىندي. وتعميؿ، واستنتاج، واستنباط

 وتدريسفي سُس التي يستنُد إلييا األُ وترى الباحثة أف معمـ الفقو يحتاج لمعديد مف  
 , ومنيا : مفقو اإلسالميل
ثر ألما فيو مف  ؛السنة أوـ سواء مف القراف احكباألاالستشياد بالنصوص المتصمة  ضرورةُ  -1

 . بةالطم إقناعفي 
 . ي دروس العبادات كالصبلة والوضوءة فخاصّ  ميّ استخداـ العرض العمَ  -2
 واليدؼُ . إلقائياً  الموضوعُ  حتى ال يصبحَ  ؛االنتياء منوبعد  رالمقرّ الدرس مف الكتاب  قراءةُ  -3

 . مراجعتو لمموضوع في المنزؿ أثناءمف القراءة تذليؿ الصعوبة عمى الطالب 
 . (106ص، ـ2010، )حمس. األمثمةمف ضرب  واإلكثار، بط دروس الفقو بالواقعر  -4
 . ثـ استخبلص التعريؼ منيا، والصور الجزئية األمثمةالبدء بعرض  -5
 المقصودَ  فَّ أل ؛تناوؿ الحكمة مف مشروعية الموضوع لما بعد االنتياء مف عرضو أخيرت -6

مف دراسة  أعمؽفيو ، الكامف وراء تشريع ىذا الموضوع عمى العباد منيا معرفة السرَّ 
 . الموضوع نفسو

 . الطمبة شتتُ عف الخبلفات المذىبية والفقيية التي تُ  عمـ الفقو بعيداً  أساسياتعمى  التركيز -7
، والحوار، المناقشة :واالستراتيجيات في تدريس الموضوعات الفقيية مف األساليبتنويع  -8

، وكذلؾ استخداـ الطريقة االستقرائية ؛وحؿ المشكبلت، والتعمـ التعاونيّ ، ميّ مَ والتطبيؽ العَ 
 . (475-474ص، ـ2009، )ىندي. والخرائط المفاىيمية، واالستنتاجية
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 المحور الرابع
 األساسيلطمبة الصؼ التاسع  النمائيةُ  صائُص الخ

ُتعتبُر مرحمة الدراسة المتوسطة)اإلعدادية( نياية مرحمة الطفولة المتأخرة وبداية مرحمة 
وراَىَؽ الغبلـُ . أصميا )رَىؽ(: فييا الفعؿ )راَىؽ( أي اقتربالمقصوَد بالمراىقة لغة: و ، المراىقة

 . أي: َقاَرَب االحتبلـ، فيو مراِىؽٌ 

مف النضج الجسمي  االقتّراب :بأنيا أكـر ِرضا فيا الدكتورعرَّ  فقد اصطبلحاً ا أمّ  
االنتقالية  ىي المرحمةُ " :محمود عبد الرحمف حمودة. فيا دوعرّ . يّ والعقمي والنفسي واالجتماع

عشرة والحادية والعشريف مف  الفترة الزمنية ما بيف الثانية والتي تشمؿُ ، شدبيف الطفولة والر  
الفترة العمرية مف بداية المتغيِّرات الجسمية  تشمؿُ وعرَّفيا األستاُذ محمد حسيف بأنيا: . رالعم
ثـ تنتيي في سف الثامنة ، وتنتيي ِحدَّتيا في حوالي الخامسة عشرة، مرتبطة بالبموغ الجنسيّ ال

 " . وىي تختمؼ مف شخٍص آلخر. ب والرَّشدالشبا عشرة تقريبًا مع بموغ ِسفِّ 

أفَّ المراىقَة ىي: مرحمُة  (10ص، ـ2011، )عبدالعاؿزىراف المشار إليو في  وأوضحَ 
وتمتد  في العقد الثاني مف حياة الفرد مف الثالثة ، االنتقاؿ مف الطفولة إلى مرحمة الر شد والّنضج

 . عشرة إلى التاسعة عشرة تقريبًا 

معاني حيث تحتمؿ  أكثر مف موضع في  الكريـ  ( في القرآفوردت مادة )رىؽوقد 
ٌ ):في مثؿ قولو تعالى، الغشياف ا َقََتَة َّ ُق َِ في مثؿ قولو ، وفييا معاني التكميؼ، [41عبس:](٤١حَرأ
ۥ َصُعًْدا ) :تعالى ُُ ُِق رِأ

ُ
ُ  ):ييا معاني التحميؿ في قولو تعالىوف، [17المدثر:] ( ١٧َشأ ِِن حرأ َوََّل  ِِقأ

رِي ُعۡسأ   مأ
َ

ٌأ أ  :و في قولو تعالىفَ ا معاني اإلثـ أو الطغياف أو السّ وفيي، [73الكيؼ:] ( ٧٣ا يِ
ا ) ق  َِ ىأ َر ُِ و ََزاُد  . [6الجف:] (٦ف

أفَّ المعاني التي  نجدُ ، المذكورة آنفًا في القرآف الكريـظر في المواضع ومف خبلؿ النّ 
ف وىو يحمؿ معنى : الغشيا( بتصاريفيا المذكورة ال تخرج عفلكممة )رىؽ العمـ ذكرىا أىؿُ 

التعب  :ومنو اإلرىاؽ أي، كّمفو وحمَّمو :أرىقو أي. ومعنى التكميؼ والتحميؿ، تراب والحطّ االق
مف النصوص في  وتتضح لنا بذلؾ العبلقة بيف المعنييف الم غوي واالصطبلحي بتأكيدٍ . واإلعياء

حيث تـ تعريؼ المراىقة اصطبلحًا عمى أنيا:" االقتراب مف النضج الجسمي ، ف الكريـالقرآ
 وتمتد في العقد الثاني مف حياةالفرد ما بيف ، لعقمي واالنفعالي ولكف ليس النضج نفسووا
 . (49ص، ىػ1430، )العيسي. ( عاـ تقريباً 13-11)
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ـُ والمربي عمى درايةٍ   وعينُ يُ مما  لممراىؽِ  النمو بخصائص ومف الضرورّي أْف يكوَف المعم
 :منيا ميمة أمور عمى

 فالمعمـ. السميـ النمو مطالب ليـ تحقؽ، وسميمة صحيحة ويةترب بطريقةٍ  الطمبة معاممةُ  -1
 حسفيُ  سوؼ، المختمفة والطاقات القدرات مف الكثير لديو تتفتح المراىؽ أفَّ  يدرؾ الذي

 التي المزالؽ مف الكثير تجنيبو الى وتؤدي، توشخصي نماء إلى تؤدي وبطريقةٍ  معو التعامؿَ 
 . مستقببلً  تواجيو قد

 . والمعارؼ والمعمومات الخبرات فييا ليـ تقدـ التي ؽالطر  أنسب معرفة -2

 . التعمـ عممية بدء قبؿ الدراسي لمتحصيؿ استعدادىـ مدى تحديد -3

 التي المرحمة طبيعة مع تنسجـُ  والتي، ليـ البلزمة والتوجييات والحماية الرعاية تقديـ -4
 . بيا وتأثرىـ ليا قبوليـ يضمف الذي وباألسموب، يعيشونيا

 مر  يَ  المراىؽَ  بأفَّ  األب درؾُ يُ  فعندما. السويّ  النموَّ  ليـُ  حقؽُ تُ  التي بالطريقة بناءاأل معاممة -5
 عمى يعاممو سوؼ فإنَّو، الرجولة مرحمة إلى الطفولة مرحمة مف تنقمو بيرةك جسمية بتغيرات

 . الحذر شيٍء مف مع الكبار معاممة يعاممو أف يجب بؿ، صغيراً  يعد لـ أنَّو

، والمبادئ لؤلفكار التقبؿ بسرعة تمتاز والتي حياتو مف المقبمة لممرحمة يفىقالمرا تييئةُ  -6
 والخمقية الفكرية حاجاتيـ ويشبع يناسبيـ ما ليـ يقدـ بحيث، ياتكوالسمو  لؤلخبلؽ والتشرب
 . والدينية

 التعامؿ أسموب تغيير وضرورة، العقمية وقدراتيـ الجسمية طاقاتيـ حسب األبناء توجيو -7
 خارج أخرى تأثيرات تحت يقعوا أف قبؿ عمييـ والتأثير منيـ التقرب اولةومح، معيـ

 . (3ص ،ىػ1429، )المقرف. صالحيـ في تكوف ال قد والتي، السميـ التربوي المحضف

 وىي كالتالي:، وفي ىذه المرحمة تظيُر العديُد مف الخصائص النمائية المميزة ليا

 أواًل: الخصائص الجسمية:

حيث ، اىر النمو في الييكؿ العاـ وبنية الجسـ مف الطوؿ والوزفوالمقصود بيا مظ
وىو بدوره يؤثر في ، يكتمؿ النمو الجسمي مما ُيؤثُر عمى االىتماـ بالمظير العاـ الخارجي

 . (31ص ،ىػ1428، )الشنقيطي. التوافؽ االجتماعي لمفرد

وذاؾ . المختمفة الجسـ أعضاءالتوازف في التوافؽ الحركي بيف ويزيد في ىذه المرحمة 
مثؿ: التعب ، تصحبيا أعراض غير عاديػة مع تغي رات واضحةالنمو الجسمي يكوف سريعًا 
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. ؿوىو ما يزيد مف الشعور بالتعب والكس، وفقر الدـ، واضطرابات في الجياز اليضمي، والكسؿ
و التعب والكسؿ الذي يظير عمى المراىؽ فيؤدي إلى عجزه عف أداء بعض الواجبات أىذا و 

نما ىو نتيجًة لمنمو ، رغبتو في النـو أكثر مف المعتاد  . لسريع في الجسـاليس كسبًل إراديًا منو وا 

أف يتـ في ىذه المرحمة توعية الطالب لضرورة  ( أىمية12ص ،ىػ1429يرى المقرف )
وكذلؾ اختيار الطعاـ الطّيب الذي ، االىتماـ بالنظافة الشخصية خاصة في أوقات الصبلة

ِشد  )في تقوية الجسـ لقولو تعالى:  ُيساىـُ  ِ َمصأ
ْ زِينَخَُلىأ ِعََد ُكّ َٰتَِِنٓ َءاَدَم ُخُذوا ْاْ  ۞َي بُ َ ْ وَٱَشأ ْا ُ َوُُك

 ْٓ ُ ِف ِفنَِي َوََّل تُۡسأ ۡسأ ًُ أ ۥ ََّل َُيِبُّ ٱل ُُ ه ْ  إٍِ  .  [31األعراؼ:] (٣١ا

ضرورة سبلـ بالعناية بالجسـ و اىتماـ اإل (27ص، ـ2013، )عبدالعاؿ لدىوقد جاء 
إلى اهلل مف المؤمف  أحب  و  المؤمف القوى خيرٌ " :"كما في قولو ، الحفاظ عمى النفس

، فالتربية اإلسبلمية تشجع المسمـ عمى االىتماـ بجسده في مطعمو ومشربو وممبسو. الضعيؼ"
ويتطمب الكير مف الرعاية ، فييا النمو الجسدي ة في ىذه المرحمة العمرية التي يتسارعُ خاصّ 

 . الىتماـ مف الفرد ومف ذويو كذلؾوا

 ثانيًا: الخصائص العقمية:

، والمراد ىو نمو الوظائؼ العقمية كالذكاء والقدرات العقمية الخاصة بعمميات: التفكير
 ،ىػ1428، )الشنقيطي. و المينيوالتحصيؿ العممي أ، كتساب المعرفةوا، والحفظ، واإلدراؾ

 . (33ص

والميؿ ، مع نمو الذكاء العاـ، وكيفاً  النمو العقمي كماً زيادة حيث تمتاز ىذه المرحمة ب
لمفاىيـ وتكويف ا، اإلدراؾوتطور ، ونمو القدرة عمى تعمـ الميارات، لبعض المواد الدراسية

كماأف العمميات العقمية تزيد حيث يصبح المراىؽ قادرًا عمى التجريد . المعنوية عف الخير والشر
زيد قدرتو عمى الفيـ والتفكير المجرد ويتجو فكره نحو فرض كذلؾ ت، واالستنتاج واالستدالؿ

 . (55ص ،ىػ1430، العيسيالفروض اليجاد حموؿ لممشكبلت المعقدة) 

ف حيث إ، ىي اإلقناع العقمي والحواروأىـ طريقة لمتفاىـ مع الطالب في ىذه المرحمة 
باألخبلؽ والقيـ التي يجب أكثر االنحرافات التي تحدث في ىذه الفترة تكوف بسبب عدـ االقتناع 

ويوجييا في طريؽ ، فالمربي الناجح يعرؼ كيؼ يستثمر قدرة الطالب العقمية. التمسؾ بيا
ويتطمع إلى معرفة ، فالطالب المراىؽ يمتمؾ قدرات جديدة متميزة يستطيع بيا فيـ األشياء. الخير

 . (35ص ،ـ2013 ،عبدالعاؿ). أعمؽ وأشمؿ لؤلشياء التي تواجيو واألسئمة التي تقمقو
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فقد جاء في القرآف الكريـ الكثير مف اآليات التي تخاطب العقؿ وتحثو عمى التفكير 
َٰوُِقَْن  )مثؿ قولو تعالى:، واستنتاج المراد منيا أَخ ُى ٱه ُِ مأ 

َ
ٍء أ ِ ََشأ ٌأ َغۡيأ ْ يِ ْا مأ ُخوُِق

َ
ْاْ  ٣٥أ مأ َخوَُق

َ
أ

ْقََُِْن  ُ ۡرَض  ةَن َّله ي
َ ۡلأ َِٰت وَٱ ََٰن َم وجود حيث تدلؿ ىذه اآليات عقميًا عمى  [36-35الطور:](٣٦ٱلصه

إذ يستحيُؿ أنيا ، فيذه المخموقات في الكوف سابقيا والحقيا ال ُبّد ليا مف ُموِجدٍ ، اهلل تعالى
، )الشنقيطي. رب العالميف، أوجدت نفَسيا بنفسيا وال صدفة؛ لذا تعيف أف يكوف موجدىا ىو اهلل

 . (84ص، ىػ1428

ربي أف يستغؿَّ نمو عممية التذكر في حّث المراىؽ عمى حفظ القرآف فيجب عمى الم
وتعديؿ ما قد َيِرُد مف انحراٍؼ ، مع تقبؿ تساؤالتو واإلجابة عنيا برفؽ، الكريـ والحديث الشريؼ

مع تحذيره مف التمادي في التفكير في األمور الشرعية ، حيث تكثُر تساؤالِتِو العقدية، بأفكاره
كذلؾ ينبغي حّث الطالب في ىذه المرحمة عمى استغبلؿ . يعمـ الحكمة منياخاّصة التي ال 

ىذه النعمة سوؼ تخفت عندما يكبُر اإلنساُف؛  نعمة العقؿ فيما فيو مصمحة دنياه وآخرتو؛ ألف َّ
ٌ يَُردُّ إََِلى (لقولو تعالى:  َُٰلىأ  َويَُِلى يه َْفهى ُ َخوََقُلىأ ُثىه َحخَ ذَِل ٱهأ  َوٱَّلله رأ

َ
َد ِعوأم  أ وََى َبعأ ِ هََِكأ ََّل َحعأ ر ًُ  ُع

َ َعوِيى   ًٔ َشيأ  دراَكو في فيـ أفَّ كؿَّ ما ، [70النحؿ:] (٧٠قَِدير   ا  إِنه ٱَّلله فيستغؿ المراىُؽ عقَمو وا 
 ، ىػ1429، )المقرففَيشكر عمييا بالقوؿ والعمؿ ، ُيحيُط بو مف النعـ ىي مف عند اهلل تعالى

 . (14ص 
 ُص االجتماعيُة:ثالثًا: الخصائ

حيث يسعى الفرُد ، مف مظاىر النمو االجتماعي ليذه المرحمة نمو الذكاء االجتماعي
حيث يتمّيُز طالب . وتكويف عبلقات خارج حدود األسرة، لتحقيؽ التوافؽ الشخصي مع االخريف

الستقبلؿ وا، واالىتماـ بالمظير، الميؿ إلى مشاركة األقراف في النشاطات المختمفةىذه المرحمة ب
 . والميؿ لمجدؿ، مع الحساسية لمنقد، والبحث عف القدوة، االجتماعي

واتجاىات ، بمدى استعداد الطالب لمحياة االجتماعية والمشاركة ويتأثر ىذا النمو
ت ومفيوـ الذا، الرفاؽ وجماعة، واألسرة ومستواىا االجتماعي واالقتصادي، الوالديف وتوقعاتيـ

حبة التي ُتعتبر مؤشر التوافؽ الشخصي . مةوالمجتمع والثقافة العا ومعظـ األثر يكوف لمص 
 . (12ص، ىػ1428، )الشنقيطي. واالجتماعي المرغوب فيو

َو  الطالَب وفي ىذه المرحمة يجب أف يكوف منياُج التربيِة اإلسبلميِة قادرًا عمى أف ُيوجِّ
أىمية الصحبة وأثرىا عمى  مثؿ اختيار األصدقاء؛ تأكيدًا عمى، ةلكثيٍر مف القضايا الميم

َمَثُؿ الجميس الصالح والسوء كحامؿ المسؾ ونافخ : ""كما جاء في حديث الّنبّي "، األخبلؽ
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ما أف تبتاع منو ريحًا طيبة, الكير ونافخ الكير إّما أف يحرؽ , فحامؿ المسؾ إّما أف يحذيؾ وا 
ما أف تجد ريحا خبيثة  . "ثيابؾ وا 

، وكذلؾ بّر الوالَديف، وصمة األرحاـ، حفاظ عمى البيئةىذا باإلضافة إلى مضاميف ال
َت ) :كما في قولو تعالى، وآداب االستئذاف ْاْ ِيَصأ ٌَ َءاَيَُ ِي ا ٱَّله َّ حُّ

َ
أ ُُلىأ  ٔأ َيى ََٰ أَم ي

َ
ٌَ َموََمجأ أ ِي ِذٍُلُى ٱَّله

 ِۚ َٰت  ََٰد َيره وَُى يَُِلىأ ذََل ُ ْ ٱۡلأ ْا ٌَ لَىأ َحتأوُُغ ِي َْٰ  َوٱَّله َ ِ وَحِ ّيٌِ َقتأِن َصو ر ِ ٱهأَفشأ ٌَ ة نَي حََضُعَْن ثِيَاةَُلى ّيِ
َٰت   َر ْأ َُٰد َع ِۚ ذََل ِ ِ ٱهأعَِشآء ة َْٰ َ ِد َصو ٌۢ َبعأ َويِ  ِ ِّۡيَة ُلىأ  ٱهظه أَس َعوَيأ ٌه  ههُلىأ  هَي ُِ َد ۢ َبعأ ََاُح ِّىأ ُس َوََّل َعوَيأ

 ِۚ ض  عأ َٰ َب ُضُلىأ لََعَ ُلى َبعأ َٰفَُْن َعوَيأ ُ لَ  َطنه ُ ٱَّلله َٰلَِك يُبنَّيِ ُ َعوِيٌى َحِميى   َذ َِٰجِۗ وَٱَّلله  ( ٥٨ هَُلُى ٱٓأۡلَي
، )عبدالعاؿ. وغيرىا مف القضايا التي يجب عميو أف يطبقيا في حياتو اليومية، [58:النور]

 . (37ص ،ـ2013

َـّ إرشاد المعمـ في ىذه المرحمة أف يكوف قدوًة صالحة لطبلبو  ومف األىمية بمكاف أْف يت
لو أبمغ األثر في توجيو المراىؽ مف حيث االستقامة والمثالية والسموؾ مما ، بالفعؿ وليس بالقوؿ

ـَ صحابتو الكراـ بالقدوة العممية امتثاال منو  "تحقيقًا لسيرة الّنبّي "، السوي  الذي عّم
ٌ َحَصََث  ههَقدأ ََكَن هَُلىأ ِِف رَُشِْل ٱ)لقولو تعالى:  َْة شأ

ُ
ِ أ َ  َّلله ْ ٱَّلله ْا ٌ ََكَن يَرأُس ًَ ِ ّ َ  ل َم ٱٓأۡلِخَر َوذََلَر ٱَّلله ْأ َ وَٱِلأ

 [21األحزاب:] ( ١٫ا َلرِۡي  

ـَ اإلسبلمّيَة والفرائَض الدينية ، كما يجُب عمى المعمـ أف يغرَس في نفس الطالب القي
ـُ سموكو وعبلقتو مع الناس ومع المجتمع عموماً   . (19ص، ىػ1429، )المقرف. التي تُنظِّ

، المناىج خبلؿ مف اإليجابية القيـ الطمبة كسابَ إ تحاوؿَ  أف بُ يج تربويةٍ  كبيئةٍ  المدرسةُ ف
 عمى والعمؿ، يشوبيا مما القيـ تنقية عمى يساعد مما، المعمميف مع المتعمميف تفاعؿ خبلؿ ومف
 الخمؽ أساس عمى اجتماعية تنمية شخصياتيـ لتنمية لمتبلميذ الفرص وتوفير، جديدة قيـ غرس
 االجتماعية العبلقات مف كبيرٍ  لعددٍ  االلتقاء نقطةَ  ؿُ شكِّ تُ  المدرسةَ  فإفَّ  التعميـ وبجانب. القويـ

 . (63ص ،ـ2010، )قشبلف. والمعقدة المتداخمة
 : الخصائص االنفعالية:رابعاً 

مع الشعور ، والتناقض الوجداني، تتميز ىذه المرحمة بعدـ الثبات االنفعالي حيث
فيظير لدى الفرد انعداـ القدرة عمى ضبط ، ثبات الذاتا  والرغبة في االستقبلؿ و ، بالقمؽ

ٌو ضده ، انفعاالتو حباٌط ُمَوجَّ مع ظيور مشاعر الحزف واآلالـ النفسية؛ بسبب ما َيْعتِقُد أّنو كبٌت وا 
 . (37ص ،ىػ1428، )الشنقيطي. مف ِقَبِؿ األسرة أو المدرسة وحتى المجتمع
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فشعور المراىؽ تجاه نفسو . وف بوومما يمّيُز ىذا الجانب مف النمو أّف المراىقيف ييتم
ُيشكُِّؿ أبرَز مبلمح حياتو االنفعالية التي تمتمُئ بانفعاالت متعددة ومتناقضة في كثيٍر مف 

، واالجتماعية واالنعزاؿ، والشجاعة والجبف، حيث تتردُد مشاعَره بيف الحزف والفرح، األحياف
، موقٍؼ ال يستطيُع التعامَؿ معو إضافة إلى االرتباؾ الذي يشعر بو المراىؽ عند مواجيةِ 

 . (57ص، ىػ1430، )العيسي. والحساسية المفرطة تجاه انتقاد الكبار لو
وييتـ منياُج التربية اإلسبلمية بتحقيؽ التوازف االنفعالي لدى النشء؛ لوقايتو مف 

خبلؿ فيسعى لغرس الُطَمأنينة والثقة في نفسو مف . األمراض النفسية واالنحرافات االنفعالية
ى لى:) تقوية الصمة بينو وبيف ربو تبارؾ وتعالى؛ مراعاًة لقولو تعا ُّ ٌُّ قُوُْبُ ِ ه ًَ ْ َوَتطأ ْا ٌَ َءاَيَُ ِي ٱَّله

ٌُّ ٱهأُقوُُْب  ِ ه ًَ ِ َتطأ ِ ٱَّلله ر
ََّل ةِِذكأ

َ
ِه أ ِ ٱَّلله ر

كما ينيى اإلسبلـُ عف الغضب ويدعو ، [28الرعد:](  ٢٨ةِِذكأ
. والتحمي بالعفو والتسامح، والبعد عف الحقد والبغضاء، ؼوالتحكـ في العواط، لكظـ الغيظ
 . (30ص، ـ2013، )عبدالعاؿ

فكّمما كانِت ، فيجب عمى المربيف مراعاَة الحالة االنفعالية لمطمبة في ىذه المرحمة
مما ُيعطيو الفرصة عمى اكتساب ، االنفعاالت أىدأ كانت فرصة الطالب في التعمـ أفضؿ

يحرصوا عمى التعامؿ معيـ بأسموب تربوي يناسب رغباتيـ وحاجاتيـ؛ بحيث ، السموؾ الصحيح
 . (58ص، ىػ1430، )العيسي. لتحقيؽ أفضؿ ضبط النفعاالتيـ

ّف ىذه الخصائص النمائية تتوزُع عمى األفراد بشكؿ متفاوٍت في أ وترى الباحثة
ر عمى حياتيـ حيث يتأثُر بعُض الطمبة بمظاىر نموىـ الجسدّي مما يؤث، مضمونيا ومقدارىا

وىكذا يتفاوت األثر الذي . في حيف أفَّ ىذا األثَر السمبّي غيُر موجوٍد عند غيرىـ، االجتماعية
 . تحدثو التغيرات الحاصمة في ىذه المرحمة عمى األفراد

وىذا يستدعي زيادة االىتماـ مف ِقَبؿ األسرة والمدرسة بأف تصَؿ بالطالب لتجاوَز ىذه 
عطائو مساحًة مف الحرية لمتعبير عف رأيو والوصوؿ مف خبل، المرحمة بنجاح ؿ االىتماـ بو وا 

وضرورة التكامؿ والتوازف في االىتماـ ، مع مراعاة الفروؽ الفردية، بقدراتو إلى أقصى حد
بالخصائص النمائية مجتمعة؛ ألفَّ اليدؼ الذي يسعى لو الجميع ىو تربية الفرد الصالح 

وتحقيؽ ، األخبلؽ اإلسبلمية؛ ليكوَف قادرًا عمى خدمة وطنوالمتواِزف الشخصية عمى القيـ و 
 . أىدافو في الحياة
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 ثػػػالػػؿ الثػػػػػػالفص
 ةػقػابػات السػػالدراس

تتناوُؿ الباحثُة في ىذا الفصؿ البحوَث والدراساِت ذات الصمِة بموضوع الدراسِة الحالية؛   
ومعرفة ، واألدوات واإلجراءات المتبعة، وذلؾ بيدؼ االستفادة منيا مف حيث: إطارىا النظري

وقد قامِت الباحثُة بعرض ىذه . أوجو الشبو واالختبلؼ بيف الدراسات السابقة وىذه الدراسة
النتائج والتوصيات(  -األدوات المستخدمة  -المنيج  –اليدؼ  -راسات مف خبلؿ: )العنواف الد

 . وقامت بالتعقيب عمييا
 محاوٍر رئيسة ىي: في أربعةِ  ووقعت ىذه الدراساتُ 

 . أخرىدراسية المحور األوؿ: الذكاءات المتعددة في التربية اإلسبلمية ومواد 
 . المفاىيـ الفقيية المحور الثاني:

 . المحور الثالث: التفكير االستنباطي
 . المحور الرابع: التفكير االستداللي

 األوؿ المحورُ 
 أخرىدراسية في التربية اإلسالمية ومواد  المتعددةُ  الذكاءاتُ  

 :أواًل: في التربّيِة اإلسالمّية

بعنواف: "تحميؿ محتوى كتب التربية اإلسالمية لممرحمة  (2014الشبوؿ ) دراسةُ  -1
 . انوية في األردف في َضوء نظرية الذكاءات"الث

عف مدى تضميف وتوزيع وتوازف مؤشرات الذكاءات المتعددة في  لمكشؼِ  الدراسةُ  ىدفتِ   
باستخداـ ، بوحدات التحميؿ )األنشطة واألسئمة( ة ممثمةً كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانويّ 

 التربيةِ  كتبِ  مف جميعِ  الدراسةِ  وتكونت عينةُ  .المنيج الوصفي التحميمي بأسموب تحميؿ المحتوى
 (775فييا) األنشطةِ  عددُ  والبالغُ ، لممرحمة الثانوية لمصفيف األوؿ والثاني الثانوي ةِ اإلسبلميّ 

 . سؤاؿ (3600) وعدد األسئمة اً نشاط

َـّ  ولمتأكدِ  ية في المناىج والترب مف المتخصصيفَ  محكماً  (11) يا عمىعرضُ  مف أداة التحميؿ ت
َـّ ، اإلسبلمية والقياس والتقويـ معامؿ كوبر لمثبات الذاتي لمتحميؿ بعد  بحسبِ  مف الثباتِ  التأكدُ  وت
 .شيريف مف الباحثة نفسيا
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 ومف أىـّ نتائج الدراسة:

في كتب التربية اإلسبلمية  الرياضيّ  والمنطقيّ  المفظيّ  المغويّ  اءيفمف الذك كؿّ  تضميفَ  أفَّ  -
 . مما ىو متوقع لممرحمة الثانوية أكثرُ 

والجسمي ، واالجتماعي البيف شخصي، )الشخصي الذاتي مف الذكاءاتِ  كؿ  َد و أفَّ وج -
 . مما ىو متوقع  قؿ  أوالبيئي الطبيعي( ، والمكاني البصري، الحركي

  . الموسيقي اإليقاعيّ  الذكاءِ  بتوازنيا إضافة إلى عدـ تضميفِ  تخؿ   بطريقةٍ الذكاءاُت  توزعتِ  -

 توصيات الدراسة:ومف أىـ 

 الدراسية لممرحمة الثانويةِ  الذكاءات المتعددة في تأليؼ الكتبِ  تبني نظرياتِ  ضرورةُ  -
 . بفروعيا

 بحيث يحظى كؿ  ، بصورة متوازنة في األسئمة واألنشطة بتنويع الذكاءاتِ  االىتماـِ  ضرورةُ  -
 . ما لديو مف ذكاءات تنميةِ  بفرصةِ  طالبٍ 

اف: "أثُر استخداـ استراتيجياٍت قائمة عمى الذكاءات بعنو  (2014) دراسة الفراجي -2
المتعددة في تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث المتوسط في مادة التربية اإلسالمّية في 

 . محافظة صالح الديف"

ثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحصيؿ أعف  لمكشؼِ  الدراسةُ  ىدفتِ   
 شبوَ  المنيجَ  وقد تبنى الباحثُ . لتربية اإلسبلميةطمبة الصؼ الثالث المتوسط في مادة ا

َـّ ، اختيار مف متعدد ( فقرةً 40) مكوفٌ  تحصيؿٍ  اختبارَ  الدراسةِ  وكانت أداةُ ، التجريبي تطبيقو  ت
وىو طبلب الصؼ الثالث المتوسط ، يرت مف مجتمع الدراسة الكميِّ الدراسة التي اختِ  عمى عينةِ 

َـّ ، التابعة لمحافظة صبلح الديففي المدارس المتوسطة والثانوية   كعينةٍ  واحدةٍ  مدرسةٍ  اختيارُ  وت
 . لمدراسة ديةٍ قصْ 

 وأىـ  نتائج الدراسة:

ي لصالح المجموعة التجريبية في دِ مي والبعْ في التطبيؽ القبْ  إحصائياً  دالةٍ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . التحصيؿ في مادة التربية اإلسبلمية

طمبة الصؼ الثالث المتوسط في مادة التربية  صيؿِ بيف تح إحصائياً  دالةٍ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . لمتغير المجموعة اإلسبلمية في القياس البعدي تبعاً 
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 :ومف أىِـّ توصيات الدراسة

استراتيجيات الذكاء المتعدد في عرض موضوعات التربية  بتطبيؽِ  االىتماـِ  ضرورةُ  -
 . راسيةاإلسبلمية لمطمبة في المرحمة المتوسطة وغيرىا مف المراحؿ الد

ـُ بتدريِب معممي التربية اإلسبلمية عمى استخداـ النظرية وتطبيقيا عممياً  -  . االىتما
بعنواف: "فاعمية أنموذج تدريسي قائـ عمى نظرية الذكاءات  (2011) دراسة الشمري -3

المتعددة في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مادة الحديث وبعض ىذه الذكاءات لدى 
 . المتوسط"طالبات الصؼ الثاني 

الستقصاء فاعمية أنموذج تدريسي مقترح قائـ عمى نظرية الذكاءات  الدراسةُ  ىدفتِ   
المتعددة في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مادة الحديث وبعض ىذه الذكاءات لدى طالبات 

حيث ، التجريبي شبوَ  التصميـَ  الباحثةُ  ىذا الغرض استخدمتِ  ولتحقيؽِ  ؛الصؼ الثاني المتوسط
، ضابطة :في مجموعتيف مف مدينة الرياض مقسماتٍ  طالبةً  (55مف ) البحثِ  عينةُ  تكونتْ 

 . وتجريبية

 مسحِ  بإعداد استبانةِ  الباحثةُ  قامتِ  ؛الدراسةِ  لدى عينةِ  ديّ والبعْ  ميّ القبْ  األداءَ  ولقياسِ   
؛ مرحمة المتوسطةلتحميؿ محتوى كتب مادة الحديث لم ؛لمدراسة االستطبلعيةِ  المتعددةِ  الذكاءاتِ 
مف أنواع  نوعٍ  ذات عبلقة بكؿّ  تربويةٍ  ونشاطاتٍ  عمى مدى توافر خبراتٍ  ؼِ التعرّ  بغرضِ 

وكذلؾ مقاييس تقدير ، وكذلؾ اختبار االستيعاب المفاىيمي، الذكاءات النمائية المتعددة
 . ( فقرةً 62الذكاءات المتعددة والتي تألفت في مجموعيا مف )

تحميؿ  :منيا البحِث  بياناتِ  لتحميؿِ  ةِ اإلحصائيّ  مف األساليبِ  عدداً  ثةُ الباح وقد استخدمتِ   
مي الضابطة والتجريبية عمى االختبار القبْ  مف تكافؤ المجموعتيفِ  وذلؾ لمتأكدِ  ؛التبايف المتعدد

مف المجموعة الضابطة  كؿ   وكذلؾ تحميؿ التبايف المتبلـز األحادي لدرجات طالباتِ ، لبلختباريف
حجـ  ومربع إيتا لتقديرِ ، ومقاييس الذكاءات المتعددة، يبية في اختبار االستيعاب المفاىيميّ والتجر 

 . عف استخداـ أنموذج التدريس المستند إلى استراتيجيات الذكاءات المتعددة األثر الذي نجـَ 

 :مف أىِـّ نتائج الدراسةو 

، الح المجموعة التجريبيةفي اختبار االستيعاب المفاىيمي لص دالة إحصائياً  فروؽٍ  وجودُ  -
مرتفع  عمى تأثيرٍ  وىذا يدؿ  ، %(80الناتج عف حساب مربع إيتا حوالي ) األثرِ  وكاف حجـُ 

 . لؤلنموذج التدريسي
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في مقاييس الذكاءات النمائية المتعددة لصالح  المجموعتيفِ  بيف متوسطِ  دالة إحصائياً  فروؽٌ  -
مما ، %(52بواسطة مربع إيتا حوالي ) األثر المحسوبِ  وكاف حجـُ ، المجموعة التجريبية

 . المقترح عمى األثر المرتفع لمنموذج التدريسيِّ  يدؿ  
 :ومف أىِـّ التوصيات

 . تفعيُؿ نظريَة الذكاءاِت المتعددة في الميداف التربوي -

ـُ بتنميِة الذكاءات لدي الطالبات باستخداـ االستراتيجياِت المبلئمة لمنظرية في  - االىتما
 . التدريس

( بعنواف: "أثُر استراتيجية تدريس قائمة عمى نظرية الذكاءات 2008دراسة الجراجوة ) -4
المتعددة في التحصيؿ والتفكير الناقد في مبحث التربية االسالمية لدى طمبة المرحمة 

 . االساسية في األردف"

تقصي أثر إستراتيجية تدريٍس قائمٍة عمى الذكاءات المتعددة في ىدفِت الدراسُة   
، التحصيؿ والتفكير الناقد في مبحث التربيِة اإلسبلمّيِة لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف

( طالبًا مف طمبة الصؼ السابع الذكور التابعيف لمديرية 65حيث تكونت عينُة الدراسة مف )
َـّ اختياُر شعبتيف قصديًا مف مدرسة أبي فراس الحمداني في العاصمة، عماف الثانية َـّ وت، وت

 ، توزيُعُيـ إلى مجموعتيف: تجريبية تعممت بإستراتيجية التدريس القائمة عمى الذكاءات المتعددة
 . وضابطة تعممت بالطريقة االعتيادية

واختبار التفكير ، وطبََّؽ الباحُث أدواِت الدراسِة قْبميًا وبعديًا وىي: االختبار التحصيمي  
 . ( لتحميؿ البياناتAncova) واستخدـ تحميؿ التبايف المشترؾ، الناقد

 ومف أىـّ نتائج الدراسة:

وجوُد فروٍؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات المعدلة ألداء مجموعتي الدراسة عمى االختبار  -
 . البعدي بعد اجتزاء أثر االختبار التحصيمي القْبمي لصالح المجموعة التجريبية

اء مجموعتي الدراسة عمى اختبار التفكير فروٌؽ دالٌة إحصائيًا بيف المتوسطات المعدلة ألد -
 . وكاف الفرؽ لصالح المجموعة التجريبية، الناقد البعدي

 :ومف أىِـّ توصيات الدراسة

تضميُف الكتب المدرسية نماذَج مف تطبيقاِت نظرية الذكاءات المتعددة؛ لما ليذه النظرية  -
 . مف فاعمية في تحسيف العممية التعميمية التعممية
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، لمزيِد مف الدراساِت لتقصَي أثَر النظرية عمى فروع التربية اإلسبلمية األخرىإجراُء ا -
 . كالحديث والسيرة والعقيدة

 

 أخرىدراسية الذكاءات المتعددة في مواد ثانيًا: 
بعنواف: "أثُر استخداـ استراتيجية تعميمية قائمة عمى نظرية ( 2014) حمد بوأدراسة  -1

بة الصؼ السادس األساسي في المدارس الحكومية الذكاءات المتعددة في تحصيؿ طم
في محافظة نابمس في محتوى منياج المغة العربية وفي تنمية ميارات التفكير الناقد 

 . لدييـ"

ثر استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في أعمى  لمتعرؼِ  حيث ىدفت ىذه الدراسةُ   
ة التفكير الناقد لدييـ في المدارس وتنمي، تحصيؿ طمبة الصؼ السادس في منياج المغة العربية

 الباحثةُ  وقد استخدمتِ . (2013-2012) الحكومية التابعة لمحافظة نابمس لمعاـ الدراسيِّ 
 طالبٍ  (109ىـ )عددُ  وبمغَ ، مف مجتمع الدراسة ديةً قصْ  حيث اختارت عينةً ، التجريبيَّ  المنيجَ 

 . وطالبة موزعيف عمى مجموعتيف ضابطة وتجريبية

االختبار التحصيمي مف نوع اختبار مف متعدد  الباحثةُ  ـ الدراسة استخدمتِ وإلتما  
َـّ ، واختبار التفكير الناقد وقياس الثبات ، بعرضيما عمى المحكميف األداتيفِ  مف صدؽِ  التحقؽُ  وت

 . لبلختباريف باستخداـ معامؿ كرونباخ ألفا

 ومف أىِـّ نتائج الدراسة:

درجات  رية الذكاءات المتعددة حيث كاف متوسطُ طريقة التدريس باستخداـ نظ ثرُ أ -
 . المجموعة التجريبية أعمى مف الضابطة في االختبار التحصيمي

 . عبلمات اإلناث أعمى مف الذكور في التحصيؿ والتفكير الناقد متوسطُ  -

 ومف أىِـّ التوصيات:

 ثرٍ ألما ليا مف  ؛ـوزارة التربية والتعمي ؿِ بَ مراعاة نظرية الذكاءات المتعددة مف قِ  ضرورةُ   -
 . في زيادة تحصيؿ الطمبة وتنمية التفكير الناقد لدييـ يجابي  إ

 حديثةٍ  عمى استخداـ استراتيجيات تدريسٍ  والتركيزُ ، عقد الدورات التدريبية لممعمميف ضرورةُ  -
 . نمي الذكاءات المتعددة والتفكير الناقدتُ 
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التربية الفنية لمصَّؼ األوؿ  ( بعنواف: "تحميُؿ محتوى منيج2014دراسُة الحربي ) -2
 . االبتدائّي في َضوء استراتيجية الذكاءات المتعددة"

تيدُؼ الدراسُة لتحميؿ محتوى منيج التربية الفنية لمصؼ األوِؿ االبتدائي في ضوء   
حيث اتبعِت الباحثُة المنيَج الوصفيَّ التحميميَّ مف خبلِؿ تحميِؿ  ،استراتيجيات الذكاءات المتعددة

المحتوى عمى . محتوى المتمثؿ في دليؿ المعمـ لمنيج التربية الفنية الفصؿ الدراسي األوؿال
ثبلِث وحداٍت دراسّيٍة تضـ كؿ  منيا أربعَة دروٍس؛ وذلؾ لمكشؼ عف درجة تضميِف أنواِع 

 . الذكاءات المتعددة في محتوى عينة الدراسة

ممة عمى الذكاءات السبعة ومؤشرات كؿ وقد صّمَمِت الباحثُة أداَة تحميِؿ المحتوى المشت 
مراعيًة مناسبتيا لمعمر الزمني لمطفؿ في مرحمة الدراسة ، ذكاء في وحدات المنيج الثبلث

كذلؾ ، ولمتأكِد مف صدؽ األداِة قامِت الباحثُة بعرضيا عمى المحكميف واألخذ بآرائيـ. المبكرة
ولمثباِت قامِت . دؽ الداخميِّ لفقرات األداةقامت باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتأكِد مف الصِّ 

 . الباحثُة بحساِب معامَؿ ارتباط كوبر بيف المحمميف

 ومف أىِـّ نتائج الدراسة:

 . وجوُد تبايٍف في درجِة التكراِر الُمشاَىُد لمكوناِت الذكاءاِت السبعة -

ُض مع ما أكدْت وذلؾ يتعار ، عدـُ التوازِف بيَف مكوناِت الذكاِء في محتوى عينِة المنيج -
 . عميو النظريُة مف ضرورِة التوازِف والتوزيِع المتماثِؿ لمذكاءاِت مع بعضيا البعض

 ومف أىِـّ توصيات الدراسة:

ضرورُة تبني استراتيجيَة الذكاءاِت المتعددِة في تأليِؼ محتوى مناىج التربية الفنّية لممرحمِة  -
 . االبتدائية عاّمة

 . ة لمتحميِؿ والتطويِر المستمر وفَؽ المستجدَّاِت التربوّيةإخضاُع منيج التربية الفني -

في ضوء نظرية ، تدريُب المعمميَف عمى كيفّيِة إعداد محتوى المنيج وطرؽ تدريسو وتقويمو -
 . الذكاءات المتعددة

( بعنواف: "أساليُب التفكيِر والذكاءاِت المتعددِة كمنبئات لمكفاءة 2013دراسُة إسماعيؿ ) -3
 . ي التدريس لدى الطالباِت المعمماِت في َضوِء التخصِص والتحميِؿ الدراسّي"الذاتيِة ف

استيدفِت الدراسُة الكشَؼ عف إمكانّية التنبِؤ بالكفاءِة الذاتيِة في التدريس مف خبلؿ   
أساليب التفكير والذكاءات المتعددة لدى الطالباِت المعمماِت في َضوء التخصصِّ والتحصيِؿ 
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وقد . ( طالبًة مف كمّيِة التربّيِة جامعِة المنصورة263د تكونت عينُة الدراسِة مف )وق. الدراسيِّ 
 Sternbergمثؿ: قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر ، طبََّؽ الباحُث عددًا مف األدواتِ 

and Wagner ، وقائمة الذكاءات المتعددة لماكنزيMckenzie ، وكذلؾ مقياس الكفاءة الذاتية
 . دريس مف إعداد الباحثفي الت

، متعدَد المتغيراِت التابعةِ ، ثنائيَّ االتجاهِ ، واستخدـَ الباحُث إحصائيًا تحميَؿ التبايفِ   
 . وتحميَؿ االنحدار المتعدد، واختبار )ت( لعينتيِف مستقمتيف

 ومف أىِـّ نتائج الدراسة:

في الكفاءة الذاتّيِة  تفوُؽ طالباِت التخصصِّ العمميِّ عمى طالبات التخصصِّ األدبيِّ  -
بينما ال ُيوجُد فروٌؽ دالٌة بينيف في أساليِب ، وفي أنماط الذكاءات المتعددة، لمتدريس
 . التفكيرِ 

 . تفوُؽ طالباِت التخصص األدبيِّ في الذكاِء المغويِّ  -

بينما تفوقِت الطالباُت مرتفعاُت التحصيِؿ عمى أقرانيفَّ منخفضاِت التحصيِؿ في ُبْعَدِي  -
 . والتمكف العممي والميني، كفاءِة الذاتية في التدريس: الكفاءة في التقويـال

ُيمكُف التنبُؤ بالكفاءِة الذاتّيِة في التدريس لدى طالباِت التخصصيِف األدبيِّ والعمميِّ كؿّ عمى  -
 . حدى مف خبلؿ أساليب التفكير والذكاءات المتعددة

 أىـ  توصيات الدراسة:

القائميَف عمى العممية التعميمية بكمّياِت التربّيِة إلى ضرورة استخداـ ضرورُة توجيِو نظَر  -
والتي ُتؤدي إلى كفاءٍة ، أساليب التفكير والذكاءات المتعددة الممّيزة لكؿِّ تخصص  دراسي  

 . وذلؾ عند قبوِؿ طبلِب المرحمِة الثانويِة لبللتحاِؽ بكمّيِة التربّية، ذاتّيٍة عاليٍة في التدريس
بعنواف: "فعاليُة تدريس النحو في َضوِء نظريِة الذكاءاِت  (2011الجوجو) سةُ درا -4

ِؼ السَّابِع األساسيِّ  المتعددة في تنمية بعض المفاىيـ النحوية لدى طالباِت الصَّ
 . ضعيفاِت التحصيؿ"

في  ةِ المتعدد الذكاءاتِ  نظريةِ  وءِ في ضَ  حوِ النَّ  تدريسِ  عف فعاليةِ  لمكشؼِ  راسةُ الدِّ  ىدفتِ   
 حيثُ . ضعيفات التحصيؿ ؼ السابع األساسيّ الصَّ  حوية لدى طالباتِ النَّ  المفاىيـِ  ةِ تنميّ 

َـّ . وشبو التجريبي التحميميّ  الوصفيّ  المنيجيفِ  الباحثةُ  استخدمتِ  مف  الدراسةِ  عينةَ  اختيارُ  وت
 أداةَ  ثةُ الباح وقد استخدمتِ . مقسمة بالتساوي في مجموعتيف تجريبية وضابطة طالبةً  (70)
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 ، ومقياس الذكاءات المتعددة لماري آف كريستيف، واختبار المفاىيـ النحوية، المحتوى تحميؿِ 
َـّ ، التجربة التي استمرت شيريف وبعد انتياءِ . ودليؿ المعمـ بواسطة  إحصائياً  النتائجِ  تحميؿُ  ت
 . اختبار )ت(

 ومف أىـّ نتائج الدراسة:

 درجاِت  ومتوسطِ  التجريبيةِ  المجموعةِ  طالباتِ  توسط درجاتِ بيف م إحصائياً  دالةٍ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . المجموعة التجريبية لصالحِ  ديّ في اختبار المفاىيـ النحوية البعْ  الضابطةِ  المجموعةِ  طالباتِ 

 أىـ  توصيات الدراسة:

 . العربي مدخؿ الذكاءات المتعددة في تدريس النحوِ  توظيؼُ  -

لتبصيرىـ بمدخؿ الذكاءات  ؛خبلؿ عقد دورات تدريبية كفاية برامج إعداد المعمـ مف رفعُ  -
 . المتعددة وتطبيقاتيا التربوية في المباحث المختمفة

( بعنواف: "فعاليُة برنامٌج مقترٌح في الذكاءات المتعددة عمى تنمية 2011دراسُة الديب ) -5
 . ظة غزة"التحصيؿ والتفكير الرياضي وبقاء أثر التعمـ لدى طالب المرحمة األساسية بمحاف

ىدفِت الدراسُة لمتعرِؼ عمى فاعمية برنامٍج مقترٍح قائـٍ عمى نظرية الذكاءات المتعددة   
حيث ، في تنمية التحصيؿ والتفكير الرياضّي لدى طبلِب المرحمِة األساسيِة في قطاع غزة

عة في ( طالبًا موز 122وتكونت عينُة الدراسِة مف ). استخدـ الباحُث المنيَج شبَو التجريبيّ 
 . وأخرى ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية، مجموعتيف: تجريبية تدرس باستخداـ البرنامج المقترح

واختبار تحصيؿ ، وقد تمثمت أدواُت الدراسِة مف قائمة مبلحظة لتقييـ الذكاءات المتعددة  
 وكذلؾ اختبار في، في وحدة اليندسة الفراغية مف الكتاب الثاني لمصؼ العاشر األساسي

واختبار )ت(  Spssولمعرفِة نتائِج الدراسِة استخدـَ التحميَؿ اإلحصائّي . التفكير الرياضي
 . لعينتيف مستقمتيف

 أىـ  نتائج الدراسة:

وجوُد فروٍؽ دالٍة إحصائيًا في أداء طبلب المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار  -
 . التحصيؿ البْعدّي لصالح المجموعة التجريبية

ووجوِد فروٍؽ لصالح ، وِد فروٍؽ بيف أداِء المجموعتيف في اختبار التفكير البْعديّ عدـُ وج -
 . المجموعة التجريبية في اختبار التحصيؿ المؤجؿ
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  مف أىِـّ توصيات الدراسة:
 . وتدريِس الرياضيات باستخداـ األشكاؿ والرسومات، ضرورُة توفيِر قاعٍة متعددة المصادر -
 . يؼ نظرية الذكاءات المتعددةتدريُب المدرسيف عمى توظ -
( بعنواف: "أثُر استخداـ استراتيجية تدريس مبنية عمى نظرية 2011دراسة عوض ) -6

 . الذكاءات المتعددة في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي"
ية استيدفِت الدراسُة الكشَؼ عف أثِر استخداـِ استراتيجيَة تدريٍس مبنية عمى نظر   

حيُث ، الذكاءات المتعددة في تحصيؿ المفاىيـِ الفيزيائّية لدى طمبِة الّصؼ العاشِر األساسيّ 
اختارِت الباحثُة العينَة بطريقٍة قْصديٍة مف مدرستي إناث الزىور اإلعدادية وذكور مخيـ عماف 

ريبيٍة ( طالبًا وطالبة موزعيف في أربع مجموعاٍت: تج127اإلعدادية األولى البالغ عددىا)
ولتنفيذ الدراسة أعّدِت الباحثُة اختباَر تحصيِؿ . وتجريبية وضابطة لئلناث، وضابطٍة لمذكور

َـّ التحقُؽ مف صدِؽ . ( فقرة35المفاىيـ الفيزيائية مف نوع اختياٍر مف متعدٍد مكوف مف ) وت
 . ومف ثباتو باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، محتواُه بالتحكيـ
 سة:أىـ  نتائج الدرا

وجوُد فروٍؽ دالٍة إحصائيًا في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائّيِة تعزى الستراتيجية التدريس لصالح  -
 . استراتيجية الذكاءات المتعددة

ال ُيوجُد أثٌر في تحصيِؿ المفاىيـ الفيزيائية ُيعزى لمتفاعِؿ بيف استراتيجية التدريِس المبنية  -
 . عمى نظرية الذكاءات المتعددة والجنس

 توصيات الدراسة: أىـ  
 . تدريُب المعمميف عمى استراتيجية التدريس باستخداـ نظرية الذكاءات المتعددة -
 . تضميُف منيج العموـ أنشطًة تراعي الذكاءات المتعددة -
( بعنواف: "المياراُت الحياتيُة وعالقُتيا بالذكاءاِت المتعددِة لدى 2010دراسة وافي ) -7

 . ع غزة"طمبِة المرحمة الثانوية في قطا
ىدفِت الدراسُة إلى معرفِة مستوى الميارات الحياتية وعبلقتيا بالذكاءات المتعددة لدى   

حيُث تكّوَف مجتمُع ، وقد استخدـَ الباحُث المنيَج الوصفّي التحميميّ . طمبة المرحمة الثانوية
احُث طريقَة العينَة واعتمد الب. الدراسِة مف طمبة المرحمِة الثانويِة في مدارَس مديريِة خاف يونس

( 146( طالبًا و)166وطالبة منيـ) ( طالباً 262وبمَغ عدُد أفراد العينة ). العنقودية العشوائية
 . طالبة
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ولمعرفة . ومقياسًا لمميارات الحياتية، استخدـَ الباحُث قائمَة "تيمي" لمذكاءات المتعددة  
ومعادلَة ، ومعامَؿ ارتباط سبيرماف، فالنتائج إحصائيًا استخدـَ الباحُث معامَؿ ارتباط بيرسو 

، وتحميَؿ التبايف األحادي، واختبار )ت(  لعينتيف منفصمتيف، ومعامَؿ ألفا كرونباخ، جتماف
 . واختباَر شيفيو البْعديّ 
 أىـ  نتائج الدراسة:

والذكاِء المتعدد ، عدـُ وجوِد ارتباٍط داؿ  إحصائيًا بيف مستوى الميارات الحياتية بأبعاده -
 . بأبعاده لدى طمبة المرحمِة الثانوية

تنوعِت المياراُت الحياتيُة التي يمتمُكيا الطمبُة في الوزف النسبي ليا مف جّيٍد إلى فوؽ  -
 . المتوسط

لـ ُتْظِيِر النتائُج فروقًا دالًة إحصائيًا في مستوى الميارات الحياتية ُتعزى لعامؿ الجنس أو  -
 . مكاف السكف

 راسة:مف أىِـّ توصيات الد

 . تنفيُذ دراساٍت وبرامج عمميٍة؛ لتنميِة المياراِت الحياتية والذكاءاِت المتعددة -

عدادىـ الستخداـ استراتيجيات متطورة تواكُب ذكاءاِت  - إمداُد المعمميَف بدوراٍت متقدمٍة وا 
 . وتصقُؿ مياراِتيـ الحياتية، الطمبةِ 

يب تدريس قائمة عمى نظرية بعنواف: "فاعميُة أنشطة وأسال (2009) األىدؿ دراسةُ  -8
الذكاءات المتعددة في تحسيف تحصيؿ الجغرافيا وبقاء أثر التعمـ لدى طالبات الّصؼ 

 . األوؿ الثانوي بمحافظة جدة"

عمى الذكاءات  القائمةِ  التدريسِ  أساليبِ و  إلى الكشؼ عف فاعمية أنشطةِ  الدراسةُ  ىدفتِ   
ثر التعمـ لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي أوبقاء ، المتعددة في تحسيف تحصيؿ الجغرافيا

عمى مجموعتيف ضابطة  موزعاتٍ  ( طالبةً 72مف ) الدراسةِ  وتكونت عينةُ . بمحافظة جدة
 . وتجريبية

يا المتعددة بعد تعديمِ  الذكاءاتِ  لمسحِ  ؛ـ2000مكنزي المعربة  أداةَ  الباحثةُ  واستخدمتِ   
 في استخداـ أنشطةِ  لممعممةِ  دليبلً  دت الباحثةُ كما أع. عينة الدراسة يا بما يناسبُ وتحكيمِ 

. المحدد لمدراسة عمى الذكاءت المتعددة في تدريس المحتوى المعرفيّ  القائمةَ  وأساليب التدريسِ 
َـّ   الباحثةُ  الفاعمية أعدتِ  ولقياسِ . مقترحاِتيـ وءو في ضَ حكميف وتعديمِ و عمى المُ عرضُ  وقد ت
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 مف تكافؤِ  لمتأكدِ  ؛و قبؿ بدء التجربةو وتطبيقِ وتعديمِ و وقامت بتحكيمِ ، تحصيؿٍ  اختبارَ 
مف  الفاعميةِ  لقياسِ  التجربةِ  بعدَ  ؽَ بِّ وطُ . أفراد العينة في المجموعتيف المجموعتيف وتجانسِ 

 . ر التعمـأثلقياس فاعمية بقاء  ديّ ثـ أعيد االختبار بعد أربعة أسابيع مف االختبار البعْ ، قيمة)ت(
 ة:أىـ  نتائج الدراس

ثر التعمـ أ وبقاءُ ، عمى الذكاءات المتعددة في التحصيؿ القائمةِ  واألساليبِ  األنشطةِ  فاعميةُ  -
 . بالمجموعة الضابطة لدى المجموعة التجريبية مقارنةً 

وجوُد فروٍؽ دالٍة إحصائيًا بيف متوسطات المجموعِة التجريبية والضابطة في اختبار  -
 . جريبيةالتحصيؿ البْعدّي لصالح المجموعة الت

وجوُد فروٍؽ دالٍة إحصائيًا بيف متوسط درجاِت المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار  -
 . بقاء أثر التعمـ لصالح المجموعة التجريبية

 أىـ  توصيات الدراسة:
استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة وما فييا مف أنشطة وأساليب في تدريس  ضرورةُ  -

 . لبات في المرحمة الثانوية وكافة مراحؿ التعميـمناىج الجغرافيا لمطا
التربويات لبلستفادة مف ىذه النظرية في  والمشرفاتِ  لممعمماتِ  تدريبيةٍ  دوراتٍ  إعدادُ  -

 . التدريس
 . التربية عمى استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التدريس كمياتِ  طالباتِ  تعميـُ  -
ميُة تطوير وحدة مف مقرر التاريخ في َضوء "فاع بعنواف: (2009دراسة الخطيب ) -9

الذكاءات المتعددة عمى التحصيؿ الدراسي والتفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الثالث 
 . الثانوي بمدينة مكة المكرمة"

وء نظرية مف مقرر التاريخ في ضَ  وحدةٍ  عمى فاعمية تطويرِ التعّرؼ  الدراسةُ  ىدفتِ   
في  الدراسي والتفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الثالث الثانويّ الذكاءات المتعددة عمى التحصيؿ 

وكذلؾ معرفة الفروؽ بيف متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار ، مكة المكرمة
والتعرؼ عمى ، عند المستويات الدنيا والعميا مف تصنيؼ بموـ بعد ضبط االختبار القبمي ديّ البعْ 

 . دييففي التحصيؿ الدراسي والتفكير الناقد البعْ حصائية لمفروؽ الداللة اإل
 طالبةً  (70مف ) الدراسةِ  وتكونت عينةُ ، عمى التصميـ  التجريبيّ  الدراسةُ  اعتمدتِ   

مف كتاب  باختيار وحدةٍ  الباحثةُ  وقد قامتِ . موزعة بالتساوي عمى مجموعتيف ضابطة وتجريبية
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 يا مع صياغة دليؿ الطالبة ودليؿ المعممة وفقاً يقِ لتطب ؛التاريخ المقرر في الصؼ الثالث الثانويّ 
مف أسئمة االختيار مف  يتكوفُ  تحصيمي   إضافة إلعداد اختبارٍ ، ستراتيجية الذكاءات المتعددةال

التفكير  اختبارَ  الباحثةُ  كذلؾ طبقتِ . متعدد وأسئمة المقاؿ القصيرة مع التأكد مف صدقو وثباتو
َـّ ، عمى البيئة السعودية مع بياف ثباتو اً مسبق والمقنفِ  عدِّ الناقد المُ  بؿ االختبار ق ؽُ تطبي وقد ت

 . التجربة وبعدىا
 ومف أىِـّ نتائج الدراسة:

في  ديّ البعْ  في االختبار التحصيميّ  المجموعة التجريبيةِ  لصالحِ  اً إحصائي دالةٍ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . مف المستويات المعرفية الدنيا والعميا كؿٍ 

 . ديّ في اختبار التفكير الناقد البعْ  لصالح المجموعة التجريبيةِ  ةٍ دالّ  فروؽٍ  وجودُ  -
ودرجات أنماط التفكير في االختبار  التحصيؿ المعرفيّ  بيف درجاتِ  رتباطيةٍ ا عبلقةٍ جوُد و  -

 . ديّ عْ البَ 
 أىـ  توصيات الدراسة:

الذكاءات  يا عمى نظريةأنشطتَ  تعتمدُ  تدريسيةٍ  المعممات عمى استخداـ استراتيجياتٍ  حث   -
 . المتعددة

عمى استخداـ  والتركيزِ ، لدى الطالباتِ  عمى تنمية التحصيؿ الدراسيِّ  المعمماتُ  تعمؿَ  فْ أ -
 . ةأساليب التدريس الحديث

( بعنواف: "أثُر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات 2008دراسُة عّياد ) -10
اء أثر التعمـ لدى طالبات الصؼ المتعددة عمى اكتساب المفاىيـ التكنولوجية وبق

 . السابع بغزة"
ىدفِت الدراسُة إلى بناء برنامٍج بالوسائط المتعددة ُمعٍد في َضوء نظريِة الذكاءاِت   

وقياس أثره عمى اكتساب المفاىيـ التكنولوجية في كتاب التكنولوجيا لمصؼ الّسابع ، المتعددة
المقترح النظرّي والعممّي وبناِء أداِة الدراسة المتمثمِة في وقامِت الباحثُة ببناِء البرنامج . األساسيّ 

 . ( فقرًة مف نوع اختياٍر مف متعدد30اختباٍر لممفاىيـ التكنولوجية مكّوٍف مف )
( طالبًة مف طالبات الصؼ الّسابِع 41ُطبِّقِت الدراسُة عمى عّينٍة قْصِديٍَّة مكّونٍة مف )  

وقد اعتمدِت الباحثُة . لخيرية لمبنات في منطقة دير البمحاألساسّي مف مدرسة السيدة خديجة ا
والمنيج التجريبي لمبلءمتو لطبيعة ، عمى منيجيف: المنيج البنائي لبناء برنامج الوسائط المتعددة

 . الدراسة
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 أىـ  نتائج الدراسة:
ر وجوُد فروٍؽ دالٍة إحصائيًا بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبا -

 . اكتساب المفاىيـِ التكنولوجيِة لصالح المجموعِة التجريبية
وجوُد فروٍؽ داّلٍة إحصائيًا بيف متوسط درجاِت المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار  -

 . اكتساِب المفاىيـِ التكنولوجية المؤجؿ لصالح المجموعة التجريبية
 أىـ  التوصيات:

 . ددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في التعميـضرورُة توظيِؼ برامج الوسائط المتع -
 . ضرورُة تأىيِؿ المعّمميَف إلنتاِج برامِج وسائٍط متعددٍة خاّصٍة لمعممي مادِة التكنولوجيا -
بعنواف: "فعاليُة برنامٍج قائـٍ عمى الذكاءات المتعددة في تنمية  (2007) جبريؿ دراسةُ  -11

دية مرتفعي ومنخفضي مفيـو الذات ميارات التحدث لدى طالب المرحمة اإلعدا
 . المغوية"

استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات التحدث  ثرِ أ لمعرفةِ  الدراسةُ  ىدفتِ   
 المنيجَ  الباحثُ  حيث استخدـَ . ضعيفي مفيوـ الذات المغوية اإلعداديّ  ؿِ األوّ  ؼِ لدى طمبة الصّ 

 مياراتِ  ةوقاـ بتطبيؽ استبان، وتجريبية ضابطةٍ  جموعتيفِ إلى م الدراسةِ  عينةَ  ـَ وقسَّ ، التجريبيَّ 
 ومقياسٍ ، لمتحدث باإلضافة لبطاقة مبلحظةٍ  ثِ في التحد   أدائي   واختبارٍ ، ةاألساسيّ  ثِ التحد  

 . لمفيـو الذات المغوية
 أىـ  نتائج الدراسة:

 . عاـث بشكؿ لصالح المجموعة التجريبية في تنمية ميارات التحد   فروؽٍ  وجودُ  -
 . عمى حدة ميارةٍ  كؿّ  ثِ التحد   مياراتِ  ةِ في تنميّ  البرنامجِ  ةُ فعاليّ  -
 . نتيجة تعرضيـ لمبرنامج غوية لدى الطمبةِ المّ  اتِ الذّ  مستوى مفيوـِ  ارتفاعُ  -
في تنمية  المتعددةِ  عمى الذكاءاتِ  القائمةِ  واالستراتيجياتِ  غويةِ المّ  اتِ الذّ  بيف مفيوـِ  التفاعؿُ  -

 . ثحدّ الت مياراتِ 
 أىـ  توصيات الدراسة:

 . عمى ميارة التحدث الطبلب وتدريبُ ، لمغة عمى الجانب الشفييّ  لتركيزُ ا -
الذكاءات  نظريةِ  لنشرِ  ؛عمى العممية التعميمية والقائميفَ  لممعمميفَ  تدريبيةٍ  دوراتٍ  عقدُ  -

 . والعمؿ عمى تطبيقيا في الميداف التربويّ ، المتعددةِ 
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 الذكاءاتِ  لكؿِّ  مبلئمةً  أنشطةً  في منيج المغة العربية بحيث يتضمفُ  ظرِ النّ  إعادةِ  ضرورةُ  -
 . في المنيج

( بعنواف: "مستوى التفكيِر الرياضّي وعالقُتو ببعض الذكاوات لدى 2007دراسُة نجـ ) -12
 . طمبِة الّصؼ الحادي عشر بغزة"

ذكاوات لدى طمبة ىدفِت الدِّراسُة لمعرفِة مستوى التفكيِر الرياضيِّ وعبلقِتو ببعض ال  
( طالبًا وطالبة مف الّصؼ 362واشتممت عّينُة الّدراسِة عمى ). الّصِؼ الحادي عشر بغزة

َـّ اختياُر ). الحادي عشر بالمدارس الحكومية برفح حيُث ، ( مدارس لمذكور ومثميا لئلناث3وقد ت
، اختباِر التفكير الرياضيّ وتألفت أدواُت الدراسِة مف . استخدـَ الباحُث المنيَج الوصفّي التحميميّ 

ـَ الباحُث بحسب المتوسطاِت ومعامؿ . وقائمِة "تيمي" لمذكاءات المتعددة ولقياِس نتائِج الّدراسِة قا
 . ارتباط بيرسوف واختبار)ت(

 أىـ  نتائج الدراسة:
وأقميا ، أعبلىا التفكير البصري، %29مستوى التفكيِر الرياضيِّ لدى عينِة الدراسِة كاَف  -

 . التفكير االستداللي كاف
 . فروٌؽ داّلٌة إحصائيًا بيف بعِض مستوياِت التفكير الرياضّي والذكاءات المتعددة -
وجوُد فروٍؽ داّلٍة في مستوى التفكير الرياضّي ُيعزى لُمتغيِر الجنِس لصالِح الذ كور في  -

في التفكير في  وفروٍؽ داّلٍة في مستوى الذكاءات المتعددة لصالح اإلناثِ ، التفكير البصريّ 
 . الذكاء المغوي
 أىـ  التوصيات:

تنظيـُ وعرُض محتوى الرياضياِت عمى أساِس تنميِة الذكاوات المتعددة المختمفة لدى  -
 . الطمبة

وكيفيُة استثماِر وتنميِة الذكاوات ، عقُد دوراٍت لتعميـِ الُمعّمميَف أنماط التفكير الرياضيّ  -
 . المتعددة لدى الطبلب

بعنواف: "أثُر برنامٍج في َضوء نظرية الذكاءات المتعددة  (2006) مرداشالد دراسة -13
" ـّ  . عمى التحصيؿ في النحو لدى طالب الّصؼ األّوؿ الثانوّي العا

 لمتعددةِ ا عمى نظرية الذكاءاتِ  قائـٍ  حٍ قترَ مُ  عمى فعالية برنامجٍ  لمتعرؼِ  راسةُ الدّ  ىدفتِ  حيثُ   
 راسةِ الدّ  حيث تكونت عينةُ . في مصر ؿ الثانويّ األوّ  ؼِ لصَّ ا عمى التحصيؿ في النحو لدى طبلبِ 



 

 

72 

ىف بيف أعمارُ  تتراوحُ  ؿ الثانويّ األوّ  ؼِ طالبة مف طالبات الصّ  (300مف ) ةِ في صورتيا النيائيّ 
عمى  بتطبيؽ البرنامجِ  وقاـَ ، إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية العينةَ  الباحثُ  ـَ وقسّ ، اً عام 15-14

 ( لعزؿِ ancova) التغايرِ  اختبارَ  الباحثُ  واستخدـَ . المرجع كيّ محَ  مع اختبارٍ  ةِ المجموعة التجريبي
 التجريبيةِ  المجموعةِ  درجاتِ  بيف متوسطاتِ  الفروؽِ  لداللةِ  واختباراتٍ ، ثر القياس القبميأ

 . تغير التابعفي المُ  ومربع إيتا لحساب حجـ األثر الذي أحدثو البرنامجُ ، والضابطةِ 

 الدراسة: أىـ  نتائج

التجريبية والضابطة في القياس  المجموعةِ  بيف متوسطات درجاتِ  إحصائياً  دالةٍ  فروؽٍ جوُد و  -
 . التجريبية في النحو لصالح المجموعةِ  في التحصيؿِ  ديّ البعْ 

لممجموعة  ديّ البعْ  والقياسِ  ميّ القياس القبْ  درجاتِ  بيف متوسطاتِ  إحصائياً  دالةٍ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . ديّ التحصيؿ في النحو لصالح القياس البعْ التجريبية في 

 التتبعيّ  والقياسِ  ديّ القياس البعْ  بيف متوسطات درجاتِ  اً إحصائيّ  ةٍ دالّ  فروؽٍ  وجودِ  عدـُ  -
 . لممجموعة التجريبية في التحصيؿ في النحو

 أىـ  توصيات الدراسة:

تعددة حسَب ُميوِؿ الطمبة تنويُع المعمميَف لطرِؽ الّتدريِس واختيار استراتيجيات الذكاءات الم -
 . وطبيعِة المادة الّدراسية

 . مراعاُة الفروِؽ الفردّيِة بيف الّطبلب ومعاممِة كؿ طالب وفَؽ مستواُه التحصيميّ  -

ـُ مف  - تضميُف مناىَج كمياِت التربّيِة طرَؽ إعداِد اختباراٍت محكّية المرجع؛ ليتمكَف المعم
 . توظيفيا داخؿ الفصؿ الدراسيّ 

بعنواف: "فاعميُة برنامٍج تعميمّي قائـٍ عمى نظرية الذكاءات  (2006) العنيزات دراسةُ  -14
 . المتعددة في تحسيف ميارات القراءة والكتابة لدى الطمبِة ذوي صعوبات التعمـ"

عمى نظرية الذكاءات المتعددة لمطمبة  قائـٍ  تعميمي   إلى بناء برنامجٍ  ىدفت ىذه الدراسةُ   
والكتابة  ر ىذا البرنامج في تحسيف ميارات القراءةِ أث وقياسِ ، األردف فيذوي صعوبات التعمـ 

، االبتدائيّ  ادسِ والسّ  والخامسِ  ابعِ الرّ  فوؼِ مف الصّ  وطالبةً  اً طالب (60الدراسة) وبمغت عينةُ . لدييـ
َـّ  ، قترحِ المُ  رست باستخداـ البرنامجِ دَ  ةٍ تجريبيّ  :إلى مجموعتيفِ  ةٍ عشوائيّ  يـ بطريقةٍ توزيعُ  ت

 ة المتعددةِ كاءات النمائيّ الذّ  مقاييَس  الباحثةُ  استخدمتِ  حيثُ . ةبالطريقة التقميديّ  درستْ  وضابطةٍ 
 ولقياسِ . ذوي صعوبات التعمـ الطمبةُ  لتناسبَ  ؛ياـ( بعد تعديمِ 2004"القيسي") اي طورتيتال
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، قراءة والكتابةلم ةٍ تحصيميّ  اختباراتٍ  الباحثةُ  في ميارات القراءة والكتابة أعدتْ  التحصيؿِ 
 . ديّ والبعْ  ميّ القياس القبْ  كإجراءاتِ 

كؿ لقاء  ةَ دّ مُ ، أسبوعياً  لقاءاتٍ  التجربة شيريف متتابعيف بواقع ثبلثةِ  تطبيؽُ  وقد استغرؽَ   
َـّ  مف تطبيؽ البرنامجِ  وبعد االنتياءِ . ة واحدةة دراسيّ حصّ   تغيراتِ مُ  لكافةِ  ديّ إجراء القياس البعْ  ت
ؽ تطبيؽ مقاييس الذكاءات تفوّ  وقد أظيرت نتائجُ . والضابطة ةِ التجريبيّ  تيفموعراسة لممجالدِّ 
 . عمى الترتيب واالجتماعي والرياضيّ  والمكانيّ  مف الذكاء الحركيّ  راسة في كؿ  نة الدّ عيّ 

والجنس والتفاعؿ بينيما عمى التحصيؿ  بأثر البرنامج التعميميّ  المتعمقةِ  الدراسةِ  ولتحميؿ بياناتِ 
َـّ ، دراسي في ميارات القراءة والكتابةال  . (ancovaتحميؿ التبايف المشترؾ) استخداـُ  ت

 أىـ  نتائج الدراسة:
ة والضابطة عمى االختبار بيف متوسطات عبلمات المجموعة التجريبيّ  ةٍ دالّ  فروؽٍ  وجودُ  -

 . ةلميارة القراءة وأبعاده الفرعية لصالح المجموعة التجريبيّ  ديّ البعْ 
ة بيف متوسطات عبلمات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية في دالّ  روؽٍ ف وجودُ  -

 . لميارات القراءة لصالح الذكور ديّ االختبار البعْ 
والجنس عمى التحصيؿ  التعميميّ  ي البرنامجِ لمتفاعؿ بيف متغيرَ  إحصائياً  داؿ   ثرٌ أ ليَس ىناؾ -

 . الدراسي لميارات القراءة
 أىـ  التوصيات:

لدى  عمى اكتشاؼ جوانب القصورِ  ركزُ السائد في المدارس الذي يُ  الروتينيّ  النمطِ  تغييرُ  -
 . لدييـ القوةِ  غطي جوانبَ تُ  وأساليبَ  عمى طرؽٍ  واالعتمادُ ، الطمبةِ 

 . لنظرية الذكاءات المتعددة ة لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ وفقاً ة الخاصّ التربيّ  مناىجَ  تعديؿُ  -

 يتمكفُ  حيثُ ، ظريةَ النّ  تناسبُ  ةً تعميميّ  أنشطةً  ناىج بحيث تتضمفُ القياـ بتطوير الم ضرورةُ  -
 . مف االستفادة مف النشاط المناسب لذكائو طالبٍ  كؿ  
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 الثاني المحورُ 
 ةالفقييّ  المفاىيـُ 

بعنواف: "أثُر استخداـ استراتيجية اليضبة في تدريس وحدة  (2014دراسة الزعبي ) -1
 . الّصِؼ العاشر األساسّي في قصبة المفرؽ" الفقو اإلسالمّي عمى تحصيؿ طالب

اليضبة في تدريس وحدة الفقو  ثر استراتيجيةِ ألمكشؼ عف  الدراسةُ  ىدفتِ  حيثُ   
. المفرؽ)األردف( في تربية قصبةِ  األساسيّ  العاشرِ  ؼِ عمى تحصيؿ طبلب الصّ  اإلسبلميّ 

 الذيف يدرسوف التربيةَ  ألساسيّ مف طبلب الصؼ العاشر ا اً ( طالب44مف ) راسةِ الدّ  نةُ وتكونت عيّ 
في مدرسة ثانوية  ـ2012-2011الثاني مف العاـ الدراسي  راسيّ الدّ  في الفصؿِ  ةَ اإلسبلميّ 
 . موزعيف بالتساوي عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة، المفرؽ

في وحدة الفقو  بلبِ لقياس درجة تحصيؿ الطّ  ؛التحصيؿِ  اختبارَ  الباحثُ  عدَّ أوقد   
 . باستخداـ اختبار)ت( أفراد العينةِ  لبياناتِ  التحميؿ اإلحصائيّ ب قاـو . اإلسبلميّ 

 أىـ  نتائج الدراسة:

 لصالح المجموعة التجريبية في التطبيؽِ  بيف مجموعتي الدراسةِ  اً إحصائيّ  ةٍ دالّ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . اليضبة ستراتيجيةِ ارست بعند مستويات التذكر والفيـ والتطبيؽ التي دَ  ديّ البعْ 

 ياُت الدِّراسة:توص

 . ةاإلسبلميّ  ةِ فروع التربيّ  ستراتيجية في تدريسِ ىذه اال توظيؼِ  ضرورةُ  -

جراءاتيا االمعمميف عمى مبادئي تدريبُ  - ة بحيث تتضمف ة اإلسبلميّ مناىج التربيّ  وتصميـُ ، وا 
ـ    . ستراتيجية اليضبةايا بتدريسُ  موضوعات تعميمية يت

ُر استخداـِ طريقة الوحدات في اكتساب المفاىيـ بعنواف: "أث (2008ار)بَّ الحَ  دراسةُ  -2
 . الفقيية لدى طمبِة قسـِ التربّية اإلسالمية /كمية التربية األساسّية/ جامعة الموصؿ"

لدى  ةِ الفقييّ  الوحدات في اكتساب المفاىيـِ  استخداـ طريقةِ  أثرِ  لمعرفةِ  الدراسةُ  ىدفتِ   
 بمغت عينةُ  حيثُ ، ة بجامعة الموصؿة األساسيّ التربيّ  ةِ في كميّ  ةِ اإلسبلميّ  ةِ التربيّ  قسـِ  طمبةِ 

َـّ ، مف طمبة الصؼ الثالث قسـ التربية اإلسبلمية وطالبةً  اً طالب (57)البحثِ  يـ إلى تقسيمُ  ت
بطريقة  التجريبية تدرُس  والمجموعةُ ، بطريقة اإللقاء التقميدية تدرُس  الضابطةُ  :مجموعتيفِ 
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، الزمنيّ  والعمرِ ، الذكاءِ  :المجموعتيف في متغيراتِ  ة مف تكافؤِ الباحث تأكدِ  وذلؾ بعدَ ، الوحدات
 . لمواد العمـو اإلسبلمية العاـّ  ؿِ والمعدّ 

فقرة مف  (36مف ) نةٍ مكوّ  عبارة عف أداةٍ ، ةلممفاىيـ الفقييّ  قياسٍ  أداةَ  الباحثةُ  تِ وقد أعدّ   
 وكانتِ . الفقرات وتمييزىا يا وصعوبةِ دقيا وثباتِ مف صِ  بعد التحقؽِ ، مف متعدد نوع اختيارٍ 

 . ىي اختبار )ت( ومعادلة كيودر ريتشاردسوف راسةِ في الدّ  ةُ المستخدمَ  ةُ اإلحصائيّ  الوسائؿُ 

 أىـ  نتائج الدراسة:

لصالح في اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية بيف المجموعتيف  اً إحصائيّ  ةٍ دالّ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . المجموعة التجريبية

 أىـ  التوصيات:

يا عمى وف خبللَ معُ طَّ يَ  دوراتٍ  المعمميف في إدخاؿ التدريسِ  مف مراكز طرائؽِ  الستفادةُ ا -
 . الطرائؽ التدريسية المختمفة لتطبيقيا

 . أخرى كالميوؿ واالتجاىات متغيراتٍ  راسات في طريقة الوحدات معَ المزيد مف الدّ  جراءُ إ -

عمـ والخرائط المفاىيمية في بعنواف: "أثُر دورة الت (2007) الجالد والشممتي دراسةُ  -3
 . اكتساب طالب الصؼ التاسع األساسّي لممفاىيـ الفقيّية"

دورة التعمـ والخرائط المفاىيمية في  ثر التدريس وفؽَ أعمى  لمتعرؼِ  الدراسةُ  ىدفتِ   
عف  اإلجابةَ  وقد حاولتِ . في األردف لممفاىيـ الفقييةِ  األساسيّ  التاسعِ  ؼِ الصّ  اكتساب طبلبِ 

 األساسيّ  في اكتساب طمبة الصؼ التاسعِ  ةٍ إحصائيّ  داللةٍ  فروؽ ذاتَ  ىؿ توجدُ  :اليالتّ  ؿِ السؤا
)دورة التعمـ والخرائط المفاىيمية في التدريسِ  ةِ تعزى إلى الطريقة المستخدمَ ، لممفاىيـ الفقيية

 والطريقة االعتيادية(؟

 أغراضِ  ولتحقيؽِ . موزعيف عمى ثبلث شعب اً طالب (74مف ) الدراسةِ  عينةُ  تكونتْ   
، الطبلب لممفاىيـ الفقيية اكتسابِ  درجةَ  قيُس يَ  تحصيميّ  الباحثاف بإعداد اختبارٍ  قاـَ  راسةِ الدّ 

عمى معرفتيـ  لمتعرؼِ  ؛ـلتطبيقو عمى طبلب مجموعة دورة التعمّ  ؛ةالفقييّ  لقياس المعرفةِ  واختبارٍ 
َـّ  وقدْ . المفاىيمية السابقة بإعداد  الباحثافِ  كما قاـَ . يف وثباتيمامف صدؽ االختبار  التأكدُ  ت

والخرائط  ـِ التعمّ  ة وفؽ دورةِ المتضمنة في كتاب التربية اإلسبلميّ  الفقوِ  لوحدةِ  ةٍ تدريسيّ  مخططاتٍ 
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عمى  التحصيميّ  بتطبيؽ االختبارِ  الباحثافِ  قاـَ ، راسةِ مف تطبيؽ الدّ  االنتياءِ  وبعدَ . المفاىيمية
 واستخداـُ ، ةواالنحرافات المعياريّ  ةِ المتوسطات الحسابيّ  حسابُ  َـّ وت، الثبلث مجموعات التجربةِ 

 . ثر الطريقة في اكتساب الطمبة لممفاىيـ الفقييةألمعرفة ؛ تحميؿ التبايف األحادي

 أىـ  نتائج الدراسة:

التاسع األساسي لممفاىيـ  ؼِ في اكتساب طبلب الصّ  ةٍ إحصائيّ  داللةٍ  ذاتَ  فروؽٍ  وجودُ  -
 ـِ التعمّ  دورةِ  لصالحِ  فروؽٌ  تْ دَ جِ حيث وُ ، زى إلى الطريقة المستخدمة في التدريسعتُ ، الفقيية

 . والخرائط المفاىيمية

 بيف دورة التعمـ والخرائط المفاىيمية في اكتساب الطبلبِ  ال ُتوجُد فروٌؽ دالٌة إحصائّياً  -
 . ةلممفاىيـ الفقييّ 

 أىـ  توصيات الدراسة:

 . خرائط المفاىيمية في العممية التدريسيةطريقة دورة التعمـ وال توظيؼُ  -

ىـ وتزويدِ ، ة ومشرفيياة اإلسبلميّ التربيّ  لتعريؼ معممي ومعمماتِ  عمؿٍ  وورشِ  دوراتٍ  إعدادُ  -
 . التعمـ والخرائط المفاىيمية في العممية التدريسية دورةِ  استخداـِ  بمياراتِ 
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 الثالث المحورُ 
 التفكير االستنباطي 

بعنواف: "أثُر استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية  (2015) نةعباب دراسةُ  -1
االستيعاب القرائّي بالمستوى االستنتاجّي لدى طمبِة الّصؼ الرّابِع األساسّي في لواء بني 

 . كنانة"
ستراتيجية القبعات الست في تنمية االستيعاب القرائي ا ثرِ أإلى استقصاء  راسةُ الدّ  ىدفتِ   

وقد . في األردف في لواء بني كنانة ابع األساسيّ الرّ  ؼِ الصّ  ستنتاجي لدى طمبةِ في مستوى اال
 ضابطةٍ  بالتساوي في مجموعتيفِ  وطالبة موزعيفَ  اً ( طالب80مف ) الدراسةِ  عينةُ  تكونتْ 

بالمستوى  االستيعاب القرائيّ  لقياسِ  اً اختبار  الباحثةُ  راسة استخدمتِ الدّ  أىداؼِ  ولتحقيؽِ . وتجريبيةٍ 
َـّ . مف متعدد ( فقرة مف نوع اختيارٍ 24مف ) اً ستنتاجي مكونالا  ولمتأكد مف ثبات االختبار ت

. و بعد أسبوعيفتطبيقُ  عيدَ ثـ أُ ، و ومف خارجياعينتِ  مف مجتمعِ  استطبلعيةٍ  و عمى عينةٍ تطبيقُ 
يؽ بتطب تماوق. الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار باستخراج معامبلتِ  الباحثةُ  وكذلؾ قامتِ 

 . قبؿ التجربة مف تكافؤ المجموعتيف في مستوى الفيـ القرائيّ  بعد التأكدِ  التجربةِ 
 أىـ  نتائج الدراسة:

قبعات التفكير  ستراتيجيةِ االتدريس لصالح  ستراتيجيةِ اعزى ألثر تُ  دالة إحصائياً  فروؽٍ  وجودُ  -
 . الست

 التدريسِ  ستراتيجيةِ ا بيفَ  والتفاعؿِ  ي الجنسِ متغيرَ  عزى ألثرِ تُ  اً دالة إحصائيّ  وجود فروؽٍ  عدـُ  -
 . المجموعة التجريبيةفي  والجنسِ 

 توصياُت الّدراسُة:
 وكذلؾ عمى مستويات تفكيرٍ ، ومراحؿ تعميمية مختمفة عمى مستوياتٍ  مةٍ مماثِ  دراساتٍ  إجراءُ  -

 . مختمفة
ج المغة أعضاء مناىمف ِقَبِؿ ة معممي المغة العربية في أدلّ  ستراتيجيةُ ىذه اال تضميفُ  -

 . العربية
بعنواف: "أثُر استخداـ الّسرد التحميمّي لمقّصة القرآنية عمى  (2010أبو شمالة) دراسةُ  -2

 . تنمّية التفكير االستنتاجّي واالتجاه نحو تعمـ القّصة لدى طالبات الّصؼ الثاني عشر"
ة عمى تنمية التفكير ة القرآنيلمقصّ  رد التحميميّ السّ  ثر استخداـِ أعمى  لمتعرؼِ  الدراسةُ  ىدفِت   

 . في محافظة خانيونس ؼ الثاني عشرالصّ  ة لدى طالباتِ القصّ  ـِ واالتجاه نحو تعمّ ، االستنتاجيّ 
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طالبة موزعة في مجموعتيف  (62ىا)وبمغ عددُ  ،دياً قصْ  العينةُ  اختيارُ  تَـّ  الدراسةِ  ولتحقيؽِ   
. قرآنية قصصٍ  ةِ مف ثبلث قصتيفِ  الباحثةُ  اختارتِ  رِ المقرّ  لمكتابِ  الرجوعِ  وبعدَ . وتجريبيةٍ  ضابطةٍ 
 وكذلؾ إعدادِ ، منيج السرد التحميميّ  وفؽَ  القصتيف مف جديدٍ  أحداثِ  بإعادة كتابةِ  الباحثةُ  وقامتِ 
 . القصة ـِ لبلتجاه نحو تعمّ  ومقياسٍ ، لمتفكير االستنتاجيّ  واختبارٍ ، لممعمـ دليؿٍ 

َـّ    ، تغيرات الدراسةمُ  ضبطِ  االتجاه بعدَ  ومقياسِ  ميّ االختبار القبْ  بتطبيؽِ  الباحثةُ  قامتِ  ث
 . ديّ عْ المجموعتيف لبلختبار البَ  وبعد االنتياء مف التطبيؽ خضعتِ 

 أىـ  نتائج الدراسة:

لصالح  في اختبار التفكير االستنتاجيّ  بيف المجموعتيفِ  إحصائياً  ةٍ دالّ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . المجموعة التجريبية

 . القصة ـِ يف المجموعتيف بالنسبة لبلتجاه نحو تعمّ ب دالةٍ  وجود فروؽٍ  عدـُ  -
 ةِ القصّ  ـِ نحو تعمّ  لمقصة واالتجاهِ  رد التحميميّ بيف السّ  ةٍ ارتباطيّ  عبلقةٍ  وجودَ  النتائجُ  يرِ ظْ تُ  لـ -

 . في المجموعة التجريبية لدى الطالباتِ 
 أىـ  التوصيات:

 . ةف الكريـ وتطبيقاتو التربويّ آفي القر تنمية التفكير  راسات حوؿ كيفيةِ مف الدّ  المزيدِ  إجراءُ  -
المتضمنة في كتب مبحث  القرآنيّ  عرض أحداث القصصِ  رؽِ لطُ  تطويريةٍ  دراساتٍ  إجراءُ  -

 . ةالتربية اإلسبلميّ 
( بعنواف: "تأثيُر التدريِس المباشر لميارَتِي التفكيِر االستقرائّي 2010دراسة العنزي) -3

النَّاقد في مادِة الد ستوِر وُحقوؽ اإلنساف لطمبة واالستنتاجّي في التحصيِؿ والتفكيِر 
 . الّصؼ الثاني عشر في دولة الكويت"

ىدفِت الّدراسُة إلى تقصي أثِر الّتدريس المباشر لميارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي   
في التحصيؿ والتفكير الناقد في مادة الدستور وحقوؽ اإلنساف لطمبة الّصؼ الثاني عشر 

واختاَر اختباَر ، وقاـ الباحُث بتطوير اختباٍر تحصيمّي لتطبيِقو عمى عّينِة الدِّراسةِ . كويتبال
ـَ . جميسر لمتفكير الناقد في صورتو العربية-واطسوف ولمتأكِد  مف ثبات االختباِر التحصيمّي قا

ـَ بالتحقِؽ كذ. وحساب ثباتو بمعادلة كرونباخ ألفا، الباحُث بتطبيقِو عمى عّينٍة استطبلعّيةٍ  لؾ قا
وحساِب معامؿ ارتباط ، (test re-testمف ثبات اختباِر التفكيِر النَّاقِد مف خبلؿ طريقة )

 . بيرسوف
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وقد اقتصرت عينُة الدراسِة عمى ثبلث شعٍب مف الّصِؼ الثاني عشر مف ثبلث مدارٍس   
َـّ اختياُرىا عشوائياً  البًا عمى ثبلِث مجموعاٍت: ( ط54وتوزعِت العينُة البالُغ عددىا). لمذكور ت

األولى درسْت الفصَؿ الّرابَع والخامَس مف مبحِث الّدستوِر وُحقوِؽ اإلنساِف بطريقِة الّتدريس 
والثالثة درست بالطريقة ، والثانية بطريقة التفكير االستقرائي، الُمباشِر لميارة التفكير االستنتاجيّ 

 . االعتيادية

 أىـ  نتائج الدراسة:

وٍؽ داّلٍة إحصائّيًا في مستوى التفكير الناقد لدى الطمبة الذيف تعمموا مبحَث وجوُد فر  -
 . ُتعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعتيف التجريبيتيف، الدستور وحقوَؽ اإلنساف

 . لـ ُتوجد فروٌؽ دالٌة بيف مستوى التفكيِر النَّاقد لطمبِة المجموعتيِف التجريبيتيف -

إحصائّيًا في متوسِط تحصيِؿ الّطمبة في المبحث ُتعزى لطريقة  كما ُوجدْت فروٌؽ داّلةٌ  -
 . التدريس

لـ ُتوجد فروٌؽ دالٌة إحصائّيًا بيف متوسط تحصيِؿ المجموعِة التي درسْت بالتفكير  -
 . االستقرائّي عف المجموعة التي درسْت بالتفكير االستنتاجيّ 

 أىـ  توصيات الدراسة:

رَتِي التفكيِر االستقرائي واالستنتاجي؛ لما لذلَؾ مف فاعميٍة في تضميُف الكتِب المدرسّيِة لميا -
 . تحسيف العمميِة التعميمية التعممية

اقتراُح إجراء المزيد مف البحوث؛ الستقصاِء أثر التدريس المباشر لميارتي التفكير  -
 . االستقرائّي واالستنتاجّي في مباحَث مختمفٍة ومراحَؿ دراسّية أخرى
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 الرابعُ المحوُر 
 االستداللي   التفكيرُ  

بعنواف: "أثُر استخداـ مدخمّي البيئي والجمالي في تطوير  (2011) دراسة يونس -1
 . المفاىيـ اإلحيائية لطالبات الّصؼ الرّابع العممّي وتنمية التفكير االستداللّي لدييف"

وير المفاىيـ في تط والجماليّ  استخداـ مدخمي البيئيّ  ثرَ أ لمعرفةِ  ىدؼ البحثُ  حيثُ   
. في محافظة الموصؿلدييف  ة التفكير االستدالليّ وتنميّ ، العمميّ  ابعِ الرّ  ؼِ الصّ  تة لطالبااإلحيائيّ 
مف  البحثِ  تكونت عينةُ . فرضيتاف رئيسيتاف صفريتاف الباحثةُ  وضعتِ ، مف اليدؼ ولمتحقؽِ 

لى ثبلث إ اتس لمبنات موزعندلعدادية األإمف  مميّ العِ  ابعِ الرَّ  ؼِ ( طالبة مف طالبات الصّ 119)
َـّ و ، شعب البحث  ثـ كوفئت مجموعاتِ . متساوية تقريباً  وبأعدادٍ  عشوائياً  عينة البحث اختيارُ  ت

 . مف المتغيرات الثبلث في عددٍ 

ودرست ، المدخؿ البيئي ( طالبة باستخداـِ 40ىا )وعددُ  ةُ التجريبيّ  درست المجموعةُ   
 ا المجموعةُ مّ أ، ( طالبة باستخداـ المدخؿ الجمالي40الغ عددىا )الب الثانيةُ  التجريبيةُ  المجموعةُ 
 . طالبة درست بالطريقة االعتيادية (39عددىا) والبالغُ  الضابطةُ 

مكونة مف ، عدتو الباحثةأة الذي المفاىيـ اإلحيائيّ  تطويرِ  البحث مف اختبارِ  ةأدا تكونتْ   
 والتطبيؽِ  والمثاؿِ  التعريؼِ  عناصرَ  لتقيَس  ؛فقرات ثبلثَ  مفيوـٍ  صص لكؿِّ بحيث خُ ، ( فقرة45)

َـّ ، االختبار بصدؽ المحتوى والثبات العالي فقراتُ  وقد اتسمتْ . عمى التوالي القوة  استخراجُ  وت
 . ة وفاعمية البدائؿ ومعامؿ الصعوبةالتمييزيّ 

شيفيو  واختبارَ ، التبايف األحاديّ  تحميؿَ  الباحثةُ  استخدمتِ  اً إحصائيّ  النتائجِ  ولتحميؿِ   
 . ألفا كرونباخ ومعادلةَ ، لممقارنات الزوجية ديّ البعْ 

 أىـ  نتائج الدراسة:
 االستدالليّ  التفكيرِ  ة وتنميةِ المفاىيـ اإلحصائيّ  في تطويرِ  المدخؿ البيئيّ  استخداـِ  فاعميةُ  -

 . استخداـ المدخؿ الجماليّ  وفاعميةِ  ميّ مْ العِ  ابعِ الرّ  ؼِ الصّ  لدى طالباتِ 
 . الثانية في تنمية التفكير االستدالليّ  األولى عمى المجموعةِ  التجريبيةُ  موعةُ المج تفوقتِ  -

عدـُ وجوِد فروٍؽ داّلٍة إحصائّيًا لدى طالباِت المجموعِة الثانيِة التي َدَرسْت باستخداـ  -
 . المدخؿ الجماليّ 
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 أىـ  التوصيات:

ضافةِ ، باستخداـ المدخميف في تدريس األحياء الباحثةُ  أوصتِ  - ، في عمـ األحياء مواضيعَ  وا 
 . ةة والجماليّ تبرز المشكبلت البيئيّ 

ـُ المداخؿ المتعددة كمادٍة نظرّيٍة في العموـ في مادة طرائؽ التدريس والتربية العممية -  . استخدا
( بعنواف: "القدرُة عمى التفكير االستداللّي والتفكيِر االبتكارّي 2009دراسُة العتيبي ) -2

قتيا بالتحصيؿ الدراسّي في مادة العمـو لدى عينٍة مف طالباِت وحِؿ المشكالِت وعال
 . الّصِؼ الّسادس االبتدائّي بمدينة مكة المكرمة"

ىدفِت الّدراسُة لمتعّرِؼ عمى قدرة طالباِت الّصؼ الّسادس االبتدائّي عمى التفكير   
حيث . ي مادة العموـوعبلقتيا بتحصيميف ف، االستداللّي والتفكير االبتكارّي وحؿِّ المشكبلتِ 

وقامت باختياِر العينَة عشوائّيًا بصورٍة طبقّيٍة مف ، استخدمِت الباحثُة المنيَج الوصفيَّ التحميميَّ 
 . ( طالبة853وبمغ عددىا)، طمبة الّصِؼ السادسِ 

قامِت الباحثُة ببناِء أدواِت الّدراسة وىي ثبلثة مقاييس لمتفكير االستداللّي واالبتكارّي   
، ومعامَؿ ارتباط الرتب سبيرماف، ولمتحميِؿ اإلحصائّي استخدمت اختباَر )ت(. المشكبلتوحّؿ 

وقامت بتطبيِقيا عمى عّينٍة استطبلعّيٍة خارَج عّينِة الّدراسة؛ . ومعادلَة االنحدار الخطّي المتعدد
 . لمتأكد مف صدقيا وثباتيا

 أىـ  نتائج الدراسة:

لّي واالبتكارّي وحؿِّ المشكبلت تقؿ  عف الحدِّ األدنى لؤلداء القدرُة العاّمُة لمتفكير االستدال -
 . %( مف الّدرجة الكمّيِة لكّؿ مقياس75المقبوِؿ وىو )

ال ُتوجُد عبلقٌة ارتباطّيٌة داّلة إحصائّيًا بيف رتب طالباِت الّصِؼ الّسادِس عمى القدرة عمى  -
ورتب مستوى تحصيميف الّدراسّي ، عموـالتفكير االستداللّي واالبتكارّي وحّؿ المشكبلت في ال

 . في المادة
 أىـ  توصيات الدراسة:

 . ضرورُة االىتماـِ بتنمية أنواِع التفكير مف خبلِؿ المناىج الدراسّية لمادة العموـ -1

حيث أّنو يؤدي ، إعادُة النَّظِر في آلّية وتطبيِؽ التقويـِ الدراسّي المستمّر بصيغتو الحالّيةِ  -2
وبالتالي يتساوى األفراُد ، وال يشجُع عمى ظيور الفروِؽ الفردّيةِ ، اتلنمطيِة المخرج

 . الموىوبوف مع العادييف ومع منخفضي التحصيؿ
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 التفكير ميارات لتنمية ُمقترحٍ  برنامجٍ  بعنواف: "فاعميةُ  (2001العتيبي ) دراسةُ  -3
 . "الرياض بمدينة الثانوّية المرحمة طالب مف عينةٍ  لدى االستدالليّ 

 لتنمية ميارات التفكير االستدالليّ  مقترحٍ  عمى فاعمية برنامجٍ  ؼِ إلى التعرّ  الدراسةُ  فتِ ىد  
 اً طالب( 24) راسة مفالدّ  نةُ وقد تكونت عيّ . الثانوية بمدينة الرياض مف طبلب المرحمةِ  لدى عينةٍ 

َـّ  أفْ بعد ، بطة وتجريبيةامف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي موزعيف في مجموعتيف ض  ضبطُ  ت
بتطبيؽ اختبار التفكير  الباحثُ  وقاـَ . واالجتماعي الذكاء والعمر والمستوى االقتصاديّ  متغيراتِ 

مف إعداد الباحث  ميارات التفكير االستدالليّ  لتنميةِ  وكذلؾ برنامجٍ ، االستداللي تأليؼ )المفتي(
بقت فييا طُ ، دةدقيقة لمجمسة الواح (45)لمدة  اً المكوف مف تسع جمسات بواقع جمستيف أسبوعيّ 

وقد . واالستدالؿ السببيّ ، والقياس المنطقيّ ، إدراؾ العبلقات: مثؿ، ةمف األساليب التدريبيّ  العديدُ 
 أساليبَ  الباحثُ  مف النتائج استخدـَ  لمتحقؽِ و  . مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة الباحثُ  تأكدَّ 

 . سوفواختبار ويمكوك، اختبار ماف وتني :مثؿ، البارامترية إحصائيةً 
 أىـ  نتائج الدراسة:

لصالح  بيف المجموعتيف في ميارات التفكير االستدالليّ  إحصائياً  دالةٍ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . ةالمجموعة التجريبيّ 

في ميارات التفكير  البلحؽِ  والقياسِ  يّ دِ البعْ  بيف القياسِ  ةٍ إحصائيّ  داللةٍ  ذاتَ  فروؽٍ  وجودُ  -
 . البلحؽ بعد شير مف التدريب القياسِ  لصالحِ  ةِ التجريبيّ  لدى المجموعةِ  االستدالليّ 
 أىـ  التوصيات:

 ومياراِت ، ةعمى تحفيز ميارات التفكير عامّ  ركزُ الذي يُ  حتوى الدارسيّ المُ  إيجادِ  ضرورةُ  -
 . بخاصة التفكير االستدالليّ 

 . لتنمية ميارات التفكير المختمفة لدى الطمبة ؛وتدريبيـ بإعداد المعمميفَ  االىتماـُ  -
( بعنواف: "فاعمّيُة التدريس التبادلّي في تنمية ميارة االستدالؿ 2007سُة بمجوف )درا -4

 . العممّي لدى تمميذاِت المرحمة االبتدائّيِة في المممكة العربية السعودية"

يارة ِة مػػػػػي تنميػػػػادلّي فػػػػدريس التبػػػػراتيجية التػػػػداـ استػػػػر استخػػػىدفِت الّدراسُة لمعرفة أث  
حيث اختارِت ، االستدالؿ العممّي لدى طالبات المرحمِة االبتدائية في المممكة العربية السعودية

، ( طالبة100بمغ عدُدىّف )، الباحثُة عينًة مف طالبات الصؼ الرابع والخامس لتطبيؽ الدراسة
ئّي الطبقّي وقد اعتمدِت الباحثُة عمى االختيار العشوا. مختمفات في مستوى التحصيؿ الدراسيّ 

كما . واألخرى تجريبية، ثـ وزعت الطالباِت في مجموعتيف: إحداىما ضابطة، مف كؿِّ صؼ
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والمنيَج ، استخدمِت المنيَج التحميميَّ في عرض األسِس النظرّيِة الستراتيجّيِة التدريس التبادليّ 
 . التجريبّي في قياس تحصيؿ الّطالبات في المجموعتيف التجريبيتيف

دوات فقد اعتمدِت الباحثُة عمى تطبيؽ اختبار االستدالؿ العممّي إعداد عبلء عبد أّما األ  
( بندًا موزعة بالتساوي عمى مكونات القدرِة 45حيث تضمفَّ االختباُر )، ـ2001العظيـ عاـ 

وقد قامِت الباحثُة بالتحقؽ مف . واالستنتاج، واالستقراء، االستداللّية الصحيحة وىي: االستنباط
ثـ طبقت طريقة التدريس التبادلي في سبعة . وثباتو قبؿ تطبيقو عمى عينة الّدراسِة قْبمياً  صدقو
وقامت بحساب النتائج إحصائيًا ، وفي نيايتيا طبقت اختباَر االستدالؿ العممّي بْعدياً ، أسابيع

 . باستخداـ اختبار)ت(
 أىـ  نتائج الدراسة:

تيف الضابطة والتجريبية في اختبار االستدالِؿ وجوُد فروٍؽ داّلٍة إحصائيًا بيف المجموع -
 . لصالح المجموعة التجريبيةِ 

بمَغ حجـُ األثِر الذي أحدَثو التدريُس التبادلي  في تنمية ميارة االستدالؿ حسب معامؿ إيتا   -
 . مما يدؿ  عمى األثر المرتفع لطريقة التدريس، 9% .89

 أىـ  التوصيات:

ـُ بتدريب الطالبات -  . عمى ميارة االستدالؿ في سف  مبكرة االىتما

ضرورُة تدريب المعممات عمى اتباع طرؽ التدريِس االستراتيجّي خاّصة التدريس التبادلّي  -
 . مّما يتيُح لمطالباِت اكتساَب العمـِ ومياراِت التفكيِر العممّي بأنفسيف، في منيج العموـِ 

ـ كؿ مف الطريقة التاريخية بعنواف: "أثُر استخدا (1996) خريشة وطالفحة دراسةُ  -5
والطريقة التقميدية في تنمية ميارات التفكير االستداللي لدى طمبة الصؼ العاشر 

 . األساسي في األردف"

ة في ة والطريقة التقميديّ التاريخيّ  ريقةِ مف الطّ  كؿ   ثرِ عمى أ ؼَ تعرّ ال راسةُ الدّ  استيدفتِ   
 الدراسةِ  حيث تكونت عينةُ . األساسيّ صؼ العاشر تنمية ميارات التفكير االستداللي لدى طمبة ال

َـّ ، لئلناث شعبٍ  (4لمذكور و) شعبٍ  (4مف )  مجموعةٍ  :إلى مجموعتيف يا عشوائياً توزيعُ  ت
َـّ ، ئلناثلوشعبتيف ، طالب وطالبة موزعيف في شعبتيف لمذكور (129عددىا ) ةٍ تجريبيّ   وت
طالب وطالبة موزعيف في شعبتيف  (140دىا)عد ضابطةٍ  ومجموعةٍ ، ةيـ بالطريقة التاريخيّ تدريسُ 
َـّ ، وشعبتيف لئلناث، لمذكور  . يـ بالطريقة التقميديةتدريسُ  وت
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و لَ وقد عدَّ ، (ـ1974ه)المفتي أعدَّ  الذي االستدالليَّ  التفكيرَ  راسة كانت اختبارَ الدِّ  أداةُ   
األوؿ اختبار التفكير  :أقساـلثبلثة  وينقسـُ ، فقرة (42مف ) ويتكوفُ . الدراسةَ  ليناسبَ  ؛الباحثافِ 

 وكذلؾ نفس ، أيضاً  فقرةً  (14واختبار التفكير االستقرائي وفيو )، فقرة (14االستنباطي وفيو)
 . عدد الفقرات الختبار التفكير االستنتاجيّ 

الباحثاف  استخدـَ  إحصائّياً . عمى عينة الدراسة اً ديّ وبعْ  اً ميّ الباحثاف بتطبيقو قبْ  وقد قاـَ  
 . (I – Ancova) المصاحب حاديّ واختبار تحميؿ التبايف األُ ، (اختبار)ت

 أىـ  نتائج الدراسة:

 واالستنتاجيّ  واالستقرائيّ  في تنمية ميارات التفكير االستنباطيّ  إحصائّياً  ةٍ دالّ  فروؽٍ  وجودُ  -1
 . وفي تنميتيا مجتمعة)االستداللي( لصالح الطريقة التاريخية، كؿ عمى حدة
 أىـ  التوصيات:

 . الحديثة الطرؽَ  تطوير مناىج التاريخ بما يناسبُ  رورةُ ض -1

مع تضميف المناىج ، ةفيف عمى استخداـ الطريقة التاريخيّ والمشرّ  بتدريب المعمميفَ  االىتماـُ  -2
 . ة لميارات التفكير االستدالليّ الدراسيّ 
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 تعقيُب عمى الدراسات السابقةال

 المنيج: أواًل: 

 ي استخدمتيا الدراساُت السابقة بحسب اليدؼ المراد تحقيقو مف الرسالة:تنوعِت المناىُج الت

ودراسة ، (2014كدراسة الشبوؿ ) :التحميميّ  الوصفيّ  المنيجَ  استخدمتِ  الدراساتِ  بعُض  -
ودراسة العتيبي ، (2007ودراسة نجـ )، (2010) ودراسة وافي ،(2014) الحربي

 . (2007ودراسة بمجوف )، (2009)

ودراسة إسماعيؿ ، (2014) كدراسة أبو حمد :التجريبيَّ  المنيجَ  استخدمتِ  ساتِ الدرا بعُض  -
ودراسة الدمرداش ، (2007) جبريؿودراسة ، (2009) ودراسة الخطيب، (2013)
، (2014) ودراسة الحبار، (2014) ودراسة الزعبي، (2006) ودراسة العنيزات، (2006)

، (2011) ودراسة يونس، (2010) شمالة ودراسة أبو، (2007) ودراسة الجبلد والشممتي
 . (2001) ودراسة العتيبي

ودراسة ، (2014) كما في دراسة الفراجي :التجريبيّ  شبوَ  استخدمت المنيجَ  الدراساتِ  بعُض  -
 ودراسة عوض، (2011) ودراسة الديب، (2008ودراسة الجراجوة )، (2011) الشمري

، (2010) ودراسة العنزي، (2015) ودراسة عبابنو، (2009) ودراسة األىدؿ، (2011)
 . (1996) ودراسة خريشة وطبلفحة

دراسة  :مثؿ، وشبو التجريبيّ  التحميميّ  الوصفيّ  المنيجيفِ  استخدـَ  البعُض مف الدراسات -
 . ( المنيجيف التحميمي والتجريبي2007) بينما استخدمت دراسة بمجوف، (2011) الجوجو

 . (2008) كدراسة عياد والتجريبيّ  المنيجيف البنائيّ  استخدـَ  مف الدراساتِ  خرُ اآل البعُض  -

الذي  التجريبيّ  شبوَ  التي استخدمت المنيجَ  مع الدراسات السابقةِ  الحاليةُ  الدراسةُ  اتفقتِ  -
 . راسة الحاليةتستخدمو الدّ 

 األدوات: ثانيًا: 

، (2014) دراسة الفراجي :مثؿ، التحصيميّ  االختبارَ  استخدمتِ  ابقةِ السّ  الدراساتِ  معظـُ  -
، (2011) وعوض، (2011) ودراسة الديب، (2014) بو حمدوأ، (2008) والجراجوة

ودراسة الجبلد ، (2006) والعنيزات، (2006) والدمرداش، (2009) ودراسة الخطيب
 . (2010) ودراسة العنزي، (2007) والشممتي
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، (2011) يكدراسة الشمر  :اكتساب المفاىيـ استخدمت اختبارَ  الدراساتِ  بينما بعُض  -
 والحبار، (2008) ودراسة عياد، (2011) ودراسة عوض، (2011) ودراسة الجوجو

 . (2011) ودراسة يونس، (2008)

اختبار التفكير  :مثؿ، مف االختبارات متنوعةً  اً أنواع مف الدراسات استخدـ اآلخرُ  البعُض  -
. (2010) والعنزي، (2014) ودراسة أبو حمد، (2008) الناقد في دراسة الجراجوة
واختبار . (2007ودراسة نجـ )، (2011) دراسة الديب :مثؿ، واختبار التفكير الرياضيّ 

دراسة  :مثؿ، واختبار التفكير االستدالليّ . (2010) كدراسة أبو شمالة، التفكير االستنتاجيّ 
 ودراسة خريشة وطبلفحة، (2001) والعتيبي، (2009) والعتيبي، (2011) يونس

(1996) . 

 دراسة الشبوؿ :مثؿ، لمدراسةِ  المحتوى كأداةٍ  تحميؿَ  الدراساتِ  بعُض  خدمتْ كما است -
 . (2011ودراسة الجوجو)، (2014)

، تفكير مفاىيـ واختبارَ  مع الدراسات السابقة التي استخدمت اختبارَ  الحاليةُ  الدراسةُ  اتفقتِ  -
ـ اختبار التفكير ولكنيا تميزت باستخدا، ةاكتساب المفاىيـ الفقييّ  حيث استخدمت اختبارَ 

 . السابقة و الدراساتُ وىذا ما لـ تستخدمْ ، االستنباطي
 العينات: ثالثًا: 

دراسة  :مثؿ، األساسية المرحمةَ  فمنيا استخدـَ ، السابقة في عينة الدراسة الدراساتُ  اختمفتِ  -
ودراسة ، (2015) وعبابنو، (2006) والعنيزات، (2014) بو حمدأو ، (2008) الجراجوة
 . (2007) وبمجوف، (2009) العتيبي

، (2011) والشمري، (2014) دراسة الفراجي :مثؿ، المتوسطةَ  المرحمةَ  منيا استخدـَ  -
، (2007) والجبلد والشممتي، (2007) وجبريؿ، (2008) وعياد، (2011والجوجو)

 . (2011) ودراسة يونس

ودراسة ، (2011) وعوض، (2011) دراسة الديب :مثؿ، ةالثانويّ  المرحمةَ  ومنيا استخدـَ  -
 والدمرداش، (2007ونجـ )، (2009) والخطيب، (2009) ىدؿواأل، (2010) وافي

 والعتيبي، (2010) والعنزي، (2010) بو شمالةوأ، (2014) ودراسة الزعبي، (2006)
 . (1996) ودراسة خريشة وطبلفحة، (2001)

 . (2008) ة الحبارودراس، (2013) كدراسة إسماعيؿ :الجامعيةَ  المرحمةَ  ومنيا استخدـَ  -
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أو  المتوسطةَ  السابقة التي استخدمت المرحمةَ  في العينة مع الدراساتِ  اتفقت ىذه الدراسةُ  -
 . مف طالبات الصؼ التاسع حيث استخدمت عينةً  اإلعداديةَ 

 النتائج: عًا: راب

قبؿ  لدى أفراد عينة الدراسة حصائياً إ ةٍ دالّ  الدراسات السابقة عمى وجود فروؽٍ  اتفقت معظـُ  -
وذلؾ ، سواء كانت اختبارات تحصيؿ أو اختبارات تفكير، وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة

 والجراجوة، (2011) والشمري، (2014) دراسة الفراجي :مثؿ، ديّ البعْ  التطبيؽِ  لصالحِ 
(2008) . 

في توزيع الذكاءات المتعددة عمى منياج التربية  وخمؿٍ  إلى قصورٍ  الدراساتِ  توصمت بعُض  -
 . (2014) ودراسة الحربي، (2014) دراسة الشبوؿ :مثؿ، ميةاإلسبل

بيف  عزى لمتغير الجنس في الذكاءات المتعددةِ الدراسات إلى الفروؽ التي تُ  توصمت بعُض  -
ولصالح الطبلب في الذكاء ، غويفي الذكاء المّ  لصالح الطالباتِ  الطبلب والطالباتِ 

 . (2014) بو حمدوأ، (2007دراسة نجـ ) :مثؿ، الحركيّ 
 خامسًا: المكاف:

 ىي:تنوعت الدراسات السابقة مف حيث أماكف إجرائيا بيف عدة دوؿ عربية ، 
( في غزة ، 2011( في نابمس ، ودراسة الجوجو)2014أبو حمد ) مثؿ دراسة فمسطيف : -

( ودراسة نجـ 2008( ودراسة عياد)2010( ودراسة وافي )2011وكذلؾ دراسة الديب )
 .( في غزة أيضاً 2007)

 ( .2006( بالمنصورة ، ودراسة الدمرداش )2013مثؿ دراسة اسماعيؿ )مصر :  -

( ، ودراسة كبل مف جبريؿ 2011( ودراسة عوض )2008) : مثؿ دراسة الجراجوةاألردف -
 (.2006( والعنيزات )2007)

( ودراسة 2009( ودراسة األىدؿ )2011مثؿ دراسة الشمري)السعودية: المممكة العربية  -
 (.2007(، وكذلؾ دراسة بمجوف )2001العتيبي)

 (.2011يونس )( ودراسة 2008مثؿ دراسة الحبار )العراؽ:  -

 (.2010مثؿ دراسة العنزي )الكويت:  -
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 عف غيرىا: ةُ الحاليّ  ا تميزت بو الدراسةُ م

ىيـ الفقيية افي تناوؿ المف ؼ التاسع األساسيّ عمى طالبات الصّ  ةُ الحاليّ  راسةُ الدّ  ركزتِ  -
 . ةة اإلسبلميّ تاب التربيّ المتضمنة في ك

وىو ما انفردت بو ىذه ، واختبار التفكير االستنباطيّ ، ةاختبار اكتساب المفاىيـ الفقييّ  بناءُ  -
 . السابقة عف الدراساتِ  الدراسةُ 

 وُ ما لـ يتـ بحثَ  وىو، المتعددة  في تدريس الفقو اإلسبلميّ  الذكاءاتِ  نظريةَ  الدراسةُ  تناولتِ  -
 . -د عمـ الباحثةعمى ح-في قطاع غزة 

وىي طالبات ، درس مف قبؿلـ تُ  مع الدراسات السابقة لعينةٍ  الدراسةِ  وكذلؾ اختمفت عينة -
 . الصؼ التاسع في المحافظة الوسطى

ـَ الفقيّيَة يتضُح أفَّ الدراسَة التي قامْت  - وبالنَّظر إلى الدراساِت السابقة التي تناولت المفاىي
، في أّي مرحمٍة دراسّيٍة مف المراحؿ المختمفة في قطاع غزة بيا الباحثُة لـ تحَظ بالدراسة

وُتعد  ىذه . حيث لـ تقِؼ الباحثُة عمى حّد عمميا عمى دراساٍت تناولت ىذا الموضوع
سبلمّي الدراسُة األولى مف نوعيا التي تناولت نظريَة الذكاءات المتعددة في تدريس الفقو اإل

 . في المرحمة األساسية العميا

واألساليب ، واختيار اإلجراءات المناسبة، في تحديد اإلطار النظريّ  فيدُ تُ  السابقةُ  اساتُ الدر  -
 . الدراسة اإلحصائية التي تخدـُ 

 تساىـُ  النظريةَ  عمى أفَّ  معُ جْ المتعددة تُ  الذكاءاتِ  التي استخدمت نظريةَ  السابقةُ  الدراساتُ  -
ـ  ، بةالذكاءات المتوفرة لدى الطم في تعزيز وتنمية أنواعِ  عمييا مف خبلؿ  ؼُ التعرّ  والتي يت

 . لمذكاء المتعدد تطبيؽ مقياسٍ 

الطمبة مف  مستوياتِ  لمنظرية في التعامؿ مع مختمؼِ  كبيرعمى األثر ال الدراساتُ  ؤكدُ تُ  -
 (2011)، مثؿ دراسة الجوجوالتعمـ وكذلؾ ذوي صعوباتِ ، متميزيف أو ضعيفي التحصيؿ

(عمى 2006التحصيؿ في النحو ودراسة العنيزات )عمى طالبات الصؼ السابع ضعيفات 
، وكذلؾ دراسة ف ميارات القراءة والكتابة لدييـالطمبة ذوي صعوبات التعمـ لتحسي

 في تدريس المفاىيـ الفيزيائية. ( عمى الطمبة المتميزيف(2011عوض
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عرض حديثة في  تدريسٍ  عمى تدريس المفاىيـ واستخداـ استراتيجياتِ  التأكيدُ  مف الميِـّ  -
المراحؿ والمواد  ةِ مستوى الفيـ والتحصيؿ لدى الطمبة في كافّ  في رفعِ  لممساىمةِ  ؛المفاىيـ
 . الدراسية

يا عمى بتطبيقِ ، ظريةِ ىذه النّ  ثرِ أالبحث في  في التوصية بالمزيد مف كذلؾ تمتقي الدراساتُ  -
 . متنوعة دراسيةٍ  ومراحؿَ  مختمفةٍ  ناتٍ عيّ 
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 الفصُؿ الرّابع
 الطريقُة واإلجراءات

وكذلؾ وصفًا شامبًل لعينة ، يتناوُؿ ىذا الفصُؿ المنيَج الذي اتبعتو الباحثة في دراستيا
كما يحتوي الفصُؿ . وأدواِت الدراسة وكيفيِة بنائيا والتأكِد مف صدقيا وثباتيا، الدراسة ومجتمعيا

جراءاتيا الميدانيةعمى طريقة تنفيذ الدرا َـّ استخداُميا في ، سة وا  والمعالجِة اإلحصائية التي ت
 وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:، تحميؿ البيانات

 أواًل: منيُج الدراسة:

ـ  فيو التحكـ في المتغيرات المؤِثرة في ، اتبعِت الباحثُة المنيَج شبو التجريبيّ  والذي يت
حيث . لباحثُة؛ لتحديِد أثره عمى الظاىرة موضع الدراسةعدا متغيٍر واحٍد تتحكـُ فيو ا، ظاىرٍة ما

ِس اقامِت الباحثُة بإخضاِع البرنامج المقترح القائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة لمتجربة؛ لقي
 . مفاىيـ الفقيية والتفكير االستنباطيأثره عمى اكتساب طالبات الّصِؼ التاسع األساسّي لم

وقامِت الباحثُة . بّي ىو األكثر مبلءمة لموضوع ىذه الدراسةفَّ المنيَج شبَو التجريحيث إ
وضابطٍة تدرس ، طة البرنامج المقترحاسالدراسِة إلى: تجريبيٍة تدرس بو  بتقسيـ مجموعتي

بالطريقة التقميدية؛ لمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف في اكتساب المفاىيـ الفقيية والتفكير 
 . االستنتاجيّ 

 اسة:ثانيًا: مجتمُع الدر 
والبالغ ، تكّوَف مجتمُع الدِّراسة مف طمبة الّصؼ التاسع األساسّي في المحافظة الوسطى

وفقًا ، ـ2016-2015لّدراسّي األوؿ مف العاـ الدراسيالمسجميف في الفصؿ ا، (996عددىـ )
 . إلحصائيِة ِوزارة التربية والتعميـ

 ثالثًا: عينُة الدراسة:
احثُة بتطبيؽ أدوات الدراسِة عمى عّينٍة استطبلعيٍة مف قامِت البالعينة االستطالعية:  - أ

( طالبة 36وبمغ حجـُ العينة االستطبلعية )، مجتمِع الّدراسِة ومف خارج عّينِتيا األساسّية
مف طالبات الّصِؼ التاسع األساسّي؛ وذلؾ لمحكـِ عمى مدى صبلحية أدوات الدراسة 

 . والزمف البلـز لمتطبيؽ، والثبات، لصدؽلمتطبيؽ عمى العينة األساسية مف خبلؿ حساب ا
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قامِت الباحثُة باختيار مدرسة )عبد اهلل بف رواحة األساسية المشتركة( العينُة األساسية:  - ب
 لؤلسباب التالية:لتطبيؽ ىذه الّدراسة؛ 

 . توسطيا بيف مدارس دير البمح األساسية العميا -1
صفوؼ التاسع األساس وعدد لوجود ما يناسب العينة التجريبية والضابطة مف عدد  -2

 . الطالبات
تطبيَؽ متابعة كمدَّرسٍة لمتربيِة اإلسبلمّيِة؛ مما ُيسيُؿ عمييا تعمؿ فييا  الباحثُة  وألف -3

 . الّدراسِة والتحكـَ ببعض الُمتغيرات
وتكونْت عينُة الدِّراسِة األساسّيِة مف مجموعتيف: األولى تجريبية ُتدرُس باستخداـ 

( 27والثانية ضابطة تدرُس بالطريقة التقميدية وعددىا )، ( طالبة28وعددىا ) البرنامج المقترح
 . طالبة

َؼ التَّاسَع األساسيَّ لتطبيؽ ىذه التجربة؛ ألفَّ الطمبَة في ىذه  وقد اختارِت الباحثُة الصَّ
 . المجردةالمرحمِة قد وصموا إلى درجٍة مناسبٍة مف الُنضج العقمّي الذي ُيؤىُميـ الكتساِب المفاىيـ 

 والجدوُؿ اآلتي ُيوضُح توزيَع عّينِة الدِّراسة عمى المجموعتيف:
 توزيع عينة الدراسة : (4.1جدوؿ )

 المجموع الكمي العدد الّصؼ المجموعة

 28 2التاسع  التجريبية
 طالبة 55

 27  1التاسع   الضابطة
 

 رابعًا: البرنامُج الُمقترح:
استراتيجياِت التدريِس الخاّصة بالذكاءات المتعددة في ىو البرنامُج القائـُ عمى توظيؼ 

غرفة الصؼ؛ لتحقيِؽ األىداِؼ المطموبة في تنميِة قدرة الطالباِت عمى اكتساب المفاىيـ الفقيية 
 . والتفكير االستنباطيّ 

 أسُس البرنامج المقترح: -1

 . والبحوِث ذات العبلقة بموضوع ىذه الدراسة، االطبلُع عمى األدب التربويّ  -
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 . التعرُؼ عمى استراتيجيات التدريس المناسبة لنظرية الذكاءات المتعددة -

 . التعرُؼ عمى أىداؼ وطرؽ تدريس الفقو اإلسبلمّي في المرحمة المتوسطة -

، واألنشطةِ ، واستراتيجياِت التدريس، والمحتوى، إعداُد قائمة تشتمُؿ عمى: األىداؼِ  -
 . وأساليب التقويـ المناسبة

 ـ البرنامج المقترح:التصوُر العا -2

َـّ تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج في ضوِء أىداؼ وأسس تدريس ال - تربية اإلسبلمية ت
 . لممرحمة األساسية العميا

صؼ التاسع األساسّي في الذي يشمؿ وحدة الفقو الُمقررة لم، تحديُد محتوى البرنامج -
الذبائح ، العمرة، لحجوتحتوي الوحدة عمى أربعة دروس ىي: ا. الفصؿ الدراسي األوؿ

 . الوقؼ، العقيقة وأحكاـ المولود، والصيد

وذلؾ بوضع استراتيجيٍة ، تحديُد استراتيجياِت التدريس في ضوء نظريِة الذكاءات المتعددة -
وقد استخدمِت . ُمناسبٍة لكؿ نوع مف الذكاءات بما يخدـ اليدؼ التدريسي المراد تحقيقو

 الباحثُة االستراتيجيات اآلتية:

 . التصنيؼ، التعمـ التعاوني، حؿ المشكبلت، لعب األدوار، العصؼ الذىني، المناقشة -

مثؿ: القياـ بتمثيؿ أعماؿ الحج والعمرة عمميًا مع ، تحديُد األنشطة المستخدمة لكؿ ذكاء -
حؿ المشكبلت ، مشاىدُة العروض الخاصة بطرؽ الذبح الشرعية الصحيحة، الطالبات

 . شرعّي في كؿ موضوعالمرتبطة بأسئمة الحكـ ال

، اعتمدِت الباحثُة عمى التقويـ التكوينّي المستمّر خبلؿ عرض الدرس، في مجاؿ التقويـ -
إضافة لمتقويـ الختامّي ، ومتابعة تفاعؿ الطالبات مع األنشطِة المتنوعة خبلؿ الحصص

 . واختبار التفكير االستنباطيّ ، المتمثؿ في اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية
 أكُد مف فعالية البرنامج المقترح:الت -3

َـّ التأكد  مف فعاليِة البرنامِج الُمقترح مف خبلؿ  حيث قامِت ، في الميداف يةتجريبعينة  ت
فقامت الباحثُة بإعادِة ، الباحثُة بنفسيا بتطبيؽ ىذه التجربِة عمى طالباِت الّصِؼ التاسِع األساسيّ 

لّدراسّي األوؿ بما يتناسُب مع استراتيجيات التدريس صياغِة وحدِة الفقو الُمقررِة في الفصؿ ا
بالذكاءات المتعددة مف خبلؿ إعداِد دليٍؿ لممعمـ؛ ليكوَف بمثابة الُمرشد والُموجو لممعمـ في تحقيؽ 

 . األىداِؼ التدريسّيِة الخاّصة بالوحدة
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َـّ  ـُ الدروس عبر ب استخداـ التقنيات الحديثة في التحضيركما ت رنامج لموحدة وتصمي
دليُؿ حيث تضمَف . البوربوينت لعرضيا لمطالبات مع تعزيزىا بالصور ومقاطع الفيديو المناسبة

الخطة الزمنية ، األىداؼ اإلجرائية لموحدة، إرشادات استخداـ الدليؿ، ما يمي: المقدمةالمعمـ 
 . استراتيجيات التدريس، دروس الوحدة، لتدريس الوحدة

وعرضًا لممحتوى بما يناسبو مف استراتيجياٍت ، السموكية ويتضمُف كؿ  درٍس األىداؼَ 
 . إضافة ألسموِب التقويـ المناسب، تدريسيٍة ووسائؿ تعميمية

 خامسًا: إعداُد اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية:
حيث قامِت الباحثُة ببناء اختبار اكتساِب طالبات الّصِؼ التاسِع األساسّي لممفاىيـ 

فَ ، الفقيية  وذلؾ وفقًا لمخطوات التالية:، ( فقرة اختيار مف متعدد35االختباُر مف ) وقد تكوَّ
تحديُد األىداؼ السموكية لوحدة الفقو الُمقررة عمى الّصؼ التاسِع في الفصؿ الدِّراسّي  -1

 . األوؿ
. بناُء جدوؿ مواصفاٍت لموحدة؛ لتحديِد عدد األسئمة حسب مستويات األىداؼ السموكية -2

 وضُح ذلؾ:والجدوؿ التالي يُ 
 اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية جدوؿ مواصفات(: 4.2جدوؿ )

34التذكر مستوى اليدؼ
% 

 الفيـ
20% 

 التطبيؽ
14% 

التحميؿ
24% 

 التركيب
2% 

 التقويـ
6% 

 المجموع
100% 

 15 1 1 3 2 3 5 %41  الحج
 5 0 0 1 1 1 2 %17  العمرة
 5 0 0 1 1 1 2 %17 الذبائح
 5 1 0 1 1 1 1 %8 العقيقة
 5 0 0 1 1 1 2 %17 الوقؼ
 35 2 1 7 6 7 12 %100 المجموع

 صياغة الفقرات بحيث تكوف: -3
 . بعيدة عف المبس والغموض -
 . مناسبة لمطالبات مف حيث السبلمة العممية والمغوية -
وقوع الفقرة مع بدائميا في صفحٍة واحدة؛ ليسيَؿ عمى الطالبة تحديَد اإلجابِة الصحيحِة  -

 . تومنَع التشت
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تحديُد تعميمات االختبار: تَـّ صياغُة تعميمات االختبار عمى ورقٍة ُمنفصمٍة في بداية كرَّاِس  -4
َـّ توضيُح طريقَة اإلجابِة عف األسئمِة واليدؼ مف االختبار، االختبارِ  وقد تضمنت . وفييا ت

 تعميماُت االختبار ما يمي:

 . بيانات خاصة بالطالبة )االسـ والصؼ( -

 . وعدد صفحات االختبار(، والبدائؿ، بوصؼ االختبار )عدد األسئمة تعميمات خاصة -

 . تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ونقميا إلى مفتاح اإلجابة -

ِؼ التاسع؛  - َـّ قامِت الباحثُة بتطبيؽ االختبار عمى عينٍة استطبلعيٍة مف طالبات الصَّ ث
 . وذلؾ لحساب صدقو وثباتو

َـّ  -5 ( طالبة مف طالبات 36تجريُب االختبار عمى عينٍة استطبلعيٍة قواميا) تجريُب االختبار: ت
ِؼ التاسِع األساسّي مف خارج عينة الدراسة األصمية واليدؼ مف التجربة . الصَّ

 االستطبلعية ىو:

 . حساب معامؿ االتساؽ الدَّاخمي لبلختبار -

 . تحميؿ فقرات االختبار لحساب الصعوبة والتمييز -

 . ارحساب ثبات االختب -

لتصبح الدرجة ، تصحيُح االختبار: حددِت الباحثُة درجًة واحدًة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار -6
 . والدرجة الدنيا لبلختبار)صفر(، (35النيائية لبلختبار)

ـَ  -7 تحديُد زمف االختبار: بناء عمى التجربة االستطبلعية وجدِت الباحثُة أفَّ الزمَف المبلئ
 وذلؾ حسب المعادلة:. ( دقيقة40لبلختبار ىو )

 

 = زمف االختبار         
 

 : أواًل: حساُب صدؽ االختبار

وُيقصُد بصدؽ االختبار مدى تمثيؿ محتوى االختبار لمنطاؽ السموكي لمسمة المراد 
، )عبلـ. حيث يجب أف يكوف المحتوى ممثبًل لنطمؽ المفردات الذي تـ تحديده، االستدالؿ عمييا

 . (19ص، ـ2000

دؽ ىما: صدؽ المحكميفوقامِت ا  . وصدؽ االتساؽ الداخمي، لباحثُة بحساب نوعيف مف الصِّ

 ولىجابة الطالبة األ إزمف  -األخيرة جابة الطالبة زمف إ
2 



 

96 

صدؽ المحكميف: حيث قامِت الباحثُة بعرض االختبار في صورتو األولّيِة عمى مجموعٍة  - أ
مف المحّكميف مف ذوي الخبرة في المناىج وطرائؽ التدريس الذيف يعمموف في الجامعات 

َـّ استطبلُع آرائ. ( محكماً 15) وقد بمَغ عدُدىـ، الفمسطينية يـ حوؿ مدى صحِة الفقراِت وت
وقد أبدى المحكموف مبلحظاِتيـ . ومناسبتيا لمستوى طالباِت الصِؼ التاسع، عمميًا ولغوياً 

وقامِت الباحثُة بإعادِة صياغِة فقرات االختبار في َضوِء ، في تعديؿ وتغيير بعض الفقرات
 . تمؾ اآلراء

اخمّي: وُيقصُد بو قوة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع صدُؽ االتساؽ الد  - ب
 . الدرجة الكمية لبلختبار حسب معامؿ بيرسوف

َـّ    استطبلعيةٍ  عد عمى عينةٍ مف صدؽ االختبار عف طريؽ تطبيؽ االختبار المُ  التحقؽُ  ت
َـّ ، ( طالبة(36مف  مكونةٍ  ( بيف درجات كؿ فقرة Pearsonمعامؿ االرتباط لبيرسوف ) حسابُ  وت

. (Spssوذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )، ة لبلختبارمف فقرات االختبار والدرجة الكميّ 
  :ذلؾ ( التالي يوضحُ 4.3) والجدوؿُ 

 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار: (4.3جدوؿ )

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط ـ

 مجاؿ األوؿ )الحج(الفقرات 
 0.0.دالة عند  0.790  -1

 0.0.دالة عند  0.635  -2

 0.0.دالة عند  0.529  -3

 0.0.دالة عند  0.755  -4

 0.0.دالة عند  0.790  -5
 0.0.دالة عند  0.529  -6

 0.0.دالة عند  0.716  -7

 0.0.دالة عند  0.772  -8

 0.0.دالة عند  0.614  -9

 0.0.دالة عند  0.576  -11

 01..دالة عند  0.688  -11

 0.0.دالة عند  0.640  -12

 0.0.دالة عند  0.489  -13

 0.5.دالة عند  0.452  -14
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 مستوى الداللة معامؿ االرتباط ـ

 0.5.دالة عند  424 .0  -15

 المجاؿ الثاني )العمرة(فقرات 
 0.0.دالة عند  0.675  -16

 0.0.دالة عند  0.591  -17

 0.0.دالة عند  0.864  -18

 0.0.دالة عند  0.729  -19

 0.0.دالة عند  0.554  -21

 (حبائلذالمجاؿ الثالث )افقرات 
 0.0.دالة عند  0.619  -21

 0.0.دالة عند  0.595  -22

 0.0.دالة عند  0.858  -23

 0.0.دالة عند  0.644  -24

 0.0.دالة عند  0.723  -25

 المجاؿ الرابع )العقيقة(فقرات 
 0.0.دالة عند  0.603  -26

 0.0.دالة عند  0.621  -27

 0.0.دالة عند  0.682  -28

 0.0.دالة عند  0.761  -29

 0...دالة عند  0.515  -31

 المجاؿ الخامس )الوقؼ(فقرات 
 0.5.دالة عند  0.429  -31

 0.0.دالة عند  0.465  -32

 0.0.دالة عند  0.848  -33

 0.0.دالة عند  0.563  -34

 0.0.دالة عند  0.548  -35

 

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )5-35ر الجدولية عند درجة حرية )*
 0.463( = 0.01لة )( وعند مستوى دال 5-35ر الجدولية عند درجة حرية )**
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 ة إحصائيًا عند مستوى داللة دالّ  الفقراتِ  جميعَ  أفَّ  مف الجدوؿ السابؽِ  يتضحُ 
مف  ولمتحقؽِ  ؛مف االتساؽ الداخميّ  عاليةٍ  بدرجةٍ  يتمتعُ  االختبارَ  أفَّ  وىذا يؤكدُ ، (0.1.، 0.05)

كؿ  بيف درجةِ  رتباطِ اال بحساب معامبلتِ  الباحثةُ  قامتِ ، االختبار لمجاالتِ  الصدؽ البنائيّ 
. لبلختبار ةِ مجاؿ بالدرجة الكميّ  وكذلؾ كؿّ ، مجاؿ مف مجاالت االختبار والمجاالت األخرى

 . ذلؾ ( يوضحُ 4.4) والجدوؿُ 

 
 معامالت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار مع الدرجة الكمية: (4 .4جدوؿ )

 مستوى الداللة الدرجة الكمية المجاؿ

 0.01عند  دالة 0.648 الحج

 01 0دالة عند  0.682 العمرة

 0.01دالة عند  0.687 الدبائح

 0.01دالة عند  0.636 العقيقة

 0.01دالة عند  0.570 الوقؼ

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )2-30ر الجدولية عند درجة حرية )**

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )2-30ر الجدولية عند درجة حرية )**
 

 ةِ وبالدرجة الكميّ ، ببعضيا البعض ترتبطُ  المجاالتِ  جميعَ  أفَّ  ابؽِ السّ  مف الجدوؿِ  يتضحُ 
 وىذا يؤكدُ . (0.01عند مستوى داللة ) ةٍ إحصائيّ  )مجموع المجاالت( لبلختبار ارتباطًا ذو داللةٍ 

 . مف الصدؽ عاليةٍ  بدرجةٍ  يتمتعُ  االختبارَ  أفَّ 
 

  والتمييز لفقرات االختبار:ثانيًا: حساُب معامالِت الصعوبة 

 وتُقاُس معامبلت الصعوبة لمفقرة بالمعادلة التالية:
 

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعةالدنيا( –)عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا  = معامُؿ الصعوبة
   . %100 ×عدد أفراد إحدى المجموعتيف 
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 معامؿ التمييز والصعوبة لبنود اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية : (5 .4جدوؿ )

معامؿ  ـ
 تمييزال

معامؿ 
معامؿ  ـ الصعوبة

 تمييزال
معامؿ 
 الصعوبة

1.  0.4 0.5 2.  0.2 0.5 

3.  0.5 0.6 4.  0.4 0.5 

5.  0.2 0.6 6.  0.4 0.6 

7.  0.4 0.6 8.  0.5 0.7 

9.  0.5 0.7 10.  0.4 0.6 

11.  0.5 0.6 12.  0.4 0.6 

13.  0.5 0.6 14.  0.5 0.8 

15.  0.4 0.6 16.  0.4 0.6 

17.  0.5 0.8 18.  0.5 0.6 

19.  0.4 0.5 20.  0.5 0.5 

32.  0.5 0.6 22.  0.4 0.5 

34.  0.4 0.5 24.  0.5 0.6 

36.  0.5 0.6 26.  0.4 0.6 

38.  0.6 0.6 28.  0.5 0.5 

3:.  0.2 0.5 30.  0.4 0.5 

42.  0.5 0.6 32.  0.5 0.6 

44.  0.5 0.7 34.  0.6 0.6 

46.  0.2 0.5    

 أفَّ  جدَ وُ ، السيولة لفقرات االختبار معامبلتِ  حسابِ  وبعدَ ، (4.5مف الجدوؿ ) ويتضحُ   
( بمتوسط 0.2-0.8اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية تراوحت ما بيف ) لبنودِ  تمييزال معامبلتِ 
 ضمفَ  الخاصة باالختبار تقعُ  تمييزال معامبلتِ  النسبة أفَّ مف ىذه  ظُ بلحَ ويُ . (0.43مقداره )

 فقد تراوحت ما بيف، لفقرات االختبار الصعوبةِ  وبحساب معامبلتِ  . النطاؽ المقبوؿ
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 ةِ الخاصّ  الصعوبةِ  معامبلتِ  مف ىذه النسبة أفَّ  ظُ بلحَ ويُ . (0.57( بمتوسط مقداره )0.8-0.2)
حيث كانت في ، الفقرات مقبولةٌ  جميعَ  فَّ إوعميو ف. قبوؿضمف النطاؽ الم أيضاً  باالختبار تقعُ 

 . تمييزمف حيث الصعوبة وال المعقوؿِ  الحدِّ 
 ثالثًا: ثباُت االختبار: 

وُيقصُد بو مدى قياس االختبار لمسمة موضع القياس بشكؿ متسؽ في الظروؼ   
 . (131ص، ـ2000، )عبلـ. المتباينة أي أف يعطي االختبار نفس النتيجة عند إعادة التطبيؽ 

 وقامِت الباحثُة بحساب الثبات بالطرؽ التالية: 

 التجزئة النصفية:  -1

َـّ ، بقياس معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية الباحثةُ  قامتِ  ى األسئمة إل تجزئةُ  حيث ت
واألسئمة الزوجية ، واعتبرت األسئمة ذات األرقاـ الفردية ىي أسئمة النصؼ األوؿ، نصفيف
َـّ ، ة النصؼ الثانيىي أسئم ( SPSSحساب معامؿ االرتباط بيرسوف باالستعانة ببرنامج ) ث

، (0.8) ثـ عدؿ الطوؿ بمعادلة سبيرماف /براوف فأصبح مساوياً ، ((0.72 فكاف مساوياً 
 . مناسبٍ  بثباتٍ  يتمتعُ  االختبارَ  إلى أفَّ  مما يشيرُ 

 حساب معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:  -2

َـّ استخدمتِ  الباحثُة طريقًة أخرى لحساب معامِؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ فكاف مساويا  ث
مما يشيُر إلى أفَّ االختباَر يتمتُع ، (0.52وىي أعمى مف القيمِة المحايدِة وىي )، (0.85)

 . بثباٍت جّيد

 : إعداُد اختبار التفكير االستنباطّي:رابعاً 

ِة إلعداِد اختبار التفكير االستنباطّي المرتبط اتبعِت الباحثُة نفَس الخطواِت السابق  
باختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية والمعتِمد عمى وحدة الفقو المقررة عمى طالباِت الّصِؼ التاسِع 

وقامِت الباحثُة بتطبيؽ االختباريف معًا في نفس الوقت؛ وذلؾ الرتباطيما بنفس ، األساسيّ 
 . النتائجالمحتوى الدراسّي ولمحفاظ عمى ثبات 

 وقد اعتمدِت الباحثُة في بناء اختبار التفكير االستنباطّي عمى جدوؿ المواصفات التالي:
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 جدوؿ مواصفات اختبار التفكير االستنباطي(: 4.6جدوؿ )

 المجموع التقويـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفيـ التذكر مستوى اليدؼ

 7 0 0 1 2 2 2 %41الحج 

 3 0 0 0 1 1 1 %17العمرة 

 3 0 0 0 1 1 1 %17الذبائح 

 2 0 0 0 1 1 0 %8العقيقة 

 3 0 0 0 1 1 1 %17الوقؼ 

 18 0 0 1 6 6 5 المجموع

 

تحتوي أربعَة أنواٍع مف ، ( فقرة18وقامِت الباحثُة بإعداِد فقرات االختبار وعددىا )  
أفَّ وحدَة الفقِو مرتبطٌة بأسئمة خاّصة و ، كّميا ُمتعمقة بالقدرِة عمى التفكير االستنباطيّ ، األسئمةِ 

واالستنباط المنطقّي لمُحكـِ ، تحديِد الُحكـِ الشرعّي التي تُنمي لدى الطالباِت القدرَة عمى التفكير
 . الصحيح

ثـ قامِت الباحثُة بالتأكِد مف صدِؽ االختبار بعرضو عمى المحكميف مف أصحاِب   
َـّ تعديُؿ بعَض الفقرات بناء عمى آرائيـو . االختصاِص في الشريعة والفقِو اإلسبلميِّ  كما قامِت . ت

عمى  دّ عَ االختبار المُ  تطبيؽِ  عف طريؽِ الباحثُة بحساِب صدِؽ االتساؽ الداخمّي لفقرات االختبار 
َـّ ، ( طالبة36مف ) مكونةٍ  استطبلعيةٍ  نةٍ عيّ  ( Pearsonاالرتباط لبيرسوف ) معامؿَ  حسابُ  وت

وذلؾ باستخداـ البرنامج ، ة لبلختبارالكميّ  االختبار والدرجةِ  بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات
 :ذلؾ التالي يوضحُ  (4.7)   لجدوؿوا، (Spss) اإلحصائيّ 
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 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار: (4.7جدوؿ )

 

 

 0.361( = 0.5.( وعنذ مطتوى داللت )1-18ر الجذوليت عنذ درجت حريت )

 0.463( = 0.0.( وعنذ مطتوى داللت )1-18ر الجذوليت عنذ درجت حريت )

 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط ـ

 المجاؿ األوؿ )الحج(فقرات 

 0.0.دالةعنذ 0.517  00

 0.0.دالةعنذ 0.798  20

 0.0.دالةعنذ 0.591  30

 0.0.دالةعنذ 0.504  40

 0.0.دالةعنذ 0.478  50

 0.0.دالةعنذ 0.507  60

0.0.دالةعنذ 0.713  70

 0.0.دالةعنذ 0.611  80

 0.0.دالةعنذ 0.685  90

0.0.دالةعنذ 0.743  0.0

 0.0.دالةعنذ 0.828  000

 0.0.دالةعنذ 0.632  020

 0.0.دالةعنذ 0.485  030

 0.0.دالةعنذ0.564  040

 0.5.دالةعنذ 0.371  050

 0.0.دالةعنذ 0.701  060

0.0.دالةعنذ 0.388  070

 0.0.دالةعنذ 0.547  080
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، 0.5.ة إحصائيًا عند مستوى داللة )دالّ  الفقراتِ  جميعَ  أفَّ  السابؽِ  يتضح مف الجدوؿِ 
. مف االتساؽ الداخميّ  عاليةٍ  بدرجةٍ  تمتعُ ي االختبارَ  أفَّ  وىذا يؤكدُ ، (0.0.

كماقامِثالباحثةُبالتأكِذمنثباتاختبارالتفكيراالستنباطّيورلكباستخذام:

 ئُة النصفية:التجز -0

َـّ ، الثبات بطريقة التجزئة النصفية معامؿِ  بقياسِ  الباحثةُ  قامتِ  ى األسئمة إل تجزئةُ  حيث ت
واألسئمة الزوجية ىي ، ذات األرقاـ الفردية ىي أسئمة النصؼ األوؿ األسئمةُ  واعتبرتِ ، نصفيف

َـّ ، أسئمة النصؼ الثاني فكاف ، (SPSSامج )معامؿ االرتباط بيرسوف باالستعانة ببرن حسابُ  ث
إلى  مما يشيرُ ، (0.86) عدؿ الطوؿ بمعادلة سبيرماف /براوف فأصبح مساوياً  ثـّ ، (0.7) مساوياً 

 . مناسب بثباتٍ  يتمتعُ  االختبارَ  أفَّ 
 حساب معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: -2

َـّ استخدمِت الباحثُة طريقًة أخرى لحساب معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونبا فكاَف ، خث
مّما يشيُر إلى أفَّ االختباَر ، (0.52وىي أعمى مف القيمة المحايدة وىي )، (0.82مساويًا )

 . يتمتُع بثباٍت جّيد

عوبِة والتمييِز لكؿِّ فقرٍة مف فقرات اختبار  كما قامِت الباحثُة باستخراِج ُمعامبلِت الص 
 التفكير االستنباطّي بحسب الجدوؿ التالي:

 

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير االستنباطي :(4.8جدوؿ )

 معامؿ الصعوبة التمييزمعامؿ  ـ

2.  0.4 0.6 

3.  0.5 0.5 

4.  0.4 0.6 

5.  0.2 0.7 

6.  0.4 0.6 

7.  0.2 0.7 

8.  0.5 0.5 

9.  0.5 0.5 
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 معامؿ الصعوبة التمييزمعامؿ  ـ

:.  0.6 0.5 

21.  0.5 0.8 

22.  0.5 0.5 

23.  0.4 0.6 

24.  0.2 0.7 

25.  0.5 0.6 

26.  0.4 0.6 

27.  0.5 0.4 

28.  0.6 0.4 

29.  0.5 0.5 

ُوجَد أفَّ ، وبعد حساِب ُمعامبلِت التمييِز لفقراِت االختبار، (4.8ويتضُح مف الجدوؿ ) 
سط بمتو ، (0.20-0.80تراوحت ما بيف ) التفكير االستنباطيّ معامبلِت التمييِز لبنود اختبار 

ختبار تقُع ضمَف وُيبلَحُظ مف ىذه النسبة أفَّ معامبلِت السيولة الخاّصة باال. ((0.43 مقداره
 وبحساِب معامبلِت الصعوبِة لفقرات االختبار فقد تراوحت ما بيف . النطاؽ المقبوؿ

وُيبلحُظ مف ىذه النسبة أفَّ معامبلِت الصعوبة . ((0.57بمتوسط مقداره ، (0.80-0.20)
 . مقبولةوعميو فإفَّ جميَع فقراِت االختبار . الخاّصة باالختبار تقُع أيضًا ضمف النطاؽ المقبوؿ

 

 المعالجُة اإلحصائية:
( في إجراِء التحميبلِت SPSSاستخدمِت الباحثُة في ىذه الدراسة البرنامَج اإلحصائّي )

 اإلحصائيِة البلزمة لمدراسة وشممت:

 . المتوسطاِت الحسابية واالنحرافاِت المعيارية -0

 . معامَؿ ارتباِط بيرسوف؛ إليجاِد صدؽ االتساؽ الداخميّ  -2

 . اط سبيرماف براوف لمتجزئِة النصفية؛ إليجاِد معامؿ الثباتمعامَؿ ارتب -3

 . t – test independent sampleاختباَر  -4



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 الفصؿ الخامس   

 نتائج الدراسة 
 )مناقشتيا وتفسيرىا(
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 الخامُس  الفصؿ
 مناقشتيا وتفسيرىا(: ) نتائُج الدِّراسة

، قامِت الباحثُة في ىذا الفصِؿ بعرٍض تفصيمي  لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة
وذلؾ مف خبلؿ اإلجابِة عمى تساؤالِت الدراسِة والتحقؽ مف ، ذه النتائجإضافة إلى تفسير ى

 . فروضيا

 وتفسيره ونّصِو: مناقشِتِو سؤاِؿ األوؿ نتائُج ال
ىؿ توجُد فروٌؽ داّلٌة إحصائّيًا بيف مستوى طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في 

 اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية؟

قامِت الباحثُة بصياغة الفرض التالي: ال توجُد فروٌؽ داّلٌة  ،السؤاؿ ولئلجابِة عف
إحصائيًا بيف متوسط مستوى طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار اكتساب 

 . المفاىيـ الفقيية

، ولمتحقِؽ مف صحة ىذا الفرض؛ قامِت الباحثُة باستخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف
 لؾ:( يوضح ذ5.1والجدوُؿ )
 يبية اختبار "ت" لمكشؼ عف الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجر  نتائجُ : (5.1جدوؿ )

 الختبار المفاىيـ الفقييةفي التطبيؽ البعدي والضابطة 

 الداللة ت درجات الحرية االنحراؼ المعياري متوسط العدد المجموعة

 3.3 24.6 28 التجريبية
 دالة 2.8 52

 4.8 21.4 27 الضابطة

 

( عند درجات حرية 2.8بمغت )المحسوبة  "ت"  قيمةَ  أفَّ  السابؽمف الجدوؿ  يتضحُ 
عمى  يؤكدُ و ، األوؿصحة الفرض  يرفُض وىذا . (0.05)عند مستوى داللة  ةوىي دال، (52)

، اختباِر المفاىيـ الفقيية بيف المجموعة التجريبية والضابطة ي درجاتِ وجود فرؽ في متوسطَ 
 . بيبةولصالح التجر 



 

017 

وُتظيُر النتائُج تفوَؽ طالباِت المجموعة التجريبية في اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية 
حيث تعزي الباحثة ىذه النتيجة الستخداـ . نتيجًة لمبرنامج المقترح، عمى المجموعة الضابطة

ساب استراتيجيات تدريس متنوعة مناسبة ألنواع الذكاء المختمفة لدى الطالبات مما يسيؿ اكت
وىذه النتيجة متوافقة مع دراسة الشمري ، الطالبات لممفاىيـ الفقيية في الوحدة موضع الدراسة

في تحصيؿ  (2008ودراسة الجراجوة ) ، ة الحديثدفي االستيعاب المفاىيمي لما (2011)
( في 2011( في المغة العربية ، ودراسة الجوجو)2014أبوحمد) التربية اإلسبلمية، ودراسة

( في تحصيؿ المفاىيـ 2008نحو لدى الطالبات ضعيفات التحصيؿ، ودراسة عياد )تحصيؿ ال
التي  وغيرىا مف الدراسات( في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية، 2011عوض)التكنولوجية ، ودراسة 

حيث  ميما كاف نوعيا، تؤكد عمى دور النظرية في معالجة ضعؼ اكتساب الطمبة لممفاىيـ
 في تعزيز التعمـ الذاتي وبقاء أثر التعمـ لدى الطمبة. تساىـ األنشطة المتنوعة

 

 ونّصو: مناقشتو وتفسيره نتائُج السؤاؿ الثاني 
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف مستوى التفكير االستنباطّي لدى طالباِت المجموعة 

 التجريبية والضابطة في اختبار التفكير االستنباطّي؟

، الباحثُة باستخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف ىذا السؤاؿ؛ قامتِ  ولئلجابِة عف
 ( يوضُح ذلؾ:5.2والجدوُؿ)
 يبية اختبار "ت" لمكشؼ عف الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجر  تائجُ ن: (5.2جدوؿ )

 الختبار التفكير االستنباطيفي التطبيؽ البعدي والضابطة 

 الداللة ت ات الحريةدرج االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المجموعة

 2.3 12.3 28 التجريبية
 دالة 3.2 52

 3.6 9.6 27 الضابطة

وىي ، (52( عند درجات حرية )3.2بمغت )المحسوبة "ت"  قيمةَ  مف الجدوؿ  أفَّ  يتضحُ 
وجود فرؽ في عمى  يؤكدُ و ، الثانيالفرض  يعني رفضوىذا ، (0.05عند مستوى داللة ) ةدال

ولصالح ، التفكير االستنباطي بيف المجموعة التجريبية والضابطةاختبار متوسطي درجات 
  . التجربيبة
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عمى طالبات  (2010وتتفُؽ نتيجُة ىذا الفرض مع نتيجة دراسة كّؿ مف أبو شمالة )
في تنمية  (2015ودراسة عبابنة )، الصؼ الحادي عشر في تنمية التفكير االستنتاجي

( في التفكير 2010دراسة العنزي) ؾوكذل، طالباتاالستيعاب في مستوى االستنتاج لدى ال
( في تنمية التفكير االستداللي ، وكذلؾ دراسة بمجوف 2009االستنتاجي ، ودراسة العتيبي )

 (.1996( ودراسة خريشة وطبلفحة)2007)

األنشطَة التي استخدمتيا الباحثُة في عرض الوحدة المقررة موضع الدراسة كانت  حيث إفَ 
فوحدة الفقو غالبًا تزخُر ، ِر مف نوع االستنباط وىو جزء مف االستدالؿ المنطقيكيمثيرًة لمتف

فيذا يتطمُب معرفة الطالبة ، باألسئمة المتنوعِة حوَؿ تحديد الحكـِ الشرعّي لمحاالت المختمفة
حيث يرتكز معنى . بالقاعدة األساسّيِة التي يتـ  مف خبلليا استنباط الحكـ الشرعّي الصحيح

 باط عمى قياس صورة فرعية عمى القاعدة العامة األساسية.االستن

األنشطُة والتدريبات القائمة عمى مراعاة أنواِع الذكاء المتعدد لدى  وترى الباحثة أف
لدى الطالبات ،مما  واالستنباط الصحيح المنطقي في تعزيز القدرة عمى التفكير تساىـ الطالباِت 

عمـ بيذه الطريقة؛ حيث إف الطالبة عززت قدرتيا عمى الفيـ يكوف لو أبمغ األثر في بقاء أثر الت
والتفكير إلى أقصى درجة وىي الوصوؿ لمحكـ الشرعي الصحيح لمعبارات المقدمة ليا، مما 

  ينمي ثقتيا بنفسيا ويرفع مف رغبتيا في التعمـ ومدى احتفاظيا بتمؾ المعمومات.

ستخدمت ىذه النظرية لتنمية أنواٍع مختمفٍة وىذا يتفُؽ مع كثيٍر مف الدراسات السابقة التي ا
، ( في التفكير الناقد 2008والجراجوة ) (2014مد )مثؿ: دراسة أبو ح، مف التفكير لدى الطمبة

( في 2010ودراسة كبل مف العنزي وأبوشمالة )، في التفكير الرياضي (2011ودراسة الديب )
 . ( في التفكير االستداللي2009بي )( والعتي2007، ودراستي بمجوف )التفكير االستنتاجي 

مما سبؽ تستنتج الباحثة األثر العظيـ لتطبيؽ النظرية ميدانيًا ،حيث تساىـ في رفع 
مستوى التحصيؿ وتنمية ميارات الطمبة الدراسية والحياتية ،كما تعزز لدييـ أنواع مختمفة مف 

 التفكير بحسب نوع الذكاء المستيدؼ خبلؿ الحصص الدراسية.

ديد مدى فاعمية البرنامج المقترح، قامت الباحثة بالمعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ ولتح
 Black، وتـ حساب الفاعمية باستخداـ معادلة ببلؾ ميًا وبعديًا لممجموعة التجريبيةبقالبرنامج 

 الجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:لمكسب المعدؿ، و 
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المجموعة التجريبية بمقارنة التطبيقيف القبمي      فاعمية البرنامج المقترح لدى طالبات: (5.3جدوؿ ) 
 والبعدي الختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية

معامؿ الكسب  µ2 المتوسط القبمي المتوسط البعدي الموضوع
 المعدؿ لبالؾ

 1.46 0.921 1.550 3.77 الحج

 1.37 0.921 1.250 3.475 العمرة

 1.44 0.927 1.625 3.575 الذبائح والصيد

 1.46 0.879 1.175 3.175 عقيقةال

 1.43 0.922 1.500 3.750 الوقؼ

 

( أف البرنامج المقترح القائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة 5.3يتضح مف الجدوؿ) 
 يتصؼ بالفاعمية في معالجة ضعؼ اكتساب طالبات المجموعة التجريبية لممفاىيـ الفقيية.

وىو المدى الذي  1.2 <لتطبيؽ البعدي حيث جاءت قيـ الكسب المعدؿ لمطالبات في ا
 افاعمية البرامج التدريبية ، وتعزو الباحثة ذلؾ لعدة أسباب منيا:  Blackحدده ببلؾ

اعتماد البرنامج المقترح عمى أنواع الذكاءات المتعددة المتوفرة لدة الطالبات مما ساىـ  -1
 في فيـ أفضؿ لممادة الدراسية.

البات أثناء تطبيؽ الدراسة حيث كانت الطالبات محور تنوع األنشطة التي قامت بيا الط -2
العممية التعميمية مـ ساعد في إزالة الرتابة عف الموقؼ التعميمي، وشجع الطالبات عمى 

 المزيد مف التفاعؿ.

 مشاركة الطالبات في شرح وتطبيؽ الدروس كاف لو أثر بالغ في بقاء أثر التعمـ لدييف. -3
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 :الدراسة توصياتُ 
 ى نتائج ىذه الدراسة؛ فإفَّ الباحثَة ُتوصي بما يمي:بناًء عم

االىتماـ بإعداِد المعمميَف وتدريبيـ عمى استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس  -1
 . التربية اإلسبلمّية

فة؛ لتحقيِؽ تنويَع أساليبيـ بما يتناسُب مَع قدراِت وميوؿ الطمبة كالمراعاة المعمميف  حث -2
 . ضؿ مف خبلؿ الدورات التدريبية والجوالت اإلشرافيةنتائج تدريسّية أف

 . تعزيز فكرة تعددية الذكاء؛ لمنِع وصوؿ الطمبة الضعاؼ لمرحمة اإلحباِط والفشؿ الدراسيّ  -3
 . إعادة تنظيـ المقررات الدراسية خاّصة في مادة التربية اإلسبلميِة بما يتناسُب مع ىذه النظرية -4
ي لمنياج التربية اإلسبلمّية بحيث يراعي ذكاءات الطمبة إعادة النظر في المحتوى الحال  -5

 . المتنوعة
اىتماـ مشرفي التربية اإلسبلمّية أثناَء الزيارات الميدانية بتوجيو المعمميف لتطبيؽ نظرية   -6

 . الذكاءات المتعددة في إعداِد وتقديـ دروس التربية اإلسبلمّية في مختمؼ المراحؿ الدراسية
 

 :مقترحاُت الدراسة
 تقترُح الباحثُة إجراء الدراسات التالية:, في َضوِء ىذه الدراسة

، تطبيؽ نظرية الذكاءات المتعددة في مادة التربية اإلسبلمّية عمى فروعيا المختمفة -1
 . والعقيدة، والسيرة، كالحديث

 ولمباحث، الذكاءات المتعددة في مراحؿ تدريسيٍة أخرىنظرية أثر  إجراء دراسات لبياف -2
 . مختمفة دراسية

، إجراء دراساٍت حوَؿ إمكانيِة تنمية ميوؿ الطمبة تجاه التربية اإلسبلمية باستخداـ النظرية -3
 . خاّصة مع ضعؼ اتجاه طمبة الصؼ العاشر األساسّي لمتسجيؿ في الفرع الشرعي

إجراء دراسات حوؿ إمكانية استخداـ مقياس الذكاءات المتعددة في تصنيؼ الطمبة داخؿ  -4
بحيث يكوُف أصحاُب الذكاِء المتقارب في نفس ، راسية في المراحؿ المختمفةالفصوؿ الد

 . الفصؿ الدراسيّ 
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 المصادُر والمراجع

 المراجع العربية:أواًل: 

 .القرآُف الكريـ

 . . القاىرة: دار المعارؼلساف العربابف منظور، جماؿ الديف. )د. ت(. 

تراتيجية تدريسية قائمة عمى نظرية الذكاءات أثر استخداـ اسـ(. 2014أبو حمد، سيريف. )
المتعددة في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في محافظة نابمس في محتوى منياج 

جامعة  .(رسالة ماجستير غير منشورة) المغة العربية وفي تنمية ميارات التفكير الناقد لدييـ
 النجاح الوطنية، نابمس. 

استخداـ السرد التحميمي لمقصة القرآنية عمى تنمية التفكير  أثرـ(. 2010أبو شمالة، أماني. )
رسالة ماجستير ) االستنتاجي واالتجاه نحو تعمـ القصة لدى طالبات الصؼ الثاني عشر

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.غير منشورة

الذكاء العاطفي وعبلقتو بميارات مواجية الضغوط لدى طمبة ـ(. 2010األسطؿ، مصطفى. )
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشورة) التربية بجامعات غزةكميات 

أساليب التفكير والذكاءات المتعددة كمنبئات لمكفاءة الذاتية في  ـ(.2013اسماعيؿ، إبراىيـ.)
مجمة كمية التدريس لدى الطالبات المعممات في ضوء التخصص والتحصيؿ الدراسي. 

 . (1)82التربية بالمنصورة، 

مناىج التربية اإلسبلمية وأساليب ـ(. 2011) .اشتيوة، فوزي، وأبو رزؽ، ابتياؿ، عودة، محمد
 عّماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.  .1. طتدريسيا

ـ(. فاعمية أنشطة وأساليب تدريس القائمة عمى نظرية الذكاءات 2009األىدؿ، أسماء. )
التعمـ لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي المتعددة في تحسيف تحصيؿ الجغرافيا وبقاء أثر 

 .  242-192،(1)1مجمة جامعة أـ القرى لمعمـو التربوية والنفسية، بمحافظة جدة. 
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 دار طوؽ النجاة لمنشر.  .1. طصحيح البخاريـ(. 2002البخاري، محمد بف إسماعيؿ. )

قع التربوي تطبيقاتيا عمى الوا (. الذكاءات المتعددةـ2015، موالي مصطفى. )البرجاوي
موقع: ـ، ال2015يونيو  22 :ا. تاريخ االطبلعوالوظائؼ المستقبمية لي

(http://www.alukah.net/social/0/80937 ) 
العممي لدى  ؿالالتبادلي في تنمية ميارات االستدفاعمية التدريس ـ(. 2007بمجوف، كوثر. )

 (.رسالة ماجستير غير منشورة) ت المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعوديةتمميذا
 المممكة العربية السعودية.جامعة أـ القرى، 

القاىرة:  .1. طتنمية وتعميؽ :الذكاءات المتعددة والفيــ(. 2003جابر، جابر عبدالحميد. )
 دار الفكر العربي. 

ج قائـ عمى الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات فعالية برنامـ(. 2007جبريؿ، جبريؿ. )
أطروحة ) التحدث لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية مرتفعي ومنخفضي مفيوـ الذات المغوية

 جامعة األزىر، جميورية مصر العربية.  (.غير منشورة دكتوراه

التحصيؿ  أثر استراتيجية قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة فيـ(. 2007الجراجوة، عمر. )
رسالة ) والتفكير الناقد في مبحث التربية اإلسبلمية لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف

 .، األردفالجامعة األردنية(. ماجستير غير منشورة

عّماف: دار الفكر لمطباعة  .1ط تعميـ التفكير: مفاىيـ وتطبيقات.ـ(. 1999جرواف، فتحي. )
 والنشر والتوزيع. 

 اكتساب في المفاىيمية والخرائط التعمـ دورة أثرـ(. 2007. )الشممتيعمر، و ، زكي. الجبلد
 ـ،2015يوليو  25 :تاريخ االطبلع .الفقيية لممفاىيـ األساسي التاسع الصؼ طبلب

  (http://faculty.ksu.edu.sa) موقع:ال

 .3. طية اإلسبلمية: األسس النظرية واألساليب العمميةتدريس التربـ(. 2014الجبلد، ماجد. )
 عّماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. 

http://www.alukah.net/social/0/80937
http://faculty.ksu.edu.sa/
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خرائط المفاىيـ واألسموب المتمركز حوؿ المشكمة وأثرىما في ـ(. 2011الجنابي، طارؽ. )
عماف: دار صفاء لمنشر  .1. طتحصيؿ المفاىيـ اإلحيائية وتنمية حب االستطبلع العممي

 لتوزيع. وا

ـ(. فعالية تدريس النحو في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية 2011الجوجو، ألفت. )
مجمة بعض المفاىيـ النحوية لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ضعيفات التحصيؿ. 

 . 1422-1371 ،(1)13جامعة األزىر، 

لمفاىيـ الفقيية لدى طمبة ـ(. أثر استخداـ طريقة الوحدات في اكتساب ا2008الحبار، ندى. )
مجمة أبحاث كمية التربية قسـ التربية اإلسبلمية /كمية التربية االساسية/جامعة الموصؿ. 

 . 92-66 ،(4)7األساسية، 

تحميؿ محتوى منيج التربية الفنية لمصؼ األوؿ االبتدائي في ضوء ـ(. 2014الحربي، أماني. )
جامعة أـ القرى، المممكة  (.تير غير منشورةرسالة ماجس) استراتيجية الذكاءات المتعددة

 العربية السعودية. 

مجمة ـ(. الذكاء الوجداني االجتماعي وتطبيقاتو في السنة النبوية. 2015حركاتي، حكيـ. )
 . 164-143 ،(2)1الدراسات اإلسبلمية والفكر لمبحوث التربوية، 

غزة: دار الكتاب  .1ط. مدخؿ إلى نظرية الذكاءات المتعددةـ(. 2005حسيف، محمد. )
 الجامعي. 

غزة:  .2. طمحاضرات في طرائؽ وأساليب تدريس التربية اإلسبلميةـ(. 2010حمس، داود. )
 آفاؽ لمطباعة والنشر والتوزيع. 

مجمة الشريعة ـ(. الذكاءات المتعددة وتطبيقاتيا في السنة النبوية. 2013حماد، حمزة. )
 . 218-179 ،(94)28والدراسات اإلسبلمية، 

مايو  5 :. تاريخ االطبلعنظرية الذكاءات المتعددة (.2006) ، مساعد.والمحارب، فيد، الحميدة
  (http://faculty.ksu.edu.saموقع: )ـ، ال2015

http://faculty.ksu.edu.sa/
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دة فاعمية تطوير وحدة مف مقرر التاريخ في ضوء الذكاءات المتعدىػ(. 1430الخطيب، وفاء. )
عمى التحصيؿ الدراسي والتفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الثالث الثانوي بمدينة مكة 

 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.  (.أطروحة دكتوراة غير منشورة) المكرمة

عّماف: دار المناىج لمنشر  .1. طالذكاءات المتعددة برنامج تطبيقيـ(. 2011الخفاؼ، إيماف. )
  والتوزيع.

 .1. طاستراتيجيات حديثة في فف التدريسـ(. 2008الدليمي، طو، والياشمي، عبد الرحمف. )
 عّماف:  دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. 

أثر برنامج في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة عمى التحصيؿ ـ(. 2006الدمرداش، فضموف. )
جامعة  (.غير منشورة هأطروحة دكتورا) في النحو لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ

 الزقازيؽ، جميورية مصر العربية. 

ـ(. فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة عمى تنمية التحصيؿ 2011الديب، ماجد. )
مجمة والتفكير الرياضي وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب المرحمة األساسية بمحافظة غزة". 

 . 63-30 (،1)15جامعة األقصى، 

ـ(. أنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة المرحمة الثانوية بمديرية تربية 2013رياف، عادؿ. )
 . 234-193 (،1)17مجمة جامعة األقصى، الخميؿ في فمسطيف. 

ـ(. أثر استخداـ استراتيجية اليضبة في تدريس وحدة الفقو اإلسبلمي 2014الزعبي، إبراىيـ. )
مجمة دراسات العمـو فرؽ. عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في قصبة الم

 . 361-347 (،1)41التربوية، 

أثر نموذج فاف ىايؿ في تنمية ميارات التفكير اليندسي واالحتفاظ ـ(. 2003السنكري، بدر. )
الجامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة) بيا لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي بغزة

 . اإلسبلمية، غزة
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توى كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية في األردف في ـ(.تحميؿ مح2014الشبوؿ، أسماء.)
 .304-293 (،3)10المجمة األردنية في العمـو التربوية، ضوء نظرية الذكاءات. 

اإلسكندرية: دار  .1. طالمدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلميـ(. 2003الشرنباصي، رمضاف. )
 الجامعة الجديدة لمنشر. 

اىيـ الوقائية المتضمنة في محتوى منياج التربية اإلسبلمية المفـ(. 2010الشريؼ، محمد. )
الجامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة) لممرحمة الثانوية ومدى اكتساب الطمبة ليا

 اإلسبلمية، غزة. 

. فاعمية أنموذج تدريسي مقترح قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة )ـ2011الشمري، مستورة.)
اىيمي في مادة الحديث وبعض ىذه الذكاءات لدى طالبات في تنمية االستيعاب المف
 (.38)1المجمة التربوية، الصؼ الثاني المتوسط. 

األساليب النبوية لتنمية القيـ اإليمانية لدى الشباب المسمـ في ىػ(. 1428الشنقيطي، الطيب. )
العربية  جامعة أـ القرى، المممكة (.رسالة ماجستير غير منشورة) ضوء التحديات المعاصرة

 السعودية. 

أثر استخداـ كؿ مف الطريقة التاريخية والطريقة التقميدية في تنمية ـ(. 2006طبلفحة، حامد. )
رسالة ماجستير ) ميارات التفكير االستداللي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف

 جامعة اليرموؾ، األردف. (.غير منشورة

( في ضوء TEEN-MIDASالذكاءات المتعددة )تقنيف مقياس ـ(. 2009طوخي، ليمى. )
رسالة ) نظرية جاردنر عمى عينة مف طبلب وطالبات المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.  (.ماجستير غير منشورة

األمؿ إربد: دار  .1. طنموذج تصميـ تعميمي تدريس المفاىيـ:ـ(. 1993الطيطي، محمد. )
 . لمنشر والتوزيع
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ـ(. أثر استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية االستيعاب القرائي 2015عبابنة، إيماف. )
مجمة دراسات بالمستوى االستنتاجي لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في لواء بني كنانة. 

 . 600-587 (،2)42العمـو التربوية، 

فرجينيا: المعيد العالمي لمفكر  .1. طلفكر اإلسبلميتجديد اـ(. 1996عبد الحميد، محسف. )
 اإلسبلمي. 

التفكير: أنماطو ونظرياتو وأساليب تعميمو ـ(. 2012) .د الصاحب، منتيى، والعفوف، ناديةعب
 عّماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.  .1. طوتعممو

ثانوية مدى تضمف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الـ(. 2011عبدالعاؿ، أسمياف. )
رسالة ماجستير غير ) لموضوعات التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسبلمي ليا

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.منشورة

مدى تضمف مقررات التربية اإلسبلمية في المرحمة الثانوية ـ(. 2013عبدالعاؿ، سعاد. )
 (.ير منشورةرسالة ماجستير غ). لبلحتياجات النمائية لمطمبة وتصور مقترح إلثرائيا

 الجامعة اإلسبلمية، غزة. 

استراتيجيات تعمـ ميارات التفكير: بيف النظرية ـ(. 2009) .عبداليادي، نبيؿ، وعياد، وليد
 عّماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.  .1. طوالتطبيؽ

عّماف: دار  .1. طالدماغ والتعمـ والتفكيرـ(. 2005عبيدات، ذوقاف، وأبو السميد، سييمة. )
 و لمنشر والتوزيع. ديبون

فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير االستداللي لدى عينة ـ(. 2001العتيبي، خالد. )
جامعة الممؾ  (.رسالة ماجستير غير منشورة) مف طبلب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض

 سعود، المممكة العربية السعودية. 

ير االستداللي والتفكير االبتكاري وحؿ المشكبلت القدرة عمى التفكـ(. 2009العتيبي، ميا. )
وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ لدى عينة مف طالبات الصؼ السادس 
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جامعة أـ القرى، المممكة  (.أطروحة دكتوراة غير منشورة) االبتدائي بمدينة مكة المكرمة
 العربية السعودية. 

مجمة المنارة، ذاتي تطبيقات مف السنة النبوية. ـ(. الذكاء العاطفي ال2009عجيف، عمي. )
15(2،) 47-77 . 

عّماف:  .2. طالتدريس الصفي بالذكاوات المتعددةـ(. 2009) .عفانة، عزو، والخزندار، نائمة
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. 

وعبلقتيا  استراتيجيات التعمـ لمذكاوات المتعددةـ(. 2003، نائمة. )والخزندار، عزو، عفانة
يوليو  10 :اريخ االطبلعت ببعض المتغيرات لدى الطمبة المعمميف تخصص رياضيات بغزة.

  (http://www.gulfkids.com: )ـ، الموقع2015

ـ(. مستويات الذكاء المتعدد لدى طمبة مرحمة التعميـ 2004عفانة، عزو، والخزندار، نائمة. )
مجمة الجامعة ات والميوؿ نحوىا. األساسي بغزة وعبلقتيا بالتحصيؿ في الرياضي

 . 366-323 (،2)12اإلسبلمية، 

 القاىرة: دار الفكر العربي.  .1. طالقياس والتقويـ والنفسيـ(. 2000عبلـ، صبلح الديف. )

أساليب تدريس العموـ لمرحمة التعميـ ـ(. 2001عميمات، محمد، وأبو جبللة، صبحي. )
 شر والتوزيع. الكويت: مكتبة الفبلح لمن .1. طاألساسي

تأثير التدريس المباشر لميارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي   ـ(.2010العنزي، مشعؿ. )
في التحصيؿ والتفكير الناقد في مادة الدستور وحقوؽ اإلنساف لطمبة الصؼ الثاني عشر 

 جامعة الشرؽ األوسط، الكويت.  (.رسالة ماجستير غير منشورة) في دولة الكويت

فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة في  ـ(.2006ت، صباح.)العنيزا
)رسالة ماجستير غير  تحسيف ميارات القراءة والكتابة لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ

 .، عمافجامعة عماف العربية لمدراسات العميا منشورة(.
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ية عمى نظرية الذكاءات المتعددة ـ(. أثر استخداـ استراتيجية تدريس مبن2011عوض، أمؿ. )
مجمة دراسات العموـ في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي. 

 . 93-76 (،1)38التربوية، 

أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة عمى ـ(. 2008عّياد، منى. )
رسالة ) التعمـ لدى طالبات الصؼ السابع بغزة اكتساب المفاىيـ التكنولوجية وبقاء أثر

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.ماجستير غير منشورة

تنمية القيـ األخبلقية لدى طبلب المرحمة المتوسطة مف وجية نظر ىػ(. 1430العيسي، عمي. )
جامعة أـ القرى،  (.رسالة ماجستير غير منشورة) معممي التربية اإلسبلمية بمحافظة القنفذه

 المممكة العربية السعودية. 

عّماف:  .1. طالقدرات العقمية بيف الذكاء واإلبداعـ(. 2010غباري، ثائر، وأبو شعيرة، خالد. )
 مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع. 

أثر استخداـ استراتيجيات قائمة عمى الذكاءات المتعددة في ـ(. 2014الفراجي، ظاىر. )
 لمتوسط في مادة التربية اإلسبلمية في محافظة صبلح الديفتحصيؿ طمبة الصؼ الثالث ا

 عّماف.  (.رسالة ماجستير غير منشورة)

دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز القيـ اإلسبلمية لدى ـ(. 2010قشبلف، عبد الكريـ. )
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشورة) طبلبيـ في محافظات غزة

أثر إثراء محتوى التربية اإلسبلمية ببعض المفاىيـ األمنية في ـ(. 2012حمود. )الفي، م
الجامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة) اكتساب طمبة الصؼ الحادي عشر ليا

 اإلسبلمية، غزة. 

ضوء المستجدات  تقويـ مقررات الفقو في المرحمة الثانوية فيـ(. 2008المالكي، عدناف. )
جامعة أـ القرى، المممكة العربية  (.رسالة ماجستير غير منشورة) الفقيية المعاصرة

 . السعودية

عّماف: دار صفاء  .1. طتنمية وتدريس الذكاءات المتعددة لؤلطفاؿـ(. 2009مجيد، سوسف. )
 لمنشر والتوزيع. 
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أثر استخداـ مخططات المفاىيـ في تنمية التفكير الرياضي لدى طبلب ـ(. 2004مطر، نعيـ. )
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشورة) الثامف األساسي بغزة الصؼ

الممؾ  جامعة .مف خبلؿ خصائص النمو معاممة المراىقيفىػ(. 1429. )المقرف، عبدالمطيؼ
ـ، 2015أغسطس  23 :تاريخ االطبلع .فيد لمبتروؿ والمعادف، مركز التوجيو واإلرشاد

 (.du.sa/gs/amogren/files%5C115www.faculty.kfupm.eموقع: )ال

مستوى التفكير الرياضي وعبلقتو ببعض الذكاوات لدى طمبة الصؼ ـ(. 2007نجـ، ىاني. )
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشورة) الحادي عشر بغزة

درسة أصوؿ التربية اإلسبلمية وأساليبيا: في البيت والمـ(. 2001النحبلوي، عبد الرحمف. )
 بيروت: دار الفكر المعاصر.  .2. طوالمجتمع

عّماف: دار  .1. طالذكاء المتعدد في غرفة الصؼ: النظرية والتطبيؽـ(. 2007نوفؿ، محمد. )
 . المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة

 . بيروت: دار الجميؿ. الجامع الصحيحـ(. 2001النيسابوري، مسمـ بف الحجاج. )

 عّماف: دار الفكر.  .1. ططرائؽ تدريس التربية اإلسبلميةـ(. 2009ىندي، صالح ذياب. )

بة الميارات الحياتية وعبلقتيا بالذكاءات المتعددة لدى طمـ(. 2010وافي، عبدالرحمف. )
 . الجامعة اإلسبلمية، غزة (.رسالة ماجستير غير منشورة) المرحمة الثانوية في قطاع غزة

دخمي البيئي والجمالي في تطوير المفاىيـ اإلحيائية ـ(. أثر استخداـ م2012يونس، وفاء. )
مجمة التربية والعمـ، لطالبات الصؼ الرابع العممي وتنمية التفكير االستداللي لدييف. 

19(5،) 275-305. 

 

 

 





020 

  : المراجع األجنبية:ثانياً 
Campbell, B. (1991). Multiple intelligences in the classroom. Context 

Quarterly, 27, 12-15.  

Campbell,L. & Campbell,B. (1999). Teaching and learning through multiple 

intelligences. (2nd ed.). U. S. A: Allyn and Bacon.  

Denig, S. (2004). Multiple intelligences and learning styles: Two  

complementary dimensions. Teachers College Record, 106(1), 96–111.  

Gardner, H. (2003). Multiple intelligences after 20 years. paper presented at 

the American Educational Research Association,Chicago, Illinios.                                

Gardner, H. (2011). Leading Minds: An Anatomy of Leadership. New York: 

Basic Books.  

Gardner, H. (1983). Frames of mind. New York: basic books.  

Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed, Multiple  Intelligences For The 21 

st Century. New York: Basic books.    

Gardner, H. (2011). The Unschooled Mind:. How Children Think and How 

Schools Should Teach. New York: basic books.  

Gardner, H., & Hatch,T. (1989). Multiple intelligences go to school: 

educational implecation of the theory of multiple intelligences . 

Educational Researcher, 18(8), 4-10.  

Gen, R. (2000). Technology and Multiple Intelligences. Education At   

a Distance, 14(5), 4-9.  

Hanley,CH. (2002). Improving student interest and  achievement in social 

studies using multiple intelligences approach. Saint Xavier University: 

Illinois. USA.  

Howardgardner Website: Retrieved June 13, 2015, from:  

http://howardgardner0.files.wordpress.com.  

Perkins, D. (1995). Theories of intelligences. New York: Basic Books.  

Xie, J. & Lin, R. (2009). Research on multiple intelligences teaching and 

assasment. Asian journal of manegment and humanity sience, 14(2-3), 

106-124.  

http://howardgardner0.files.wordpress.com/




022 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحؽ
 

 





023 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ( 1الممحؽ رقـ )
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 اختبار التفكير االستنباطي( -) اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية
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 اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية
 

 المحتـر                            .................. ستاذ الدكتور:األ

 

تجري الباحثة إيماف عبداهلل تايو مف كمية التربية قسـ المناىج وطرائؽ التدريس في 
سبلمية دراسة بعنواف:"فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة في لجامعة اإلا

أجؿ  ومف، ساسي"نباطي لدى طالبات الصؼ التاسع األاكتساب المفاىيـ الفقيية والتفكير االست
 .اسةعداد اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية لتطبيقو عمى عينة الدر إىذه الدراسة قامت الباحثة ب

ونظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة واطبلع في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وما نأممو مف 
بداء راجية االطبلع و ـ ىذا االختبار فإني أضع بيف يديك، تعاونكـ في مجاؿ البحث العممي ا 

عممية لتحقيؽ اليدؼ الذي وضع ة الـ المقترحات المناسبة حوؿ السبلميكـ ومبلحظاتكـ وتقديأر 
ذ تقدر لكـ حجـ الوقت والجيد الذي ستبذلونو في تحكيـ فقرات االختبار مع إوالباحثة ، موأجمف 

 .الشكر والتقدير

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ
 الباحثة: إيماف عبداهلل تايو

 .................................    االسـ: 

 ............................  الدرجة العممية:

 ...................................   القسـ:

 ..............................   التخصص:

 ..............................سنوات الخبرة:

 .............................   مكاف العمؿ:
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 جابة الصحيحة مف بيف البدائؿ المعطاة:اختاري اإل

 المقصود بالحج ىو: -1
 فعاؿ مخصوصةأواؿ و قأداء لى مكة ألإالتوجو  -أ 

 التوجو لممدينة لمصبلة في المسجد النبوي -ب 

 شواطأالطواؼ حوؿ الكعبة سبعة  -ج 

 الوقوؼ بعرفة -د 

 :عدا ماجميع ما يمي مف شروط االستطاعة لمحج  -2
 الماؿ -أ 
 الصحة -ب 

 الطيارة -ج 
 األمف -د 

 أعماؿ الحج عمى الترتيب ىي: -3
 طواؼ الوداع -رمي الجمرات-السعي-الطواؼ-حراـاإل -أ 

 ذبح اليدي -رمي الجمرات-لطواؼا-السعي-حراـاإل -ب 
 رمي الجمرات – طواؼ الوداع-حراـاإل-السعي-الطواؼ -ج 
 ذبح اليدي – الطواؼ-السعي-رمي الجمرات-حراـاإل -د 

 :في فراد عف القرافيختمؼ اإل -4
 راف واجبفراد سنة والقِ اإل -أ 
 فراد يعني الحج فقطاإل -ب 
 راف ال يجب فيو اليديالقِ  -ج 

 فراد يتـ فيو الحج والعمرة معاً اإل -د 

 حراـ يقصد بو النية:اإل -5
 لمحج فقط -أ 

 محج والعمرةل -ب 

 لمعمرة فقط -ج 

  شيء مما سبؽ صحيحال -د 
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 الفرؽ بيف الركف والواجب في الحج: -6
 سيؿأداؤه صعب والواجب أالركف  -أ 

 ترؾ الركف يبطؿ الحج ولكف ترؾ الواجب ال يبطمو -ب 

 الواجب يجوز تركو متعمداً  -ج 

 الركف في مكة والواجب في المدينة -د 

:حكـ سفر المرأة ب -7  دوف محـر
 سنة -أ 

 حبلؿ -ب 

 حراـ -ج 

 مكروه -د 

 ساس في:قصة السيدةىاجر وابنيا اسماعيؿ ىي األ -8
 الطواؼ حوؿ الكعبة -أ 

 رمي الجمرات -ب 

 السعي بيف الصفا والمروة -ج 

 المبيت بمنى -د 

 عند أداء الصالة الرباعية في يـو عرفة عمى الحاج أف: -9
 يجمع بيف المغرب والعشاء -أ 

 يؤدي صبلتي الظير والعصر معاً  -ب 

 لظير والعصريجمع ويقصر ا -ج 

 يؤدي كؿ صبلة في وقتيا -د 

 :كبر ىويـو الحج األ  -10

 يـو عرفة -أ 

 يـو العيد -ب 

 يـو التروية -ج 

 التشريؽيـو  -د 
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 فاضة:سبب مبيت الحجاج بمنى بعد طواؼ اإل -11
 لموقوؼ بعرفة -أ 

 لرمي الجمرات -ب 

 حراـلمتحمؿ مف اإل -ج 

 ضحىلبلحتفاؿ بعيد األ -د 

 :الكيفية الصحيحة لمشوط الواحد مف السعي بيف الصفا والمروة -12
 يبدأ مف الصفا وينتيي بالمروة -أ 

 خرىألى الصفا مرة إلى المروة ثـ إمف الصفا  أيبد -ب 

 مف المروة وينتيي بالصفا أيبد -ج 

 ال شيء مما سبؽ صحيح -د 

 يسمى اليـو الثامف مف ذي الحجة: -13
 يـو عرفة -أ 

 يـو النحر -ب 

 يـو التروية -ج 

 المشعر الحراـ -د 

 :ف ذلؾإكؿ غيره برمي الجمرات ففوَّ  ذا كاف الحاج مريضاً إ -14
 غير جائز -أ 

 مكروه -ب 

 محـر -ج 

 جائز -د 

 كبر ىو:صغر والتحمؿ األ الفرؽ بيف التحمؿ األ -15
 يحدث كبلىما بالحمؽ والتقصير -أ 

 تباح كؿ المحظورات صغرفي التحمؿ األ -ب 

 معاشرة الزوجة يجوزكبر في التحمؿ األ -ج 

 ال شيء مما سبؽ صحيح -د 
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 ىي: العمرة -16
 زيارة المسجد الحراـ لمطواؼ والسعي -أ 

 الوقوؼ بعرفةال تتضمف  -ب 

 ي وقت مف العاـأتكوف في  -ج 

 صحيح كؿ ما سبؽ -د 

 عماؿ العمرة مرتبة كما يمي:أ -17
 و التقصيرأالحمؽ -حراـاإل-السعي-الطواؼ -أ 

 حراـاإل-السعي-الطواؼ-و التقصيرأالحمؽ  -ب 

 والتقصيرأالحمؽ -السعي-الطواؼ-حراـاإل -ج 

 الطواؼ-حراـاإل-والتقصيرأالحمؽ -السعي -د 

 ف فييما:فرض اهلل الحج والعمرة أل  -18
 نفاؽ الماؿإ كثرة -أ 

 التقيد وانعداـ الحرية -ب 

 تعميـ المسمميف الصبر -ج 

 ظيار الفروؽ بيف الناسإ -د 

 تالقي المسمميف كافة في الحج دليؿ عمى: -19
 مواليـأكثرة  -أ 

 توحد كممتيـ -ب 

 حبيـ لمسفر -ج 

 عددىـ قمة -د 

 الحج والعمرة: االتفاؽ بيف -20
 رمي الجمرات -أ 

 فاضةطواؼ اإل -ب 

 الوقوؼ بعرفة -ج 

 حراـاإل -د 
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 سالـ تقـو عمى:اإل التذكية لمذبح الشرعي في -21
 خنؽ الحيواف -أ 

 القتؿ غير الموذي -ب 

 عقر الحيواف الجريح -ج 

 داة حادةأذبح رقبة الحيواف ب -د 

 دركنا الموقوذة وفييا حياة:أذا إ -22
 كؿ منياأنذبحيا ون -أ 

 كميا بدوف ذبحأن -ب 

 كؿ منياأال ن -ج 

 فضؿأالعقر فييا  -د 

 نواع التذكية الثالثة:أالفرؽ بيف  -23
 بؿيكوف لمغنـ والعقر لئل النحر -أ 

 بؿ والذبح لمغنـقر لئلالع -ب 

 لمغنـ والعقر لمبقر النحر -ج 

 بؿوالنحر لئل الذبح لمغنـ -د 

 :توكؿ مف ذبيحال يجوز األ  -24
 الكتابيّ  -أ 

 ةأالمر  -ب 

 الوثني -ج 

 الطفؿ المميز -د 

 األكؿ مما أكؿ منو الحيواف المدرب عمى الصيد:ال يجوز  -25
 نو يصيد الحيواف بخنقوأل -أ 

 مسكو لنفسوأنو أل -ب 

 ف مدربو ترؾ التسميةأل -ج 

 كموأاد حيواف يحـر نو اصطأل -د 
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 سبب تشريع العقيقة: -26
 طعاـ الفقراءإ -أ 

 نفاؽ الماؿإ -ب 

 ظيار الفرح والسرورإ -ج 

 رفع الحسد عف المولود -د 

 يشترط في العقيقة: -27
 بموغ السف الشرعي -أ 

 ف تذبح في اليـو السابع لموالدةأ -ب 

 ف نطعـ منيا الفقراءأ -ج 

 ف تكوف بعد تسمية المولودأ -د 

 :ضحية في واحد مما يميتتفؽ العقيقة واأل -28
 بحيواف مريض كبلىما ال يجوز -أ 

 غنياء فقطالعقيقة فرض عمى األ -ب 

 كبلىما فرض عمى كؿ مسمـ -ج 

 العقيقة ليس ليا شروط -د 

 ف المولود:أذذاف في األ -29
 مكروه -أ 

 فرض -ب 

 سنة -ج 

 ال يجوز -د 

 توزع العقيقة عمى النحو التالي: -30
 صدقاء فقطىؿ واأللؤل -أ 

 صدقاء والفقراءىؿ واأللؤل -ب 

 صدقاء والفقراءغنياء واأللؤل -ج 

 ء مما سبؽ صحيح شيال -د 
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َن  في قولو تعالى "  -31 ْ ا ُُتِتُّ ًه ْاْ مِ َٰ حَُفُِق ْاْ ٱهأِبه َحَّته ُ  ف:أ( دليؿ عمى 92ؿ عمراف:آ) "هٌَ َتََال
 الوقؼ ال يجوز في المصالح العامة -أ 

 نو تبرع في الخيرالوقؼ سنة أل -ب 

 ال عمى العمـإالوقؼ مكروه  -ج 

 غنياءال في ماؿ األإالوقؼ اليكوف  -د 

 و يقصد بو:عمى السفي رالحج -32
 موالوأخذ أ -أ 

 التصدؽ عميو -ب 

 عطاؤه مف الزكاةإ -ج 

 منعو مف التصرؼ في الماؿ -د 

 :بسببال يجوز وقؼ الماؿ عمى الميو المحـر  -33
 المحـر ينشر المعاصي والذنوب ميوال -أ 

 ف يكوف قربة هلل تعالىأالوقؼ يجب  -ب 

 الوقؼ يكوف في المؤسسات العممية -ج 

 ف يضر الوقؼ بالمسمميفأال يجب  -د 

 :قؼحكاـ الو أمف  -34
 ال يجوز وقؼ السفيو -أ 

 يكوف في طمب العمـ -ب 

 ال يمكف التراجع عنو -ج 

 راضييكوف في الدور واأل -د 

 تعود منفعتو عمى: ريّ الوقؼ الذُ  -35
 ناء الميت الفقراءأب -أ 

 تطبيب الحيوانات -ب 

 غنياءاأل -ج 

 المرابطيف عمى الثغور -د 
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 اختبار التفكير االستنباطي
 

 المحتـر                            ..................ستاذ الدكتور:األ

 

ىج وطرائؽ التدريس في تجري الباحثة إيماف عبداهلل تايو مف كمية التربية قسـ المنا
سبلمية دراسة بعنواف:"فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة في الجامعة اإل

أجؿ  ومف، ساسي"األاكتساب المفاىيـ الفقيية والتفكير االستنباطي لدى طالبات الصؼ التاسع 
 .عداد اختبار التفكير االستنباطي لتطبيقو عمى عينة الدراسةإىذه الدراسة قامت الباحثة ب

ونظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة واطبلع في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وما نأممو مف 
بداء و فإني أضع بيف يديكـ ىذا االختبار راجية االطبلع ، تعاونكـ في مجاؿ البحث العممي ا 

عممية لتحقيؽ اليدؼ الذي وضع ة الـ المقترحات المناسبة حوؿ السبلميكـ ومبلحظاتكـ وتقديأر 
ذ تقدر لكـ حجـ الوقت والجيد الذي ستبذلونو في تحكيـ فقرات االختبار مع إوالباحثة ، جموأمف 

 .الشكر والتقدير

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ

 الباحثة: إيماف عبداهلل تايو

 .................................    سـ: اال

 ............................  الدرجة العممية:

 ...................................   القسـ:

 ..............................   التخصص:

 ..............................سنوات الخبرة:

 .............................   مكاف العمؿ:
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السؤاؿ األوؿ: مف النصوص القرآنية التالية استنبطي الحكـ الشرعي الصحيح الذي تدؿ 
 عميو:

ِ وَ  قاؿ تعالى:" -1 ِ َشبِيَل    لََعَ  َّلِله خََطاَع إَِِلُأ ٌِ ٱشأ ِج َي َيأ هاِس ِحزُّ ٱۡلأ  .(97") آؿ عمراف: ٱِل

 ...................................................................الحكـ ىو
 .:"الصبلة في مسجد قباء كعمرة") رواه الترمذي("قاؿ  -2

 ....................................................................الحكـ ىو
خُىأ ُحُري   قاؿ تعالى:" -3 ِ َيا ُديأ ُد ٱهأَبّ ُلىأ َصيأ ه وَُحّرَِم َعوَيأ  .(97") المائدة: ا

 ...................................................................الحكـ ىو

 .:"الغبلـ مرتيف بعقيقتو") رواه الترمذي والنسائي(قاؿ  -4

 ..................................................................الحكـ ىو

َن   قاؿ تعالى:" -5 ْ ا ُُتِتُّ ًه ْاْ مِ َٰ حَُفُِق أِبه َحَّته ْاْ ٱه ُ  .(92") آؿ عمراف: "هٌَ َتََال

 ......................................................................الحكـ ىو
 

 تأممي العبارات بدقة ثـ أكممي باستنباط حكـ شرعي مناسب: السؤاؿ الثاني:

 .........................إذف، وترؾ األركاف يبطؿ الحج، اإلحراـ مف الميقات ركف -1

فحكـ ، فإذا قاـ الحاج المريض باستئجار مف يطوؼ عنو، وسيولة يسراإلسبلـ ديف  -2
 .....................حجو

فحكـ ، استداف الشخص مااًل ليحج بوو ، إذا كانت االستطاعة المالية شرط لمحج -3
 .......................حجو

والتراجع عف الوقؼ ، الوقؼ تبرع في طرؽ الخير المختمفة فيعتبر صدقة جارية -4
................ 

 ................فمف ترؾ التسمية متعمدًا فحكـ ذبيحتو، التسمية عند الذبح واجبة -5
 .............. فمف عّؽ بعد شير، العقيقة سنة تكوف في اليـو السابع -6
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 السؤاؿ الثالث: ىاتي الدليؿ الشرعي المناسب لألحكاـ الشرعية المحددة فيما يمي:

 ......................................................... حكـ الوقوؼ بعرفة -1

 ...........................................................  حكـ أداء العمرة -2

 ............................................حكـ أكؿ الحيواف الذي مات حرقاً  -3

 .........................................................حكـ وقؼ األراضي -4
 

 السؤاؿ الرابع: ما الحكـ الشرعي المشترؾ بيف النصوص التالية:

ُلىأ  قولو تعالى:" -1 ٌَ َعوَيأ َصلأ مأ
َ

آ أ ًه ْاْ مِ ُ  .(4")المائدة: فَُُك

 .:"إذا أرسمت كمبؾ الُمعمَّـ فقتؿ فُكؿ")رواه البخاري(وقولو  -2

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

 .:" مف حج  هلل فمـ يرفث ولـ يفسؽ رجع كيوـ ولدتو أمو")رواه البخاري(قولو  -1

 .:"الحج المبرور ليس لو جزاء إال الجنة")رواه البخاري(وقولو  -2
        ........................................................................ 

 تشد الرحاؿ إال إلى ثبلثة مساجد مسجدي ىذا والمسجد الحراـ والمسجد :"القولو  -1
 .األقصى")رواه مسمـ(

 .:"ما بيف بيتي ومنبري روضة مف رياض الجنة")رواه البخاري(وقولو  -2

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

 
 
 
 
 





039 

 

 
 
 
 
 

 (3الممحؽ رقـ )

 وات الدراسة في صورتيا النيائيةأد 

 اختبار التفكير االستنباطي( -اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية)
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 األساسياختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية لمصؼ التاسع 
 عزيزتي الطالبة:

 اببيف يديؾ ىذا االختبار الذي يقيس مدى اكتسابؾ لممفاىيـ الفقيية الواردة في وحدة الفقو مف كت
( فقرة 35ويتكوف ىذا االختبار مف )، ـ2016-2015وؿ مف العاـ سبلمية المقرر لمفصؿ الدراسي األالتربية اإل

 .( صفحات6مف نوع اختيار مف متعدد موزعة في )

في  نو لف تستخدـ نتائج ىذا االختبارأمع العمـ ب، سئمة باىتماـ وتركيزجابة عف كافة األيرجى اإل
 .يىداؼ البحث العممأغير 

 تعميمات االختبار:

 .جابةإي سؤاؿ بدوف أالرجاء عدـ ترؾ  -1

 جابة بعد كتابة بياناتؾ التالية:جابتؾ الى مفتاح اإلإالرجاء نقؿ  -2

 ....................الشعبة:         ...................االسـ:

 د ج ب أ الرقـ د ج ب أ الرقـ
1-     19-     
2-     20-     
3-     21-     
4-     22-     
5-     23-     
6-     24-     
7-     25-     
8-     26-     
9-     27-     
10-     28-     
11-     29-     
12-     30-     
13-     31-     
14-     32-     
15-     33-     
16-     34-     
17-     35-     
18-          

 ايوإيماف ت: معممة المادة                                                              
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 جابة الصحيحة مف بيف البدائؿ المعطاة:اختاري اإل
 المقصود بركف الحج ىو: -1

 فعاؿ مخصوصةأقواؿ و أداء لى مكة ألإالتوجو  -أ 
 التوجو لممدينة لمصبلة في المسجد النبوي -ب 
 شواطأالطواؼ حوؿ الكعبة سبعة  -ج 

 الوقوؼ بعرفة -د 

 :عدا ماجميع ما يمي مف شروط االستطاعة لمحج  -2
 الماؿ -أ 

 الصحة -ب 

 الطيارة -ج 

 األمف -د 

 أعماؿ الحج عمى الترتيب ىي: -3
 رمي الجمرات-السعي-الطواؼ-حراـاإل -أ 
 رمي الجمرات-الطواؼ-السعي-حراـاإل -ب 

 طواؼ الوداع-حراـاإل-السعي-الطواؼ -ج 
 الطواؼ-السعي-رمي الجمرات-حراـاإل -د 

 أف: ف فيقرِ د عف الحج المُ فرِ يختمؼ الحج المُ  -4
 راف واجبفراد سنة والقِ اإل -أ 
 فراد يعني الحج فقطاإل -ب 
 راف ال يجب فيو اليديالقِ  -ج 

 فراد يتـ فيو الحج والعمرة معاً اإل -د 

 حراـ يقصد بو النية:اإل -5
 لمحج فقط -أ 

 لمطواؼ بالكعبة -ب 
 لمعمرة فقط -ج 

 لمحج والعمرة -د 
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 الفرؽ بيف الركف والواجب في الحج: -6
 سيؿأوالواجب  داؤه صعبأالركف  -أ 

 ترؾ الركف يبطؿ الحج ولكف ترؾ الواجب ال يبطمو -ب 

 الواجب يجوز تركو متعمداً  -ج 

 الركف في مكة والواجب في المدينة -د 

7- :  حكـ سفر المرأة بدوف محـر
 سنة -أ 

 حبلؿ -ب 

 حراـ -ج 

 مكروه -د 

 ساس في:ىاجر وابنيا اسماعيؿ )عمييما السالـ( ىي األ قصة السيدة -8
 الطواؼ حوؿ الكعبة -أ 

 رمي الجمرات -ب 

 ي بيف الصفا والمروةالسع -ج 

 المبيت بمنى -د 

 عند أداء الصالة الرباعية في يـو عرفة عمى الحاج أف: -9
 يجمع بيف المغرب والعشاء -أ 

 يؤدي صبلتي الظير والعصر معاً  -ب 

 يجمع ويقصر الظير والعصر -ج 

 يؤدي كؿ صبلة في وقتيا -د 

 :كبر ىويـو الحج األ  -10
 يـو عرفة -أ 

 يـو العيد -ب 

 يـو التروية -ج 

 ياـ التشريؽأمف  -د 
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 فاضة:ت الحجاج بمنى بعد طواؼ اإلسبب مبي -11
 لموقوؼ بعرفة -أ 

 لرمي الجمرات -ب 

 حراـلمتحمؿ مف اإل -ج 

 ضحىلبلحتفاؿ بعيد األ -د 

 الكيفية الصحيحة لمشوط الواحد مف السعي بيف الصفا والمروة: -12
 يبدأ مف الصفا وينتيي بالمروة -أ 

 خرىألى الصفا مرة إلى المروة ثـ إمف الصفا  أيبد -ب 

 فامف المروة وينتيي بالص أيبد -ج 

 مف الصفا وينتيي عند ماء زمـز أيبد -د 

 يسمى اليـو الثامف مف ذي الحجة: -13
 يـو عرفة -أ 

 يـو النحر -ب 

 يـو التروية -ج 

 المشعر الحراـ -د 

 ف ذلؾ:إكؿ غيره برمي الجمرات ففوَّ  ذا كاف الحاج مريضاً إ -14
 مباح -أ 

 مكروه -ب 

 محـر -ج 

 واجب -د 

 كبر ىو:صغر والتحمؿ األ الفرؽ بيف التحمؿ األ -15
 صيريحدث كبلىما بالحمؽ والتق -أ 

 تباح كؿ المحظورات صغرفي التحمؿ األ -ب 

 باح معاشرة الزوجةيكبر في التحمؿ األ -ج 

 صغر صيد البريباح في التحمؿ األ -د 
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 يقصد بالعمرة: -16
 زيارة المسجد الحراـ لمطواؼ والسعي -أ 

 عدـ الوقوؼ بعرفة -ب 

 ي وقت مف العاـأتكوف في  -ج 

 ج( صحيح-ب-ماجاء في )أ -د 

 عماؿ العمرة مرتبة كما يمي:أ -17
 و التقصيرأالحمؽ -حراـاإل-يالسع-الطواؼ -أ 

 حراـاإل-السعي-الطواؼ-و التقصيرأالحمؽ  -ب 

 والتقصيرأالحمؽ -السعي-الطواؼ-حراـاإل -ج 

 الطواؼ-حراـاإل-والتقصيرأالحمؽ -السعي -د 

 ف فييما:فرض اهلل الحج والعمرة أل  -18
 نفاؽ الماؿإ كثرة -أ 

 التقيد وانعداـ الحرية -ب 

 تعميـ المسمميف الصبر -ج 

 ظيار الفروؽ بيف الناسإ -د 

 القي المسمميف كافة في الحج دليؿ عمى:ت -19
 مواليـأكثرة  -أ 

 توحد كممتيـ -ب 

 حبيـ لمسفر -ج 

 كثرة عددىـ -د 

 يتفؽ الحج والعمرة في: -20
 رمي الجمرات -أ 

 فاضةطواؼ اإل -ب 

 الوقوؼ بعرفة -ج 

 حراـاإل -د 
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 سالـ تقـو عمى:التذكية لمذبح الشرعي في اإل -21
 خنؽ الحيواف -أ 

 القتؿ غير الموذي -ب 

 عقر الحيواف الجريح -ج 

 داة حادةأاف بذبح رقبة الحيو  -د 

 دركنا الموقوذة وفييا حياة:أذا إ -22
 كؿ منياأنذبحيا ون -أ 

 كميا بدوف ذبحأن -ب 

 كؿ منياأال ن -ج 

 فضؿأالعقر فييا  -د 

 نواع التذكية الثالثة:أالفرؽ بيف  -23
 بؿيكوف لمغنـ والعقر لئل النحر -أ 

 بؿ والذبح لمغنـالعقر لئل -ب 

 لمغنـ والعقر لمبقر النحر -ج 

 بؿوالنحر لئل الذبح لمغنـ -د 

 كؿ مف ذبيحة:أل ال يجوز ا -24
 الكتابيّ  -أ 

 ةأالمر  -ب 

 الوثني -ج 

 الطفؿ المميز -د 

 األكؿ مما أكؿ منو الحيواف المدرب عمى الصيد ال تجوز: -25
 نو يصيد الحيواف بخنقوأل -أ 

 مسكو لنفسوأنو أل -ب 

 ف مدربو ترؾ التسميةأل -ج 

 كموأنو اصطاد حيواف يحـر أل -د 





046 

 سبب تشريع العقيقة: -26
 طعاـ الفقراءإ -أ 

 نفاؽ الماؿإ -ب 

 رظيار الفرح والسرو إ -ج 

 رفع الحسد عف المولود -د 

 يشترط في العقيقة: -27
 بموغ السف الشرعي -أ 

 ف تذبح في اليـو السابع لموالدةأ -ب 

 ف نطعـ منيا الفقراءأ -ج 

 ف تكوف بعد تسمية المولودأ -د 

 ضحية في واحد مما يمي:تتفؽ العقيقة واأل -28
 بحيواف مريض كبلىما ال يجوز -أ 

 غنياء فقطالعقيقة فرض عمى األ -ب 

 كبلىما فرض عمى كؿ مسمـ -ج 

 لعقيقة ليس ليا شروطا -د 

 ف المولود:أذاف في ااأل -29
 مكروه -أ 

 فرض -ب 

 سنة -ج 

 مباح -د 

 توزع العقيقة عمى النحو التالي: -30
 صدقاء فقطىؿ واأللؤل -أ 

 صدقاء والفقراءىؿ واأللؤل -ب 

 صدقاء والفقراءغنياء واأللؤل -ج 

 لمفقراء والمساكيف فقط -د 
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ِ في قولو تعالى "  -31 ا ُُت ًه ْاْ مِ َٰ حَُفُِق ْاْ ٱهأِبه َحَّته ُ َن  هٌَ َتََال ْ  ف:أ( دليؿ عمى 92ؿ عمراف:آ)  "تُّ
 الوقؼ ال يجوز في المصالح العامة -أ 

 نو تبرع في الخيرالوقؼ سنة أل -ب 

 ال عمى العمـإالوقؼ مكروه  -ج 

 غنياءال في ماؿ األإالوقؼ اليكوف  -د 

 عمى السفيو يقصد بو: رالحج -32
 موالوأخذ أ -أ 

 موالو لمفقراءأتوزيع  -ب 

 عطاؤه مف الزكاةإ -ج 

 ؿمنعو مف التصرؼ في الما -د 

 ف:ال يجوز وقؼ الماؿ عمى الميو المحـر أل  -33
 الوقؼ يكوف عمى الفقراء فقط -أ 

 ف يكوف قربة هلل تعالىأالوقؼ يجب  -ب 

 الوقؼ يكوف في المؤسسات العممية -ج 

 ف يضر الوقؼ بالمسمميفأال يجب  -د 

 حكاـ الوقؼ العممية:أمف  -34
 ال يجوز وقؼ السفيو -أ 

 يكوف في طمب العمـ -ب 

 ال يمكف التراجع عنو -ج 

 راضير واأليكوف في الدو  -د 

 تعود منفعتو عمى: ريّ الوقؼ الذُ  -35
 ناء الميت الفقراءأا -أ 

 تطبيب الحيوانات -ب 

 غنياءاأل -ج 

 المرابطيف عمى الثغور -د 
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 اختبار التفكير االستنباطي
 عزيزتي الطالبة:

أجيبي عف األسئمة ، في ىذه الصفحات اختبار لمدى قدرتؾ عمى التفكير االستنباطي
المقررة في الكتاب المدرسي حيث جاءت فقرات  مف خبلؿ فيمؾ لموضوعات وحدة الفقو

 .االختبار مستمدة مف الشواىد القرآنية واألحاديث الواردة في الكتاب

عممًا بأف درجات االختبار ، بعد قراءتؾ لؤلسئمة بعناية يرجى اإلجابة عف كافة الفقرات
 .ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط

 تعميمات االختبار:

 .سؤاؿ بدوف إجابة الرجاء عدـ ترؾ أي -1

 . ة قدرتيا عمى التفكير االستنباطيال تمتفتي إلى زميمتؾ أثناء االختبار فمكؿ طالب -2

ذا أردت تغيير إجابتؾ عميؾ محو إجابتؾ  -3 يمنع وضع أي إشارات عمى ورقة اإلجابة وا 
 .األولى تماماً 

 ...............................الشعبة: .........................الرجاء كتابة االسـ: -4
 

 مع تمنياتي لكف بالتوفيؽ

                                              

 معممة المادة: إيماف تايو
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 السؤاؿ األوؿ: مف النصوص القرآنية التالية استنبطي الحكـ الشرعي الصحيح الذي تدؿ عميو:
ِ وَ  قاؿ تعالى:" -1 ٌِ  لََعَ  َّلِله ِج َي َيأ ِلهاِس ِحزُّ ٱۡلأ َطاَع إَِِلأُِ َشبِيَل    ٱ خَ  .(97") آؿ عمراف: ٱشأ

 ...................................................................الحكـ ىو

 .:"الصبلة في مسجد قباء كعمرة") رواه الترمذي(قاؿ  -2

 ....................................................................الحكـ ىو

ُري   تعالى:"قاؿ  -3 خُىأ ُح َيا ُديأ  ِ ٱهأَبّ ُد  ُلىأ َصيأ ّرَِم َعوَيأ ه وَُح  .(97") المائدة: ا

 ...................................................................الحكـ ىو

 .:"الغبلـ مرتيف بعقيقتو") رواه الترمذي والنسائي(قاؿ  -4

 ..................................................................الحكـ ىو

َن   قاؿ تعالى:" -5 ْ ا ُُتِتُّ ًه ْاْ مِ فُِق َٰ حَُ ٱهأِبه َحَّته ْاْ  ُ  .(92") آؿ عمراف: "هٌَ َتََال

 ......................................................................الحكـ ىو
 

 حكـ شرعي مناسب: تأممي العبارات بدقة ثـ أكممي باستنباط السؤاؿ الثاني:
 .........................إذف، وترؾ األركاف يبطؿ الحج، اإلحراـ مف الميقات ركف -1

فحكـ ، فإذا قاـ الحاج المريض باستئجار مف يطوؼ عنو، اإلسبلـ ديف يسروسيولة -2
 .....................حجو

 ......................حجو فحكـ، فإذا استداف الشخص مااًل ليحج بو، االستطاعة المالية شرط لمحج -3

 ................وحكـ التراجع عنو، الوقؼ تبرع في طرؽ الخيرفيو صدقة جارية -4

 ................فمف ترؾ التسمية متعمدًا فحكـ ذبيحتو، التسمية عند الذبح واجبة -5

 ..............فمف عّؽ بعد شير فحكـ عقيقتو، العقيقة سنة تكوف في اليـو السابع -6
 

 ؤاؿ الثالث: اكتبي الدليؿ الشرعي المناسب لألحكاـ الشرعية المحددة فيما يمي:الس
 .........................................................حكـ الوقوؼ بعرفة -1

 ...........................................................حكـ أداء العمرة -2

 ............................................حكـ أكؿ الحيواف الذي مات حرقاً  -3

 .........................................................حكـ وقؼ األراضي -4
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 السؤاؿ الرابع:استنبطي الحكـ الشرعي المشترؾ بيف النصوص التالية:

ُلىأ  قولو تعالى:" -1 ٌَ َعوَيأ َصلأ مأ
َ

آ أ ًه ْاْ مِ ُ  .(4")المائدة: فَُُك

 .ا أرسمت كمبؾ الُمعمَّـ فقتؿ فُكؿ")رواه البخاري(:"إذوقولو  -2

 ........................................................................: الحكـ

 

 .:" مف حج  هلل فمـ يرفث ولـ يفسؽ رجع كيوـ ولدتو أمو")رواه البخاري(قولو  -1

 .خاري(:"الحج المبرور ليس لو جزاء إال الجنة")رواه البوقولو  -2

 ........................................................................: الحكـ

 

:"ال تشد الرحاؿ إال إلى ثبلثة مساجد مسجدي ىذا والمسجد الحراـ والمسجد قولو  -1
 .األقصى")رواه مسمـ(

 .:"ما بيف بيتي ومنبري روضة مف رياض الجنة")رواه البخاري(وقولو  -2

 ........................................................................الحكـ: 
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 ( 4الممحؽ رقـ )

 أسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة
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 أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة

 مكاف العمؿ التخصص الدرجةالعممية االسـ ـ

ؽ تدريس التربية مناىج وطر  أستاذ دكتور شريؼ حماد 1
 االسبلمية

-جامعة القدس المفتوحة
 خانيونس

 غزة-الجامعةاالسبلمية المناىج ورؽ التدريس أستاذ دكتور محمد عسقوؿ 2

مناىج وطرؽ تدريس التربية  أستاذ مشارؾ أشرؼ بربخ 3
 اإلسبلمية

 خانيونس-جامعة األقصى

 غزة-بلميةالجامعة اإلس الفقو المقارف أستاذ مشارؾ ماىر السوسي 4

 غزة-الجامعة اإلسبلمية مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية أستاذ مشارؾ محمد زقوت 5

 غزة- الجامعة اإلسبلمية مناىج وتكنولوجيا التعميـ أستاذ مشارؾ محمود الرنتيسي 6

 غزة-الجامعة اإلسبلمية مناىج وتكنولوجيا التعميـ أستاذ مساعد أدىـ البعموجي 7

 غزة-الجامعة اإلسبلمية الفقو المقارف أستاذ مساعد بيدعاطؼ أبو ىر  8

-مشرؼ التربية اإلسبلمية تفسير وعمـو قرآف ماجستير أماؿ الفبلح 9
 مديرية شماؿ غزة

 معممة تربية إسبلمية تفسير وعمـو قرآف ماجستير فاطمة شمداف 10

 ةمعممة تربية إسبلمي الحديث الشريؼ وعمومو ماجستير نواؿ عبد ربو 11

 معممة تربية إسبلمية أصوؿ الديف بكالوريوس أحبلـ شاىيف 12

 معممة تربية إسبلمية أصوؿ ديف بكالوريوس سماح المقيد 13

 معممة تربية إسبلمية التربية اإلسبلمية بكالوريوس مناؿ حمادة 14

 معممة تربية إسبلمية الشريعة اإلسبلمية بكالوريوس نائمة رضواف 15
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 ( 5محؽ رقـ )الم

 عمـػػػؿ المػػيػدل
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 (             الصؼ: التاسع1المبحث: التربية االسالمية            الدرس: الحج والعمرة)

 عدد الحصص: ثالث حصص

 .تذكر قصة بناء الكعبة     .: تعدد الطالبة أركاف اإلسبلـالخبرات السابقة

 –مجسـ الكعبة  –فيديو لمناسؾ الحج  – LCDجياز العرض  –: السبورة الوسائؿ والمصادر
 .كتابة اليوميات – بطاقات بأعماؿ الحج

 

نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ االجراءات

توضح الطالبة المقصود بالحج 
 شرعاً 

 

 الذكاء المغوي

 مف خبلؿ المناقشة والحوار:

 .عرفي الحج لغة

 .ما المقصود بالحج اصطبلحاً 

 .عرفي الحج اصطبلحاً 

 تشرح شروط وجوب الحج
الذكاء 
 االجتماعي

 مف خبلؿ المعمـ البديؿ:

 .تشرح الطالبة شروط وجوب الحج

 متابعة صحة اإلجابة

لى أركاف إتصنؼ أعماؿ الحج 
 وسنف وواجبات

 

 

الذكاء 
 المنطقي

 مف خبلؿ المنظـ المتقدـ:

صنفي أعماؿ الحج إلى أركاف 
 .وسنف وواجبات

ىذه حددي حكـ ترؾ أي عمؿ مف 
 .األعماؿ

ما ىو تصنيؼ أعماؿ 
 الحج ؟

 تحدد مواقيت الحج زمانًا ومكاناً 

 

 

 يف الذكاء
المغوي 
 والبصري

ما ىي األشير التي فرض اهلل فييا 
 الحج؟

 .عممي: أشير الحج ثبلثة

مف خبلؿ النظر إلى الخريطة في 
 الكتاب المدرسي:

 .وضحي المواقيت المكانية لمحج

 حددي موعد الحج زمانًا؟

ما ىو مكاف اإلحراـ 
 المناسب لكؿ مف:

 ؟........أىؿ نجد :-

 ؟.......أىؿ العراؽ: -
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نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ االجراءات

 تفرؽ بيف أنواع اإلحراـ الثبلثة
الذكاء 
 المنطقي

ما ىو الفرؽ بيف اإلفراد والتمتع 
 والٍقراف؟

فرقي بيف أنواع اإلحراـ 
 .الثبلثة

 تفصؿ محظورات اإلحراـ
 

 الذكاء المغوي

لحاج عددي أىـ ما يجب عمى ا
 .تجنبو حاؿ إحرامو

يجب عمى المحـر أف 
..و.........و.....يراعي
....... 

كيؼ يمبي الحاج بالطريقة  ما ىي سنف التمبية في الحج؟ تعدد سنف التمبية
 الصحيحة؟

 تصؼ كيفية طواؼ القدـو

يف الذكاء
الحركي 
 والبصري

 مف خبلؿ العرض العممي:

تؤدي الطالبة طواؼ القدـو حوؿ 
كعبة الذي قامت الطالبات ال مجسـ

 .تصميموب

 .مبلحظة صحة األداء

تبيف الكيفية الصحيحة لمسعي 
 بيف الصفا والمروة

 

الذكاء 
 المنطقي

كيؼ يكوف السعي بيف الصفا 
 والمروة صحيحًا؟

ما ىي الكيفية الصحيحة 
 لمسعي؟

 تذكر أىمية الوقوؼ بعرفة
سنة اذكري دليبًل مف ال دلمي عمى أىمية الوقوؼ بعرفة

 .عمى أىمية يـو عرفة

 تبيف ما يفعمو الحاج في المزدلفة
 ما ىي أعماؿ الحاج في المزدلفة؟ الذكاء المغوي

 ما المقصود بجمع وقصر الصبلة؟

بيني ما يجب عمى الحاج 
 .القياـ بو في المزدلفة

تمخص أعماؿ الحج في يـو 
 العيد

يف الذكاء 
االجتماعي 
 والمنطقي

عات مف خبلؿ العمؿ في مجمو 
 رباعية:

 ما ىي أعماؿ يـو العيد؟

ما ىو الفرؽ بيف أنواع التحمؿ في 
 الحج؟

  كراسات  تصحيح
 الطالبات

تقارف بيف التحمؿ األصغر 
 واألكبر
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نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ االجراءات

تربط بيف رمي الجمرات وقصة 
 فداء إسماعيؿ عميو السبلـ

 الذكاء 
العاطفي 
 الوجداني

 :يمف خبلؿ السرد القصص

عيؿ تذكر المعممة قصة فداء إسما
 .عميو السبلـ

ماذا تستنتجيف مف ىذه 
 القصة؟

تعمؿ جعؿ طواؼ الوداع اخر 
 أعماؿ الحج

الذكاء 
 المنطقي

لماذا جعؿ طواؼ الوداع اخر ما 
 يقـو بو الحاج ؟

عممي: طواؼ الوداع ىو 
 .آخر مناسؾ الحج

 تمخص أعماؿ الحج اليومية

 

 

الذكاء 
الداخمي 
 الشخصي

ة تكمؼ المعممة الطالبات بمتابع
مناسؾ الحج يوميًا وكتابة أعماؿ 
الحج في كؿ يـو حيث يجب أف 
يتزامف عرض الدرس مع موسـ 

 الحج.

التقويـ الختامي: فرقي بيف أنواع 
 .الطواؼ الثبلثة

الواجب البيتي: ما الفرؽ بيف التحمؿ 
 .األصغر واألكبر؟

 متابعة المعممة

 .لمممخصات الكتابية

 

 

 

 .متابعة كراسات الطالبات

 أعماؿ الحج كاممة ؤديت

الذكاء 
 الحركي

تخصص المعممة حصة كاممة تقـو 
فيو باألداء العممي ألعماؿ الحج 
مرتبة مع الطالبات بعد قياميف 

باقي  جسيدبتجييز مجسـ لمكعبة وت
مناسؾ الحج بالوسائؿ المتاحة في 

 المدرسة.

 

مبلحظة المعممة لصحة 
 .أداء الطالبات لممناسؾ
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 : حصة واحدةعدد الحصص(      2: الحج والعمرة)الدرس         اإلسبلمية : التربيةالمبحث

 : تعرؼ الحج      تعدد شروط االستطاعةالخبرات السابقة

 .المعمـ البديؿ –العرض التمثيمي  -LCDعرض  -:السبورةالمصادر والوسائؿ

نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ االجراءات

 تعرؼ الطالبة العمرة

 
 لذكاء المغويا

 مف خبلؿ المناقشة والحوار:
 ما المقصود بالعمرة؟

 ماىو وقت العمرة الصحيح؟
دلمي عمى مشروعية العمرة في 

 .السنة النبوية

 ........العمرة ىي
 تؤدى العمرة .............

 تعدد أعماؿ العمرة
الذكاء 
 االجتماعي

 مف خبلؿ المعمـ البديؿ:
 عمرة.تقـو الطالبة بتعداد أعماؿ ال

ما ىي أعماؿ العمرة عمى 
 .الترتيب؟

بالشكؿ  أعماؿ العمرة تؤدي
 الصحيح

يف الذكاء 
 الحركي والبصري

مف خبلؿ التطبيؽ العممي تؤدي 
الطالبات مناسؾ العمرة بالطريقة 

 .الصحيحة

 
 .متابعة صحة األداء العممي

تبيف الحكمة مف مشروعية الحج 
 والعمرة

الذكاء 
 االجتماعي

  عمؿ ضمف مجموعات:مف خبلؿ ال
تفسر كؿ مجموعة مف الطالبات حكمة 

 معينة مف حكـ تشريع الحج والعمرة .

 
متابعة المعممة ألداء 

جاباتيف  .الطالبات وا 

 فرقي بيف أعماؿ الحج والعمرة. ما الفرؽ بيف أعماؿ الحج والعمرة؟. الذكاء المنطقي تقارف بيف الحج والعمرة

 ورةتوضح أجر زيارة المدينة المن

 
 الذكاء المغوي

ما ىي األماكف التي يستحب 
 زيارتيا في المدينة المنورة؟

 ما أجر الصبلة في المسجد النبوي؟
ىؿ زيارة المدينة المنورة جزء مف 

 أعماؿ الحج والعمرة؟.
 70ص 5التقويـ الختامي: س 

الواجب البيتي: أفرؽ بيف الحج 
 والعمرة مف حيث الوقت والحكـ.

 في: ما ىو أجر الصبلة
 المسجد النبوي -
 مسجد قباء -
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 : حصتافعدد الحصص: الذبائح والصيد         الدرس: التربية اإلسبلمية           المبحث

 : تعدد الطالبة مصادر التشريع اإلسبلمي        تذكر بعض األطعمة المحرمةالخبرات السابقة

أوراؽ  –لذبح الصحيحة والخطأ فيديو لبعض طرؽ ا -LCDجياز عرض  –: السبورة المصادر والوسائؿ
 .عمؿ

نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ اجراءات التنفيذ

 

 

 

 

تميز الطالبة األطعمة التي 
 حرمتيا الشريعة

 الذكاء الموسيقي

 
 
 
 

 الذكاء المغوي
 
 
 
 
 

 الذكاء المنطقي

أقـو بقراءة اآلية الواردة في 
بداية الدرس ثـ أطمب مف 

ءًا الطالبات القراءة بد
 بالمجيدات

مف خبلؿ المناقشة والحوار يتـ 
استنتاج أنواع األطعمة 

 المحرمة الواردة في اآلية:

 –بالنطيحة : ما المقصود
 الموقوذة؟ –المتردية 

 

أقـو بتدويف معاني ىذه 
 .الكممات عمى السبورة

ما ىي األطعمة التي جاء 
 تحريـ تناوليا في السنة النبوية؟

باحة ) األصؿ في األشياء اإل
إال ما ورد نص بتحريمو( ماذا 

 تفيميف مف ىذه القاعدة؟

ما حكـ أكؿ السمؾ؟ وما 
 الدليؿ عميو؟

 

 مبلحظة صحة قراءة اآلية
 
 

 

 مبلحظة صحة اإلجابات
 

 

تعدد األطعمة المحرمة في 
 .السنة
 

 

تبيف حكـ أكؿ السمؾ مع 
 .الدليؿ
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نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ اجراءات التنفيذ

الذكاء يف البصري  تعدد شروط الذابح وآلة الذبح
 قيالمنط و

مف خبلؿ عرض فيديو فيو 
 طرؽ ذبح مختمفة:

ما الشروط الواجب توفرىا 
 فيمف يذبح؟

ما شروط آلة الذبح 
 المستخدمة؟

 ماحكـ ذبيحة المجنوف؟
ىؿ يجوز أتذبح المرأة ولو 

 كانت غير مسممة؟

ما ىي شروط الذابح وآلة 
 الذبح؟

  تقارف بيف طرؽ التذكية الثبلث

 الذكاء الطبيعي

 ـ المتقدـ:مف خبلؿ المنظ

التذكية تكوف بثبلث طرؽ 
 .وضحي ذلؾ .

صنفي الحيوانات التالية حسب 
 -البقر -طريقة ذبحو) الجمؿ

 .الماعز(

ما ىو الفرؽ بيف أنواع التذكية 
 الثبلث؟

الحركي يف الذكاء  تطبؽ التذكية عممياً 
 والبصري

مف خبلؿ العرض العممي تطبؽ 
الطالبات طريقة الذبح الصحيحة 

 ت لمحيوانات.عمى مجسما

 .متابعة صحة التطبيؽ

توضح المقصود بالتذكية 
 االضطرارية

 

 الذكاء المنطقي

 ماذا نفعؿ لو:

وقعت دجاجة في بئر ولـ 
 نستطع اخراجيا؟

ىؿ يجوز األكؿ منيا إذا ماتت 
 ؟ لماذا؟

 .عددي حاالت جواز العقر

عرفي التذكية االضطرارية وما  
 ىي حاالت جوازىا؟
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نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ اجراءات التنفيذ

منيي فييا عف تبيف الحاالت ال
 الصيد

 الذكاء المغوي

 

 مف خبلؿ المناقشة:

ما ىي الحاالت التي ال يجوز 
 فييا الصيد؟

 ؟.متى يكوف الصيد محرماً 

  تعدد وسائؿ الصيد المشروعة

المغوي  يف الذكاء
 والمنطقي

ما ىي الوسائؿ التي يجوز 
 استخداميا في الصيد؟

تعرض المعممة  صورًا ألدوات 
قديما الصيد المستخدمة 

 –السياـ والرماح : وحديثا
 .الحيوانات المدربة –البنادؽ 

ما ىو حكـ الصيد بالمعراض 
 ؟ وما الدليؿ عميو؟

لماذا نيى النبي عف اكؿ 
الصيد الذي اصابو المعراض 

 بثقمو؟

 عددي أىـ الوسائؿ التي يجوز

 .استخداميا في الصيد

ما حكـ استخداـ المعراض 
 لمصيد؟

 

لحيوانات توضح حكـ استخداـ ا
 المدربة لمصيد

 

 الذكاء المنطقي

 ما الحكـ الشرعي لكؿ مف:

استخدـ شخص كمب غير 
 مدرب عمى الصيد؟

 أكؿ الكمب مف الصيد؟

ما ىو حكـ استخداـ الكبلب 
 في الصيد؟

  

 الذكاء االجتماعي

التقويـ الختامي: اإلجابة عمى 
 .ورقة العمؿ

سؤاؿ الحكـ الواجب البيتي: 
لكتاب مف ا 75الشرعي ص 

 .المدرسي

 .متابعة إجابات الطالبات

 

 .متابعة كراسات الطالبات
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 األىداؼ:

 عزيزتي الطالبة يتوقع منؾ بعد النتياء مف اإلجابة أف تكوني قادرة عمى:

 .ذكر األطعمة المحرمة في الكتاب والسنة -1

 توضيح طريقة التذكية الشرعية الصحيحة -2

 .الذبح والصيدتحديد الحكـ الشرعي الصحيح لحاالت  -3
 

 الرجاء إكماؿ العبارات بإجابة صحيحة حسبما ورد في الدرس:

 ............................و..................مف األطعمة المحرمة في القرآف الكريـ  -1

 ..........................و............................مف األطعمة المحرمة في السنة -2

 .................................................................يالتذكية الشرعية تعن -3

 ...............................و........................يجب في التذكية أف يتـ قطع  -4

 

 حددي الحكـ الشرعي الصحيح لكؿ مف:

 ...............................................دىس شخص غزااًل بسيارتو -1

 ..........................................................صيد بالمعراضال -2

 ........................................................سقط أرنب في بئر -3

 ..........................قطع شخص مجرى التنفس فقط لمحيواف عند ذبحو -4

 .................................أكؿ كمب الصيد مف الحيواف الذي اصطاده -5

 

 الذبائح والصيد

 ورقة عمؿ
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 : التاسعالصؼ           عقيقة وأحكاـ المولود: الالدرس: التربية االسبلمية            المبحث

 حصة واحدة: عدد الحصص

 تعرؼ الرزؽ      تعدد بعض نعـ اهلل تعالى عمى الناس: الخبرات السابقة

 .ديو يوضح سنف المولودفي –عرض تمثيمي  – LCDعرض  –السبورة : الوسائؿ والمصادر

 

نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ االجراءات

  تعرؼ الطالبة العقيقة

 

 الذكاء المغوي

 مف خبلؿ المناقشة والحوار:

 ما المقصود بالعقيقة؟

 ............العقيقة ىي :

تشرح الحكمة مف تشريع 
 العقيقة

 .عممي شرع اهلل العقيقة

دلمي عمى ذلؾ مف السنة 
 .لنبويةا

 لماذا شرع اهلل العقيقة ؟

ىؿ ىناؾ شروط محددة لمعقيقة  تبيف شروط العقيقة
 وضحي ذلؾ.يجب االلتزاـ بيا

 .عددي شروط العقيقة

مف خبلؿ العرض التمثيمي  الذكاء الحركي تقارف بيف العقيقة واألضحية
 .لمطالبات تتـ المقارنة

 .متابعة صحة األداء

 تحدد وقت ذبح العقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 الذكاء المنطقي

 

 

 

 

 متى يجب أف تذبح العقيقة؟

ما الحكـ الشرعي لشخص عؽ 
 عف ابنو بعد سنة؟

 

مف دراستؾ السابقة لموضوع 
الذبائح والصيد وضحي طريقة 

 .الذيح الصحيحة لمعقيقة

 

 .......وقت ذبح العقيقة ىو 

ما حكـ مف بمغ ولـ يعؽ عنو 
 .أىمو؟
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نوع الذكاء  األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ االجراءات

تبدي رأييا في السموكيات 
 الخطأعند الذبح

ما رأيؾ في مف ذبح العقيقة 
لحسد ولطخ الجدارف بدميا لمنع ا

 عف المولود؟؟

 .مبلحظة إجابات الطالبات

 مف خبلؿ عرض الفيديو: الذكاء البصري تعدد السنف المتعمقة بالمولود

استنتجي السنف المتعمقة 
 .بالمولود؟

 .مبلحظة صحة اإلجابات

  

 الذكاء المنطقي

امي: ما الحكـ التقويـ الخت
 الشرعي لكؿ مف :

 .مف سمى ابنتو عمى اسـ مغنية -

 .مف لـ يعؽ عف أوالده لفقره -

 .مف عؽ ووزع العقيقة لحماً  -

الواجب البيتي: عرفي العقيقة 
 .واذكري الحكمة مف تشريعيا
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 : حصتافعدد الحصص     : الوقؼ        الدرس : التربية اإلسبلمية         المبحث

 تذكر الطالبة قصة شراء أرض المسجد النبوي مف الغبلميف مف بني النجار  رات السابقة:الخب

 .المعمـ البديؿ – ورقة عمؿ  -LCDعرض  –: السبورة المصادر والوسائؿ

نوع الذكاء   األىداؼ
 المستيدؼ

 التقويـ االجراءات

 ار:مف خبلؿ المناقشة والحو  الذكاء المغوي تبيف الطالبة المقصود بالوقؼ
 ما ىو الوقؼ؟

 ماىو حكـ الوقؼ؟

 .عرفي الوقؼ
 

ماحكـ الوقؼ؟ وما الدليؿ 
 .عميو؟

 مف خبلؿ المعمـ البديؿ: الذكاء المنطقي تفرؽ بيف الوقؼ والصدقة
 تقارف الطالبة بيف الوقؼ والصدقة.

ما ىو الفرؽ بيف الوقؼ 
 .والصدقة؟

تدلؿ مف حياة الصحابة عمى 
 انتشار األوقاؼ

 
 
 
 لمغويالذكاء ا

 ما ىو أوؿ وقؼ في اإلسبلـ؟
ما النصيحة التي قدميا النبي 

 لعمربف الخطاب؟ 
 ماقصة وقؼ بئر روما ؟

اذكري مف حياة الصحابة 
الكراـ مايدؿ عمى التزاميـ 

 .بالوقؼ

 ماىي شروط صحة الوقؼ؟ تعدد شروط صحة الوقؼ
 ماالمقصود بالسفو؟

 كيؼ يتـ الحجر عمى السفيو؟

 قؼ:مف شروط صحة الو 
 ..................و..........

 ىؿ يجوز التراجع عف الوقؼ؟. الذكاء المنطقي توضح أحكاـ الوقؼ العممية
ماىي أنواع الماؿ التي يجوز 

 وقفيا؟
 كيؼ يكوف الوقؼ إضرارًا بالورثة؟.

 

يف الذكاء توضح أنواع الوقؼ
 االجتماعي
 والمنطقي

ذرّي : الوقؼ نوعاف
 .وضحي ذلؾ.وخيريّ 
يـ الختامي: اإلجابة عمى التقو 

 .ورقة العمؿ
 81ص  6الواجب البيتي:س

 ما ىي أنواع الوقؼ؟
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 األىداؼ: 

 تعرؼ الوقؼ-1
 تعدد شروط صحة الوقؼ -2
 توضح أحكاـ الوقؼ العممية-3

 

 السؤاؿ األوؿ: أكممي العبارات:

 .........................................المقصود بالوقؼ ىو -1
 ...............................يستطيع المسمـ أف يقؼ أرضًا -2

 

 :مف شروط صحة الوقؼ   السؤاؿ الثاني:

1-.................................... 
2-................................... 
3-.................................. 

 :السؤاؿ الثالث: ما الحكـ الشرعي لمحاالت التالية

 ...............................تراجع شخص عف األرض التي وقفيا-1

 ................أوقؼ شخص أرضًا  لبناء مسجد فقامت جية الوقؼ ببناء مدرسة-2

 .....................................أوقؼ شخص جميع أموالو لحرماف الورثة -3

 ورقة عمؿ 
 الوقؼ


