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 َوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا َ ْ َ َِ ِ َِّ ِّ َ َُ َ ُ ََّ َ ْ ْ َ َّ َ َِ َ َ َوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ُ َ ْ َ َِ ِ َِّ ِّ َ َُ َ ُ ََّ َ ْ ْ َ َّ َ َِ َ َ ُ
ٍقرة أعني ُ َّْ َ َ ٍقرة أعنيُ ُ َّْ َ َ ً واجعلنا للمتقني إماماُ َ ُِ َ ِ َِّ َْ ْ َ ْ ً واجعلنا للمتقني إماماَ َ ُِ َ ِ َِّ َْ ْ َ ْ َ11  
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  داءــــإه
  :إلى
روح من سار على هدي السماء ودعوة القران للعلم فكان المعلم األول للبـشرية               ³

  .حبيبنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى اهللا عليه وسلم
ربيتي والذي كانت دعواته دائمـاً      روح نبع الحنان الصافي الذي رباني وأحسن ت        ³

  . ترافقني جدي الغالي الحاج أبو داوود المزين رحمة اهللا تعالى عليه
روح مهجة قلبي التي ترعرعت في أحضانها جـدتي الغاليـة الحاجـة أم داوود                ³

  .المزين رحمة اهللا تعالى عليها
  .روح خالتي الحنونة أم هاني رحمة اهللا تعالى عليها ³
بأناملها لي  ر الحياة التي أسكنتني فؤادها، وضحت بكل شيء لتخط          جمال الوجود ونو   ³

  .الطاهرة مستقبالً مشرقاً أمي الحنونة األستاذة حليمة المزين أطال اهللا عمرها
الذين أطعموا الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ؛ فغيبتهم السجون األمريكية         ³

ة وأخص منهم خـالي الحبيـب        أعضاء مؤسسة األرض المقدسة لإلغاثة والتنمي     
  .األستاذ محمد المزين وأسال اهللا العظيم أن يفرج كربهم جميعاً

  .خالي العزيزين  الدكتور داوود واألستاذ محمود المزين حفظهما اهللا ³
اللواتي جمعتني بهن الحياة في مكانٍ واحد حبيبات قلبي خالتي أم أسـامة وآالء               ³

  . وإكراموأسماء وإسراء وأبرار وإيمان وآية
  .رائدة العلم ونبراس المعرفة الجامعة اإلسالمية العتيدة ³
  .فضائية طيور الجنة والعاملين فيها ³
  .حملة لواء العلم زمالئي المعلمين والمعلمات ³
   صديقاتي الكريمات ³
  . طالباتي الفضليات ³

  أهدي هذا اجلهد املتواضع
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الحمد هللا الذي من علينا بنعمة العلم على يد معلـم            ،  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات     
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديـه          البشرية األول حبيبنا وقدوتنا رسولنا محمد       

   .بإحسانٍ إلى يوم الدين

الحمد هللا الذي جعل العلم َأجَل الفضائل، وأشرف المزايا، وأعز ما يتحلى به اإلنسان، فهو               
مصدر أمجاد األمم، وعنوان سموها وتفوقها في الحياة، ورائدها إلى الـسعادة           أساس الحضارة، و  

  .األبدية، وشرف الدارين

ِوإذ تأذن ربكـم لـئن شـكرتم ألزيـدنكم ولـئن كفـرتم إن عـذايب  -:قال تعالى   : أما بعد  َ َّ َْ ْ َ ْ ُّ ََّ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ََ ََ ِ َِ َُ َّ َ ُِ َ َ ِوإذ تأذن ربكـم لـئن شـكرتم ألزيـدنكم ولـئن كفـرتم إن عـذايب َ َ َّ َْ ْ َ ْ ُّ ََّ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ََ ََ ِ َِ َُ َّ َ ُِ َ َ َ

ٌلشديد ِ َ ٌلشديدَ ِ َ َ D  ]7:سورة إبراهيم، آية[  

بي حمداً كثيراً طيباً مباركاً يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك على توفيقك لـي              أحمدك ر 
  .ومنحك إياي الصبر واالجتهاد إلتمام هذه الدراسة

    حدك ال شـريكال إله إال أنت و ،كلُّه األمر وإليك يرجع ،كلُّه ك الخيردوبي ،كلُّه فلك الحمد
  .لك في اآلخرة واألولى

ي هذا المقام أن أتوجه بِجل باقات الشكر والعرفان للمرأة التـي شـرفتني              فإنه  يسعدني ف   
 بأمومتها، والتي كانت أسطورة التضحيات في بذل كل الجهد والعطاء في رعـايتي ومـساندتي              

تشجيعي ألحقق ما أسمو إليه فبارك اهللا في والدتي الغالية صانعة ومربية األجيال علـى مـدار           و
  .ألستاذة حليمة المزين وجزاها عني خير الجزاءأربعة وثالثين عاماً ا

وإنه يطيب لي أن أشكر رجالً تعجز الكلمات عن وصفه، رجالً شجعني على حفظ القرآن               
الكريم وأنا نبتة صغيرة، وكان يشجعني ويدعو لي دوماً بإنجاز هذه الدراسة عندما يهاتفني مـن                

اهيم، فله مني الدعاء بأن يفرج اهللا كربه        سجنه في والية تكساس األمريكية خالي الحبيب أبي إبر        
  .ويحفظه بما حفظ به الذكر، وينصره بما نصر به الرسل

وأتقدم بالشكر الجزيل للجامعة اإلسالمية العتيدة وأخص بالذكر هنا عمادة الدراسات العليا            
  .وكلية التربية بالجامعة بكامل أعضائها

هذه الدراسة األستاذ الـدكتور محمـد   ومن عظيم الفخر واالعتزاز أن يكون مشرفي على      
أن يكون له الفـضل وحـسن المتابعـة وتقـديم           و عسقول أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني،     
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النصائح الثمينة التي ساهمت في إخراجها بهذه الصورة فله مني الـشكر والتقـدير والـدعاء أن       
   .يطيل اهللا عمره؛ ليحظى بعلمه وخبرته طلبة العلم

ى األستاذين الفاضلين أعضاء لجنة المناقشة الـدكتور حمـدان الـصوفي            وأقدم شكري إل  
  .والدكتور محمود الرنتيسي لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة فلهما مني كل التقدير واالحترام

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة فضائية طيور الجنة ممثلة باألستاذ خالـد مقـداد              
لمناقشة وأرسل الرجل الثاني في فضائية طيور الجنة لينالني الـشرف  الذي قبل دعوتي لحضور ا 

  .بحضور األستاذ إبراهيم السيالوي مناقشة دراستي

  .كما وأشكر السادة المحكمين ألدوات الدراسة على ما بذلوه من جهد في ذلك

وأوجه شكري وامتناني إلى إدارة مدرستي مدرسة عيد األغا األساسية وأعـضاء هيئتهـا            
تدريسية الكرام لما بذلوه معي من جهد ساهم في إنجاح تطبيـق هـذه الدراسـة علـى أرض                   ال

المدرسة الغراء، وأخص بالشكر في هذا المقام زميلتي المعلمة تهاني أبو مصطفى التي جـادت               
  .علي بمساعدتها الكريمة

ل كما ال أنسى أن أشكر موظفي المكتبة المركزية الذين مدوا لي يد العون فـي الحـصو                
على الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية التي كنت أحتاجها في دراستي وأخص بالذكر             

  .األستاذ كمال غراب وأدعو اهللا تعالى أن يبارك فيهم جميعاً

وأتقدم بعظيم  الشكر البنة خالي آالء المزين التي قدمت لي مساعدتها في التدقيق اللغـوي     
 فـرع   –ع التي كنت أحتاجها من مكتبـة الجامعـة اإلسـالمية            وتوفير الكتب والمراج  ، للدراسة
    .الجنوب

وأود أن أشكر ابنة خالتي المعلمة أسماء العثامنة التي ساعدتني في ترجمة ما يلزمني فـي       
  .هذه الدراسة

الدراسـة   و وال يفوتني في هذا المقام أن أشكر توأم روحي التي رافقتني في رحلة العلـم              
  .جستير صديقتي الغالية إيمان أبو عرامللحصول على درجة الما

وأخيراً أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من ساندني ولو بدعوة في ظهر الغيب إلنجـاز      
  .هذه الدراسة وأسال اهللا عز وجل أن يجزيهم الجزاء األوفى

نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح أَن ماهوعد رآخو` ]10:سورة يونس، آية[  
  الباحثة                                                                                            

  



   

 ه 
 

لَخَصمةاسرّالْد   
  

 أناشيد فضائية طيور الجنة في تنمية بعض  الدراسة الحالية إلى توظيفهدفت
  .ابع األساسيمفاهيم التربية اإلسالمية والميول نحوها لدى طالبات الصف الر

 تكونتوقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي وقد 
 من طالبات الصف الرابع األساسي في مدرسة عيد طالبة) 64 (من الدراسة عينة

:  وتكونت العينة من مجموعتين إحداهما، خان يونسمحافظةباألغا األساسية 
 ،طالبة) 32(ضابطة وعددها : ى واألخر،طالبة) 32(تجريبية وبلغ عددها 

 من صحة لتحقق أسئلة الدراسة وان لإلجابة ع الباحثة ثالث أدواتاستخدمتو
 مفاهيم  واختبار لقياس، اإلسالميةة التربيمقرر تحليل محتوى بطاقة : وهيهافرضيات

 اإلسالمية ة التربينحو الطالبات ميول ومقياس ،)قبلي بعدي( اإلسالمية تربيةال
 وقد .ض أناشيد فضائية طيور الجنة في تدريسها  قبل التجريب وبعده بعتوظيفو

 ،كانت الفروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية
 مفاهيم بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تنمية توظيفوفي هذا إشارة إلى أن 

 اإلسالمية من خالل تربية مفاهيم ال تدريسمن برك أي إيجابتأثير له المية اإلستربيةال
  .التقليدية الطريقة

 اإلسالمية ة التربينحو الطالبات ميول اإلحصائية لقياس النتائج أظهرتكما 
 وجود فروق ذات داللة تدريسها بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في توظيفو

قد كانت إحصائية لدى طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ول
 أحدثته الذي اإليجابي الوجداني األثر يوضح مما الفروق لصالح التطبيق البعدي،

 والميول نحوها لدى طالبات اإلسالمية التربية على أناشيد فضائية طيور الجنة بعض
  .الصف الرابع األساسي

 في  التعليميةوأوصت الباحثة بضرورة تفعيل دور األناشيد في العملية
 أداء تحسين إلى يؤدي ومعرفي وجدانيو إيجابي أثر ن لما لها م،سيةالمرحلة األسا

 .ة عامبصفة ةالطلب
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Abstract of the study 
 

The present study aimed to using some songs of the space of Birds of 
Paradise(Toyor AL Janna) in development of concepts of the Islamic 
education and trends towards them for the fourth grade students. 

The researcher followed the analytical descriptive method and 
experimental method. 

   The sample of the study consisted of 64 female students from the 
fourth grade in the school of Aid. Al. Agha Elementary school in Khan 
Yunis Governorate and the sample included two groups. The first group 
was experimental and the number of the students was 32 and other one was 
control of 32 students. The researcher used three tools to answer about the 
questions of the study and verify its hypotheses which were card of 
analysis of the content of curriculum of the Islamic education, a test to 
measure the concepts of the Islamic education ( prior and post ) and the 
measurement of the students trends towards the Islamic education and 
using some songs of the   space of  Birds of Paradise (Toyor AL Janna) in 
teaching before and after experimentation. The differences had statistical 
significance in the post- test in favour of the experimental group, and this 
indicates that using some songs of the space  of Birds of Paradise in the 
development of the concepts of the Islamic education has apositive impact 
which is great,  than teaching the concepts  of the Islamic education 
through the traditional method.The statistical results for measurement of 
students trends towards the Islamic education and using some songs of the 
space of Birds of Paradise in teaching showed that there were differences 
of statistical significance at  the students of the experimental group in the 
prior and post application and differences were for the post- application. 
And that illustrates the positive emotional effect which was a result of 
some songs of the space of Birds of Paradise on the    Islamic education 
and trends for the fourth grade students.                                    

The researcher recommended to necessity of activating  the role of the 
songs in the educational process in the elementary stage due to the 
cognitive, emotional and  positive impact which in turn leads to 
improvement of the performance of students in general.  
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   المحتوياتقـائمة
  

  

  الصفحةرقم  الموضوع

 أ اآلية

 ب  إهداء

 ج  وتقديرشكر

 هـ  باللغة العربيةالملخص

 و  باللغة االنجليزيةالملخص

 ز  المحتوياتقائمة

 ك  الجداولةقائم

 ل  المالحققائمة

   األوللـالفص
  ةـدراسـة الـخلفي

 2  الدراسةمقدمة

 6  الدراسةمشكلة

 6  الدراسةضوفر

 6  الدراسةأهداف

 7  الدراسةأهمية

 7  الدراسةحدود

 8  الدراسةمصطلحات

  انيـ الثلـالفص
 ريــار النظــ اإلط

 10  األناشيد:  األول المحور

 10 د لغةً واصطالحاً األناشيتعريف
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  الصفحةرقم  الموضوع

 11  األناشيدأهمية

 13  التدريس باستخدام األناشيد أهداف

 14  الدينيةاألناشيد

 14  فال تدريس األناشيد اإلسالمية لألطأهداف

 15  شعر وأناشيد األطفالخصائص

 16  اختيار أناشيد األطفالمعايير

 18  توظيف األناشيد في التدريسمعوقات

 19  اإلسالميةالتربية : الثانيالمحور

 19  التربيةمفهوم

 20  التربية اإلسالميةمفهوم

 21  المنهج التربوي اإلسالمي غايات

 21  التربية اإلسالميةخصائص

 23  التربية اإلسالمية أهداف

 25  منهاج التربية اإلسالمية في الوطن العربيواقع

 27 لدنيا في فلسطين مقرر التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية اواقع

 31  المفاهيم:  الثالثالمحور

 31  واصطالحاًلغة المفاهيم تعريف

 32  الديني المفهوم

 32  المفاهيم أهمية

 33  تكوين المفاهيم مراحل

 34 المفاهيم خصائص

 35  اإلسالمية المفاهيم خصائص
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  الصفحةرقم  الموضوع

 36  الصف الرابع األساسي فما فوقتالميذ النمائية لالخصائص

 37  تدريس المفاهيماليبأس

 44  ميولال:  الرابعالمحور

 44   لغة واصطالحاًميول التعريف

 45  المختلفة للميولاألنماط

 45 الميول خصائص

 46  التعليمية نحو ميول األطفالد الموادور

 47  المعلم في تنمية الميولدور

 49  المتبعة في الكشف عن الميولالطرق

 51  األطفالإعالم: خامس الالمحور

 51  التربوية لوسائل اإلعالماألهمية

 52  وسائل اإلعالمأنواع

 52  المقروءةوسائلال

 55  المرئية والمسموعةالوسائل

 55  التلفزيونمزايا

 56  استخدام التلفزيونعيوب

 58  طيور الجنة الفضائيةقناة

   الثالثالفصل
 ةـدراسات السابقـ ال

 67 المتعلقة بتوظيف األناشيد في التدريس الدراسات:ل األوالمحور

 74  األولالمحور ت دراساعلى التعقيب

 76  نحوهات واالتجاهااإلسالمية الدراسات المتعلقة بمفاهيم التربية : الثانيالمحور
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  الصفحةرقم  الموضوع

 82 ي المحور الثانت دراساعلى التعقيب

 84  على الدراسات السابقةالختامي التعقيب

   الرابعالفصل
  ةـالدراسراءات ـإج

 87  الدراسةمنهج

 88  الدراسةعينة

 88  الدراسةأدوات

 105  الدراسةخطوات

 106 اإلحصائية المعالجات

   الخامسالفصل
 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 117 توصيات الدراسة

 118 مقترحات الدراسة

 120  والمراجعالمصادر

 120  والمراجعالكتب

 126  الدوريات

 129  العلميةئلالرسا

 129  العلميةالمؤتمرات

 130  األجنبيةالمراجع

 131  المالحققائمة
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  لـجـداولقائمـة ا
  

 الصفحة عنوان الجدول الجدول رقم

 يوضح عدد الحصص األسبوعية للمواد الدراسية  والنسب المئويـة      )2-1 (جدول
 .لصفوف المرحلة األساسية الدنيا

29 
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  ةــالمقدم
 اإلسالم النسل من النعم التي تـبهج         هدف أصيل من أهداف الحياة الزوجية وقد عد        النسل  

ُاملال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات ﴿: الحياة وتحقق السعادة قال تعالى     ُ ُّ َ َُ َْ َِْ ِ َِّ َ َ َ ََ َ َْ ُ ْْ ِ َ ُاملال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات ُ ُ ُّ َ َُ َْ َِْ ِ َِّ َ َ َ ََ َ َْ ُ ْْ ِ َ َخري عند ُ ْ َِ ٌ َخري عند ْ ْ َِ ٌ ْ
ًربك ثوابا وخري أمال َ ْ ََ ٌ َ َ ً َ َِّ ًربك ثوابا وخري أمالَ َ ْ ََ ٌ َ َ ً َ َِّ   ].46: سورة الكهف آية [﴾´َ

 وذلـك مـن خـالل التنـشئة     ؛ بد من المحافظة على هذه النعمة حتى تبقى ثمرة يانعة      فال  
  .االجتماعية السليمة التي تساعد في بناء اإلنسان الصالح

كفه عن األعمال التي ال يقبلهـا      وعملية التنشئة االجتماعية تقوم على ضبط سلوك الفرد و        "  
المجتمع وتشجيعه على ما يرضاه منها، حتى يكون متوافقاً مع الثقافة التي يعيش فيها، فالـضبط                
االجتماعي الزم لحفظ الحياة االجتماعية، وضروري لبقاء اإلنسان، وطبيعة اإلنـسان ال تكـون              

المختلفة من عادات وتقاليـد وقـيم       بشرية صالحة للحياة االجتماعية، إال بخضوعها لقيود النظم         
وغير ذلك من الضوابط االجتماعية، التي تهذب النفس وتسمو بها، بذلك يعيش اإلنسان في سالم               

  )114: 2001،دياب(". مع غيره من الناس ويكتسب حبهم واحترامهم

 الغد واألمـل    ة وإشراق المستقبل وبسمة،  في مرحلة الطفولة هم األمل في الحاضر       واألبناء  
المرتجى لألمة، وهم حملة العلم الحديث ومشاعل النهضة والتقدم، وهم عمد المـستقبل والثـروة      

 لألمة، وبقدر العناية بهم ورعايتهم وتوفير سبل الحياة لهم بقدر التنبؤ بمستقبل             قيقيةاألساسية والح 
  .زاهر لألمة

م النصيب الواسـع     واالهتمام بها كان لها من اهتمام اإلسال       عايتها موضوع الطفولة ور   إن  
والحظ الوافر، وذلك ألن الطفل هو اللبنة األولى في البناء اإلسالمي، واألسرة هي الخلية األولى               

  .في المجتمع المسلم، فاألطفال هم القوة البشرية التي يعتمد عليها البناء الحضاري لإلسالم

ساس للمراحل التاليـة     الطفولة أهمية وخطورة بالغتين في حياة اإلنسان، فهي األ         ولمرحلة  
من عمره، وعليها تعتمد الشخصية الذاتية للفرد، ففيها تغرس المبادئ والمفاهيم والقـيم، ومنهـا               
يبدأ التشكل الحقيقي لالتجاهات المختلفة لألنماط البشرية، ومنها تبدأ مظـاهر التـشكل األولـى               

 واألمهـات أن يعـوا أهميـة     للزراعة واالستنبات لذلك البد لآلباءالصالحة األرض   فهي للحياة،
الدور المناط بهم لتربية األبناء وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم حتى يساهموا فـي إنـشاء                
جيل يحمل راية اإلسالم، يؤدي األمانة، يمضي بأحسن ما مضوا ويحقـق مـا لـم يـستطيعوا                  

ن تحقيق أمانيهـا    وعلى األمة تحمل المسؤولية في تمكينهم م      . ..هم األمل وبهم الرجاء   ...تحقيقه
  . التي أضاعتها في مسيرتها
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 لهـا   ،الثقافة الطفلية هي السبيل األمثل لخلق شخصية متميـزة         "أن) 36: 1999( نعمة   ويؤكد
  ". مسلحة بقيم فكرية وسلوكية وعاطفية معينة،حدودها الواضحة

ال يمكـن أن     أن المفاهيم السليمة تعد األساس األول لبناء المجتمعات الراقيـة حيـث              وبما     
 وتـساعد  ، فيهانةتستقيم حياة المجتمع دون تلك المنظومة التي تعد المفاهيم والمبادئ أول وأهم لب         

 في حياته حيث يتعود الطفل منذ مرحلة باكرة في حياتـه علـى              م وااللتزا النظامالفرد على تعلم    
نائنا منذ صغرهم وذلـك     االلتزام بالمفاهيم والمبادئ والعمل بها كان البد أن نغرسها في نفوس أب           

 مـن خـالل المقـررات     وأيضاً،من خالل األناشيد  التي يتم تقديمها لهم في فضائيات التلفزيون   
  .الدراسية

التلفزيون أقدر وسيلة إعالمية عرفها اإلنسان، ألنـه   ")153: 1998(  سعد الدين    ويعتبر  
ع والبصر، وهمـا مـن      يجمع بين الصورة والصوت، وبذلك يستطيع السيطرة على حاستي السم         

أهم الحواس وأشدها اتصاالً بما يجري في نفس اإلنسان من أفكار ومشاعر، وهو ينقـل الحـدث     
 وانفعاالت، وكـذلك ينقـل       معانٍ منإلى مشاهديه في أغلب األحيان وقت حدوثه، وينقله بما فيه           

لمـشاهد  المعلومات الجديدة داخلية أو خارجية بأسلوب سهل وجذاب، ويـساعد علـى معرفـة ا       
  ."محيطه، ومعرفة العالم من حوله

 إلـى قدرتـه   رجعوألن استخدام التلفزيون يعتبر وسيلة تعليمية جيدة لها جاذبية متميزة، ت "  
على عرض كل ما هو جديد وحديث، وهذا يثير الطالب المشاهد، لما في عنصر الحداثـة مـن                  

  )59-58: 2000 ،أبو معال(". بجذب االهتمام، أكثر من االعتماد على القديم الذي مله الطال

 التلفزيون يلعب دوراً في إكساب األطفال المفردات والمفاهيم والعبـارات        أن :إلى الباحثة   وتشير
 ويمكن األطفال من تعلم مهارات مختلفة ومتعددة كـالقراءة واللعـب            ،ويزيد من حصيلتها لديهم   

هـا مجتمعـه ويتعـرف علـى التـراث        واكتساب العادات والتقاليد والمبادئ والقيم التي يتميز ب       
  .االجتماعي وأنماط السلوك التي سيتخذها مثالً له

 ، أن الطفولة صانعة المستقبل احتل األطفال اهتماماً كبيراً من البـاحثين والمـسئولين             ولما  
ـ ": وقد سبقهم اإلسالم إلى تقرير هذا المبدأ التربوي فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                   ُلكُ

 كَمثَِل البهِيمة تُنْتَج البهِيمـةَ هـْل        مجِسانه أو ي  نَصرانه أو ي  هوِدانه ي َأبواه فَ طْرة على الف  ولَد ي دمولو
  )100: 2002، ما قيَل في َأوالَد المشْرِكين: باب، الجنائز: كتاب، البخاري("  فيها جدعاءرىتَ

  كبيـراً  يمانية من أهم أنواع التربية التي تؤثر في شخصية الطفل تـأثيراً            التربية اإل  وتعد       
 ذاتيـاً بـالخلق      في سلوكه وتصرفاته التزاماً     بالصفات الحميدة ملتزماً   متحلياً،فتجعله مياالً للخير  

  .الكريم
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لـذي   وا، الموجه إلى الطفل المسلم ، األطفال اإلسالمي هو التعبير الفني الهادف       أدب إن"         
 ويجـسد الـصورة الحقيقيـة لإلسـالم     ،ينبع عن التصور اإلسالمي للخالق عز وجل ومخلوقاته 

 سواء  ، عن مبادئ اإلسالم وشعائره وأخالقياته وإعالمه بطريقة تمتع األطفال         ويتحدث،والمسلمين
 علـى    ويشترط أن يحتـوي    ، مسموعاً أم مرئياً أم مقروءاً     ، تحريرياً أم شفهياً   ،أكان نثراً أم شعراً   

 نأ و ، وال تحوي األساطير والخرافات    ،معلومات صحيحة ال تتصادم مع مبادئ اإلسالم وتعاليمه       
عبـد   (". ميسورة الفهـم    ومعانٍ ، بألفاظ سهلة  ،تكون متناسبة مع مرحلة النمو التي يعيشها الطفل       

  )12: 1997، الفتاح

 وتقدمها بعـض الفـضائيات       األناشيد تعتبر من األدب اإلسالمي     أن :ى الباحثة إل  وتشير        
    لها فوائد جم ة،التلفزيونية وتوجد      يقدم من موضـوعات فـي       ا وكثير منها يعتبر أعظم فائدة مم 

الكتاب أو الصحيفة أو اإلذاعة، ذلك أن المشاهد يتعلم بسمعه وبصره، ويتعرف علـى المجتمـع               
األمور العلميـة الجميلـة     من خالل اتجاهاته ومبادئه وقواعده ومفاهيمه وقيمه إلى غير ذلك من            

  . هذه األناشيد البد أن تتضمن المفاهيم الصحيحة والميول السليمةاوحتى تؤتي ثماره

حيـث  ) 2008( عقد المؤتمر العلمي الرابع في القاهرة حول أدب األطفال واإلعـالم             وقد  
لمـصورة  بالتوسع في استخدام األنـشودة واألغنيـة والحكايـة ا   " مها مظلوم"طالبت فيه الباحثة  

 واستخدام الشعر وأسلوب تبسيط العلوم مـن  ،ومسرح العرائس في المرحلة ما قبل خمس سنوات  
  .خالل القصص وكذلك المغامرات حتى سن تسع سنوات لألطفال

في أدب  ..مؤتمر الفيوم الهوية واإلبداع   "تحت عنوان   ) 2009( مؤتمر آخر في الفيوم    وعقد  
 إبداعية راقية تكون وعاء لنشر الثقافـة الرفيعـة   كتابةي بطالب فيه األديب خليل الجيزاو  " الطفل

 المعرفة وجمع المعلومـات باسـتقاللية   إلىعند األطفال وتدفعهم إلي تأكيد الذات القلقة والمتلهفة    
 عن طريق إشباع حاجاتهم للمعرفة وتنمية هواياتهم وتوجيههـا التوجيـه            ىمحايدة ومهارات شت  

  . الكتابات اإلبداعية مجموعة من القيم واألفكار اإلنسانيةالسليم باإلضافة إلي تحميل هذه

 العديد من الدراسات السابقة على أهمية استخدام األناشيد في العمليـة التعليميـة              وتؤكد 
 استخدام أناشيد األطفال على تنمية مفردات       ر أث على للتعرف" 2011النحال  "حيث هدفت دراسة    

 وتوصـلت  الحكوميـة، ابع األساسي في مـدارس رفـح       اللغة االنجليزية لدى طالب الصف الر     
الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط درجـات اختبـار المفـردات لـصالح                 

 وهـدفت دراسـة     ، مما يؤكد فاعلية استخدام األناشـيد      ي التطبيق البعد  يالمجموعة التجريبية ف  
لتالميذ الصف الثالث األساسـي     النشيد الغنائي في تدريس مادة العلوم        توظيف إلى" 2011سلمي"

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة          وجود نتائج الدراسة ب   وخرجت ،بغزة
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 مادةالتجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست            
  . بطريقة النشيد الغنائيمالعلو

إلى أثر اسـتخدام نمـط التـدريب والممارسـة      " 2009ن مفلح وآخرو " دراسة   وهدفت        
المحوسب في اكتساب طلبة الصف األول لمهارة الجمع مقارنة مع أسلوب الموسيقي واألناشـيد              
والطريقة التقليدية  وخلصت النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أسلوب الموسـيقى              

 حمـد أ ودراسـة "2009 عبد الوهاب دراسة كدتهأ ما  وهذا،    واألناشيد مقارنة بالطريقة التقليدية   
2002".  

لها دور كبير فـي سـلوك        و ، خضم المنظومة التي تؤثر في سلوك األطفال المدرسة        وفي  
 والمدرسة هي حاضنة للطفل، ولها تأثير فعال ومباشر في تكوين شخـصيته، وصـياغة               ،الطلبة

الثانية ألنها تحتوي الطفـل مـدةً أطـول،    فكره، وتوضيح معالم سلوكه، وتعد المؤسسة التربوية   
 والمدرسة كفكرة ذات هدف معين، ونظام خاص، كان لها          ،وتتيح له فرصة الحصول على أقران     

  . في خدمة التعليم اإلسالمي إسهام بارز له مميزاته وخصائصه

عليها أن   تقدمها للطلبة هي أبرز عناصر العملية التربوية وكان لزاماً           ي المقررات الت  وإن       
  . على قدر من المفاهيم والميول اإلسالميةملتتش

ـ   ا إطار شكلأنه ي " أهمية مقرر التربية اإلسالمية في       وتكمن          التـي    الطلبـة  ة معقوالً لثقاف
 إذ تحدد هذه الثقافة معالم هـذه الشخـصيات وتوضـح    ،يحتاجونها لتكوين شخصياتهم اإلسالمية 

نها في تفكيرهم وتصرفاتهم كما تحدد قيمهم األساسية التي توجـه           القاعدة الفكرية التي ينطلقون م    
 ومجموعة األفكار واألحكام التي تنظم شئون حياتهم في جميع مجاالت الحيـاة وبـذلك               مسلوكه

تساعدهم على النمو المتكامل من جميع النواحي ألنها ثقافة شاملة لحياة اإلنسان الذي يعرف مـا                
  .)72: 2010 ،ريان وآخرون( "في الدنيا واآلخرة له السعادة ئويهييصلح شأنه 

 بما يكتسبونه مـن اتجاهـات توجـه         رتبط سلوكهم م  وألن،  أعيننا قرة أن أطفالنا هم     وبما  
 أمـر واجـب   ، فتربيتهم تربية صالحة وغرس المفاهيم والميول اإلسالمية في نفوسـهم      ،سلوكهم

  . بيدعو المسئولين إلى تشريبهم ذلك بشتى الوسائل واألسالي

 هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تدعو إلى غرس المفاهيم والميول اإلسالمية لـدى        ومن  
 قامت الباحثة  بتدريس طالبات الصف الرابع األساسي مقرر التربية           لكلذ ؛الطلبة وتنمية سلوكهم  

  بهـا المتـضمنة  الجنة كي تمثل المفاهيم والميول       بعض أناشيد فضائية طيور    بتوظيفاإلسالمية  
  .نموذجا يلتزم به الناشئة في حياتهم

  



  خلفية الدراسة 

6 
 

 الفصل األول

  : الدراسةمشكلة
  : تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتينأ يمكن

 والميـول  ة اإلسـالمي  التربية  م مفاهي تنمية  ي ف الجنة طيور ة فضائي أناشيد بعض توظيف أثر   ما
  األساسي؟ الرابع الصف طالبات لدى نحوها

  :سئلة الفرعية اآلتية الدراسة األمشكلة عن وينبثق

 مية؟ الصف الرابع األساسي في مقرر التربية اإلسال تنميتها لدى طالباتالمراد المفاهيم ما -1

 المراد توظيفها فـي تنميـة مفـاهيم التربيـة           لجنة المقدمة عبر فضائية طيور ا     األناشيد ما -2
  اإلسالمية والميول نحوها لدى طالبات الصف الرابع األساسي؟

 بين متوسط درجات طالبـات      )∝≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى داللة       توجد فروق    هل -3
 المفاهيم؟ اختبار الضابطة في موعةالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المج

 طالبـات  بين متوسط درجات     )∝≤0.05( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة         هل -4
 توظيـف  اإلسالمية و  ة التربي نحواس الميول   المجموعة التجريبية قبل التجريب وبعده في مقي      

 ؟بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تدريسها
  

  :  الدراسةفروض
 متوسط درجـات طالبـات      بين) ∝≤0.05(  ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة        -1

  . المفاهيماختبارالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في 

 طالبـات  درجـات  متوسط بين )∝≤0.05 (داللة مستوى عند إحصائياً دالة فروق توجد ال   -2
 توظيـف و اإلسالمية التربية نحو الميول مقياس في وبعده التجريب قبل التجريبية المجموعة

  .تدريسها يف ة الجنطيور فضائية أناشيد بعض
 

  : الدراسةأهداف
  :تية اآلاألهداف تحقيق إلى هذه الدراسة سعت

 المفاهيم المراد تنميتها لدى طالبات الصف الرابـع األساسـي فـي مقـرر التربيـة                 يدتحد -1
  .اإلسالمية

 بعض األناشيد المقدمة عبر فضائية طيور الجنة المراد توظيفها في تـدريس التربيـة               تحديد -2
  .اإلسالمية لتنمية المفاهيم والميول لدى طالبات الصف الرابع األساسي
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 تحصيل طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل طالبات         الفروقات بين متوسط   معرفة -3
 .المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم

 الفروقات بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية قبل التجريب وبعـده فـي         معرفة -4
 بعض أناشيد فـضائية طيـور الجنـة فـي           وتوظيفمقياس الميول نحو التربية اإلسالمية      

  .هاتدريس
  

  : الدراسةةأهمي
  : تكمن أهمية الدراسة في اآلتي

 في إنتاج األناشـيد      لألناشيد المقدمة تفيد هذه الدراسة القائمين على الفضائيات التلفزيونية         قد -1
  .التي تصقل المفاهيم والميول اإلسالمية لدى أبناء مجتمعاتهم

 المتضمنة للمفـاهيم     تساعد هذه الدراسة المعلمين وتوجه أنظارهم إلى االستعانة باألناشيد         قد -2
والميول اإلسالمية في تدريس الطلبة لمقرر التربية اإلسالمية حتى يتم غرس تلك المفـاهيم              

 . والميول في وجدان الطلبة أثناء عملية التدريس

 غنـاء  تسهم هذه الدراسة في توجيه نظر المسئولين القائمين علـى تخطـيط المنـاهج إل               قد -3
 لتعمل على تحسين    سالمية والميول اإل  لمفاهيما  تنمي تيشيد ال مقررات التربية اإلسالمية باألنا   

  . أداء الطلبة وضبط سلوكهم
  

  : الدراسةحدود
  : حدود الدراسة في اآلتيتتضمن

 اختارتها الباحثة بناء على مناسبتها للمفـاهيم المـراد          التي الجنة   ر أناشيد فضائية طيو   بعض -
 )5رقم(تنميتها ويمثلها ملحق

 ) 1رقم( المتمثلة في ملحق اإلسالميةدة من تحليل محتوى مقرر التربية  المستمالمفاهيم -

 أناشـيد  وتوظيف بعـض     اإلسالمية المتضمنة في مقياس ميول الطالبات نحو التربية         الميول -
 ) 11رقم( في تدريسها المتمثلة في ملحق فضائية طيور الجنة

 الرابع األساسـي وتـم      طالبة من طالبات الصف   ) 64(طبقت الدراسة على عينة مكونة من        -
تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية وضابطة في مدرسة عيد األغا األساسية للبنات بمحافظـة             

 .م2012 -2011خالل العام في الفصل الدراسي األول خان يونس 
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  : الدراسةمصطلحات
 :األناشيد -1

 جماعية أو فردية إلمتـاع      ى منظمة على وزن مخصوص وتؤد     لمضمون كلمات سهلة ا   هي
 . القيم اإلسالمية و بالعلم واآلدابدهميطفال وتزواأل

 : طيور الجنةفضائية -2

 محطة  فضائية توجه بثها لألطفال وتعرض األناشـيد والبـرامج التربويـة والعلميـة                هي
 . مراعية الفروق الفردية بينهمريةوالترفيهية المناسبة لخصائص نموهم ومستوياتهم العم

 : التربية اإلسالميةمفاهيم -3

 أو رموز لفظية تدل على معلومات أو أفكار مجردة ألشياء أو خبـرات معينـة       ترا عبا هي
  .ذات خصائص مشتركة في مقرر التربية اإلسالمية

 : الميول -4

 بعـض  توظيـف  عـن    الناتجة ة اإلسالمي التربية أو السلبية نحو     اإليجابية الطالبات   استجابة
 ..تدريسها في ة طيور الجنفضائية أناشيد

 : اإلسالميةالتربية مقرر -5

 لطلبـة التعلـيم مـن الـصف األول          تقدم مجموعة من الموضوعات مجتمعة في كتاب        هو
األساسي إلى الصف الثاني عشر ويهدف لغرس العقيدة واآلداب واألخالق والقيم اإلسـالمية       

 .في نفوس المتعلمين إليجاد الشخصية المسلمة الصالحة

 : الرابع األساسيالصف -6

ألساسية الدنيا في المدارس الحكومية وتتراوح أعمار الطلبة فيـه           صفوف المرحلة ا   أحد هو
سنوات ويشتركون في خصائص نمائية واحدة مع وجود فـروق فرديـة            ) 10 -9(ما بين   

 .بينهم
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   الثانيالفصل
  ــــــري النظاإلطـــــــار

  اإلسالمية في تنمية مفاهيم التربية األناشيد توظيف
  

  األناشيد :  األولالمحور ³

  تربية اإلسالمية  ال:  الثانيالمحور ³

  المفاهيم:  الثالثالمحور ³

 الميول:  الرابعالمحور ³

 وقناةإعالم األطفال   :  الخامس المحور ³
  طيور الجنة الفضائية
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   األولالمحور
  األناشيد

 الرائعة والجديـدة    يبسال التعليم من خالل األناشيد اإلسالمية التعليمية أحد األ         أسلوب يعد
 بـسرعة  سـلوب  األا المعلومة من خـالل هـذ     صيل حيث يتم تو   ؛التي يحبها الكثير من األطفال    

  وتكون مرحلة االستيعاب لتلك المعلومات الجديدة سهلة وواضحة        ، ورائع طلألطفال وبشكل مبس ، 
 حيث أصبح هنـاك  ؛ استخدام األناشيد التعليمية ليصل إلى الكثير من المراحل الدراسية      عوقد توس 

  ذلـك األسـلوب هـو      ويعد، من األناشيد التي تعمل على شرح المناهج الخاصة باألطفال         يرالكث
  . ويفضلونه عن غيره من األساليبل حيث يجذب جميع األطفا؛ لهماألنسب

  :األناشيد لغة) 421: 2000( عرف ابن منظوروقد

 ونـشْدانا  ،نشد الضالة ينشدها نشدة:  سيدة ابن، عنها لتأ الضالة إذا ناديت وس    نَشدتُ: نشد
 وكـذلك   ، والنشيد رفع الصوت   ،نشدتها إذا عرفتها  :  ويقال أيضاً  ، عرفها نشدهاأ و ،طلبها وعرفها 

  . ومن هذا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت،يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشداً
  

 تنـشد   ،ن والغناء قطع مختارة قابلة للتلحي   :"أنها) 154: 2011( عيد اصطالحاً    وعرفها
 ومن خصائصها التكرار    ، وروح الجماعة  ، وتتميز باإليقاع الموسيقي المؤثر    ،في شتى المناسبات  

  أجزاءهافي بعض 
 عبارة عن أشعار غنائيـة جـاءت علـى البحـور            ) :"9: 2005( سلوت أنها    وتعتقد

إنـشادها  الشعرية القصيرة أو المجزوءة سهلة تضم بعض التكرارات المحببة لألطفـال يـسهل              
  ."ويكون معناها في مستوى فهم الطفل ويلبي حاجاته

  

 وفـي   ،قطع شعرية سهلة في طريقة نظمهـا      " : بأنها) 45: 1999( العناني   وعرفتها
  ." وتصلح لتؤدى جماعياً أو فردياً،مضامينها تنظم على وزن مخصوص

  

فـي  كلمات غنائية تراعي خصائص لغة الطفـل        ": أنها) 300: 1994( إبراهيم   وترى
 كمـا  ،المرحلة العمرية التي يمر بها وتتناول اهتماماته وحاجاته الخاصة وخبراتـه فـي البيئـة       

  ."وترتبط بإيماءات يدوية وإشارات تصاحب الكالم مما يسهل فهم األطفال لمعانيها

  :وتجمل الباحثة من خالل التعريفات السابقة لألناشيد ما يأتي

  . لألطفال بصورة تنغيمية األناشيد عبارة عن شعر يتم تقديمهأن -1
 . األناشيد يغلب على كلماتها طابع التكرارأن -2
  . يتناسب مع الفئة التي يقدم لهاص األناشيد ذات وزن مخصوأن -3
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  :  أهمية األناشيد
 ؛ وتعتبر ذات أهمية كبيـرة     ، األناشيد تخاطب الوجدان، وتثير في النفس الفن والجمال        إن

 وهي من األساليب التعليمية التـي تنمـي       ،نفوس األطفال حيث تمتاز بعناصر شائقة ومحببة إلى       
 لهذا كان من الحزم أن تتجه رياض األطفال والمدارس االبتدائيـة  ؛اإلحساس الديني لدى األطفال   

 ، وتـزوديهم بالمعلومـات والمعـارف الـصائبة        ،إلى تكوين االتجاهات اإلسالمية عند األطفال     
 ووجدانهم الفطري باألناشـيد     ،ارة عاطفتهم الدينية   وذلك عن طريق إث    ؛وتدريبهم على ممارستها  

  .والمشاهد التمثيلية والقصص
  

  :أهمية األناشيد بالنسبة لألطفال في نقاط) 26-23: 1994( شحاتة ويذكر

 ثروة لغوية تنمي حصيلة التالميذ وتساعدهم على اكتساب اللغـة العربيـة الـسليمة      فيها .1
  .د من فهم الفصحىوإجادة التعبير كما تسمو بأسلوبهم وتزي

 . التالميذ على تجويد النطق وإخراج الحروف من مخارجها السليمةتساعد .2

 . أثر قوي في إكساب الطفل الصفات النبيلة والمثل العلياذات .3

 . وجودة اإللقاء، وتمثيل المعنياء تدريبهم على حسن األد .4

 .  الطفل كيفية استعمال صوته منغماًتعلم .5

 :األناشيد هميةأ التي تكشف عن تيةالنقاط اآل) 96 -:89 1990( قناوي وتضيف

 . لإلقناع والترفيه وجلب السرور للطفللة تكون وسيقد األناشيد .1

 . للتعبير عن انفعاالت الطفلوسيلة تكون وقد .2

 . وسيلة للسمو بالذوق األدبي للطفل .3

 . وسيلة لالرتقاء بلغة الطفل .4

  . لنمو وتكوين االتجاهات والقيموسيلة .5
  

 :األناشيد هميةأ  التي تظهرتيةآلالنقاط ا) 199-198: 1996(ديدي  الحويورد

 وتوجيههم نحو الـسلوك     ،ليومية األطفال اآلداب العامة التي يحتاجونها في حياتهم ا        تعليم •
  .اإلنساني المهذب

 لحفزهم على المـشاركة فـي   ؛ األطفال إلى المخاطر المحيطة باألمة والتنبيه إليها       توجيه •
  . المنتظرة منهمبالمسئولية وتهيئتهم للقيام ،ي الدفاع عن األمة مستقبالًاتخاذ دور فاعل ف
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  .  العلم والتحصيل إلى نفوس األطفالتحبيب •

  . المساعدة في بناء شخصيات ونفسيات األطفال بناء سليماً وسوياً •

  . إثراء تجارب وخبرات األطفال الحياتية ومساعدتهم في التعرف على عالمهم •

 وتوجيههم نحو اختيار ما يصلح مـن        ، الكتشاف العالم من حولهم    ؛طفال تفكير األ  زيحفت •
 .   تجارب اآلخرين

  :أن األغاني واألناشيد تستخدم كمصدر للتعلم في ) 140-139: 2005(بو ختلة  أوتعتبر

  الحفظ - 1

 .التهيئة - 2

 .تنشيط الطلبة وتحريك أجواء التعلم - 3

 .أن تستخدم للتقويممكانية إ - 4

 .ة للطلبةتنمية المهارات اللغوي - 5

 .توصيل معلومات ومفاهيم معينة للطلبة - 6

 .لمساهمة في تعديل سلوكيات معينةا - 7

  .تنمية المواهب لدى الطلبة -8
  

  :تيتينآلا األناشيد في التعلم في النقطتين أهمية) 24: (2009تشين  و تشينويلخص

  . دافعية التعلم لدى الطلبة مما يؤدى إلى زيادة أدائهم في التعلمتزيد -1

  . على االستماع واإلبداعلطلبةة ا قدرتطور -2
  

 لمـا   ؛ يغلب على أغاني وأناشيد األطفـال      أن الجانب التعليمي  "  الدين حسين  كمال ذكريو
 لـى  اعتمـاداً ع   ، في العملية التربوية والتعليمية    فيها من إمتاع وترفيه للطفل يوظفا في المساعدة       

تربوية التـي تـؤدي فيهـا األغـاني         عشق الطفل للغناء واإليقاع، وتنوع المجاالت التعليمية وال       
واألناشيد، فهناك مجاالت السلوكيات، والمفاهيم الرياضية، والعلمية، واالجتماعيـة، والوطنيـة،           
والدينية، وشتى جوانب المعرفة التي تهم الطفل، وترتبط بخبراته، وبجانـب الطـابع التعليمـي               

 الحال تـشكل أبـسط   هذا، وفي والتربوي لهذه األغاني، إال أن معظمها يصاغ في قالب قصصي    
 واألفكـار   بسيطة،  يصاغ في حبكة   ، والموقف بسيط  ، والشخصيات بها بسيطة   ،صوأقصر القص 

                                                    .  )103: 2010 ،المشرفي( "بسيطة يمكن للطفل إدراكها بسهولة
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 :  التدريس باستخدام األناشيدأهداف

 مراحل العمر المبكـرة     في وهم   األطفالاشيد من أهم الفنون التي يستجيب لها         األن تعتبر
وألنهم يميلون إلى التنغيم واإليقاع مـيالً فطريـاً وهـي    ، ألنها تساعدهم على الكالم، من حياتهم 

  . كثيرةأهدافتُستخدم في عملية التدريس في الروضة والمدرسة لما لها من 

  : هداف األهذه نم )155-154: 2011( عيد ذكر وقد

  . السرور في نفوس التالميذ وتجديد نشاطهم وإثارة حماستهمبعث -1

 الذين يتهيبون النطق     وسيلة ذات اثر فعال في عالج التالميذ الخجولين والتالميذ         األناشيد -2
 ألن األناشيد تجعل مثل هؤالء التالميذ يشاركون زمالءهـم فـي جميـع              ،بشكل منفرد 

 .األنشطة

 .الميذ شخصيات التتقوية -3

.                                                            وذلك باستثمار النشيد في اإلذاعة المدرسية؛ الملل من نفوس التالميذإبعاد -4

  :تيةآلاالنقاط ) 147-146: 2010( جادوتضيف

 . العالقة بين األطفال وبين األشياء واألشخاصتوطيد •

 . األطفال واالنتماء للمجموعةبين  الروح الجماعية والتعاونتقوية •

 . اكتساب الطفل للمفاهيم المختلفةتأكيد •

 . الطفل األشياء المحيطة حوله والتعرف على خصائصهاتسمية •

 .   الطفل ببيئته االجتماعية ونقل التراث الشعبي من خالل هذا األسلوبربط •

  . التمييز السمعي بمالحظة تنوع األنغامتنمية •

 والـتعلم   ،أن األطفال عادةً يتمتعون بالغناء    ":إلى) 44: 2001 ( سالتري وويلس  ويشير
  ".   لهم ويقولوها آلبائهم في المنزلى وأنها يمكن أن تغنّ،باألغاني والقوافي

األغاني واألناشيد تحمل في ثناياها قيماً موسـيقية        ":أن) 139 : 2005( محمود   ويؤكد
 ،المزج بين مطالب الطفولة وأهداف المجتمع      ولغوية وفي الوقت نفسه قادرة على        ،وفنية وفكرية 

 ومن أهم وسائل األطفـال لتحقيـق        ، البناء والمتعة  لىإوأهداف التربية والتعليم بما يجعلها دعوة       
  ."بارذواتهم في عالم الك
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ـ أكثر  األناشيد ذات أهمية كبيرة للكبار والصغار، ولكنهاأن: إلـى   الباحثة وتشير  ة أهمي
 ويمكـن أن    ،اع، وصور تخاطب الوجدان، وتثير في النفس الفن والجمال         من إيق  فيها بماللصغار  

ـ  بعنايـة  هـا نتقاء إذا ما تـم ا      اجتماعياً ل الطف تكوين في    مهماً تكون األناشيد عامالً    جانـب   ن م
  . سليمةة تربويبطريقة اءه إلقاتم وين،المعلم

  : األناشيدأنواع
، الحركيـة ، الوصـفية ، الترفيهيـة ، االجتماعية، الوطنية،  األناشيد لتشمل الدينية   تتنوع

  .  الشعبية وتركز الباحثة على األناشيد الدينية في دراستها

  :األناشيد الدينية) 225: 2005( معال بوأ ويعرف

وتوضـيح الجوانـب    ،    هي األناشيد التي تركز على تعليم الطفل العقيدة اإلسالمية        :" نهاأ
".                                       الطفل على اإليمان الصادق والعمل بهوتحث ،  التي تبين قدرة الخالق سبحانه وتعالى

 كتب التراث اإلسالمي أن بداية اإلنشاد الديني كـان          تؤكد ) :"9: 2007( الشيخ   ويقول  
 ؛ مجموعة من التابعين رحمهـم اهللا ثم ، عهد الرسول     في على أيدي مجموعة من الصحابة      

 هـي      بن ثابت شاعر الرسول    ان قصائد حس  وكانت،    وخصاله وأفضاله  تغنَوا بالرسول    نالذي
 كتبـوا   ين بقصائد أخرى لغيره من الشعراء الذ      وا ثم تغنّ  ،المعين الذي ال ينضب بالنسبة للمنشدين     

 ومنها ما يدعو إلى التمـسك بـالقيم         ،الدعوة إلى عبادة اهللا الواحد    : في موضوعات متنوعة منها   
  ".  وحج إلى غير ذلك، وزكاة،ائض من صالة وأداء الفراإلسالمية

 األناشيد اإلسالمية لألطفال على     دريس ت أهداف من   جملةً) 118-113: 2004( موسى   ويذكر
  :تيالنحو اآل

 ؛ لتقبل بعض الحقائق الدينية المتصلة بالعقيـدة كقـدرة اهللا وصـفاته        ؛ أذهان األطفال  تهيئة -1
  . التفكر في مخلوقات اهللا في كونه وتسبح بالفكر إلى،وذلك ألنها تخاطب الوجدان

 ،ميةا ذات المعاني الـس  رة األطفال القيم اإلسالمية واآلداب من خالل الكلمات المعب        اكتساب -2
 .والتي تتفق مع مبادئ اإلسالم

 وذلك من خالل المشاركة في إلقـاء        ؛ األطفال الجرأة في القول والتخلي عن الخجل       تعويد -3
 .النشيد وترديده

 خالل تحليل بعـض كلمـات       ن وتربية الذوق الفني م    ،تذوق الكلمة الجميلة   األطفال   ويدتع -4
 . وموازنتها بغيرها،األناشيد
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 يحبـبهم فـي مـادة التربيـة     ا مم، والمرح والسرور في نفوس األطفال    روح البهجة  بعث -5
 . ويدفع عنهم الملل والسأم،اإلسالمية

لمناسبات الدينية بما يحفظـون      ومشاركتهم في ا   ، التالميذ مع مجتمعاتهم اإلسالمية    تواصل -6
 .ويرددون من أناشيد في األعياد والمناسبات مع األهل واألصدقاء في رحاب المدرسة

 ، بما تمدهم به األناشيد من مفردات وتراكيب جميلة وجديـدة    ، حصيلة األطفال الغوية   إثراء -7
 . ثريةومعانٍ

 .ل معانيه األطفال من األداء واإللقاء الجيد للشعر الديني وتمثيتمكين -8

 . وتُعرف طرائقهم في التعبير عن المعاني الدينية،تقديرهم الشعراء وتعرف -9

 الستخدامها فـي مواقـف      ؛ جيداً  مجموعة من األناشيد اإلسالمية التي تكون أساساً       حفظ - 10
 . فيما بعدية ومواقف الدراسة وبخاصة الدراسة اللغو،الحياة

 .تنتاج معانيه وعظاته واس، قدرة األطفال على فهم الشعر الدينيتنمية - 11

 . ومعالجتها، عن عيوب النطق وأخطائه في أثناء إلقاء األناشيدالكشف - 12

  :أهداف األناشيد الدينية وهي) 255: 2005( أبو معال ويورد

  . قضية من قضايا الدينإظهار -1

 . على التوحيدالتركيز -2

 . عظمة الخالقبيان -3

 . عدد المخلوقات التي خلقها اهللا تعالىبيان -4

 .قف من مواقف السيرة النبوية الشريفة موإظهار -5

 . أركان اإلسالمبيان -6

 اإليمان على السلوك والقيم اإلنسانية مثل الحب والتعـاون والـصدق واألمانـة              أثر بيان -7
 .وإتقان العمل

 : شعر وأناشيد األطفالخصائص

 تحتوي أجزاء موسيقية بـسيطة      فهي،  الكبار أناشيد والصغار عن    األطفال أناشيد تختلف
 . فهمها وإدراكها األطفال من تمكن يحتىاني حسية يسيرة ومألوفة ومع
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  :من هذه الخصائص) 153-151: 2010( حسين ذكر وقد

 ألنـه   ؛ شاعر األطفال في إبداعه كل ما يمكن أللوان أدب األطفال األخرى تناولـه             يتناول -1
  طوي على   وعلى ذلك يفضل أال تن     ، التي يعالجها الشعر   وعات على الموض  ليس هناك قيود

 .تقرير حقائق ومعلومات؛ ألن الشعر يتمثل في إضفاء لمسات فنية على جوانب الحياة

 جهـة   ن الصياغة الشعرية بقصد تثبيتها في ذهن الطفل م        ند على تكرار األلفاظ ع    االعتماد -2
  .وإثراء قاموسه من جهة أخرى

يـور   من عشق الطفل لمحاكاة األصوات التـي يـسمعها خاصـة أصـوات الط        االستفادة -3
 واسـتغاللها فـي ترديـدها خـالل         ،والحيوانات األليفة أو اآلالت أو وسائل المواصالت      

 . الشعرية كعنصر تشويق لألطفالمالاألع

 . األداء الشعري بالغناء والحركةطارتبا -4

 . األشعار واألغاني بمواقف تعليمية وخبرات حياتيةارتباط -5

 .  اللغة للقاموس اللغوي للطفلاسبةمن -6
 

 الموسيقى والحركة يمكن أن تكـون ناجحـة فـي    :" أن)45: 2007(هورن  يعتقد   كما
  ." األولى في إكساب المتعلم للغاتتاالسنو

 األطفال في صغرهم كالصفحة البيضاء يلتقطون كل ما يقع تحت           أن:  إلى  الباحثة وتشير
 علينـا أن  فلزامـاً  فيكون ، شراً فشراً نإ و ، ويحتذون بكل ما يشاهدونه إن خيراً فخيراً       ،إحساسهم

مفيد ونافعمنقد وذلك من القصص والروايات واألناشيد ضمن معايير محددة؛  لهم كل شيء .  
  

 : اختيار أناشيد األطفالمعايير
 أن شـعراء    ونالحـظ  تجعلها تخنلف عن غيرها مـن األناشـيد          بسمات أناشيد األطفال    تتسم

، أحداث وأشـياء مألوفـة لهـم      وترتبط ب ، األطفال يقدمون لهم األناشيد التي تناسب أعمارهم      
  . على التكيف مع الحياة وظروفها التي يمرون بهاتساعدهمو

هو أدب ال يختلف في مفهومه عـن        :"قائالً إلسالمي ا  أدب األطفال  عن الكيالني   يتحدثو
 وإمكانيـات نفـسية     ،نـة  هي األطفال ذو عقليـة معي      ، إلى فئة خاصة   ه موج نهأ إال   ،أدب العامة 

 فأدب األطفال هو التعبير األدبي الجميـل المـؤثر       ،تجارب وخبرات محدودة   و ،ووجدانية خاصة 
-251 :2006،عبد الحميد ( ." والذي يستلهم قيم اإلسالم ومبادئه وعقيدته      ،في إيحاءاته ودالالته  

252(  
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الطفل بطبيعته يميل إلى األناشيد التـي تلحـن         " : أن إلى) 221: 2000( جالزر   ويشير
  ."اركته العاطفية لنماذج السلوك التي تقوم األناشيد بتقديمهاوذلك عن طريق استثارة مش

 ملتزمـاً بقـيم   يجب أن يظل شعر األطفـال شـعراً       :" )283 ،1996( بريغش   ويقول
 ، أيـدي االنحرافـات  ناوشهت بل وينهض بمسئولياته نحو الطفل المسلم الذي ت ،اإلسالم وتصوراته 

 أن يدرك خطـورة     ه وعلي ، مسئول ومؤتمن   والشاعر ،وتمتد إليه سهام المغرضين من كل صوب      
 بعث حـضارتها  ى ليقود هذه األمة إل؛ ما يكتب لهذا الجيل واألجيال التي من بعده        وأهميةما يقدم   

  ."اإلسالمية من جديد
  

 : يتم في ضوئها اختيار أناشيد األطفالتي الالمعايير

عند اختيـار أناشـيد      ينبغي استحضارها  وأخذها بعين االعتبار         التي  المعايير  بعض توجد
   :منها )23: 1991( شحاتة ويذكراألطفال 

  . تدور حول هدف تربويأن -1

 . تكون المعاني محسوسةنأ الفكرة ووضوحها وبساطة -2

   . بالفكاهة والبهجة والسرور المملوء بالحيويةارتباطها -3

 )35: 1997(  الفتاحعبد إليها ويضيف

 . مختلف المجاالت تزود األطفال بالحقائق والمعلومات فيها أن-1

 . والتراكيب اللغويةلفاظ باألفال تمد األطأنها -2

 )242: 2009( مدكور إليها أيضاً ويضيف 

 .  تتصل بموضوعات إسالمية عامة تتصل بالكون واإلنسان والحياةها أن-1

 . تساعد التالميذ في إحياء المواسم واألعياد والمناسبات السعيدة ونحوهاها أن-2

 :                                                   تيآل اة أهم النقاط في الباحثوتجمل

 . تلبي حاجات التالميذ ورغباتهم وميولهم وتالءم خصائصهم النمائيةأن •

 . من العقيدة اإلسالميةتنبع ومفاهيماً  تحمل أناشيد األطفال أفكاراًأن •

 .ل تنمي الشعور الديني والعاطفة الدينية لدى األطفاأن •

 تخدم أناشيد األطفال المجتمعات اإلسالمية بتركيزها على التربية الخُلقية التـي هـي              أن •
  .  شطر الدين



   اإلطــار النـظــري

18 
 

 الثانيالفصل 

 واألصـعب فيـه     ،اإلنشاد لألطفال سهل جداً   :"  المنشد مصطفى العزاوي قائالً    ويتحدث
كيف  التعامل معه ف   نا ال يستطيع  ان مزاجي والوالد  بطبعه فهو   ،اختيار الفكرة المؤثرة على الطفل    

 ،2010زيـارة، ( " وندخل له من هذا االتجاه     ، لذا يجب أن نختار الموضوع المؤثر عليه       ،بالمنشد
48.(  

 أنه يمكن اعتبار حب األطفال لألناشيد التي هـي صـورة مـن صـور          : الباحثة وترى
 حيـث يـستطيع مـن       ،اإلبداع الفني التعبيري يعتمد على اإليقاع والنغم في صورة سهلة يسيرة          

 ، التلفزيونيـة تثقيـف األطفـال      لفـضائيات  على ا  والقائمون  وواضعو المناهج  ،ربونخاللها الم 
 ، وترسيخ المبادئ والمفاهيم األصيلة    ، وتهذيب سلوكهم  ،وتربيتهم على االلتزام باآلداب اإلسالمية    

 حيث يبرز دورها في     ، لألطفال مة المقد ناشيد وذلك من خالل األ    ؛والميول الصحيحة واالتجاهات  
 وعن طريقها يتمكن المربون من غرس حـب التربيـة           ، في إعداد شخصيات األطفال    المساهمة
  . وذلك باستغالل حبهم لألناشيد؛ في نفوس األطفالمها والشوق إلى تعلّ،اإلسالمية

  
  : في التدريس اشيد توظيف األنمعوقات

  : وهي توظيف األناشيد في التدريسم الباحثة أن هناك معوقات يمكن أن تقف حائلة أماترى

 .ازدحام المقررات بالدروس -

 . من وقت الحصةاًقد تستغرق جزء -

 .قد ال يكون لألنشودة التعليمية المقدمة عالقة بالدرس -

 .عدم مالءمة األنشودة المقدمة لخصائص الطلبة النمائية -

 .قد تحتاج إلى إمكانات مادية ال تتوافر في المدرسة مثل أجهزة التسجيل وغيرها -

 .ة لدى بعض المعلمين في توظيف األناشيدقلة الخبرة الكافي -

  . في التدريساعتماد المعلمين على األساليب التقليدية السائدة -
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   الثانيالمحور
  ةـالميـة اإلسـالتربي

 إلى  يهدف تطبيقها وإن   ، أنزلها اهللا ليحققوا عبادته في األرض      ، شريعة اهللا للبشر   اإلسالم
 وهـذا التطـوير     ،هذه األمانة وتحقيق هذه الخالفة     حتى يصلح لحمل     صالحه،وتطوير اإلنسان   

  . يةوالصالح هو التربية اإلسالم

 التربية اإلسالمية أحد فروع علم التربية الذي يعنى بتربية وتنشئة وإعداد اإلنـسان              وتُعد
  .في مختلف جوانب حياته من منظور الدين اإلسالمي الحنيف

اإلسالم إال بتربيـة الـنفس والجيـل        ال تتحقق شريعة    " :)22: 2000( العمايرة   يقول
 ومن هنا كانـت التربيـة اإلسـالمية    ، والخضوع له وحده،والمجتمع على اإليمان باهللا ومراقبته    

  ." للجيل الذي بعدهجيل وأمانة يحملها ال،فريضة في أعناق جميع اآلباء والمعلمين
  

  :  التربيةمفهوم
لرب في األصل التربيةُ، وهـو إنـشاء     ا:"  لغةً بقوله  )336: 1997( األصفهاني   يعرفها

التمام     الشيء دحاالً فحاالً إلى ح ،    هببور ،اهبور ،هبقاُل رشٍ       :(وقيل.  ييقُـر ـنٌل مجي رنبري ألن
       ازِنوه نٌل مجي رنبري َأن نم ِإلَي بطْلَقاً إال هللا تعا      وال،)َأحم بقاُل الرقـاُل   .. .لى يوباإلضافة ي

 ـرِهله ولغَي."  

 ورب ،وليه وتعهده بمـا يغذيـه ويؤدبـه   :  رب الولد رباً  ) :"326: الوسيط لمعجما(وفي
أصلحه ومتنه: الشيء أي" .  

 نـى الـرب فـي األصـل مـصدر بمع        :"  بقوله   )28: 2000( عرفها البيضاوي    وقد
  ". الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاًيغوهي تبل.التربية

أن تبني خلق الطفل على ما يليق بالمجتمع        " :  بأنها اصطالحاً  الطهطاوي رفاعة هاويعرف
الفاضل، وأن تنمي فيه جميع الفضائل التي تصونه من الرذائل وتمكنه من مجاورة ذاته للتعـاون        

  )12 :2002 ، وجعنينيالرشدان( ."مع أقرانه على فعل الخير

 الفرد وتنـشئة    عدادإعملية مقصودة تهدف إلى     ": أنها) 448 :2010( العياصرة   ويرى  
 إلحداث تكيف بينه وبين البيئة التي يعيش فيها؛ ولتمكينه مـن            ؛وتنمية جوانب شخصيته جميعها   

   ".أجلها الوجودية التي خلق من ايةتحقيق الغ
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 إلى  شيئاًهي عملية بناء الطفل شيئاً ف     " : في اإلسالم  التربية) 28: 2008( الشاش عرفتو
  . "كمال اإلنسانيحد ال

 العمل على الوصول بالطفل الناشئ وبلوغه إلى الكمـال تـدريجياً     أنها : الباحثة وتعرفها  
  . في حياته بصورة تضمن له األمان واالطمئنان

 فتتمثل ضرورتها للفـرد     ، من الفرد والمجتمع معاً    لكل تعتبر التربية عملية ضرورية      إذاً
 اجتماعية نابعـة مـن قـيم    تاتنمية ميوله وإكسابه خبر   بالمحافظة على جنسه وتوجيه غرائزه و     
 ونقـل األنمـاط     ، من ثقافة مجتمعه الذي يعـيش فيـه        ةومعتقدات ونظم وعادات وتقاليد مستمد    

 وتتمثـل ضـرورتها للمجتمـع فـي         ، من أجل العيش بأمان    ؛السلوكية وتنظيمها ألبناء المجتمع   
 من خالل تعزيـزه وتنقيتـه مـن الـشوائب            وذلك ؛االحتفاظ بالتراث الثقافي ونقله إلى األجيال     

  .وإصالحه والمحافظة على أصوله
  

  : التربية اإلسالميةمفهوم
النظام التربوي القـائم علـى اإلسـالم         :" اصطالحاً بأنها ) 85: 1996( النجار   يعرفها
  ". بمعناه الشامل

 التربوي   ذلك النظام  :"فيرى أن المقصود بالتربية اإلسالمية      ) 17: 1997( النقيب   أما
  ." مهما كانت حرفته أو مهنتهسلوكاًوالتعليمي الذي يستهدف إيجاد إنسان القرآن والسنة أخالقاً و

 ، العقديـة  سـسه نظاماً ومنهجاً تربوياً شـامالً لـه أ       " : )15: 2000( الجالد   ويعتبرها
يتم اعتمادهـا    وله نظرياته الخاصة وإجراءاته الميدانية التي        ، واالجتماعية ، والنفسية ،والمعرفية

  ". لتربية الفرد وبناء المجتمعهجاًمن

عملية تفاعل بين الفرد والبيئة االجتماعيـة  " : أنها) 33: 2003 (وعيد الخوالدة  ويعتقد
 جوانبها  في بهدف بناء الشخصية اإلنسانية المسلمة المتكاملة        ،المحيطة به مستضيئة بنور اإلسالم    

  ."كلها وبطريقة متوازنة

 تربوي شامٌل يهتم بإعداد اإلنسان الصالح نظام بأنها :التربية اإلسـالمية   الباحثة وتعرف
  . الشريعة اإلسالمية الرئيسةمصادردنيوياً في ضوء  وإعداداً متكامالً دينياً

  : اآلتية المعاني ل إلى التعريفات السابقة تالحظ الباحثة أنها تدور حووبالنظر

  .مد تعاليمه من الدين اإلسالمي الحنيف التربية اإلسالمية نظام تربوي يستأن -1

 . التربية اإلسالمية نظام جاء إلعداد اإلنسان الصالح في جميع الجوانب الحياتيةأن -2
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 .  التربية اإلسالمية تهدف إلى تهذيب الشخصية اإلنسانية واالرتقاء بالسلوك اإلنسانيأن -3
  

  : المنهج التربوي اإلسالميغايات
فهـي المعـين       ،  العظيمـة  سـالمية  من الرسالة اإل   لتربوي اإلسالمي  غايات المنهج ا   تنبع       

  .والدستور الحكيم لكل زمان ومكان،  الذي ال ينضبصيلاأل

المنهج التربوي اإلسـالمي ذو غايـات       " : أن إلى)78-77: 2011( الهاشمي وعطية    يشيرو
  :بعيدة المدى يمكن تصنيفها في ثالثة أنواع هي

إنسان مؤمن باهللا ورسوله وما جـاء فـي القـرآن وسـنة     تتصل بخلق :  دينيـة  غايات .1
 يوازن في عملـه بـين متطلبـات    ، أمر به اهللا ومجاف لما نهى عنه بما  عامل ،الرسول

  . لنيل رضا اهللا وتحقيق السعادة فيهما؛الحياة الدنيا وما تقتضيه اآلخرة

ك من خالل تأكيد  في الحياة وذلمتتصل بما يحقق الفائدة والمنفعة للمسل:  دنيويةغايات .2
ُفإذا قضيت الصالة فانترشوا يف األرض وابتغوا [ :أهمية العمل الحالل إذ قال تعالى َْ َْ َ َِّ ْ ََ ِ ُ ِ ِ َِ َُ َ َُ ُفإذا قضيت الصالة فانترشوا يف األرض وابتغوا ِ َْ َْ َ َِّ ْ ََ ِ ُ ِ ِ َِ َُ َ َُ ِ

َمن فضل اهللاِ واذكروا اهللاَ كثريا لعلكم تفلحون ُ َ َ ِْ ِ ِْ َُ ْ ُُ َّ َ ً َ ُ ْْ َمن فضل اهللاِ واذكروا اهللاَ كثريا لعلكم تفلحونِ ُ َ َ ِْ ِ ِْ َُ ْ ُُ َّ َ ً َ ُ ْْ   .  }10:اجلمعة{] `ِ

 ويحثـه علـى   ،والمعرفـة ب العلم ـم طلـى المسلـإذ يوجب اإلسالم عل :  علمية غايات .3
َالذين يذكرون اهللاََّ قياما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكـرون : التفكير والتدبر إذ قال تعالى     َُ َ ْ ً َ ُ ََّ َ َ َُ ُ َ َ ً ُ َ َِ ِ َ َ ُ َِّ ُِ َالذين يذكرون اهللاََّ قياما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكـرون ْ َُ َ ْ ً َ ُ ََّ َ َ َُ ُ َ َ ً ُ َ َِ ِ َ َ ُ َِّ ُِ ْ

ِيف خلق الساموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عـذاب النـار ََّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َّ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ًُ َ َ ْ َّْ َ ِْ َ ِ ِيف خلق الساموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عـذاب النـارِ ََّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َّ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ًُ َ َ ْ َّْ َ ِْ َ ِ ِ > 

 . والتفكير سبيل العلم والمعرفة، حث واضح على التفكير والتفكرة اآليففي ]191:عمرانآل [

 : التربية اإلسالميةخصائص
 التربويـة  نظمـة األ بخصائص تجعلها مميزة عن غيرهـا مـن       اإلسالمية ة التربي تتميز

 لـذلك   يهلإ وتستند    لها فهي تقوم عليه    ه نفسه الموجِ  سالمإلا خصائصها من    تستمد  وهي   خرىاأل
  .تتسم بهذه الخصائص

 فقـد اسـتمدت   :تربية ربانية في مـصدرها وغايتهـا     :"أنها) 55: 2005(الني المحي يذكر    
 ولم تتأثر هذه األصول بآراء البشر بل تعامل         ،أصولها ومبادئها من القرآن الكريم والسنة النبوية      

 بأصول للحياة ومنها األصـول       فنزل التشريع والوحي   ،معها البشر وتوافقوا مع نسيجها المتناسق     
 ".التربوية
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  : يأتي ترتب على كونها ربانية المصدر مانهأ إلى )20 -19: 2004( أبو دفويشير

  . من النقص وذلك ألن صفات الصانع تظهر فما يصنعهخلوها •

 . من التناقضالعصمة •

 . من التحيز والهوىالبراءة •

 . قبل المؤمنين باإلسالم تظفر بقدر كبير جداً من الهيبة واالحترام من أنها •

 . التربية اإلسالمية ونجاحها المستمرفاعلية •

:                                                         يأتيللخصائص ما) 11-10: 2000( عمر وآخرونويضيف

 فالتربية اإلسالمية تمتاز بتكاملها في الحصول على المعرفـة واكتـساب         : متكاملة تربية •
 أساسي هـي أن كـل       ومطلب مسلمة إذ تعتمد التربية اإلسالمية على       ،وتنميتهاالخبرات  

 بما هو مـزود بـه مـن         ، ومن ثم يكتسب من التعليم والتربية      ، يولد على الفطرة   إنسان
 .    وهكذا في كل طور من أطوار حياته،القدرات والحواس

العملية تأكيداً عظيمـاً     أكدت التربية اإلسالمية بهذه الخاصية على الناحية         : عملية تربية •
 وخيـر وسـعادة علـى الفـرد       به من نفـع    د وما تعو  ،من حيث آثارها في الحياة الدنيا     

 اإلسالمية بهذه الخاصية تحرص على تغيير الـسلوك وتنميتـه نحـو      والتربية،والمجتمع
األفضل عن طريق العلم والمعرفة بما يتعلم حتى يصل إلى خشية اهللا بالعمل والـسلوك               

 .في النهايةالجيدين 

 أي أن التربية الخلقية في اإلسالم تشكل جزءاً كبيراً وهامـاً فـي حيـاة                : أخالقية تربية •
 ثـت  والقرآن الكريم والحديث الشريف ومبادئ الشريعة كلها ح        ، وخاصة المسلم  اإلنسان

 فاألخالق هي ثمار اإلسالم لإلنسانية جمعاء التي تجعـل          ،على التحلي باألخالق الفاضلة   
.                                                                                فهذه التربية هي الضوابط النفسية واالجتماعية للفرد والمجتمع،وللعيش طالوةللحياة 

  :أنها) 30-18: 2004( موسى ويضيف

 تراعي واقع اإلنسان من حيث هو مخلوق فيه نفخـة مـن روح اهللا فـي            :  واقعية تربية •
يقـول اهللا  ،  غالف من الطين ومن حيث هو ذكر وأنثى وحيث هو عضو فـي مجتمـع        

ُأال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري  :تعالى  ِ َْ ُ ِ َّ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َ ُأال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبريَ ِ َْ ُ ِ َّ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ  ½. ]14:امللك[   

والروحيـة والجـسدية    ،  تنمي جوانب اإلنسان المختلفة الفكرية والنفـسية      :  شاملة تربية •
 توجيهات إسالمية متنوعة فهي تنظر إلى اإلنسان علـى           وذلك بما فيها من    ،واالجتماعية
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 ، وشيخاً ، فتوليه الرعاية طفالً ويافعاً وشاباً وكهالً      ،انه كل ال يتجزأ وعلى أنه مخلوق نام       
.                                                                    اهللا ويرضاههوترسم لكل مرحلة المنهج األمثل الذي يحب

إنها تربية ايجابية فاعلة سواء كانت      :  تربية ايجابية  أنها:" )24: 2008( السبيعي ويذكر
 أم فـي عالقتـه      ،في مجال عالقة اإلنسان بربه أم في مجال عالقة اإلنسان بنفسه وبني جنـسه             

  .  " اإلسالمي يعلم ما له وما عليه تجاه اآلخرينجتمع المبالكون والحياة فالفرد عضو في

فهي تربية تحافظ علـى     :  مجددة محافظة تربية   أنها:" )36-35: 2009( هندي   ويرى
 ال ، وهي أمور ثابتـة ، إذ أن هناك مبادئ وأوامر وقواعد جاء بها الوحي،أصول اإلسالم وثوابته  

 فمـا أحلـه   ، وتجددت الحياة بعلومها وتطبيقاتها،ي مهما تطور الفكر اإلنسان   ،مجال لالجتهاد فيها  
 وما حرمه ال يجوز     حضر،اهللا ال يجوز ألحد أو مجمع فقهي أو سلطة تحريمه بدعوى التقدم والت            

 وبذلك تعمل علـى أسـاس أن   ، تربية مجددة في الفروع والمتغيرات   وهي، تحليله بالدعوى ذاتها  
  ."ني اإلنسان في أي زمان ومكاناالنجاز العلمي والمعرفي والحضاري هو ملك لب

  

  : التربية اإلسالميةأهداف
 نظام يتناول حياة اإلنـسان      ، بأروع نظام تربوي عرفته البشرية      جاء الدين اإلسالمي   لقد

من جميع نواحيها ويهيئ لكل ناحية منها منهجاً تربوياً متكامالً يصعد بها إلى أعلى درجة كمالية                
    .   يمكن أن يصل إليها اإلنسان

 إلى الغاية العظيمة التـي يـدل         التربية اإلسالمية بمناهجها وطرائقها ومقرراتها     وترمي
ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون:  تعالىقوله هيعل ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ِ ْ ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونَ ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ِ ْ َ ² ]56،الذاريات[.  

أن التربية اإلسالمية ترتبط بهدف إنساني عظـيم،        " :إلى) 27: 1994( جنزرلي   ويشير
التي تعتبر مفتاحاً لكل خير، وضابطاً لكل األهداف، وسمة متميزة لكـل فـرد       ى اهللا   وهو تقو 

  . "مؤمن

: 2011( وآخـرون  ة أوردها اشـتيو   كما : من األهداف  وعة التربية اإلسالمية إلى مجم    وتهدف
26 -36:(  

ركزت التربية اإلسالمية على العناية بجوانب اإلنسان باعتبـاره         :  الشخصية السوية  بناء -1
 على آخر والعمل علـى  انب متكامالً يتكون من جسم وعقل وروح دون أن يطغى ج       كالً

 .  تلبية احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس



   اإلطــار النـظــري

24 
 

 الثانيالفصل 

فالتربية اإلسالمية تهدف إلى أن يكون الفرد مؤمناً باهللا تعـالى           :  الشخصية المؤمنة  بناء -2
 .لنليس فقط بلسانه وإنما أيضا بجوارحه وقلبه ومراقبته له في السر والع

فاهللا سبحانه وتعالى عندما خلق اإلنسان جعل فيـه         :  الشخصية المنسجمة مع الفطرة    بناء -3
الغرائز والحاجات البد من إشباعها فراعت التربية اإلسالمية ذلك من خالل التشريعات            

 .والنظم والقواعد المنظمة لذلك

 نظريـات   فهي ليست عبارة عـن    : التوازن بين الجانب النظري والجانب العملي      تحقيق -4
مثالية أو فلسفات جامدة يصعب تحقيقها على ارض الواقع وإنما هي منهاج للحياة يصلح              

  .ومكانلكل زمان 

فالتربية اإلسالمية تلعب دوراً مهماً فـي عمليـة التفاعـل           :  التوازن االجتماعي  تحقيق -5
ـ               ي االجتماعي التي هي عبارة عن عملية تأثير متبادل بين أفراد المجتمع أو جماعاته ف

مواقف مباشرة أو غير مباشرة وذلك عن طريق تداخل األدوار فـي الوظـائف التـي                
  . بها في خدمة الفرد والمجتمعومونيق

 إلى أن تكون النفس اإلنسانية في حالة        ففالتربية اإلسالمية تهد  :  االنسجام النفسي  تحقيق -6
: نسانية ثالثة أنواع   بينت التربية اإلسالمية أن النفس اإل      فقد.من التوازن والراحة النفسية   

 كما بينت كيفية مساعدة كل نـوع  ، النفس األمارة بالسوء، النفس اللوامة،النفس المطمئنة 
 .للوصول إلى حالة من االطمئنان والراحة

 

  : عدة أهداف للتربية اإلسالمية تتمثل في اآلتي)22 -21: 2003( والشمري، حدد الدليميوقد

ويكون وضوحها عـن طريـق الفكـر المـستنير           الشخصية اإلسالمية الواضحة     إعداد -1
  .الواعي

 ويتمثل ذلك في تمكين األفـراد مـن أساسـيات           ، المهارات األساسية لدى كل فرد     تنمية -2
 . ومتطلبات الدين،التعليم عن طريق القراءة والكتابة

 بأبعـاده الروحيـة والعقليـة والجـسمية واالنفعاليـة           ، النمو المتكامل لألفـراد    تحقيق -3
 .واالجتماعية

 وذلك بإيجاد برامج تعليمية متنوعة تتفـق مـع          ة، حاجات المجتمع اآلنية والمنتظر    تلبية -4
 .استعدادات األفراد وقدراتهم

 . المتعلم بالثقافة اإلسالمية لشؤون الحياةتزويد -5



   اإلطــار النـظــري

25 
 

 الثانيالفصل 

 . الفرصة أمام الجميع بصورة متكافئة للحصول على نصيب من العلم والثقافةإتاحة -6

  .خروية على حد سواء المطالب الدنيوية واألتحقيق -7

 أن التربية اإلسالمية تنظم حياة المسلم مع مجتمعه الذي يعيش فيه، وتشير الباحثة إلى
وتعمل على تدعيم العالقات بين المسلمين ومساندة قضاياهم والتآزر معهم وتحقق السعادة لهم في 

ن ما عمله في الدنيا سوف والمسلم من خاللها يدرك أن الدنيا مزرعة اآلخرة وأ،  الدنيا واآلخرة
 .يجده ويحاسب عليه في اآلخرة

  
  : التربية اإلسالمية في الوطن العربيجاه منواقع

 ذكرهـا  كمـا  مجـاالت    بثالثـة  مناهج التربية اإلسالمية فـي الـوطن العربـي           عنىتُ
   :وهي) 407 -406:  2004(الجالد

 والضرورية التي تؤهلهم من خالل تزويد المتعلمين بالمعارف الشرعية: المجال المعرفي  -
حيث تبنى المنظومة ، عقيدة وشريعة وسلوكاً، لفهم اإلسالم وشرائعه فهماً سليماً وعميقاً

، والمفاهيم العقدية، المعرفية المتعلقة بالتربية اإلسالمية على مجموعة من الحقائق الشرعية
 .وعلى مجموعة من المبادئ والتعميمات والنظريات، والفقهية والدينية

من خالل تزويد المتعلمين بمنظومة من القيم واالتجاهات اإلسالمية : المجال الوجداني  -
وتتدرج المناهج الدراسية في تأسيس ، المستمدة من القران الكريم والحدث النبوي الشريف

، وتعزيز هذه القيم حتى تؤول في نهايتها إلى أن يتمثلها الطلبة في سلوكهموترسيخ 
 .وبالقبول أو بالرد،  على األشياء بالحسن أو بالقبيحويحكمون من خاللها

المتعلمين بالمهارات األدائية المتعلقة من خالل تزويد  : المجال النفس حركي أو المهاري  -
وقراءة الحديث ، وبإتقان مهارة تالوة القران الكريم ، بتأدية العبادات على وجهها الصحيح

 .النبوي الشريف

ـ   ال يـزال   العربيبية اإلسالمية في الوطن      التر جه ذلك فإن منا   ومع  القـصور   ا يعتريه
انتقاداته لمنـاهج التربيـة     ) 174 :1990 (حمدأ وجهي حيث االنتقادات قديماً وحديثاً     وتطالها

  : اإلسالمية في الوطن العربي ومنها

، حـصتين  أو حـصة  بـين  يتـأرجح  الدراسة جدول في فوقتها لها، المخصص الوقت قلة .1
 التربيـة  مـادة  أن نجد المواد لبقية المخصصة واألوقات الوقت هذا بين قارنّا فإذا أسبوعيا،
 .األخرى المواد من وقتاً أقل اإلسالمية
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 .المطلوب بالغرض يفي ال الدراسية المراحل خالل لهم يقدم فما للتالميذ، يعطى ما قلة .2

 فـي  أو واهـا محت في سواء وخصائصه النمو بمراحل اإلسالمية التربية مناهج ارتباط عدم . 3
  .تدريسها أساليب في أو أنشطتها،

 يـشعر  اإلسالمية التربية كتب بعض في يقرأ فمن المجتمع، مطالب مع المناهج تمشي عدم . 4
 التـي  الحيـة  بالمشكالت المليء مجتمعنا غير ومجتمع زماننا، غير لزمان وضعت وكأنها

 .علينا نفسها تفرض

 التلميذ إلى الخبرة فتنقل اإلسالمية، تربيةال فروع موضوعات بين وترابط تكامل وجود عدم . 5
  .متكاملة غير مشتتة موزعة

 القاعـدة  يخـالف  مما المقررة الكتب محتوى جوانب وبعض األهداف بين االرتباط انعدام . 6
  لألهداف ترجمة المحتوى أن على تنص التي العلمية

 االقتـصادية و االجتماعيـة  للمشكالت تتعرض فال له، وضعت الذي المجتمع طبيعة إغفال . 7
    .فيه الموجودة

 أهمية مبحـث التربيـة      وإن" ا إليه انتقادهم )72 : 2010( وآخرون   ريان يوجه   وأيضاً
اإلسالمية في المنهاج الدراسي، تتمثل في هذه الصورة التي تقدمها للطلبـة وان كانـت ليـست                 

 المخصص لها في    متكاملة وال شاملة بالقدر الذي يجب أن يكون عليه الوضع السليم، لقلة الزمن            
  "الخطة الدراسية والبرنامج المدرسي في أكثر البالد العربية واإلسالمية

  

وترى الباحثة أن من واجب القائمين على وضع مقررات التربية اإلسالمية فـي الـبالد               
  :العربية واإلسالمية مراعاة األمور اآلتية

 . راحل العمرية للطلبةأن تراعي مقررات التربية اإلسالمية الخصائص النمائية والم - 1

 .أن تنبع مقررات التربية اإلسالمية من احتياجات واهتمامات وميول الطلبة - 2

 نآالقر : وهيبين فروعها التربية اإلسالمية مقررات  فيأن يتحقق الترابط والتكامل  - 3
 والحديث ،النبوية السيرة ،اإلسالمي الفكر، الفقه ،التفسير ،اإلسالمية العقيدة ،الكريم
 . وال تكون فجوات بينهم، يفالشر

أن يتم إخراج مقررات التربية اإلسالمية بشكل مشوق وجذاب يثير دافعية الطلبة  - 4
 .لدراستها وتعلمها
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وال ، التربية اإلسالمية للطلبة المعلمون المتخصصون فيها أن يقوم بتدريس مقررات - 5
واللغة ، لعربيةواللغة ا، تعطى لغير المتخصصين فيها لتدريسها كمعلمي االجتماعيات

 .االنجليزية

 .زيادة عدد الحصص الدراسية لمقرر التربية اإلسالمية - 6

 .وال توضع في نهايته، أن يتم تقديم حصص التربية اإلسالمية في البرنامج المدرسي - 7

أن تسلط مقررات التربية اإلسالمية الضوء على قضايا مهمة ترتبط بالمجتمعات العربية  - 8
وثورات ، واألسرى، ومحاوالت هدم المسجد األقصى، لقدستهويد ا: واإلسالمية مثل 

 .  الربيع العربي

  
  : في فلسطين األساسية الدنياة للمرحلاإلسالمية مقرر التربية واقع

 فلسطين من مكانة عظيمة في      هيتسم المجتمع الفلسطيني بسمات خاصة نظراً لما تتمتع ب        
كمـا  ،  الرئيسية إلقامة الخالفة اإلسالمية    والمحطة،  الرباط رضأو،  الرساالت مهبط اإلسالم فهي 

أن فلسطين ال تزال تحت نير االحتالل الصهيوني مما أدى إلى ظهور مشكالت كثيـرة أثـرت                 
 مـن مقـرر التربيـة    وإن ذلك يتطلب، وعلى التعليم خصوصاً، على جميع مناحي الحياة عموماً  

 أوضـاعه  تـصحيح  مسار في تصب المجتمع تغييرات في إحداث أهدافه من يكون أن اإلسالمية

 .والتقدم والرقي، نيل الحريةو،  زوال االحتاللطموحاته في وتحقيق
  

 التربية اإلسالمية في مدارس الحكومة التابعة لـوزارة التربيـة           قرر العامة لتدريس م   األهداف
  :الفلسطينية والتعليم

والعقلية والجـسمية    الطالب المسلم بصورة شاملة ومتوازنة بأبعادها اإليمانية         صية شخ بناء -1
  .واالجتماعية والنفسية واألخالقية

 العقيدة اإلسالمية الصحيحة والتوحيد الخالص لدى الطالب المسلم من خالل األدلـة             غرس -2
 .الشرعية الثابتة

 اإليمان باهللا تعالى في نفس الطالب وما يتعلق بهذا اإليمان من األركـان األخـرى                تعميق -3
 .للعقيدة اإلسالمية

 . الكريم تالوةً وتفسيراً وحفظاًنآ الطالب بالقر صلةتمتين -4

 .القولية والفعلية حفظاً وقوالً وعمالً  صلة الطالب بسنة الرسول توثيق -5
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فـي أقوالـه     في نفس الطالب واالقتداء بهدي النبي         محبة اهللا تعالى ورسوله      ترسيخ -6
 .بشرية يحتذي بها واتخاذ سير الصحابة والتابعين والعلماء العاملين نماذج ،وأفعاله

 إعداد الطالب الصالح القادر على عمارة األرض وتحقيق معـاني االسـتخالف وقيـادة               -7
 .البشرية وفق منهج رب البرية

 ، الطالب من أداء العبادات اإلسالمية بصورة جماعية وتهيئة المناخ المدرسي لـذلك            تمكين -8
 .كوانوتحقيق الغاية التي من اجلها خلق اهللا اإلنسان والحياة واأل

 وتعزيز روح الجهاد في نفسه لحماية وطنـه         ، الوالء لإلسالم وأهله في نفس الطالب      تنمية -9
 . وتحرير أرضه ومقدساته،وأمته

 الطالب األخالق اإلسالمية بحيث تتمثل في سلوكه اليومي وفي عالقاته االجتماعية            إكساب-10
  .واإلنسانية

 ودورهـا   سالمية بالتأكيد على خيرية األمة اإل     ، القيادية والريادية لدى الطالب    ح الرو تنمية-11
  .  وبيان مسئوليته إلنقاذ البشرية وهدايتها إلى سبيل الرشاد،الرسالي والحضاري

 بمـشاعر النـاس     اإلحـساس  وتقوية   ، وإذكاء مشاعر الحب في اهللا     ، الحس الجمالي  تنمية-12
  .لتكوين موقف إنساني دعوي مؤثر

 بعيداً عـن    ، أو تقليد أعمى   ، دون تعصب مذهبي   ، واالعتدال  تربية األجيال على الوسطية    -13
  .التهول والتنطع الذي ال يقطع أرضاً وال يبقي ظهراً

 على الـدليل والبرهـان وإقامـة الحجـة          ئم القا ، منهج التفكير العلمي لدى الطالب     إرساء-14
  .وتمحيص اآلراء ومحاكمة األفكار والعناية باإلعجاز العلمي

 وتوجيه القدرات والطاقات    ، وتنمية اإلبداعات  ، الطالب وصقل المهارات    مواهب تشاف اك -15
  .بما ينفع المجتمعات ويسهم في بناء الحضارات

تنمية روح األخوة والتعاون والنظام في نفس الطالب الهتمام اإلسالم بتماسـك الجماعـة              -16
  .ووحدتها وتحقيق التكافل االجتماعي بين أفرادها

 ليقبل علـى    ، النافع في نفس الطالب وإذكاء الدافعية للتفوق في تحصيله          تنمية محبة العلم   -17
: 2010دليل المعلم التربية اإلسالمية،     (. توظيفه في الحياة بما ينفع أمته ويطور مجتمعه       

11-12.(                                             
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 تم اإلطالع حيث لخبرات،ا من عدد من استفادتهم إلى الفلسطيني المنهاج مخططو نوهوي

 الخليج، العربي ودول والمغرب وسوريا والعراق ومصر األردن في اإلسالمية التربية منهاج على

،  المنـاهج  توحيد على مشروع اإلطالع تم كما الدول، هذه في حديثا طورت التي المناهج خاصة
  )3-2 :1998،المية لمنهاج التربية اإلس العريضة الخطوط( .ينيالفلسط المنهاج خطة وعلى

  الدراسـية  الخطـة  فـي  اإلسالمية التربية لمنهاج العريضة للخطوط السابع الخط ويتمثل
 التربيـة  لمنهاج الدراسية الخطة وتتألف المختلفة، المراحل على الحصص توزيع تتضمن والتي

  :اآلتي النحو على اإلسالمية

  :الرابع الصف حتى األول الصف من  - أ

 .الصفوف هذه من صف كلل للتالوة واحدة حصة -  ب

 مقارنـة  الحصص، وعدد للتعليم للمرحلة األساسية الدنيا العامة الهيكلية الباحثة وتعرض  

  .1998 الفلسطيني للمنهاج العريضة الخطوط في وردت كما التربية اإلسالمية بمادة

، رابـع في الصفوف األساسية من األول إلى ال    ) التهيئة  ( وتتمثل المرحلة األساسية الدنيا     
 يوضح عدد الحصص األسبوعية للمواد الدراسية  والنسب المئوية لكل صف في             اآلتيوالجدول  

   .هذه المرحلة

  )2-1(جدول رقم 
 .يوضح عدد الحصص األسبوعية للمواد الدراسية  والنسب المئوية لصفوف المرحلة األساسية الدنيا

 الصف المواد
 األول

 الصف
 الثاني

 الصف
 الثالث

 الصف
 عالراب

 النسبة المجموع

 %10 12 3 3 3 3 اإلسالمية التربية
 %26.7 32 8 8 8 8  العربيةاللغة
 %10 12 3 3 3 3 اإلنجليزية اللغة

 %10 12 3 3 3 3 العامة العلوم
 %16.66 20 5 5 5 5 الرياضيات

 %6.66 8 2 2 2 2 الوطنية والتربية االجتماعية العلوم
 %6.66 8 2 2 2 2 والحرف الفنون
 %6.66 8 2 2 2 2      الرياضية التربية
 %3.33 4 1 1           1 1 الحر النشاط

 %3.33  4 1 1 1 1 التربية المدنية
 %100 120 30 30 30 30 المجموع
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 ظهور اتجاهات عالمية حديثة تؤكـد أهميـة اسـتخدام     أن:" )4: 2011 (سمور وتعتبر        
 ،ضل المداخل لتحقيق الترابط والتكامل بين المعـارف والحقـائق         مدخل المفاهيم، ألنه يعد من أف     

وبين موضوعات العلم الواحد، وتعد المفاهيم األساس في تكوين التعميمات والمبادئ والقـوانين             
  ."التي تمثل البنية األساسية ألي علم من العلوم

هار الطلبـة    استخدام المفاهيم يعد أحد الحلول العصرية لمشكلة اسـتظ         نأ: الباحثة رىوت
للمعلومات، وحفظها دون استيعاب ووعي وتمييز، وهذا يعني أن التعلم عـن طريـق المفـاهيم                

  .واستخدامها في مواقف تعليمية جديدة، له مردود إيجابي على العملية التعليمية التعلمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   اإلطــار النـظــري

31 
 

 الثانيالفصل 

   الثالثالمحور
  المفاهيم

 أو خـصائص    ، أو الظـاهرة   ،يء كانت كلمة مفهوم تستخدم للتعبير عن تجريد الـش         لما
 كمـا   ، فهي وسيلة التواصل   ، ذلك يجعل للمفاهيم دوراً هاماً في عملية البحث العلمي         نإ ف ،الشيء

 ، وتساعد المفاهيم في التبويب والتعمـيم ، أو متماسكة،ةيمكن من خاللها فهم الواقع بطريقة منظم   
كل علم من العلوم بمـا فيهـا علـم           نإ ف ، النظريات بهذا المعنى   بناء فيكما أنها حجر الزاوية     

التربية تنشأ في إطاره مجموعة من المفاهيم التي يمكن من خاللها فهم الظواهر العلمية بـإطالق             
نمسمى على ظاهرة أو فعل معي.  

معرفتك الشيء بالقلـب    :  الفَهم ":فهم :المفهوم لغةً ) 459: 2000( ابن منظور    وعرف
فَهمـت فالنـاً    . عقَلتُه وعرفْتـه  :  الشيء وفهمت،األخيرة عند سيبويه   ،علمه: فَهِمه فَهماً وفهامة  

 وْأفْهمـه   ،سريع الفَهم ويقال فَهم وفَهـم     : ورجٌل فَهِم .فهمه شيئاً بعد شيء   :  وتَفَهم الكالم  ،وأفهمته
  .  " وقد استَفْهمني الشيء فأفْهمته وفهمته تفهيماً،األمر وفَهمه إياه جعله يفْهمه

 لم يتفق علماء التربية وعلم النفس علـى تعريـف محـدد للمفهـوم               نهأ: الباحثة تشيرو
 من حيث المجال الذي يبحـث مـن   ،اصطالحاً، بل اختلفت اآلراء واألفكار على تعريف المفهوم  

  :يأتي ويمكن تعريف المفهوم كما فهومخالله الم

و الدالالت التي تعتمـد     مجموعة السمات أ  " : المفهوم  بأنه  ) 97: 2008( عيطة   عرف
 لتمييزهـا عـن     ؛ لتجميع صورة ذهنية لهذه الكلمـات      ؛على القوى اإلدراكية عند سماع كلمة ما      

  ."غيرها من األشياء

ما يتكون لدى كل فرد من معنى لكلمـة         " : هو) 76:2010( وحلس   ، أبو شقير  وعرفه
  ."أو عبارة معينة

مستخدمة في تعريف التـصنيفات     مجموعة القواعد ال  " أنه   )125: 2010( بدوي   ويرى  
  ." أو أشياء مماثلة، أو أفكار،التي نُجمع بها أحداث

 مجموعـة مـن     :" المفهوم انأن ميرل وتينسون يعتبر   ) 10: 2009( صالح     وتضيف
 التي جمعت معاً على أسس في الخـصائص المـشتركة   نة أو األحداث المعي   ، أو الرموز  ،األشياء

  .                                  " أو رمز خاص أن يشار إليها باسمنوالتي يمك
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 : الدينيالمفهوم
 هيممفا، علمية مفاهيم ،دينية مفاهيم   فهناك المقررات الدراسية    في المفاهيم مسمياتتتنوع  

  .دراسة الهذه في الديني المفهوم الباحثة وتتناول فنية ومفاهيم،  اجتماعية مفاهيم،رياضية

وصف ألشياء أو مواقـف أو مـدركات        ": بأنه) 22: 1995(دي   البوسعي تعرفه حيث     
 عنها بكلمـة أو كلمتـين أو وصـف          ر يعب ، خصائص مشتركة تميزها عن غيرها     ها ل ،عملية

  ". أو ذات واحدة تنفرد عن كل ما في الكون،لشيء مفرد

 أو  ،تصوراً عقليـاً مجـرداً ألحـداث      " : الديني المفهوم أن) 83: 1997( فرج   ويرى
 تتكـون عـن   ، أو سلوكيات متصلة بالـدين   ، أو القيم  ، أو لفئة من المعلومات    ،أو مواقف  ،ألشياء

ـ  ، ويجمعها عنصر أو عناصر مشتركة     ،طريق الخبرات المتتابعة للفرد    عنهـا بكلمـة أو      ر ويعب 
  ".مصطلح أو عبارة دينية

  ألنها تتصل  ؛تهتم المدرسة بتعليم المفاهيم   ": )129: 1995( الخوالدة وآخرون    ويضيف
 التالميذ بقية العناصر اُألخرى المكونة للنظـام        لتعلم ؛ وتمثل قاعدة صلبة   ،بتنمية تفكير المتعلمين  

 كما أن تعلم المفاهيم يسهل مـن  ، والتعميمات واالتجاهات والقيم   والقواعد المعرفي، وهي المبادئ  
 وانتقـال   تفعيل الـتعلم    والبنى العقلية تسهم في    ، ويزيد من تثبتها في الذاكرة     ة التعليمي المادةتعلم  
 خبـرات   تخطـيط   عن إسهامها فـي     الفجوة بين التعلم السابق والالحق، فضالً      سر كما يح  ،أثره

 وتـسهيل   ، مسألة ذات أهمية فيتعلم المفاهيم     ل فإن أساليب تدريس المفاهيم تشكّ     ،المنهاج لهذا كله  
          ".                                       المتعلمينىاستيعابها عل

يرتبط النمو اللغوي لدى الطفل بما يكتسبه من مفـاهيم       ": )261: 2001 (الضبع وتعتقد
 ومواجهة التطـور الـسريع   ،دينية وخلقية واجتماعية في العالم من حوله تساعده على فهم العالم          

  ."واالنفجار المعرفي والحياة بطريقة أفضل

 والمحتوى التنظيمـي  ، في البناء المعرفياً أساسي  محوراً ل أن المفاهيم تمثّ   : الباحثة رىوت
 ألنها ركيزة المراحل األساسية حيث تعمل على إدراك الـروابط التـي بـين               ؛للتربية اإلسالمية 
  . فهمهال وألنها تُسه؛ والتعميمات في فروع التربية اإلسالمية،الحقائق والمبادئ

 : المفاهيمأهمية
 على الربط بـين الحقـائق       تعملالعقلي حيث    ركن أساسي لمتطلبات النمو       المفاهيم تمثل

  . وإكسابها لهمالمهارات هم مدخالً لتعلمركما تعتب، العلمية المختلفة لدى الطلبة
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: 2007،   والحوامدة عاشور( : في عملية التدريس   المفاهيم على   التركيز أهمية) برونر( ويلخص
288(         

  .ا وتعلماًهولة فهم المفاهيم يجعل المادة الدراسية أكثر ساستيعاب -1

 لـذاكرة  يساعد علـى اسـتبقائها فـي ا   ، المادة الدراسية في إطار هيكلي مفاهيمي    تنظيم -2
 .واالحتفاظ بها لفترة أطول

 . وانتقال أثره إلى مواقف جديدة، المفاهيم أساس لزيادة فاعلية التعلماستيعاب -3

   .لتعلم الالحق للمتعلم المفاهيم يعمل على تضييق الفجوة بين التعلم السابق وااستيعاب -4

  :يةتآلالنقاط ا) 13: 2007( وأبو السميد ، عبيداتيضيف أهمية المفاهيم حيث تتعددو

 . تدريس المفاهيم أكثر خصباً وعمقاً من تدريس الحقائقإن •

  . به من روابط وعالقات متعددةيتصل المفهوم يقدم كل ما تدريس •

كن أن تغني عمل الدماغ وتحفزه للبحـث   يم، المفاهيم يمتد إلى آفاق واسعة جديدة تدريس •
 .        والنمو

 ا في إبراز أهمية المادة الدراسية للمتعلم، مم        المفاهيم تلعب دوراً هاماً    ن أ : الباحثة وترى
 كمـا  ، من قبل المتعلم في العملية التربويـة       الة للتعلم، والمشاركة الفع   الدافعية يكون له األثر في   

 مواجهـة   والمشاركة في  ، على البيئة  ف التعر طريقهام التي يمكن عن      من أهم جوانب التعل    رتعتب
 المحتويـات   وتنظـيم  ، ومن هنا وجب إعادة النظر في المقررات المدرسـية         ،المشكالت وحلها 

  . والشكلية واللفظيةالسطحية  حتى تبتعد المناهج عن؛الدراسية وفق مدخل المفاهيم

   : تكوين المفاهيممراحل

تكوين إدراكي يتطلب من الفرد إدراك العالقات بين مجموعـة مـن             عبارة عن    المفهوم
 األفـراد بـشكل     لـدى  كـون ويت، األشياء أو الظواهر تربط فيما بينها بعض الصفات المشتركة        

 ويوضـحها  بثالث مراحـل     يسير ذهنياً البد أن     استيعابه إليهم ويستطيعون    يصل وحتىتدريجي  
                                             :كاآلتي )287 : 2007(  والحوامدةعاشور

وهو طريـق الطفـل     ) الفعل( وفيها يتكون    ، وتعرف بمرحلة العمل الحسي    : العملية المرحلة -1
  . من خالل التفاعل المباشر مع األشياء،لفهم البيئة
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 أو يمثلها عن طريق الصور      ، هي المرحلة التي ينقل فيها الطفل معلوماته       : الصورية المرحلة -2
 . وتكوين صورة ذهنية لها، في هذه المرحلة يشكل األطفال المفاهيم لألشياء بالتخيل،اليةالخي

 ، واستخدام الرموز  ، هي المرحلة التي يصل فيها الطفل إلى مرحلة التجريد         : الرمزية المرحلة •
 هـذه المرحلـة بعمليـة تركيـز الخبـرات      ى وتسم،حيث يحل الرمز محل األفعال الحركية     

 .  أو جمل ذات دالالت معنوية،يفها في رموز رياضية وتكث،المكتسبة
  

 )45-44: 2008( ذكرها بطرس كما:  المؤثرة في تعلم المفهومالعوامل

  :  لدى األفراد ومنهاوإدراكها  تعلم المفاهيمفي وتساعد عوامل تلعب دوراً مؤثراً توجد

تكون قدرة الفـرد علـى      :  الالأمثلة غير المتعلقة بالمفهوم    ، ذات العالقة بالمفهوم   األمثلة -1
 هي دليل على تعلم     ،)الالأمثلة( والشواهد السلبية    ،)األمثلة(التمييز بين الشواهد االيجابية     

  .المفهوم

 ئقيـة،  والعال ئقيـة ينطوي المفهوم على صـفات عال     : عالئقية والالّ ئقية الصفات العال  -2
هـل الـصفات     يتجا أن و ئقيـة، ويجب على المتعلم أن يوجه انتباهه إلى الـصفات العال         

 .عالئقيةالالّ

3- يؤثر وضوح أو تميـز بعـض الـصفات         :  التجريدية – المفهوم وطبيعته المادية     ز تمي
ـ       ، في سهولة تعلم المفهوم جزئياً     ئقيةالعال  الـصفات   م فاألفراد ينزعون عموماً إلـى تعل

 أو الحجم الكبير على نحو أسهل من تعلـم الـصفات األقـل              ،المتميزة كاللون الصارخ  
المفاهيم المجردةتعلم كما أن تعلم المفاهيم المادية أسهل من ،زاًتمي . 

 التي يتلقاها المـتعلم بعـد       ماتتشير التغذية الراجعة عموماً إلى المعلو     :  الراجعة التغذية -4
 فقد تقـوم التغذيـة    ، من معرفة مدى صحة استجابته للمهمة التعليمية       نهاألداء والتي تمكّ  

   تكون  ندما ع ، مقام التعزيز في التعلم اإلجرائي     ،توياتها من مس  نالراجعة في مستوى معي 
  .   حيث تزيد من قدرته على أداء مثل هذه االستجابة،استجابة المتعلم صحيحة

  : المفاهيمخصائص
وتسهيل انتقال أثـر الـتعلم ولهـذا فهـي تتميـز            ،  تنظيم الخبرة العقلية   على تعمل   المفاهيم إن

  : كاآلتي)79-78 :2001 ( زيتونها أوردالتي بالخصائص

 .والداللة اللفظية، االسم:  المفهوم من جزأينيتكون -1

 . المفهوم التعميميتضمن -2
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 فيها جميع أفراد فئـة المفهـوم   يشترك مفهوم مجموعة من الخصائص المميزة التي       لكل -3
 .وتميزه عن غيره من المفاهيم األخرى

بة من صف إلى صـف       المفاهيم العلمية ونموها عملية مستمرة تتدرج في الصعو        تكوين -4
 .  إلى أخرىليميةومن مرحلة تع

المفاهيم في التربية اإلسالمية تحظى بمكانة كبـرى        " : أن )608: 2006( الجالد   ؤكدوي
 وتكوين رؤيـة    ، وإدراك تعاليمه  ،باعتبارها اللبنات المعرفية الرئيسة التي يقوم عليها فهم اإلسالم        

 ." والمعرفة،ة والحيا، واإلنسان،صحيحة لتصوراته حول الكون
 

 : المفاهيم اإلسالميةخصائص

 جوهرة أصيلة كونها تنبثق من مصدر تأسيسي ورؤية إسـالمية       اإلسالمية المفاهيم تُعتبر
وبناءهـا يعـد ضـرورة شـرعية        ،  يسير في األرض   حركياً وسلوكاً لقاُ الكريم خُ  القرآنتجعل  

 .     ألخرى تميزها عن غيرها من المفاهيم اصوحضارية ألنها تتفرد بخصائ

 :تي في اآل المفاهيم اإلسالميةخصائص )661: 2010 (العياصرة ويلخص

 ومن ثم فهي تعكس على المفـاهيم ثباتـاً فـي    ، اإلسالمية تستمد من مصدر ثابت     المفاهيم -1
  .)الوحي (سيجانبها المستمد من المصدر التأسي

 ، فال يتدخل فيه بشر    ، كافة مكلفين اإلسالمية تستمد من مصدر مستقل متميز عن ال        المفاهيم -2
 .ذلك أن العبرة هي االستدالل بالدليل

 . أو الخبرة المعاشة، اإلسالمية تستمد من مصدر مستقل عن الخبرة التاريخيةالمفاهيم -3

  اإلسالمية تستمد من مصدر يتسم بالعموم في مخاطبة المكلفين كافة في إطار من              المفاهيم -4
 .ل دورة المخصوص وفق حدود التكليف ولكن لك،تكريس قيمة المساواة في التكليف

 . ولكل المستويات كافة، اإلسالمية تتصف بالشمول والكلية لكل جوانب الحياةالمفاهيم -5

 . اإلسالمية ضابطة ومهمة للعقلالمفاهيم -6

 . اإلسالمية تتميز بالخصوصية واألصالةالمفاهيم -7

 . المتميزةعةالمجتم المفاهيم اإلسالمية تشكل فيما بينها منظومة من المفاهيم  -8

 وال تدعي الحياد والبعـد عـن إطـار القـيم            ، اإلسالمية تتميز بأخالقيتها وقيمها    المفاهيم -9
 .واألخالق
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 والمتجدد من خالل    ، اإلسالمية واقعية تعتبر الواقع الذي يشكل عطاءها المستمر        المفاهيم - 10
  .استجابات هذه المفاهيم النظامية والحركية

 لجوهريـة يعد تعلم المفاهيم من المجاالت ا     ": أنه )107 :1999(  وآخرون   محمد ويرى
 وطـرق التـدريس     ، لذا فقد اهتم المتخصصون في المناهج بالتنظيمات       ؛التي يهتم بها التربويون   

  ."وأساليب التنفيذ التي يمكن عن طريقها تعلم المفاهيم بطريقة سهلة ومترابطة
  

  :تدريس المفاهيم للمعلمين في آلتية االنصائح )86-85 :2001(  زيتونويوجه

  . المفاهيم وتعليمهاتدريس أساليب تدريسية مختلفة في استخدام -1

 . التعلمية الحسية في تدريس المفاهيم– والتركيز على الخبرات والمواقف التعليمية التأكيد -2

 الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم والرحالت العلمية الميدانية لتـسهيل عمليـة            استخدام -3
 .متكوين المفهو

  ومن ثم تقديم المفاهيم الجديدة بـشكل أعمـق         ، بالمفاهيم السابقة من حين إلى آخر      التذكير -4
 .وأكثر تطوراً ونمواً من سابقتها

 . وذلك لمساعدة التلميذ على تكوين صورة أعمق للمفاهيم؛ على كثرة األمثلةالتأكيد -5

 . تطبيقاتها النظرية والعمليةبيان المفاهيم وتقديم -6

 مراعاة  : اختياره أساليب التدريس   د عن بهاالتي تجب على المعلم أن يأخذ        المسلمات   ومن
  .)116: 2005( الفتالوي وضح تحيث ، وخصائص المتعلمين النمائية،الفروق الفردية

  

  :يةتآلفي النقاط ا) 12-9سن ( فوق فما  النمائية لتالميذ الصف الرابع األساسيالخصائص

 ميـذ  علـى التال ل ويسه،على درجة عالية من الجودة   التنسيق بين العضالت الدقيقة      يكون .1
 ونتيجة لهذا نجد إقبـال تالميـذ   ، ويعتبرها البعض عملية متعة   ،التداول مع األشياء الدقيقة   

 علـى الـرغم مـن أن    ية على ممارسة النشاطات الفنية والموسيقية والرياض   لمرحلةهذه ا 
  . لم يكتمل بعدىالبناء العظم

 . فيتدخل العقل في تنظيم االنفعاالت،لة بالنضج االنفعالي تالميذ هذه المرحيمتاز .2

 يوجـد بـين     مـا  يكتـشفوا    نأو ، تالميذ هذه المرحلة وصف ما يـدور حـولهم         يستطيع .3
 .الموضوعات من عالقات
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 تالميذ هذه المرحلة بقدر كبير على إدراك العموميات والخصوصيات فـي نفـس              يتصف .4
 .اللحظة

 وكذلك أوجه االختالف    ،قائم على اكتشاف أوجه التشابه     لدى التالميذ تفكير تجريدي      يكون .5
 . تعليل الظواهر الماديةلى والقدرة ع،بين المثيرات المختلفة

6. التالميذ بعض المعايير والقوانين التي يضعها المجتمع لتنظيم الحياةميتفه . 

الجماعية  القيم االجتماعية بالظهور لدى تالميذ هذه المرحلة الشتراكهم في النشاطات            تأخذ .7
فيبدؤون باحترام القانون والنظام والعادات والتقاليد والعرف واإليمـان بـاحترام حقـوق             

 .الغير
 

 مختلفة لتعلـيم المفـاهيم       أن المعلمين يستخدمون أساليب    إلى ووليمز   ستيرنبيرغ ويشير
  : مستخدمين جملة من اإلجراءات منهالطلبتهم،

مثلة تساعد في توضيح حدود المفهـوم، وفـي هـذا            أمثلة منتمية للمفهوم الجديد، فاأل     تقديم  -أ 
  : تقديم األمثلة الجديدة وهيدالسياق توجد قواعد ثالث يفضل أن تؤخذ بعين االعتبار عن

  . األمثلة من السهولة إلى الصعوبة في تقديمالتدرج .1

 . األمثلة المتباينة عن بعضها بعضاً في فئات مختلفةتجميع .2

  .مثلةأ  مقارنة بين األمثلة والالعمل .3

: 2011، وأبـو عـواد  نوفـل (.  الطلبة على ربط المفاهيم الجديدة بمعارفهم السابقة       مساعدة -ب  
298                                   (                     

  : تدريس المفاهيمأساليب
 مجتمعاتنا اإلسالمية في أمس الحاجة إلى تربية إسالمية تهتم برسالتها علـى الوجـه               إن

 بهذه التربيـة    معقود واألمل   ،ن هذه المجتمعات هدف لغزو ثقافي خطر يتهدد كيانها        الصحيح؛ أل 
 واستخدام أفضل األسـاليب والوسائل     ، بمادة التربية اإلسالمية   الهتمام ويتمثل ذلك في ا    ،في درئه 

 والشـك أن اختيـار      ، لبناء اإلنسان القادر على خدمة نفسه وتنمية مجتمعه        ؛الحديثة في تدريسها  
 وقدرتـه علـى   ، التـدريس المتنوعـة  ليب ومعرفته بأسا، التدريس يقع على عاتق المعلم   لوبأس

  . وممتعة للطلبة،ومناسبة لقدراتهم وميولهمقةي تساعده على إيجاد عملية شدامهااستخ
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  : الحوار والمناقشةأسلوب -1

 ألنه عبارة عن حـديث بـين        ؛ في تربية األطفال   همةم هذا األسلوب من األساليب ال     يعد
ـ ، ويعتبر وسيلة فعالة لتقديم المعلومات للطفل وزيادة ثروته اللغوية      ،طرفين أو أكثر   يـؤدي  ا مم 

 قـدار  ومؤشر يوضح م،إلى زيادة النمو االجتماعي فاللغة تعد أداة التعبير الحر عن الرأي للطفل           
  . المتنوعة التي يتعرض لهااألنشطةما اكتسبه من أهداف الخبرات و

  :عة من الشروط في أسلوب الحوار والمناقشة منها أن تتوفر مجموويجب

  . أن تكون المناقشة ذات أهداف محددة وتدور حول محاور معروفة للمعلمة والطفل-1

 على المحسوسات بشكل أساسي تماشياً مع خصائص المرحلـة النمائيـة     شة أن تعتمد المناق   -2
  .التي يعيشها الطفل

  . الواضحة في المناقشة أن تستخدم المعلمة األساليب المبسطة-3

 أن تكون المناقشة بلغة مفهومة ولهجة بسيطة خالية من العيوب اللغوية وعيـوب مخـارج          -4
  .الكلمات

 تعطي الفرصة للطفل للمشاركة في الحوار والمناقشة الحرة في إطار أهـداف وموضـوع               -5
  .الخبرة المقدمة للطفل

  :2007،شـريف (. يشعر الطفل بالملل    مراعاة الحركة والنشاط مع المناقشة حتى ال       يجب -6
172-173(  

  

  

  : خرائط المفاهيمأسلوب -2

 عبارة عن رسوم تخطيطية ثنائية البعد تترتب فيها مفاهيم المادة الدراسية في صورة              هي
 الهرم إلى المفـاهيم     ة واألقل خصوصية في قم    ، شمولية كثر بحيث تتدرج من المفاهيم األ     ،هرمية

 وتحاط هذه المفاهيم بأطر تـرتبط ببعـضها         ،وصية في قاعدة الهرم    واألكثر خص  ،األقل شمولية 
  .باسم مكتوب عليها نوع العالقة

  : بناء خارطة المفاهيمخطوات

  . الموضوع المراد عمل خارطة المفاهيم لهاختيار -1

 . المفاهيم في الفقرة ووضع خطوط لهاتحديد -2

 .يدها وترتيبها تنازليا تبعا لشمولها وتجرهيم قائمة بالمفاإعداد -3
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 . المفاهيم حسب مستوياتها والعالقات فيما بينهاتصنيف -4

 المفاهيم المتصلة أو التي تنتمي لبعضها البعض بخطوط وكتابة الكلمات الرابطة التـي              ربط -5
 )97-94 :2010، دحالن( .تربط بين تلك المفاهيم على الخطوط

 

  : االستقراءأسلوب -3

 وهـو   ، أو قـضايا متعـددة     ،ا أخرى  هو استدالل أو استنتاج قضية من قضاي       االستقراء
 المواقف الكلية   لى أو المقدمات إ   ،استدالل صاعد يتدرج فيه الذهن من المواقف الجزئية المحدودة        

 فهو يبدأ بالمالحظات أو الحقائق الجزئية وصوالً إلى تكوين الكليـات المجـردة             ،األكثر عمومية 
  .)النظريات أو التعميمات(

  

  : أسلوب االستقراءخطوات
  .إعداد التالميذ لجو الدرس وأال تكون التهيئة أكثر من خمس دقائق: التهيئة -1

يقوم التالميذ بمقارنة األمثلة المعروضـة فـي الـشكل          :  المقارنة بين األمثلة   أو الموازنة   -2
  .والمضمون

  . استنتاج القاعدة أو القانون من خالل األمثلة-3

  )405 :2009، عطية(.  على القاعدة المستخلصةالتطبيق -4

  : أن هذا األسلوب يتميز بأنه) 96: 2008( نبهان ويذكر

 وباألخص حين يتوصل إلى اإلجابة الـصحيحة بعـد جهـد    ، يثير انتباه الطالب وحيويته  -1
  .وتفكير

  . يغرس في التالميذ عادات عقلية تقودهم إلى التفكير المنطقي السليم-2

 ثم التكلم بوضـوح ودقـة وكـذلك         ،كير يمنح الطالب القدرة على االستماع بصمت وتف       -3
  .التعبير عن الفكرة بأسلوب لغوي صحيح

  . يقوي ذاكرة التلميذ من خالل التكرار الذي يثبت المعلومات-4

  . وبين الطالب أنفسهم، يوثق العالقات االجتماعية بين المعلم وطالبه-5

  .                                  يساعد على حفظ النظام-6
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  :القياس\ االستنباط\ االستنتاج أسلوب -4

 أو مـن العـام إلـى        ، هو الطريقة التي ينتقل فيها المتعلم من الكل إلى الجزء          االستنتاج
  . العامة إلى األمثلة المحسوسةعدة أو من القا،الخاص

  : تنفيذ أسلوب االستنتاجخطوات
  . يبدأ المعلم بتقديم المفهوم العام أو القاعدة-1

  .م بعض األمثلة أو الحقائق الجزئية المتعلقة بالمفهوم أو يجمعها من الطلبة يقدم المعل-2

 ويطلب منهم معرفة األمثلة التـي  ، يقدم المعلم بعض األمثلة الموجبة وبعض األمثلة السالبة    -3
  )182 :2009، سالمة وآخرون(.  أو تنتمي إلى المفهوم،تنطبق عليها القاعدة

  

  

  : الوصفأسلوب -5

 التي تستعمل حـين يتعـذر وجـود الوسـائل           ظيمن وسائل اإليضاح اللف    وسيلة   يعتبر  
 كما أنه يسير فـي  ، يستخدم فيه أساليب جذابة مرتبةحيث،وسائل االتصال التربوي  :  مثل ألخرىا

 فيبـين للطلبـة مـا خفـي     ، وفي ترتيب منطقي ال يدعو إلى النسيان،تسلسل محبب إلى النفوس  
 ، ومن ثم يزيل الحجاب عن دقائق األفكـار        ،مور المقصودة  ويسهل على الطلبة إدراك األ     ،عليهم

 ويبرز خفيات المعاني فيتصور الطلبـة       ،ويعمل على تقريب األفكار والمفاهيم واألشياء المعنوية      
  . اقرب إلى الواقعاًالموصوف تصور

 وهي التي فيها مـاال      ، للمتقين ه الكريم في وصف مفهوم الجنة وما أعد       نآ أبدع القر  وقد
 وال خطر على قلب بشر بما هو محسوس وملموس في الحياة الدنيا             ، وال أذن سمعت   ،أتعين ر 

َوالـسابقون الـسابقون  تعـالى  قـال  .من نعيم وفير وخير عميم     َُ ُِ َِّ َّ َوالـسابقون الـسابقون َ َُ ُِ َِّ َّ َ أولئـك املقربـون `َ ُ َّ َ َُْ َ ِ َ أولئـك املقربـون ُ ُ َّ َ َُْ َ ِ ُl يف ِ يف ِ

ِجنات َّ ِجناتَ َّ ِ النعيمَ ِ ِ النعيمَّ ِ َّ t  ثلة من األولني َ ِ َِّ ََ ْ ٌ َّ َ ثلة من األولنيُ ِ َِّ ََ ْ ٌ َّ ُ ª   َوقليل من اآلخرين َ َِ ِ ِ ِْ ٌ َوقليل من اآلخرين َ َ َِ ِ ِ ِْ ٌ ٍىل رسر موضونة َعَع½َ َ ُ ْ َ ٍُ ُ ٍىل رسر موضونة َ َ ُ ْ َ ٍُ ُ َ Å متكئني َ ِ ِ َّ َ متكئني ُ ِ ِ َّ ُ
َعليها متقابلني  َِ ِ َ ََ ُ ْ َعليها متقابلني َ َِ ِ َ ََ ُ ْ َÑ  يطوف عليهم ولدان ُخملدون َ ٌُ َ َُّ َ ْ َِ ِْ ْ ََ َ يطوف عليهم ولدان ُخملدون ُ ٌُ َ َُّ َ ْ َِ ِْ ْ ََ ٍ بأكواب وأباريق وكأس من معـني 2ُ ْ َِ َِ ْ َ َ َ ٍَ َ َْ ِ َ ٍ ٍ بأكواب وأباريق وكأس من معـني ِ ْ َِ َِ ْ َ َ َ ٍَ َ َْ ِ َ ٍ ِ9    

َال يصدعون عنها وال ينزفون  َُ ِ ْ ْ َُّ َُ ََ َ ُ َال يصدعون عنها وال ينزفون ََ َُ ِ ْ ْ َُّ َُ ََ َ ُ ََN   َوفاكهة مما يتخريون َُّ َّ ََ َ ِ ٍ َِ َ َوفاكهة مما يتخريون َ َُّ َّ ََ َ ِ ٍ َِ َ َk  وحلم طري ٍ ْ َ ِ َْ ٍ وحلم طريَ ْ َ ِ َْ َ مما يشتهون َ َُّ َ ْ َ َ مما يشتهون ِ َُّ َ ْ َ ِw   وحور ٌ ُ ٌ وحور َ ُ َ
ٌعني  ٌعني ِ ِ كأمثال اللؤلؤ املكنون ²ِ َُ ْ َْ ِ ُ ُّ َْ ِ ْ ِ كأمثال اللؤلؤ املكنون َ َُ ْ َْ ِ ُ ُّ َْ ِ ْ َÈ   جزاء بام كـانوا يعملـون َ ُ َ َْ َُ َ َ ِ ً َ جزاء بام كـانوا يعملـون َ ُ َ َْ َُ َ َ ِ ً َ ال يـسمعون فيهـا لغـوا وال ×َ ََ ً ُْ َ َ ِ َ َ ْ َ ال يـسمعون فيهـا لغـوا وال َ ََ ً ُْ َ َ ِ َ َ ْ َ
ًتأثيام  ِ ْ ًتأثيام َ ِ ْ َH   إال قـيال سـالما سـالما ً َ ً ََ َ ً ِ َّ ً إال قـيال سـالما سـالما ِ َ ً ََ َ ً ِ َّ ِu   وأصـحاب اليمـني مـا أصـحاب اليمـني ِ ِِ َِ َ َْ ُْ َ ْ ُ َ ْ ََ ِ وأصـحاب اليمـني مـا أصـحاب اليمـني َ ِِ َِ َ َْ ُْ َ ْ ُ َ ْ ََ ٍ سـدر ِ ِيف يف  ¬َ ْ ٍ سـدر ِ ْ ِ
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ٍَخمضود  ُ ٍَخمضود ْ ُ ٍ وطلٍح منضود   ½ْ ُ ْ َ ْ َ ٍ وطلٍح منضود َ ُ ْ َ ْ َ َÒ   ٍوظل ممدود ُِ ْ َ ٍّ ٍوظل ممدود َ ُِ ْ َ ٍّ ٍ وماء مسكوب   ?َ ُ ْ َ ٍَ ٍ وماء مسكوب َ ُ ْ َ ٍَ َO   وفاكهـة كثـرية ٍ ِ ٍ َِ َ َ َ ٍ وفاكهـة كثـرية َ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ال َ ال   [َ
ٍمقطوعة وال ممنوعة  ٍَ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ٍمقطوعة وال ممنوعة َ ٍَ َ َُ ْ َ َ ُ ْ َu   ٍوفرش مرفوعة َ َُ ُْ َ ٍوفرش مرفوعة ٍُ َ َُ ُْ َ ً إنا أنشأناهن إنشاء  ¤ٍُ َ ْ َ َ ْ َِّ َِّ ُ ْ ً إنا أنشأناهن إنشاء َ َ ْ َ َ ْ َِّ َِّ ُ ْ ً فجعلنـاهن أبكـارا ¹َ َ ْ َّ ُ َ ََ َ ْ ً فجعلنـاهن أبكـارا َ َ ْ َّ ُ َ ََ َ ْ َÏ    

ًعربا أترابا ً َُ ُْ ًعربا أتراباَ ً َُ ُْ َ Ü ]149-148 :2009،عبد اللطيف(]37-10: واقعةال(  
  

  : العرض المباشرأسلوب -6

 المعلم يـستطيع أن يـنظم       ن أل ؛ أسلوب يناسب تدريس المفاهيم والمبادئ والمهارات      هو
  .المادة التعليمية ويشرحها بشكل مفيد

  : استخدام أسلوب العرض المباشرأسس
 ه فيعرفوا ما هـي األهـداف المتوقـع أن          المعلم أن يوضح ما يتوقع منهم أن يتعلمو        على -1

  .يحققوها بعد دراسة المادة سواء المهارات أو المبادئ والمفاهيم

 . إن أمكنه ذلك أو تعميم اسماً، أو مبدأ، يعطي المعلم لكل مفهومأن -2

 . يختار من الخبرات السابقة ما يساعد في تعلم المادة الجديدةأن -3

 . أو مبدأ جديد، أو مفهوم جديد،يس مادة جديدة يعرض أمثلة كثيرة ومتنوعة عند تدرأن -4
  

  : استخدام أسلوب العرض المباشرأهمية
  . على تنمية المهارات والمفاهيم والمبادئتعمل -1

 . الرياضيات والعلوممواد الطلبة يمارسون المهارات ويطبقونها على تمارين كثيرة في تجعل -2

 . الفرصة للطالب الستخدام المفاهيمتتيح -3

 .ب من تحديد األبعاد التي ال قيمة لها بالنسبة للمفهوم الطاليتمكن -4

 )193-190: 2010، وسليمان عريفج(.  لدى الطلبةأمثلة تصنيف األمثلة والالمهارة تنمي -5
 

  : القصةأسلوب -7

 ، في التربية اإلسالمية وظيفة تربوية يحققها لون آخر من ألـوان األداء اللغـوي              للقصة
ـ  ، كـالخوف  :ن طريق إثارة االنفعاالت    القصة العواطف الربانية ع    يوترب  ، والرضـا  ،ب والترقّ

  )59-58: 2003،  والشمريالدليمي( . والكره وغير ذلك، والحب،واالرتياح
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 أسلوب التدريس القـائم علـي تقـديم المعلومـات           أن:" ) 136: 2002(جامل ويعتقد
هذه الطريقة   و ، العرض مجموعةوالحقائق بشكل قصصي، من الطرق التقليدية التي تندرج تحت          

 وهـي مـن   ، المعلومات والعبر إلـي األطفـال  قلتعد من أقدم الطرق التي استخدمها اإلنسان لن 
 وتكـسبهم  ، جذب انتبـاههم ى كونها تساعد عل؛ التالميذ خاصة األطفال منهمعليمالطرق المثلي لت  

   ."الكثير من المعلومات والحقائق التاريخية والخلفية، بصورة شيقة وجذابة

 من أساليب إيصال المعلومـات بطريقـة        هي:"  )138: 2000(أبو سرحان    ويضيف
 فالقصة تستجيب لميـول     ؛شائقة ألن اثر القصة أقوي من أي شرح مهما حسن إلقاؤه واشتد أثره            

 وتزيـد مـن   ؛ الدرس برغبة وانـدفاع ى وتجذب انتباههم إل   ؛ وتبعث في نفوسهم السرور    التالميذ
  .  " التركيزىقدرتهم عل

  

  :الممارسة أسلوب -8

 فالتربية تكون فعالـة إذا      ، وهو أكثر األساليب فعالية    ، به التربية من خالل العمل     ويقصد
 لغرس األخـالق    ؛ السلوكيات المرتبطة بالدين   ما وال سي  ،ارتبطت بأنماط سلوكية يمارسها الطفل    

 ،قيـة للطفـل    ويجد المربي في الفرائض الدينية فرصاً مواتية للتربية الخل         ،اإلسالمية في األطفال  
  .وتوجيهه نحو األهداف السامية

 ثـم يـصحح   ، تعاليم اإلسـالم  قوا ليطب ؛كان يراقب أصحابه ويتركهم برهة      والرسول
  .أخطاءهم حتى يتعلموا بالممارسة والتجربة

  :ية استخدام األمثلة الحسأسلوب -9

تخدم علـى    وقد اس  ، من األساليب الرئيسة في مجال التربية الدينية       ية األمثلة الحس  ضرب
ًأمل تـر كيـف رضب اهللاَُّ مـثال كلمـة  : ومن أمثلة ذلك قوله تعالى     ،الكريم  في القران  واسع نطاق ََ َ ْ َِ َ ًَ َ ََ َ َ ْ َ ًأمل تـر كيـف رضب اهللاَُّ مـثال كلمـة َ ََ َ ْ َِ َ ًَ َ ََ َ َ ْ َ َ

َطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء َّ ْ ِّ َ ِِّ َ َُ َ ْ َ َ ََ ٌ ِ َ ُ ًَ ٍ ٍَ ََ َطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامءَ َّ ْ ِّ َ ِِّ َ َُ َ ْ َ َ ََ ٌ ِ َ ُ ًَ ٍ ٍَ ََ ِتؤيت  × َ ْ ِتؤيتُ ْ َأكلها  ُ َ ُ َأكلهاُ َ ُ َّكل  ُ َّكلُ ٍحني  ُ ٍحنيِ ِبإذن  ِ ْ ِ ِبإذنِ ْ ِ َرهبا  ِ ِّ َرهباَ ِّ ُويـرضب  َ َِ ْ ُويـرضبَ َِ ْ َ  
َاألمثال  اهللاَُّاهللاَُّ َ ْ َاألمثالَ َ ْ ِللناس  َ َّ ِللناسِ َّ ْلعلهم  ِ ُ َّ ْلعلهمََ ُ َّ َيتذكرون  ََ ُ ََّ َ َيتذكرونَ ُ ََّ َ َ H] 25-24:إبراهيم.[  

 ، والرموز وتقريبها إلـى األذهـان      ،ني إليضاح المعا  ؛يةيكثر من األمثلة الحس     وكان
 للـصحابة   ل ثم يمثّ  ، وخطين عن يساره   ، وخطين عن يمينه   ،يرسم خطاً في الرمال    فمثالً كان   

ِوأن هـذا رصاطـي : تعـالى ويتلـو قولـه   " سبل الشيطان"طوط الجانبية والخ" سبيل اهللا "باألول   َِ َ َ ََّ ِوأن هـذا رصاطـي َ َِ َ َ ََّ َ
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َمستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصـاكم بـه لعلكـم تتقـون ُ َّ َ َ َ َّْ َ َ َّ َ َّ َْ ْ َ ْ َّ ُّ ْ ُُ ُ َُ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ِ ِ َِ َ ََ َمستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصـاكم بـه لعلكـم تتقـونً ُ َّ َ َ َ َّْ َ َ َّ َ َّ َْ ْ َ ْ َّ ُّ ْ ُُ ُ َُ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ِ ِ َِ َ ََ ً Í 
  )87-86: 2001، داغستاني(]. 153:األنعام[

  : األناشيدأسلوب -10

 فاألطفال يميلـون إلـى الموسـيقى    ، األناشيد مكانة أساسية في تعلم الطفل المفاهيم  تحتل
 ويسعدهم ترديدها في لعبهم كـل       ، وهذا يؤدي إلى مساهمتهم بالحركات وحفظ الكلمات       ،واإليقاع

وقـد   ، وتؤدي األناشيد دوراً مهماً في جلب المتعة والبهجة والسرور إلى الطفـل            ،يوم دون ملل  
 وهي تعمل على غرس القـيم       ، من المشاكل االجتماعية والنفسية    تساعدهم في التغلب على الكثير    

 وإكسابه كثيـراً مـن      ، وتساعد األطفال على اإلبداع والتفكير الجيد      ،واألخالق الحميدة المرغوبة  
والتعبير عن   القراءة   م وتعل ، والتمييز بين األصوات   الجيد والتركيز واالستماع    ،المرادفات اللغوية 

  )157-156: 2005، اليتيم( .تاالنفعاال
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   الرابعالمحور
  ولــالمي

 الميول العوامل المؤثرة في مشاعر الفرد الوجدانية واستعداداته، حيث يقوم بتوجيه            لتمثّ
سلوكه على نحو معين في البيئة التي يعيش فيها، والقـصد بالمـشاعر الوجدانيـة مـا يتـصل             

 كما تحتل دراسة الميول مكاناً بارزاً في الدراسـات  ، الفرد وما يصاحب ذلك من سلوك      بأحاسيس
 ذلك أن جـوهر العمـل   ؛النفسية وكثير من المجاالت التطبيقية وغيرها من مختلف ميادين الحياة    

في هذه المجاالت يتمثل في دعم الميول الميسرة لتحقيق أهداف العمل فيها، وإضـعاف الميـول                
  .ل إن العالج النفسي دعم الميول الميسرة لتحقيق أهداف العمل فيهاالمعوقة، ب

  

  :الميل لغةً) 636: 2000( عرف ابن منظور وقد

 مال الـشيء يميـل مـيالً    ،العدول إلى الشيء واإلقبال عليه وكذلك الميالن : الميُل: ميل
  :أنشد األخيرة عند ابن األعرابي و،مماالً ومميالً وتمياالً

  سي وتركت التَميالأحلَقْتُ ر***        ال          راعي مني رأيت أنلما

نزعـة  "  : اعتبر الميل اصطالحاً بأنـه     )جيلفورد(أن  ) 64 :2007( الحريري   وذكرت  
  ."األنشطة سلوكية عامة لدى الفرد تجذبه نحو نوع معين من

التـي   الميل هو مجموعة االستعدادات الفطرية       أن" ):45: 2002( عبد الهادي    ويشير  
  ". أو موقف محددن إلى موضوع معياالنتباه لىإ تؤدي

 شعور أو قوة تدفع الفرد إلـى االهتمـام بـشيء معـين             "  : الميل أن إبراهيم  ويضيف  
  )67: 1999 ، وعليانهندي( ."ه على غيره واالنصراف عما سواوتفضيله

ـ    ؛ أو عمل شيء   ،استعداد نفسي لقول  ": اهللا فتح عتبرهيو   ساني أو تربـوي     للقيام بسلوك إن
  )202: 2010،الحريري( ."معين

لة تربيـة  أ اإلمام الغزالي في مـس يبدأ" : مجمالً )141-140: 1993( الدويبي  شيروي
 أو كما يـسميها هـو النزعـات    ،الطفل وتهذيبه من ضرورة األخذ في االعتبار الميول والغرائز 

 وهو في كل هـذا يـضع    ،والتوجيه مؤكداً على إمكانية التعامل معها بالصقل والتهذيب         ،الفطرية
 باعتبار بارتباطهما بجـانبين     ؛في اعتبار المربين وأولي األمر مبدءاً أساسياً في التربية والرعاية         

  :مارئيسيين ه
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  . االستعداد الفطري بكل ما يعنيه من قدرات واستعدادات وميول واتجاهاتجانب .1

خارجية وأن الجانبين يـؤثر احـدهما    االكتساب والتعلم بكل ما يعنيه من مؤثرات بيئة   جانب .2
 فنمو المواهب والقدرات التي يولد الطفل مزوداً بها سوف تظل مجـرد             ،في اآلخر ويتأثر به   

 يفـتح إمكانيـة     ذاإمكانية غير متحققة واقعياً ما لم تتم عملية رعايتها وتنميتها وتطويرها وه           
 ."صقل وتهذيب غرائز الطفل ونزعاته الفطرية

  )510 -472: 2002( ذكرها عالم كما: فة للميول المختلاألنماط

 والتعرف على ميول األفراد يعد مـن        ، الميول من الجوانب غير المعرفية للشخصية      تعد
 لتنميـة الميـول المرغوبـة    ؛األمور المهمة التي توجه في ضوئها البرامج التعليمية والتدريبيـة  

 الـذي يتبـع فـي الحـصول علـى           ويمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات استناداً إلى األسلوب       
  :المعلومات وهي

 ويمكن تعبيرها بأن يطلب من الفـرد التعبيـر          ،وهي التي يعبر عنها الفرد    :  تعبيرية ميول -1
شفاهةً أو كتابة عن األنشطة المهنية أو غير المهنية التي يفضلها عن غيرها ويـستمتع أو                

  .ال يستمتع بها

 تتكشف من خـالل األنـشطة       فالميول، رد تنعكس في سلوك الف    التي وهي : سلوكية ميول -2
 . عليها ويمارسها أو يشارك فيهاردالحرة التي يقبل الف

 االستدالل علـى    يمكنو ، عليها من اختبارات التحصيل    يستدل التي   وهي:  تحصيلية ميول -3
 . في المجاالت الدراسية المختلفةيلميول الطالب من درجاته في اختبارات التحص

 تحديد ميول الفرد عن طريق قياسـها        يمكنو ، تقاس باالستبيانات  التي وهي : قياسية ميول -4
                                                      .    باستبيانات مقننة حيث يقارن بين ميوله في أنشطة متعددة

  : الميولخصائص
 جانباً مهماً   كلوتش، اإلنسان داخلية فهي تشمل كل ظواهر النشاط الفطري عند          قوى الميول   تعتبر

 فهي تمتـاز بخـصائص تجعلهـا        ذلكل، في تحديد األنشطة التي يسعى للقيام بها نتيجة لميله لها         
  .بسيطة وعامة

  : الميولخصائص )40: 2004( األغا واللولوويلخص

 الميول العلمية في البيت والمدرسة والمجتمع ويمكن تعلمها وتطويرها من خـالل             تكتسب -1
  .التفاعل مع البيئة
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 . إلى االستقرار النسبي بمجرد تكوينها وتشكيلها لدى الفرديلتم -2

 . ممارسة معينة نزعة شخصية لدى المتعلم تجذبه إلىتشكل -3

 . ذاتية المتعلم ونقص الميول يؤدي إلى االضطرابات النفسيةتحقق -4

 السلوك الذي يقـوم      أو مالحظة أوجه   ، القياس والتقويم من خالل االستجابات اللفظية      تقبل -5
 .لمتعلمبها ا

 بالسلوك فالطالب الذي لديه ميول علمية يمارس نشاطاته العلمية بشكل أفضل مـن              تقترن -6
 . األخرىادالمو

.                                         بأنها ذات صيغة انفعالية أكثر منها عقلية وبذلك تختلف عن القدرة العقليةتتميز -7
  

 الميل من مستويات أهـداف المجـال        يعتبر" ):81: 2009( سالمة وآخرون    ويضيف
 ويشمل هذا الميل كالً     ، للقيام بعمل ما   ؛يظهر في هذا المستوى استعداد المتعلم أو ميله       ،    المهاري

 والميل العاطفي   ،) العقل للعمل  استعداد( والميل العقلي    ،)استعداد الجسم للعمل  (من الميل الجسمي    
ثر كل نوع من أنواع الميـول الثالثـة هـذه فـي              ويؤ ،) أو االستعداد للعمل   ،الرغبة في العمل  (

 فإن عقله سيرسل إشارة إلـى  ، فلو توفر ميل عقلي لدى المتعلم ألداء مهارة ما    ،النوعين اآلخرين 
  ".أطراف جسمه المسئولة عن أداء هذه المهارة طالباً منها االستعداد أو التأهب ألدائها

  

  : المواد التعليمية نحو ميول األطفالدور

 وعملت على إعداد الطفـل  ، المداس بالمواد التعليمية التي تنمي ميول األطفال       اهتمت لقد  
 اكتـساب األطفـال المعلومـات والمهـارات          وتعمل على  ،للحياة بواسطة األنشطة التي تقدمها    

  . والقيم التربوية الضروريةعاداتواالتجاهات وال

 التلميـذ سة حاجـات    يجب أن تشبع المدر   ": على أنه ) 114: 2002 (لعيسوي ا ويؤكد
  ." وتدعم السمات الشخصية المرغوبة،واهتماماته وميوله وتنمي استعداداته وقدراته وذكائه

 ينبغي أن ال يركز المنهج على اهتمامـات وميـول           ) :"116: 1996( عفانة   ويضيف  
 على االهتمامـات والميـول التـي تـساعد     ز بل ينبغي أن يركّ،المتعلم العابرة أو الحاضرة فقط  

لمتعلم أن يعلم نفسه بنفسه بحيث تصبح العملية التربوية عملية مستديمة ومـستمرة حتـى بعـد             ا
  ."تخرج المتعلمين من المدرسة أو الجامعة
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 التي ينبغي أن تراعي المـواد التعليميـة         األمور" ) :80 -78: 2007( فهمي   ويورد
  :أتييفيها ميول األطفال فيما 

 التي لها أهمية تربوية للطفل وللمجتمع والتصدي للميول         ل على تنمية ميول األطفا    التركيز -1
  .العدوانية التي ال تمثل أهمية تربوية

 . عملية إشباع ميول األطفال إلى توليد ميول جديدة بحيث يتحقق مفهوم االستمراريةتؤدي -2

 المواد التعليمية أن تعمل على ربط ميول األطفال بحاجاتهم مـن ناحيـة وبقـدراتهم           على -3
 .داتهم من ناحية أخرىواستعدا

 وذلـك عـن طريـق       ، المواد التعليمية أن تعمل على توجيه األطفال دراسياً ومهنياً         على -4
 .األنشطة التي تتفق مع ميوله وتتمشى مع قدراته

 ميول الطفل لتنمية قدرته على االبتكار واكتساب المهارات وهنا يأتي دور طـرق     استغالل -5
طفال ومساعدتهم على اكتساب مهارات االبتكار التي       التدريس المناسبة الستغالل ميول األ    

 .تناسبهم

 استغالل ميول األطفال في تكوين مجموعة من العـادات واالتجاهـات المفيـدة للطفـل                -6
يجب علـى المعلمـة     ،    والمجتمع فعند قيام الطفل باألنشطة التي تعمل على إشباع ميوله         

 وهذا يؤدي إلى تكوين العادات      ،لميولالتدخل الكتساب الطفل الطرق السليمة إلشباع هذه ا       
  .واالتجاهات المرغوب فيها

 االهتمامات تنعكس في شكل ميول من جانب الفـرد          أن ) :"43: 2010( كوافحة   يعتقد
 وهي ميول مستقرة لنشاطات متعددة تتضح لدى الشخص فـي فتـرات             ، في نشاط ما   اكلالشتر

 يبـدأ بـين سـن       بلورتها في وقت مبكر    ويبدأ حقل االهتمامات المتخصصة و     ،مبكرة من العمر  
  ."العاشرة والرابعة عشرة

وذلك بما تقدمه لهم مـن  ، الطلبة تثقيف المدرسة تحتل نصيباً كبيراً في      أن ثة الباح وترى
، وتـدعم مـواهبهم وقـدراتهم   ، وتثير اهتماماتهم ، يجابية اإل ميولهم توجه تعليمية   مواد و مقررات

 لهم حتـى    اسيةواإلمتاع في تقديم المقررات الدر    ، التشويقو،  الجاذبية ضفي ت أنوعلى المدرسة   
  .تزيد من دافعيتهم نحوها

  :الميول المعلم في تنمية دور

،  توصيل الخبرات والمعلومات للطلبـة     عملية المعلم هو القائد التربوي الذي يتصدر        يعد
   .ويؤثر في نفوسهم،  ميولهم وتنشيطهااكتشاف في يساعد أنه كما،  سلوكهمتوجيهو
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من الممكن أن يتخذ المعلم من الميول عنـد األطفـال           ") :148: 1999( زقوت   يقول 
 ويتشوقون إلى تعلـم     ،منطلقاً لتدريس األناشيد وعن طريقها يتعودون التعامل مع اللغة ومفرداتها         

ـ  ، وقد يتعلم التالميذ هذه األناشيد دون معرفتهم بقواعد القـراءة والكتابـة             وكتابتها، قراءتها  ل ب
 وبالتالي يتعودون صحة النطـق وحـسن        ،هويهم ألحانها فيندفعون إلى غنائها وترداد كلماتها      تست

  ."األداء
  

  :دور المعلم في تنمية الميول) 25 :2008( الحوليويورد

  . الميول المرغوبة لدى الطفل وتنميتهاتشجيع -1

طالعة أو   عند الطفل فقد يغرس فيه ميالً نحو الم         ميول جديدة لم تكن موجودة أصالً      غرس -2
 . أو هذه كلها، أو الكتابة،الرياضة

 واسـتبدالها بميـول مرغوبـة بـالطرائق التربويـة           ، ميول الطفل غير المرغوبة    إطفاء -3
 .الصحيحة

 يـساعد علـى   ، وتقدير الذات،احترام الرأي:  علىة إنسانية مع الطالب مبني  قات عال تنمية -4
 .كشف ميول األطفال وتنمية الجيد منها

 يهتم بما يتعلمه التالميـذ      على المعلم أالّ  " :)515: 2003(وأبو هاللة  الزبيدي   ويضيف
 أو على األقل    ، لدى الناس نزعة ألن يبذلوا     ، بل عليه أن يهتم أيضاً بكيف ولماذا يتعلمون        ،فحسب
 ومـا   ، ولكي يستغل المعلم ما يحبه التالميذ      ، لألنشطة التي يحبونها   كبرأ جهداً وطاقةً    سواأن يكر 

  ".ل أفضل من الضروري أن يعلم شيئاً عن ميولهميكرهونه بشك

 ولذلك فهـي تتغيـر      ،الميول تكتسب بالتعلم  " :إلى أن ) 243 : 1999( عبد اهللا    وتشير
 ويستطيع المدرس الناجح أن يثير اهتمام التالميذ نحو مادته الدراسية والنشاط المـرتبط              .وتتبدل

  ." إليه ويسعون إلشباع هذا الميلون فيميل،بها
  

  

  : يكمن في األمور اآلتية الطلبة الباحثة القول لدور المعلم في تنمية ميولجملوت

  . ميولهموتدعيم على تحقيق ذاتية المتعلمين عن طريق زرع ثقتهم بأنفسهم العمل •

 . الطلبة في تنمية مهارة اإلبداع لدىل الميواستغالل •

 .ى الدراسي تكون جزءاً متكامالً من المحتونأ على مجاالت الميول والتركيز •

 . عن طريق استخدام أساليب حديثة في التدريسطلبة ميول الإشباع •



   اإلطــار النـظــري

49 
 

 الثانيالفصل 

 .تالميذ مثيرات تساعد على اكتساب ميول جديدة تطور قدرات التقديم •

 . انتباههم نحو الموضوعات الصعبة التي يدرسها لهمة إلثارطلبة ميول الاستثمار •

 . منطلقاً لتزويدهم بخبرات هادفةطلبة ميول الاعتبار •

 . تنفع الفرد والمجتمعالتي طلبة بتوجيه ميول الاالهتمام •
  

  : المتبعة للكشف عن الميولالطرق

،  للتعـرف علـى ذكـائهم       الفرص الفعالة  من هم األطفال واهتمامات   اكتشاف ميول  تبريع
  .  مواطن القوة في قدراتهم وتنميتهاوتعزيز، ومساعدتهم على التعلم المثمر

  

  : أن الطرق المتبعة للكشف عن الميول حول موضوع ما هيلىإ )64: 2007( الحريريوتنوه

 اتـضح لنـا   ، بأن شخصاً يلم بموضوع دون غيرهاإذا الحظن:  الفرد بموضوع ما معرفة -1
  .ميله نحو ذلك الموضوع

 دون أن يعرف القصد من      لقد يطلب من الفرد ترتيب قوائم أو فقرات أو أعما         : التفضيل -2
 .وراء ذلك

 .شخص ما لكلمات مختارة بشكل متكرر يكشف عن نمط ميلهأن استجابة : التداعي -3

تسجيل توزيع كامل للفترات الزمنية التـي يقـضيها الفـرد لنـواحي             :  الزمني الجدول -4
 .النشاطات المختلفة وأشكال الترويح قد تكشف عن الميل عند الفرد

 أو  ، وكذلك مالحظة نـوع القـرارات التـي يتخـذها          ، مالحظة الفرد بطريقة علمية    إن -5
 . تعتبر وسيلة هامة للكشف عن الميل،األعمال التي يزاولها

 كل مادة دراسية يمكن أن ينمى تدريسها مجموعة من الميول المناسـبة لـدى        نت كا لماو
 تنمية هذه الميول يكون مرهون بما يقدم لهؤالء الطلبة من أساليب وطـرق تـدريس                نإالطلبة ف 

لميول ارتأت الباحثة أن تنمى ميول طالبات  الـصف  وتهيئة الجو االنفعالي المناسب لتكوين هذه ا   
 .الرابع األساسي نحو مادة التربية اإلسالمية بتوظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة

  

 وقـد يكـون فـي    ،معلم فهو بمثابة ال، في التعليم له الغلبة  اإلعالم نأ ترى الباحثة  حيث
 الهنـد   : اإلعالم لصالح التعليم   فتظّ ومن الدول التي و    ،بعض األحيان أفضل من بعض المعلمين     

 بنـسب كبيـرة، وفـي       اً وحقق نجاح  ،نآلا التلفزيون في التعليم قبل عقود من        ماوفيها تم استخد  
 متابعـة  كيفيـة  فيأمريكا مادة دراسية تدرس في الصفوف االبتدائية وتتمحور في تعليم األطفال     
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افتتحت اإلعالميـة التربويـة الـسيدة        وفي الجزائر    ، واإلعالم بشكل عام   ، والمسلسالت ،األفالم
 وتعليم األطفـال    ، تمارس فيه التوعية من أضرار اإلعالم      أيضاً،و معمالً لإلعالم التربوي   )رينيه(

 وفي جمهورية مصر العربية الـشقيقة هنـاك أخـصائي    ، أشكاله فةكيفية التعامل مع اإلعالم بكا    
 ومرشد إلى كيفيـة التعامـل مـع    هوج وم،إعالم تربوي في كل مدرسة يهتم بشأن تأثير اإلعالم  

 نإ و، يشيرون إلى أن الحصص النظرية فائدتها للـدارس قليلـة       نويي الترب جميع و ،اإلعالم أيضاً 
 وما يثبت هذا تقـدم      ،هي األكثر رغبة من الطالب واألكثر فائدة له       ) التطبيقية(الحصص العملية   

  . العلم في الدول التي اعتمدت على اإلعالم في التعليم
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   الخامسالمحور
  الم األطفالـإع

 المنظور اإلسالمي إلعالم الطفل يعتمد على عدد من األسس من أهمها البساطة فـي               إن
المضمون والوضوح في اللفظ والمعنى، والثراء في المادة والتنوع في األساليب والتطـور فـي               

لبرهان الـصحيح، والـدعوة   المعالجة، والدعوة العقلية التي تقوم على المنطق السليم وتسند إلى ا      
 إلى عقل الطفل وقلبه فيجـد فيهـا   صلبالكلمة الطيبة واألسلوب الحسن والموعظة الحسنة التي ت 

 وتعتبر وسائل اإلعالم  المرئية والمسموعة والمقروءة من العوامل المؤثرة فـي             ،الخير والسعادة 
 ،ة مـا تحتويـه مـن حقـائق        التربية اإلسالمية حيث تعمل على ترسيخ العقيدة اإلسالمية وتنمي        

 ألنهم يكونون في مراحلهم العمريـة       ؛ وقيم في عقول ونفوس األطفال الناشئين      ، ومبادئ ،ومفاهيم
 ـ  ؛ وتلقي المعلومات والتأثر بهالاألولى أكثر استعداداً للتقب  غايـات  ق وهي بذلك تسهم فـي تحقي

 الصالح الكامل المتكامل من جميـع     التي تسعى إلى تنشئة اإلنسان     ةالتربية اإلسالمية التربية الحقّ   
  .جوانبه

  : التربوية لوسائل اإلعالماألهمية
ـ وهـو أ  ،  اإلعالم من أهم الوسائل الحديثة في مخاطبة المجتمعات اإلنـسانية          يعتبر  دح

 الـدليمي  هـا ردأو وقد الدعائم األساسية في تربية وتثقيف األجيال لذلك فهو يتمتع بأهمية تربوية  
)2011  :87(  

 . جتماعي هو المحرك والمعبر عن مقومات النشاط االمعالاإل -1

 . الحضاريةالمطامع إلى عن غريزته نسان الذي يعلو باإلهو -2

 .فكار واألاآلراء نسان المنبع المشترك الذي ينهل منه اإلهو -3

 . مجتمع واحدإلى بشعور االنتساب إليهم والموحي األفراد الرابط بين هو -4

 أعمال وهذا النشاط من نقل معرفي وتحويل المعرفة إلى           لتحويل األفكار إلى   ة الوسيل هو -5
  .سلوك

 هـة  أن األهمية التربوية لوسائل اإلعالم تكمن في أن تكون برامجها موج       : الباحثة وترى
 وهذا البعد التربوي يرتكز على جـانبين أساسـيين همـا            ، تعالج سلوكياتهم  أن و ،لألطفال تربوياً 

  :تي والجانب المعلوما، األخالقيبالجان
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 أمر ضروري لكل مجتمع خاصة المجتمع العربي المسلم الذي يحـرص            : األخالقي فالجانب .1
على تربية أبنائه تربية خالصة في إطار مجموعة من المبادئ والقيم واالتجاهات التي تشكل              

 فوسائل اإلعالم تساعد على     ، ألفراد المجتمع تحول بينهم وبين الوقوع في الزلل         حافظاً سياقاً
 تثقيفيـة وترفيهيـة   فقـرات  من خبرات و   مه من خالل ما تقد    ؛عيم وتوجيه األفراد  غرس وتد 

 . لها قدرة كبيرة على التأثير على شخصية الطفل وسلوكهكاألناشيد،وهادفة

 فالطفل يتلقى الخبرات والمعلومات عبر مختلف البرامج التي تقدمها          : الجانب المعلوماتي  أما .2
الموجهة لألطفال تقوم بتقديم المعلومـات البـسيطة عـن           فالبرامج   ،وسائل اإلعالم لألطفال  

 وزيادة  ، يعمل على إقناع الطفل وعلى توسيع مداركه العقلية        ،مظاهر الحياة في أسلوب شيق    
 وتزويـدهم   ، وتعريفهم باألحداث الهامة التي تقع داخل مجتمعهم وخارجه        ،محصوله اللغوي 
 .باألفكار السليمة

 : وسائل اإلعالمأنواع
  :كاآلتيالوسائل المقروءة  منها  تتكون من نوعين من الوسائلكبيرةإلعالم موسوعة  اويشكل

   الصحافة •

  المجالت •

  )الحوليات (الدوريات •

  المطبوعة الملصقات النشرات •

  :آلتي وسائل إعالم مرئية أو مسموعة كاهناك

  التلفاز •

  الراديو •

  لمواقع من خالل بعض ااإلنترنت •
  

  : منها الباحثة بالتفصيل بعضاًوتتناول

  )الصحافة(من الوسائل المقروءة : أوالً

 وإثرائه  ه مهارات ودعم ، وتوسيع آفاق معارفه   ، الصحافة وسيلة لتعليم وتثقيف الطفل     لتمثّ
 وتزويـده بالثقافـة    ، تنمية االتجاهات اإليجابية لديـه     بالخبرات النافعة، كما أنها تمتلك مقدرة في      

  .على إدخال السرور إلى نفسه كما أنها تعمل بجانب ترفيهي ،اإلسالمية
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  :)45 -43: 1998( صحافة األطفال كما يراها معوض مقومات

 هو خـدمتهم ثقافيـاً      ؛ أو المجالت الخاصة باألطفال    ، لوجود الصحف  ساسي المبرر األ  يعتبر -1
 ؛عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمعارف واألخبار واألفكار والقـصص والموضـوعات          

  . وتشبع احتياجاتهم المعرفية،تهمالتي تهمهم وتثير اهتماما

 ضرورة التنسيق والتكامل بين صحافة األطفال وكافة الوسـائل اإلعالميـة مـن كتيبـات                -2
 أو  ، وبرامج إذاعية أو تلفزيونية أو تـسجيالت مـسموعة         ،وقصص وكتب وملصقات وأفالم   

 .مرئية التي تخاطب الطفل

 وتثير اهتمامهم نحو شـكل صـحف       ،فال االستفادة من كافة األساليب التي تجذب انتباه األط        -3
 .األطفال ومجالتهم ومضمونها

 ويجب أن يخضع اإلعالن فيهـا      ، يطغى اإلعالن على مضمون صحف ومجالت األطفال       أال -4
للرقابة الموضوعية والفنية باإلضافة إلى مراعاة األحكام الخاصـة بـاإلعالن أو اسـتخدام              

 وتفضل اإلعالنات التي تفيد األطفـال وتـشبع          أو العبارات المبالغ فيها والمضللة     معلوماتال
 .حاجاتهم واهتماماتهم وترتبط بميولهم واتجاهاتهم

  

 -9سـن ( المؤثرة في أطفال      أن من أنواع الصحافة    )161-160: 2006( عبد الحميد    وتعتبر
  :الصف الرابع فما فوق) 12

  :القصة

 فعـن طريـق     ،ربية الطفل  القراءة مركزاً هاماً في تفكير الكثيرين من المهتمين بت         تحتل
 ويعـزز ثقتـه بنفـسه       ، يستطيع الطفل أن يحقق االستقالل التدريجي عن الكبار        ،القراءة الذاتية 

ـ  ومن هـذا المنطلـق    ، حيث يتخذها وسيلة لتكوين ميول جديدة      ،وبقدرته القرائية  ـ دعوت  ة الكاتب
 ومـن  ، وفائدة ما يقرأ،ءة تقديم مجلة للطفل يجد فيها متعة القرالىإ القائمين على صحافة األطفال 

 أن تؤدي دوراً هامـاً فـي إيقـاظ          ،هنا تستطيع القصة المبسطة التي تنشر في صحافة األطفال        
  .     الوعي الثقافي والرغبة في زيادة الممارسات القرائية

  : األطفالمجالت

 مجالت األطفال تعتبر على جانب من أن" :  إلى)125-116: 2000( أبو معـال  يشير
 محببـاً مـن قبـل        وتجـد إقبـاالً    ، في تقديم خدماتها الهادفة في تربية األطفال       تميزة الم األهمية

 ؛ فهي متخصصة في حقول علومهم ومعارفهم وأدبهم وألوان ثقافتهم المختلفة          ،جمهورها األطفال 
 وتلبـي ميـولهم     ، وتنمي مواهبهم  ، ألنها تصقل إبداعاتهم   ؛لذلك يقبل األطفال على هذه المجالت     
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 الجـسدي،  و ، والنفـسي  ، وتساعدهم على النمـو االنفعـالي      ، وتساير قدراتهم العقلية   ،مورغباته
 وتبـادل   ، فرص التعارف إلـى بعـضهم بعـضاً        حهم وتمن ، وتنقل أخبارهم ونشاطاتهم   ،والعقلي
 فالمادة المختارة لهم في هذه المرحلـة يجـب   لذلك ؛ وتعزيز العالقات االجتماعية بينهم ،الخبرات

ـ    أن تراعي خصائصه    الواقـع بمـا فـي ذلـك قـصص      ىم وسماتهم من حيـث التركيـز عل
 ، واالختراعـات  ، والـصناعات  ، والقـصص العلميـة    ، واألدب ، والتاريخ ،والبطوالت،الرحالت

  ."واالكتشافات الحديثة
  

  : أنواع المجالتمنأن ) 56-54: 2002( الغباشي ويشير

  : األسبوعيةالمجالت

 واألغـاني   ، والـشعر  ، تقـدم القـصص     وهي مثل الكتـب    ، التي تصدر أسبوعياً   وهي
 وبإمكانها ربط األطفال بمجتمعهم عن طريق القيام برحالت وزيارات مختلفة تقدم            والمسرحيات،

  .لقرائها فيها مزيداً من الخبرة الواقعية والمتعة والمعرفة

  :الحوليات

 من المعارف من    يراً تشمل كث  ، تصدر سنوياً وهي مجالت موسوعية     ي المجالت الت  وهي
 وهي تضم تشكيلة من القصص القصيرة والصور واألغاني والطرائف واأللغـاز    ،جوانب مختلفة 

  .والرسوم التي يترك لألطفال عملية تلوينها

  )113 -112 : 2009، الشربيني( :  االلكترونيةالمجالت

 مـن   يجاً وهي تتضمن مز   ، ونشرها على شبكة االنترنت    صدارها المجالت التي يتم إ    هي
 وتـستخدم   ، والخدمات المرجعيـة   ، والصور ،خبارية والمقاالت والقصص والتعليقات   الرسائل اإل 

  :اإلمكانات التفاعلية لالنترنت وتتوافر فيها بعض السمات والخصائص منها

  . من حيث الفتح والغلق واالنتقال من صفحة إلى أخرىستخدام االسهولة -1

 .ألطفال جاذبية وزخارف محببة لذات بواجهات رسومية ملونة وتتمتع -2

 . الطفل على التفكير واتخاذ قرارات معينةتساعد -3

 ء باألصوات اإلنسانية وأصوات أخرى كأصوات الحيوانـات والطيـور والمـا           االستعانة -4
 .باإلضافة إلى الموسيقى والغناء

 وعنصر التحدي المتدرج مـن أي مـن الـسهل إلـى             ق عنصري اإلثارة والتشوي   توفير -5
  .األصعب وخاصة في برامج األلعاب
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  )التلفزيون(ن الوسائل المرئية والمسموعةم: ثانياً

 فـي سـلوكيات      أصبح التلفزيون من أهم وسائل االتصال التي تؤثر تأثيراً مباشـراً           لقد
 وهو يقوم بدور تربوي في حياتهم حيث يصقل أحاسيسهم ويغمرهم بجو مفعم             ،األطفال وتنشئتهم 
زداد حصيلتهم اللغوية، حتى إن برامجه المختلفـة   المعرفية وت  م خبراته وتتوسع ،بالتسلية والترفيه 

  . والسلوكية، والوجدانية،أصبحت تشكل حياتهم الفكرية

يعتبر التلفزيون من أخطر مصادر اإلعالم الموجهـة        :") 352: 2003( الشمري   تقول
 إذا  حيث له جاذبية خاصة لهم قد تجعل منها مضيعة للوقت في كثيـر مـن األحيـان إالّ     ،للطفل

 قـدر مـن   كبـر أ وإيصال الدعوة إلى ،ر اإلسالميـ ليكون في خدمة الفك؛استغالالً جيداً استغل  
  ".الناس 

 أهمية التلفزيون في كونه وسيلة اتصال جماهيرية لم تعد        " :) 151: 2003( دليو ويعتبر
 عبر األقمار الصناعية بل أصبحت بقـدرة     ، مسجلة أو مباشرة   ،مجرد أداة لنقل األخبار المصورة    

  ". على اإلقناع والتأثير والسيطرة خارقة 

 من البـرامج اإلسـالمية ذات الفائـدة      اً هناك كثير  أن) :"156 : 1998( مرسي   ويرى
 أثرت في تغيير حياة الناس، حيـث        ،العظيمة، من النواحي العلمية واإليمانية والحياتية والتربوية      

ه في إحدى القنوات التلفزيونيـة،      أصبحنا اليوم نرى تائباً إلى اهللا من خالل برنامج إسالمي شاهد          
وليست بعيدة عنا حركة حجاب المرأة اإلسالمي، حيث كانت نتيجة لرسائل الدعاة اإلسالميين في              

 حماس الشباب لإلسالم وحبهم لماضي المسلمين، وغير ذلك في          ذلكبعض القنوات الفضائية، وك   
دينية، وبصرتهم بواقعهم وحالهم،     وهذه البرامج زادت من ثقافة المشاهدين ال       ،سلوكيات المسلمين 

".                                                                       وعرفتهم بما يراد بهم، حتى أصبحنا نرى بزوغ فجر الصحوة اإلسالمية العالمية

ك  ذل ى التلفزيون لم يقف عند حد التعليم، بل تعد        أن" ) :249: 1997( الطويرقي   ويؤكد
إلى التربية، وصار له دور هام في تربية الجمهور، وبخاصة األطفال، فله تأثير في تربية العقيدة                

  . "والمبادئ واألخالق والسلوك، إضافة أنه يقوم بوظيفة التربية الفنية والجمالية
  

  : التلفزيونمزايا

مجتمـع بمـا فيهـا     وسائل االتصال المهمة وله تأثير على جميع فئـات ال    حدأ التلفزيون   يعتبر  
  -:اآلتي زاياهم من ) 7: 2006 (ارونقل اوله مزايا وعيوب ويذكر، األطفال

  . لألطفال التسليةيوفر -1

 . أفكار األطفال بأفكار جديدة وإبداعات متميزةيثير -2
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 . األطفال بالثقافة والمعرفة والتعليم والوعي االجتماعي والسياسييزود -3

  .  برامجه لجميع المراحل العمريةبةمناس -4
  

  :تيةآلاالنقاط ) 24-23: 2005( الدليمي ويضيف

 ال يحتاج إلى مهارات يجب أن تتوفر لدى المتلقين الستقبال الرسائل االتـصالية              التلفزيون •
 حيث يمكن ألي من الصورة أو الصوت أو اللون أو الحركة أن تترك بصماتها               ،من خالله 

 .هداف المطلوبة وبما يضمن تحقيق األ،لقينواضحة في عواطف وعقل المت

 يجمع بين عدد من المزايا المجتمعة وهي الصورة والصوت واللـون والحركـة         التلفزيون •
 .وهذا ما يعطيه فرص إضافية للتأثير على المتلقين

 من خالل قدرته    لراديو هو األقرب للوسيلة االتصالية المباشرة ألنه يتفوق على ا         التلفزيون •
 .ألشياء الساكنةعلى تكبير األشياء الصغيرة وتحريك ا

 أقدر في مخاطبة الرأي العام داخل المجتمع أو خارجه وبهذا تفوق على الراديو              التلفزيون •
الذي كان إلى وقت قريب الوسيلة األفضل في الوصول إلى جميع أفراد المجتمع الـداخلي               

 .ومن ثم عبوره الحدود ليصل إلى العالم

 لمتابعة ما يقدم من خالله وهذا يستدعي         المشاهد في التلفزيون توفر عنصر التفرغ      تتطلب •
التركيز بما يجعل الرسالة المطلوب إيصالها إلى المستلقين أكثر رسوخاً ثم أكثـر فعاليـة               

 .وتأثير

 تكنولوجيا االتصال الحديثة واألقمـار الـصناعية أن يعطـي           ضل استطاع التلفزيون وبف   •
 ومـن خـالل عمليـة البـث     ثهاوللمتلقين متابعة األحداث والوقائع لحظة بلحظة أثناء حد     

 .المباشر

 األكثر استخداماً من قبل الزعماء والمسئولين وكبار الشخـصيات          سيلة التلفزيون الو  أصبح •
 . والثقافية والفنية وغيرهميةالسياس

 إلى أماكن أخرى     العامة يغني الناس عن الذهاب     اكن وجود التلفزيون في المنازل واألم     إن •
 .  ية ربما ال يقدرون عليهاقد تكلفهم جهود بدنية ومال

  

  )7: 2006 ،القارون:( استخدام التلفزيونعيوب

 والتي تتعارض مع العقيدة واألخالق والقـيم        ، المفاهيم والمصطلحات العديدة   بعض ل نشره -1
  .والعادات
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 . يكسبه عادة الخمول والكسلا ممكة الطفل لساعات طويلة جالساً دون حرمكوث -2

 أو يسبب انحرافات    ،صدر عنه من إشعاعات تضعف البصر      ي ا على حاسة البصر مم    يؤثر -3
 .لدى بعض األطفال

 . الذي قد يقود إلى الوحدةوالوحدة المشاهد من خالله على االنطواء يعتاد -4

 . برامج تدعو إلى العنف والقسوةرض يعقد -5

 . بعواطف الطفل وانفعاالتهيتالعب -6

 . يظهر تمايزاً بين قدرات المشاهدين المختلفةال -7

 .الطفل لكل ما يشاهد ويسمع تصديق -8

 . األطفال بمشاهدة وهمية وخدع تصويريةانخداع -9

.                                         األذى والضرر الجسدي أو النفسيم تقليد الطفل لما يشاهده مما قد يسبب لهسرعة - 10
  

 والثـاني   ، حدين أحدهما إيجـابي    ا ذ اً سالح زيون لذلك يعتبر التلف   : الباحثة القول  وتجمل  
 وذلـك بتعلـيمهم   ، لخدمة األجيال خدمـة ايجابيـة  ؛ ولهذا يجب أن تسخر وسائل اإلعالم      ؛سلبي

  . عليها السلف من الصحابة والتابعينى الصالحة التي تربم والقيالمبادئ
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             : الفضائيةالجنة طيور قناة

 إلـى التعريـف   لفضائيات عبر ا للطفل هة المرئية الموج  البرامج األناشيد و   أن تهدف  البد
 البناءة التـي يؤكـد عليهـا        القيم المفاهيم و  الصحيح لألطفال باإلسالم عقيدة وشريعة، وتوضيح       

 يسهم في االرتقاء بـذوق األطفـال        ا النبيلة التي يحث عليها اإلسالم، مم      ئالمباداإلسالم، وتأكيد   
 إضـافة إلـى     ،والراحـة النفـسية    واالستقرار   عادةوملكاتهم الفكرية والوجدانية، ويحقق لهم الس     

 التـي تـسعى لتحقيقهـا       ؛األهداف األخرى المعرفية والتعليمية والسلوكية واالجتماعية وغيرها      
  .هم لألطفال من خالل فضائياتهة المرئية الموجالبرامج واألناشيد

  تعتبر قناة الجيل الواعد حيث تحتل مكانـةً        الفضائية الجنة طيور   قناة أن الباحثة وترى 
وتغطي مـساحة   ،  جميع أنحاء العالم وتستحوذ عليهم     في والكباركبيرة من عقول وقلوب األطفال      

 وبرامج هادفة وجذابـة سـاهمت فـي         أناشيدواسعة في مجال إعالم األطفال بما تقدمه لهم من          
  .اقتحام عالمهم البريء وإرضاء أذواقهم بسهولة

         
  :الجنة طيور مؤسسة

 والتثقيفية التعليمية الوسائل بإنتاج تقوم تربوية فنية مؤسسة : لألطفال الجنة طيور مؤسسة       
 مقداد خالد األستاذ المؤسسة ويدير،  للألطفا الهادفة التلفزيونية والبرامج والمرئية السمعية
 كبيراً عدداً المؤسسة وتملك ،واإلعالمي الفني اإلنتاج في متخصص وإداري فني كادر بصحبة

 أشهر ومن العالم دول من كبير عدد في تنتشر والتي المميزة والمرئية السمعية اإلصدارات من
  . الفضائيةالجنة طيور قناة صداراتهاإ

   : الفضائيةالجنةيور  طقناة بالتعريف
 وهـي  ،عمـودي ) 11316( تبث عبر مدار النايلسات   ، لألطفال هة قناة فضائية موج   هي

 وتبث إرسالها من البحـرين، وتـم   ، األردن/ان مقرها في عم ،) مقداد خالد(تحت إدارة وإشراف    
سميت القنـاة    تقدم القناة أناشيد وأغاني لألطفال للفرقة التي         ، ميالدي )2008(تأسيسها في يناير    

  ."طيور الجنة " باسمها 
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 بالسير وتحبيبهم  ترغيب األطفالإلى يرنو شعاراً" الجنةطيور اسم اختيار جاء: التسميةسبب 
، فالجنة "السماوية على طريق الجنة التي هي غاية كل إنسان على وجه األرض وبكل الديانات

  .نةوالسكي  الطفولة بالجنةطرب"محفز لكل عمل خير في الدنيا 

  :  العامةالخصائص

  .2008 يناير 25 انطالق قناة طيور الجنة الفضائية لألطفال بتاريخ تم •

 برامج مدروس بعناية ويشتمل على مجموعة مـن أرقـى   جدول الجنة طيور قناة تعتمد •
 .مختلفة المتعددة بفئاتهم العمرية اللاطفاأل التي تلبي حاجات المتنوعة البرامج

  إرسالها وفقـاً تبثو تجهيزات البث التلفزيوني الفضائي، أحدثنة  الجطيور قناة تستخدم •
 التقنيـة للتلفـزة   التطـورات   لمواكبة األفضل في مجـال دائما ىسعوتألرقى المعايير 

  .والبرامج المتنوعة

الفكرة جاءتني حين وجدت أسهل     :" خالد مقداد عن تجربة تأسيس القناة فيقول      .  أ ويتحدث
 ألنها عادة تكون األقـرب      ؛ وأناشيد األطفال  ي أغان طريقالرسالة عن   طريقة لتوصيل المعلومة و   
 ، تعليم أبنائنا القيم األخالقية بدأنا العمل على هـذا األسـاس  ى إلماسةإلى قلوبهم وبما أننا بحاجة  
 ووضعنا أيدينا على جانب حساس ومهم فـي حيـاة           ء البري الطفولةومنذ بدأنا الولوج إلى عالم      

 لتأسيس قناة تعنـي بالطفـل وتعلمـه قيمـه           ؛ األساسية ة اللبن وضعن خالل   األسرة بشكل عام م   
 ألننا يجب أن نعلـم أن اإلعـالم الموجـه     ؛ في نفس الوقت   ع وممت ومريحومبادئه بأسلوب مرن    

  " أن تستميل الطفل وتكسبه فأنت ناجح بجدارةت استطعفإنللطفل هو األصعب 

 عن مقداد خالد الجنة طيور مؤسسة يرمد أعلن حيث، 2 تم إطالق قناة طيور الجنة       وقد
 تغيـر  كمـا  )11316( التـردد  نفس على وهي 2 الجنة   طيور النايلسات على جديدة قناة ظهور
  .1الجنة طيور إلى الجنة طيور مسمى

  . والمضمون األهداف من كل في  2 طيور الجنة وقناة 1الجنة طيور  قناةوتلتقي
  

  : قناة طيور الجنة الفضائيةأهداف
  :   األهداف اآلتية إلى الفضائية الجنةورقناة طي تهدف

 . لألمةمشرق  مستقبلفاستشرا على مواجهة التحديات وة قادرة ومثقفةواعي أجيال صناعة •

 . المختلفةالمسلم  احتياجات الطفل العربي والطفلتلبية •
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اشـيد   األن خـالل  والمهارات الرائعة من     ، بثقافة األطفال وإكسابهم جميع المعلومات     النهوض •
 .والبرامج التي تقدمها لهم

 . والسعي إلى بنائه منذ اللبنة األولىل الطفشخصية صقل •

 قادر علـى  شرعية  ضمن ضوابطواحد وبلحن وأداء جميلين في آن تزم فن هادف وملتقديم •
 .الوقت  الطفل ليبحر في عالم من الترفيه والتثقيف في ذاتجذبيأن 

كارهم وما يـدور بخـاطرهم، واكتـشاف قـدراتهم           التعبير عن أف   ي ف الفرصة األطفال   منح •
 . ا تطويرهعلىومواهبهم والعمل 

 ترفيهـي  األطفال العادات والتقاليد والمفاهيم والمبادئ والقيم األخالقية والدينية بأسلوب           تعليم •
 .عممت

 أذهان األطفال وإرضاء أذواقهم من خالل تقديم البرامج واألناشيد الهادفـة والمناسـبة              تنمية •
 .لهم ية والعلمية والترفيهبويةالتر

  .  األسرة بمختلف مستوياتهاتوعية •
  

  :نجوم قناة طيور الجنة الفضائية
عبد ، إسماعيل العرجا . د،  حماد مروة ، جنى مقداد  ، المعتصم باهللا مقداد   ، مقداد الوليد ، مقداد خالد

 ، الـسيالوي  هيمإبرا،  ديمة بشار  ، لين الصعيدي ومحمد بشار    ، الصعيدي عمرالقادر زين الدين،    
  . العويدبراء

  

  :  قناة طيور الجنة الفضائيةأناشيد
  : تصب في قوالب مختلفة هيحيث قناة طيور الجنة الفضائية أناشيد تتنوع

،  في غرس وتنمية المفاهيم اإلسـالمية كمفهـوم الـذكر          تساهم دينية روحانية    أناشيد  -1
،  الـصوم ،الجنة،ع عن الرسول  الدفا، االقتداء بالرسول ،  محبة الرسول  ،القرآن ،اإليمان
 :الصبر مثل،الدعاء، الصالة

 لبيـك  ، رسولنا وصـانا   ه، تشتاق ل  عيونيو ، نحيا نآ بالقر ، اهللا ذكر بداًأ تنسى   ال،  اهللا هو
 شـهر الـصوم   بشراكم ، التوبة واإلحسان شهر،  تدخلني ربي الجنة   أن، الجنة ،رسول اهللا 

  .عجيب أمرك،  وقلبيناديت، المؤذن نادى،  أتاكم
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والكتابـة  ، المشاكـسة ، السرقة، التكبر،  كالكذباألطفال تعالج مشكالت يقع فيها   أناشيد -2
  :مثل القسوة، على الجدران

   . العصفورة، شخابيط، المصعد،  الجيرانلعابأ،  فيهنت إاللي،  بتكذب، بابا تليفونليش    

 :  مثلواإلسالمية العربية للبلدان أناشيد -3

 يا  ، عن مصر متسألنيش   ، يا قطر  ، القدس الحرة  ، هينا جينا  غزة،  يا شبل غزة   ،يا السعودية 
  يـا    ، يا جزائر  ، سير يا دجلة   ،هوى اليمن ، ما أحالها سوريا   ،طبعاً بنحبك يا أردن    ،أردننا

  . هال يا كويت، إماراتي،السلطنة

 : مثل ترفیھیة أناشيد -4

، حلـوة البـسمة   ، عساكم من عواده  ، فتحي يا وردة  ، لو احنا هنا  ألو  أ ، ونجحنا ،مرة طلعنا 
  .قمرة، لينو، قلب الماما، ديمة احنا بنحبك، ياريتني طيارة، الباص

 : تتحدث عن المهن مثلأناشيد -5

، ، خبير األرصـاد الجويـة     الخباز، الحالق، طيار أصير بدي، يا أستاذ ،  يا دكتور  يسلموا
  .الحداد

 : وطنية حماسية مثلأناشيد -6

 ةيـا غـز  ،  يا رب نصلي في األقـصى     ، ريا طير مهاج  ،  بالكف شدوا ،  قاعدة مرة  كنت
باب ، اسلمي يا قدس  ، يا بالدي يا عيني   ، راجع ع بالدي  ،  نستشهد لما،  وطنا يا،  اهللا معاك
  . يا وطنابنحبك، القدس

  : تمثل الفواكه والخضار وفوائد كل منها مثلناشيدأ -7

  . التمرةأنا،  الموزةناأ،  الخيارةأنا،  الجزرةأنا،  الفراولةناأ،  الحمراة البندورأنا، الفواكه
  

  : الفضائيةلجنةبرامج وفقرات قناة طيور ا
 والثقـافي   لتغطـي الجانـب الـديني      ة طيور الجنة الفـضائي    قناة برامج وفقرات     تتنوع

   . واإلبداعي لدى المشاهدينوالترفيهي
 .ترفع القناة اآلذان موعد كل صالة حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة: اآلذان -1
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 خطبة الجمعـة    إلقاءبرنامج ديني يقدمه المعتصم باهللا مقداد حيث يقوم ب        :  اهللا حبابأ منبر -2
 نيـة آ القـر  يـات آل ا علـى  لما تشتمله هذه الخطبة      واإللقاء فن الخطابة    طفالمما يعلم األ  

 .سالم النبوية الشريفة التي تحث على االلتزام بتعاليم اإلحاديثواأل

وتعويدهم علـى   ، طفال المتعة لدى األ   حداثإائم على    ق ترفيهيبرنامج  :  الدار أخبار نشرة -3
 إعـادة وهو عبارة عن عشر حلقات يتم ،  وتصحيح السلوكيات السلبية   يجابيةالسلوكيات اإل 

 . عرضها باستمرار على شاشة القناة

حيـث يقـوم    ،  الجميلـة  صوات اكتشاف المواهب واأل   ى عل قائمبرنامج ترفيهي   :  لنا أنشد -4
 . نشدين فيه بتقليد الماألطفال

وهو يـصب   ، برنامج ترفيهي تقدمه ميس الحسن وابنتها لين الصعيدي       :  العصفورة قالتلي -5
 . والتشويقثارة اإللىإفي قالب قصصي هادف حيث يهدف 

6- التي تطلق علـيهم     األسماء بتعريف المشاهدين بمعاني     خاص ثقافي    برنامج:  ومعنى اسم 
 ذات المعاني الجميلـة     األسماءوانتقاء  مما يزيد من حصيلتهم اللغوية ويساعد في اختيار         

 .للمواليد الجدد

ويدخل البهجة والـسرور    ، طفال يعمل على تنمية ثقافة األ     ثقافيبرنامج  : عالماشي سؤال -7
 . الفائزين عن تقديم الجوائز والهدايا لهماألطفالعلى 

م ويـت ،  الجنـة  طيـور  فرقةبرنامج يومي يتم فيه اللقاء مع المنشدين في         :  سوى عالهوى -8
 .المشاركة فيه من المشاهدين عن طريق االتصال

 الرائعـة فـي   واتصوانتقاء األ،  اكتشاف المواهبلىإبرنامج غنائي يهدف :  كنز صوتك -9
والمرحلـة  ، )مرحلة الهـاتف  (ولىاأل حيث المرحلة مراحل ثالثوهو قائم على  ، نشاداإل

 المتقدمين الذي تقوم به     طفال فيها انتقاء المبدعين من األ     يتمو) مرحلة البر والبحر  (الثانية  
 يمثـل كـل     بحيث) محمد بشار ، عمر الصعيدي ، خالد مقداد (لجنة التحكيم والمكونة من     

 تصويت الجمهـور    – بريمات   3(   األخيرة  لثةوالمرحلة الثا ، ليهاإطفل الدولة التي ينتمي     
 وتـصل  ولى األالمرحلة في الفائزين على تصفية  المتسابقين     تقومو) يحدد الفائز والخاسر  

 مـن  نسبة تصويت مـن المـشاهدين        علىأ الطفل المبدع الذي حصل على       لىإالتصفية  
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 بـرقم   متبوعـة  قصيرة تحتوي على كلمة كنـز        الة طريق إرسال رس   عنمختلف دولهم   
 .   كنز الهوويكون الفائز ، المتسابق من أرقام الدول الظاهرة على شاشة القناة

ويقـوم  ،  الـسيالوي  بـراهيم إ الـشهير    عالميدمه اإل برنامج يق :  السيالوي خطاويعلى  -10
ويقـدم جـوائز   ،  ثقافية متنوعة على الجمهـور أسئلة عديدة ويعرض ماكنأبالتجول في  

  .وهدايا قيمة للفائزين

 دعاء الحفـظ    : تقوم القناة بعرض مجموعة من األدعية واألذكار المتنوعة ومنها         وكذلك
وتعرض أيـضاً أحاديـث نبويـة       . وأذكار النوم ، سفردعاء ال ، والدعاء عند المذاكرة  ، من األذى 

كما تعرض فقرة ثقافية بعنـوان  ،  بصورة جميلة ورائعة وجذابةةشريفة على شكل رسوم متحرك 
 . للمشاهدينتاريخيةتقدم من خاللها معلومات  دينية و" هل تعلم"

لكنتـرول    يوجهون من خاللها أسئلة ل    إرسال رسائل قصيرة   للمشاهدين   وتتيح هذه القناة    
 واألسئلة عن معـاني    ،حساب األعمار باليوم والشهر والسنة    (العامل بالقناة ويجيب عنها لهم مثل       

سبوع ويعرض يوم   أكل  التصويت على كليبك المفضل     وأيضا تتيح الفرصة في     ، )األسماء بعض
 .السفلي للقناة الجمعة الكليب الذي حصل على أعلى نسبة ويتم عرضها في الشريط

  
  : الفضائيةالجنةاقم قناة طيور  طرحالت

تنظم القناة رحلة عمرة إلى الديار الحجازية تسمى بعمرة أحباب اهللا وهـي عمـرة مخصـصة                 
المملكـة  : البلدان العربيـة منهـا     إحدى إلى القناة يسافر طاقم    خرىأ مدة و  بينوأيضاً  . لألطفال

.  ليبيا ، الجزائر ، سوريا ،لسطين ف ، اإلمارات ،  الكويت  ، البحرين ، عمان ، اليمن ،العربية السعودية 
  .وحينما يسافر طاقم القناة إلى بلد فإنه ينتج أنشودة عنها

  
  :الجنة طيور فرقةحفالت 

 انتـشاراً فـي الـوطن    األطفال  أكثر الفرق الفنية المتخصصة بفنون من فرقة طيور الجنة     تعتبر
سالمية بحضور جمـاهير     حفالت ومهرجانات في شتى الدول والمدن العربية واإل        وتقيم، العربي
سـلطنة  ، عدن، غزة، وقد أقامت الفرقة حفالت في جدة     ،  من كافة الفئات العمرية المختلفة     كبيرة
  \ .)2011:رضوان(.الجزائر، مصر، البحرين، الكويت، قطر، تونس، عمان
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مجموعة من األمور التي يجب مراعاتها للتقليل       ) 127-126 : 2005 (رمضان ضعت و وقد
  :لبيات بعض وسائل اإلعالممن أخطار وس

 حتـى   ، في التلفزيون وتنفيـذها    ج البرام د وضع ضوابط دقيقة تحكم أساليب إعدا      ضرورة -1
  . الضوابط الشرعية للمجتمع المسلمتتمشى مع

 من اضطالع مراكز ثقافة الطفل وأجهزة اإلعالم الثقافية بإعداد بحـوث ودراسـات              البد -2
جتماعية التي تقدم من خالل برامج أجهـزة اإلعـالم   ميدانية عن القيم الثقافية والدينية واال    

 .آثارها على نمو شخصية الطفل وتطبيعه اجتماعياً

 بعرض البرامج التي تساعد على القـدوة الحـسنة وعـرض أعمـال العظمـاء                االهتمام -3
 . من العرب في كافة المجاالتاجحينوالن

 وذلـك  ؛معاتنا اإلسـالمية  في بناء شخصية الطفل في مجت      اإلسالمية دور  ة يكون للتربي  أن -4
 .من خالل األسرة والمدرسة والصحبة ووسائل اإلعالم

زيادة مساحة البرامج الدينية والوطنية وخاصة التي تركز على البعد النفسي واالجتمـاعي              -5
  . في زيادة الوعي والتربية الحسنةواألخالقي إسهاماً

  

سالمية أن تراعي فيما تقدمـه      أن من واجب فضائيات األطفال العربية واإل      : الباحثة وترى
  :لألطفال األمور اآلتية

  

  . وسائل اإلعالم وأال تقدم إال ما يتوافق مع ثقافة المجتمع اإلسالمي فيالتحكّم •

  . معهشون ما يخدم األطفال ويربطهم بالواقع ويجعلهم يتعايتقديم •

ال  ما يخدم األطفال من حيث المساهمة في التمـسك بـاألخالق والمثـل والخـص               تقديم •
 .الحميدة

 جوائز وهدايا مقابل إسهامهم     على األطفال ودفعهم إلى التنافس من أجل الحصول         تحفيز •
 .أو تميزهم في أي مجال من مجاالت اإلبداع

 . التي تساعد األطفال على تنمية مهاراتهم وميولهم واهتماماتهمالبرامج واألناشيد تقديم •

 ألن هذه الفئة العمرية هـي التـي         ؛األطفال تتناسب مع أعمار     تربوياً برامج هادفة    تقديم •
 .مستقبالً ويجب أن تؤسس على أساس سليم؛ لتكون خير استثمار للوطن واألمة حاضراً

 . النمائيةوخصائصه والتوافق بين مستوى العرض ومستوى الطفل لتناسبا •
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 العرض لمشاهد وصور ترفيهية مثيرة للطفل حتى يتم غرس فيه الصفات النبيلـة        تضمن •
 .قيم األصيلة ال شعورياًوال

 يكون العرض باللغة العربية الفصحى السليمة والصحيحة حتى يتـسنى للفـضائيات             أن •
 .خدمة اللغة العربية والحفاظ عليها

  . يكون العرض بشكل مبسط حتى يتمكن الطفل من فهمه واستيعابهأن •
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  الثالث الفصل

  الدراســـات الســـابقـــــة
  

 المتعلقة بتوظيـف    الدراسات:  األول المحور ³
 األناشيد في التدريس

مفاهيم  المتعلقة ب  الدراسات:  الثاني المحور ³
   نحوهاواالتجاهاتالتربية اإلسالمية 
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   السابقةراساتالد
 ذات العالقة بموضوع الدراسـة الحاليـة؛         السابقة والدراسات هذا الفصل الجهود     يتناول

للوقوف على الجهود التي بذلـت من قبـل واستعراضها من حيث المتغيـرات التـي تناولتهـا                
ـ             األدواتو ي   واألساليب المستخدمة في إجرائها، والنتائج التي أسفرت عنها، من أجل االستفادة ف

  .الدراسة الحالية من األدوات والمنهج الذي استخدمته الدراسات السابقة

بمراجعة ما أمكن الحصول عليه من البحوث والدراسـات   :  ضوء ذلك قامت الباحثة    وفي
ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية بهدف االستفادة منها في تكوين الخلفية النظرية كمـا تـم                

وقـد صـنفت الباحثـة      . قدمته من مالحظات وتوصيات ومقترحات    االستفادة منها في ضوء ما      
 الباحثة منهجيـة    تبعتاو،    الدراسات حسب المحاور التي ارتأتها مرتبة زمنياً من األحدث لألقدم         

،   وأهـم النتـائج  ،األدواتو،  والمـنهج  والعينة،،   منهابالهدفواحدة في الدراسات السابقة بدءاً   
  . ختاميتعقيب وضع السابقة كما قامت براساتدوعقبت الباحثة على محوري ال

  

  الدراسات المتعلقة بتوظيف األناشيد في التدريس :  األولالمحور
  

  )2011( دراسة النحال -1

 التعرف على أثر استخدام أناشيد األطفال على تنمية مفردات اللغـة            : الدراسة إلى  هدفت
 حيث تكونـت عينـة      ،فح الحكومية  األساسي في مدارس ر    عاالنجليزية لدى طالب الصف الراب    

طالبـة مـن مدرسـة      ) 60( و ، عقبة بن نافع األساسية بنين     درسةطالباً من م  ) 60(الدراسة من   
 واسـتخدم   ، إلى مجموعتين تجريبية وضابطة    ينةرابعة العدوية األساسية المشتركة وتم تقسيم الع      

 يقـة تجريبية بينما استخدم الطر    وقام باستخدام األناشيد مع المجموعة ال      ،الباحث المنهج التجريبي  
فقرة لقياس أثر األناشيد علـى  ) 35( وقام ببناء اختبار مكون من ،العادية مع المجموعة الضابطة  
  :لنتائج التي توصلت إليها الدراسة أهم اومنتنمية مفردات اللغة االنجليزية 

مجموعة  فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار المفردات لصالح ال           وجود
 فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجـات اختبـار           وجودو، التجريبية في التطبيق البعدي   

  .المفردات تعزى لمتغير الجنس لصالح إناث المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
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  ) 2011( دراسة سلمي -2

س مـادة    توظيف النشيد الغنائي في تـدري      ثرأ المساهمة في معرفة     : الدراسة إلى  هدفت
 واشتملت عينة الدراسة علـى      ،العلوم على مستوى تحصيل تالميذ الصف الثالث األساسي بغزة        

 التحليلـي  وصـفي  واتبعت الباحثة المنهج ال ، وتلميذات الصف الثالث األساسي    يذمن تالم ) 142(
 لتوضيح الدروس التي تـصلح      ؛حيث قامت بتحليل كتاب العلوم الفلسطيني بفصليه األول والثاني        

 وقامت بإعداد قائمـة     ، وأيضاً اتبعت الباحثة المنهج التجريبي لتطبيق دراستها       ،للتدريس باألناشيد 
أناشيد خاصة بمنهاج العلوم الفلسطيني للصف الثالث األساسي وتحكيم هذه األناشـيد مـن قبـل              

 يس توظيف النشيد الغنائي في تـدر ر لقياس أث ؛ اختبارين قبلي وبعدي   وأعدت،المحكمين والخبراء 
 لقياس ميول التالميذ نحـو      ؛ وقامت بإعداد مقياس ميل قبلي وبعدي      ،العلوم على تحصيل التالميذ   

  .العلوم

  :الدراسة بها خرجت النتائج التي أهم منو

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعـة            وجود
 العلوم بطريقة النشيد    دةيبية التي درست ما   الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجر      

 بين المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة فـي         فروق ذات داللة إحصائية    وجودو، الغنائي
  .مقياس الميل البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة العلوم بطريقة النشيد الغنائي

  

  )Rafiee)2010  رافيي دراسة -3

على فهم االستماع وعلـى     ) الظريفة( دراسة تأثير األغاني الفكاهية      :إلى الدراسة   هدفت
  .االستدعاء الفوري والمؤجل بواسطة مجموعة من متعلمي اللغة االنجليزية

 حـث  وقـد اسـتخدم البا     ، عينة الدراسة من ثالثين طالبة كن يدرسن في معاهد إيرانية          وتكونت
  .لدراسة هي اختبار قبلي واختبار مؤجل أداة اانت وك،الطريقة التجريبية في الدراسة

أن المجموعة التجريبية كانـت أفـضل أداء مـن المجموعـة             ومن أهم نتائج الدراسة   
 بين نقـاط اختبـار      ختالف لكن تأثير األغاني لم يصنع الكثير من اال        ، الفهم تبارالضابطة في اخ  

  .مؤجلفوري و
  

  ) 2009( أحمد دراسة -4

م التربية الموسيقية لتدريس بعض مفاهيم البرامج الدراسية         إعداد معل  : الدراسة إلى  هدفت
 وتكونت عينة الدراسة من أطفـال       ، خالل األلعاب الموسيقية والغناء     المرحلة االبتدائية من   لطفل

 واعتمدت الباحثة في دراستها المنهج الوصـفي   ،الصف السادس االبتدائي بمدرسة النهضة بشبرا     
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 لتـي  األغنيات واأللعـاب الموسـيقية ا      :بتكار أفكار موسيقية مثل    واتبعت في أدواتها ا    ،التحليلي
 المـواد الدراسـية بـسهولة    هيمتساعد طفل المرحلة األولى للتعليم األساسي على تعلم بعض مفا   

ـ       ،ويسر  والمـوجهين  صين استطالع رأي الموسيقيين والتربويين من الـسادة األسـاتذة المتخص
  .بالتربية والتعليم

 على بعض الطرق والوسائل التي يمكن أن يـستخدمها          التعرف دراسة ال نتائج أهم   منو
 المواد الدراسية المختلفة لطفل المرحلـة االبتدائيـة        فاهيممعلم التربية الموسيقية لتدريس بعض م     

 إلى ثالثة نماذج مختلفة كنماذج مرشـدة لمعلـم          التوصلو، من خالل الغناء واأللعاب الموسيقية    
  .يفية تدريس بعض المواد الدراسية المختلفة بسهولة ويسرالتربية الموسيقية على ك

  

  ) 2009( دراسة مفلح وآخرون -5

 الكشف عن أثر استخدام نمط التدريب والممارسة المحوسـب فـي            : الدراسة إلى  هدفت
 ، واألناشـيد  اكتساب طلبة الصف األول األساسي لمهارة الجمع مقارنة مع أسـلوبي الموسـيقى            

طالباً من مدرسة دير أبي سعيد األساسية       ) 58(وقد تكونت عينة الدراسة من       ،والطريقة التقليدية 
طالبـاً درسـت    ) 19(المجموعة األولى   : وتم تقسيم عينة الدراسة عشوائياً إلى ثالث مجموعات       

) 19( والمجموعة الثانيـة مـن    ،المادة التعليمية من خالل أسلوب التدريب والممارسة المحوسب       
) 20( والمجموعة الثالثة مـن  ، خالل أسلوب الموسيقى واألناشيدنلتعليمية مطالباً درست المادة ا 

  . التعليمية بالطريقة التقليديةدةطالباً درست الما

:  الباحثون المنهج التجريبي وقاموا بإعداد األدوات اآلتيـة لتطبيـق الدراسـة            واستخدم
  .صيلي واالختبار التح، ومادة الموسيقى واألناشيديمية،البرمجية التعل

  : أظهرت النتائجوقد

فـي اكتـساب طلبـة    ) a ≤ 0.05 ( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوجود
الصف األول األساسي لمهارة الجمع ولصالح نمط التدريب والممارسة المحوسب مقارنة بأسـلوب             

 فـي  a ≤ 0.05) ( فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة  وجودو، الموسيقى واألناشيد
اكتساب طلبة الصف األول األساسي لمهارة الجمع ولصالح أسلوب الموسيقى واألناشـيد مقارنـة              

  .بالطريقة التقليدية
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  ) 2009( دراسة عبد الوهاب -6

 بناء برنامج مقترح في األناشيد الدينية وذلك لتنمية االتجـاه الـديني   : الدراسة إلى هدفت
طفالً وطفلـة مـن   ) 35( وتكونت عينة الدراسة من    ،الروضةومهارات إلقاء األناشيد لدى أطفال      

 وقام بإعداد    شبه التجريبي  ،والمنهج الباحث المنهج الوصفي   ،واتبعأطفال الروضة المستوى الثاني   
 وقائمة بمهارات إلقـاء  ، الدينية المناسبة ألطفال الروضة    قائمة بالقيم : مجموعة من األدوات وهي   

 ، مالحظة مهارات إلقاء األناشـيد قةبطا،  مقياس االتجاه الديني،ضة المناسبة ألطفال الرو  األناشيد
  . مقترح في األناشيد الدينيةرنامجب

  : أظهرت نتائج الدراسةوقد

 هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين األدائين لعينة الدراسـة وذلـك لـصالح األداء                أن
 للبرنـامج   بيلى األثر االيجـا    وهذا يدل ع   ، وذلك في كل من المقياس وبطاقة المالحظة       ،البعدي

 وكفاءة البرنـامج  فاعليةو،  أطفال الروضة لدى أجلها منالمقترح في تحقيق األهداف التي وضع       
وقد ثبت ذلك مـن     . المقترح في تنمية االتجاه الديني ومهارات إلقاء األناشيد لدى أطفال الروضة          

واحد الصحيح في كـل مـن        التي تجاوزت ال   )Black(خالل حساب نسبة الكسب المعدل لبالك       
  .مقياس االتجاه الديني وبطاقة المالحظة

  

  ) 2007( دراسة دكاك -7

 تحليل مضمون األغنية الموجهة إلى األطفال، وبيان درجـة          : هذه الدراسة إلى   هدفت
تشعبها بمفاهيم حقوق الطفل، لما لألغنية من تأثير كبير في تعزيـز القـيم واالتجاهـات فـي                  

د على تحليل مضمون األغاني الموجهة إلـى األطفـال خـالل الـدورة               ويعتم ،شخصية الطفل 
 لت البرنامج العـام وقـد شـم   – مشق في إذاعة د  31/3/2007 حتى   1/1/2007اإلذاعية من   

موجهة لألطفال فـي مكتبـة      ) 115( التي بلغ عددها     لألغانيالدراسة على عينة مسحية شاملة      
اعتمدت على طريقة تحليل المضمون من خالل        و ، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي    شقإذاعة دم 

تصميم استبانة ُأعدت لهذا الغرض وقد تم تصنيف األغاني في هذه االستبانة بعد االستماع إليهـا      
  .  وتقييم كل منها على انفراد،وتحليل مضمونها

 تؤكد ضعف القيم واالتجاهات ذات العالقة بحقوق الطفـل        الدراسة إلى نتائج   وخلصت
  . وهو األمر الذي يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في بنية األغنية ومضمونها،في األغنية
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  )Mardliyatun ) 2007  ماردليتوندراسة -8

 تحديد ما إذا كان استخدام أغاني األطفال االنجليزية يطور قـدرة            : الدراسة إلى  هدفت
 االنجليزية أغاني األطفال    الطلبة في لفظ اللغة االنجليزية وكذلك يحدد إذا ما كان فاعالً ليستخدم           

 ، إنـاث )23( وذكـور ) 22( من الطلبة  )45( وتكونت عينة الدراسة من      ،لتعلم نطق االنجليزية  
  .) المقابلة، حقل المالحظة،اختبار االنجاز( وكانت األدوات ،وقد تبنى الباحث طريقة العمل

األطفال تستطيع أن  أن عملية التعليم والتعلم بواسطة استخدام أغاني          كشفت النتائج  وقد
  .تطور قدرة الطلبة في لفظ اللغة االنجليزية

  

  )2005( سلوت دراسة -9

 التعرف على أهم مجاالت مفاهيم القيم التـي يلـزم توافرهـا فـي               : الدراسة إلى  هدفت
 الباحثة المنهج الوصـفي      وقد اتبعت  ، األساسية الدنيا في فلسطين    مرحلةاألناشيد المقدمة لطلبة ال   

قائمة اشتملت على مفاهيم القيم والقيم المندرجة       : واعتمدت في دراستها على أداتين هما      ،التحليلي
 وتمثلت عينة الدراسة في جميع األناشيد الواردة فـي كتـب لغتنـا    ، وأداة تحليل المحتوى ،تحتها

 وبلغت أربـع وأربعـون أنـشودة        ، الدنيا اسية من المرحلة األس   ولىالجميلة للصفوف الثالثة األ   
   . األولى على الصفوف الثالثةموزعة

  : إلىدراسةت ال توصلوقد

 الكتب الثالثة اشتملت على جميع مفاهيم القيم غير أن مفاهيم القيم األساسية لم يرد أي                أن
 .منها في كتاب الصف الثالث االبتدائي

 الـسياسية  القـيم  فـاهيم م، (%23.24) االجتماعية القيم مفاهيم:األول ف الصأناشيد في
 القـيم  فـاهيم م، (% 13.38) الروحية القيم مفاهيم ،(%16.9)الجمالية القيم مفاهيم،  (%20.42)

 مفاهيم،  (%3.52) الخلقية القيم مفاهيم ،(% 9.15)العلمية القيم مفاهيم ،(%11.27)  ةاالقتصادي
ـ  ،مفاهيم(% 22.78)الروحية القيم مفاهيم: الثاني ف الصأناشيد وفي، (%2.11)البيئية القيم  يمالق

 (% 13.92) الجماليـة  القـيم  فاهيمم،(% 15.82) العلمية القيم مفاهيم، )(17.08% االجتماعية
 القــيم ،مفــاهيم(% 8.86)االقتـصادية  القــيم ،مفــاهيم(% 10.13) الـسياسية القــيم مفـاهيم 
 القـيم  مفـاهيم : الثالـث  ف الصأناشيد في أماو، (%03.16)البيئية القيم ،مفاهيم(%8.23)الخلقية

 القـيم  مفـاهيم  ،(%16.67) االقتـصادية   القيممفاهيم، (%23.33) العلمية القيم ومفاهيم الروحية
 فـاهيم م ،(%5) الخلقيـة  القيم مفاهيم ،(%12.78) الجمالية القيم ،مفاهيم)(% 16.11 االجتماعية

  .السياسية  للقيممفاهيم توجد ولم،  (%2.78)البيئية القيم
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  ) 2005( محمود  دراسة-10

 إلثـراء بعـض      ؛ تقديم وحدة مقترحة في أناشيد وأغاني األطفـال :راسة إلـى  الد هدفت
 وتمثلت عينة الدراسة في أطفال روضة اإليمـان         ،المهارات الحياتية الالزمة لهم وقياس فعاليتها     

تلميذاً ) 34(سنوات وبلغ عددهم    ) 6- 5(بإدارة أسيوط التعليمية الذين يتراوح أعمارهم من سن         
استبانة لتحديد  :  واستخدم عدة أدوات وهي    ، المنهج التجريبي في دراسته    لباحثمد ا  واعت ،وتلميذة

 إعداد اختبار المهـارات الحياتيـة   ، إعداد وحدة مقترحة وتطبيقها   ،المهارات الحياتية الالزمة لهم   
   .الالزمة ألطفال الروضة وتطبيقه قبلياً وبعدياً

  : أهم النتائج التي أظهرتها الدراسةومن

، سـنوات ) 6- 5(المهارات الحياتية الالزمة والمناسبة ألطفـال الروضـة مـن           تحديد
 الوحدة المقترحة في أناشيد وأغاني األطفال في إثراء بعض المهارات الحياتية الالزمـة              فعاليةو

  .والمناسبة لهم
  

  ) 2002( دراسة أحمد -11

اسـي بعـض اآلداب    تعليم طفل المرحلة األولى من التعليم األس: تلك الدراسة إلى  هدفت
 التعليم المرحلة األولى من     أطفال عينة الدراسة من     وتكونت،والمبادئ اإلسالمية من خالل الغناء    

 وأعدت الباحثة برنامجاً يحتوي علـى األغنيـة الدينيـة           ، المنهج التجريبي  واستخدمت،األساسي
  .الميةإلكساب طفل المرحلة األولى من التعليم األساسي بعض اآلداب والمبادئ اإلس

   . بعض اآلداب والمبادئ اإلسالميةس الباحثة بإعداد اختبارا لقياوقامت

 إلى أن البرنامج الذي قامت الباحثة بابتكـاره أدى إلـى تعلـيم              الدراسة نتائج   وأسفرت
  .األطفال اآلداب والمبادئ اإلسالمية وتفهمهم لهما جيداً

  

  ) 2000( دراسة دغيمات -12

 الوظيفة التربوية لألغنية وخدمة باقي المواد الدراسية بتلحين  تمثيل: الدراسة إلـى  هدفت
 روح الجماعة والشعور    بث و الطفلاألناشيد وتنمية الوعي االجتماعي والقومي والديني في نفس         

 واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للدراسة وقام بإعداد قائمة باألناشيد واألغاني            ،بأهميتها
 وتـضمنت عينـة الدراسـة     ،ها المدرسة سواء كانت منهجية أو ال منهجيـة        المدرسية التي تقدم  

 وتوصلت ، لألناشيد واألغاني المدرسية   اسية والعناصر األس  ،األناشيد واألغاني المدرسية وتحليلها   
:  هذا اللون من الموسيقى في األردن منها       ور التي تؤخر تط   المحددات  مجموعة من  الدراسة إلى 
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 والتـأخر فـي     ،اجع وقلة الكتب والمر   ، وقلة الدورات التدريبية   تخصصين،قلة عدد المدرسين الم   
  .إصدار الكتب واألدلة الخاصة بمبحث الموسيقى

  

  ) 2000( دراسة الهور-13

 بين  وانتشارها اإلعالم في نجاح أغنية الطفل       ائل قياس دور وس   : هذه الدراسة إلى   هدفت
 المعرفـي لـدى   التطوريق أهدافها من حيث  في تحقاألغنيةاألطفال في األردن ومن ثم مساعدة     

 الطفل وتعزيز المحصول اللغوي لديه وتعديل سلوكه وإكسابه الخبرات والمعارف والقيم فـضالً            
 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسة فـي أداتهـا   ،عن تمتعه بالسعادة  

   .ف الهاتعبر األطفالعلى األسئلة الموجهة إلى 

 أن هناك بعض التقصير من قبل وسائل اإلعـالم           نتائج الدراسة وتحليل البيانات    توبين
في مجال انتشار أغنية الطفل على الرغم من توافر مجموعة جيدة من األغـاني فـي مختلـف                  

  .الموضوعات والمجاالت التي تهم حياة الطفل
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   على دراسات المحور األولالتعقيب
  :تياآلة الحالية مع الدراسات السابقة في  الدراساتفقت :أوالً

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:في الهدف -1

 ،)2009( دراسة مفلـح وآخـرون       ،)2011( دراسة سلمي    ،)2011(دراسة النحال         
 ،)2005( دراسـة محمـود      ،)2007( دراسة دكـاك     ،)2009( الوهاب   عبد دراسة

  ).2000( دراسة الهور ،)2000( دراسة دغيمات ،)2002(دراسة أحمد 

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:العينةفي  -2

  ).2002( دراسة أحمد ،)2009( دراسة أحمد ،)2011( النحال دراسة           

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:المنهجفي  -3

 دراسة مفلـح    ،)2010( دراسة رافيي    ،)2011( دراسة سلمي    ،)2011( النحال   دراسة
 دراسـة   ،)2007( دراسة ماردليتون    ،)2009( دراسة عبد الوهاب     ،)2009(وآخرون  
  ).2002( دراسة أحمد ،)2005(محمود 

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:األدواتفي  -4

 مفلـح   دراسة ،)2010( دراسة رافيي    ،)2011( دراسة سلمي    ،)2011 ( النحال دراسة
 دراسـة   ،)2005( دراسـة سـلوت      ،)2009( دراسة عبد الوهاب     ،)2009(وآخرون  
  ).  2000( دراسة دغيمات ،)2005(محمود 

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:النتائجفي  -5

 ،)2009( دراسـة مفلـح وآخـرون        ،)2011(ة سلمي    دراس ،)2011( النحال   دراسة
  ).2002( دراسة أحمد ،)2007( دراسة ماردليتون ،)2009(دراسة عبد الوهاب 

  

  :تياآل الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختلفت :ثانياً

  :  حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:في الهدف -1

 دراسة  ،)2009( دراسة مفلح وآخرون     ،)2009( دراسة أحمد    ،)2010( رافيي   دراسة
  ).2007(ماردليتون 
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  :  حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:العينةفي  -2

 دراسة  ،)2009( دراسة مفلح وآخرون     ،)2010( دراسة رافيي    ،)2011( سلمي   دراسة
 دراسة سلوت   ،)2007( ماردليتون   سةا در ،)2007( دراسة دكاك    ،)2009(ب الوها عبد

  ).2000( دراسة الهور ،)2000( دراسة دغيمات ،)2005( دراسة محمود ،)2005(

  :  حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:المنهجفي  -3

  ).2005( دراسة سلوت ،)2007( دراسة دكاك ،)2009( أحمد دراسة

  : دراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية حيث اختلفت ال:األدواتفي  -4

 دراسة أحمد   ،)2007( دراسة ماردليتون    ،)2007( دراسة دكاك    ،)2009( أحمد   دراسة
  ).2000( دراسة الهور ،)2002(

  :  حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:النتائجفي  -5

 دراسة سـلوت    ،)2007(اسة دكاك    در ،)2009( دراسة أحمد    ،)2010( رافيي   دراسة
  ).2000( دراسة دغيمات ،)2005( دراسة محمود ،)2005(
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 الدراسات المتعلقة بمفاهيم التربية اإلسالمية واالتجاهات نحوها:  الثانيالمحور
  ) 2009( دراسة المطرودي -1

 تدائي للمفاهيم الفقهية   معرفة مدى اكتساب تالميذ الصف السادس االب       : الدراسة إلى  هدفت
 علـى المـنهج     لدراسـة  واعتمدت ا  ،تلميذاً) 1171( وتكونت عينة الدراسة من      ،المقررة عليهم 

 وقام الباحث بعد تحليل كتاب الفقه المقرر علـى تالميـذ الـصف الـسادس                ،الوصفي المسحي 
  .االبتدائي ببناء اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد

  :الدراسة إليها توصلت تيل أهم النتائج امنو

وهي نسبة تشير إلـى أن اكتـساب التالميـذ          ) 60.63( متوسط اإلجابات الصحيحة     بلغ
 حيث تجاوزت هذه النسبة المقبول تربويـاً بأقـل      ،للمفاهيم الفقهية يعتبر أعلى من المقبول تربوياً      

عن الحـد األدنـى      متوسط اكتساب التالميذ في مستويي التذكر والفهم         ارتفاعو، من نقطة واحدة  
 وتلـك   ،)64.82(ومتوسـط مـستوى الفهـم       ) 61.72( حيث بلغ مستوى التذكر    ،المقبول تربوياً 

 متوسـط اكتـساب     انخفـاض و، )60.0(المتوسطات قريبة من الحد األدنى المقبول تربوياً وهو       
  .)53.60(حيث بلغ ) 60.0(التالميذ في مستوى التطبيق عن الحد األدنى المقبول تربوياً وهو 

 

  ) 2007( دراسة أبو زيد -2

 المقترح في تنميـة بعـض المفـاهيم         ج التعرف على فعالية النموذ    : الدراسة إلى  هدفت
) 60 (: عينة الدراسـة علـى  واشتملت، وفي أداء تالميذ الصف الثاني اإلعدادي األزهري      الفقهية

ـ          ضـابطة   إلـى مجمـوعتين      سمتتلميذاً من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي األزهري حيث انق
 واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحديد المفاهيم الفقهية المقررة على تالميذ            ،وتجريبية

 وأيضاً استخدمت المنهج التجريبي والذي يتمثل فـي تطبيـق           ،الصف الثاني اإلعدادي األزهري   
لثـاني   الـصف ا   يـذ نموذج التدريس في تنمية بعض المفاهيم وأداء العبادات المقررة على تالم          

 األزهري، وقامت بإعداد اختبار مفاهيم الفقه لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي           ،اإلعدادي األزهري 
  .  الصف الثاني اإلعدادي األزهريتالميذ على المقررةوإعداد بطاقة مالحظة أداء العبادات 

  : نتائج الدراسة أهم منو

    لفقهية باستخدام النموذج المقترح     تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا المفاهيم ا       تفوق
 أقرانهم من تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا نفس المفاهيم بالطريقة التقليدية والكتاب             على
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 عالقة ايجابية بين تنمية المفاهيم الفقهية باستخدام النموذج المقتـرح وبـين أداء              وجودو، المقرر
  .  التالميذ لبعض العبادات المقررة

  

  )2006(راسة الجالد  د-3

 التعرف على أثر خرائط المفاهيم في تحصيل المفـاهيم الـشرعية   : الدراسة إلـى  هدفت
 عينة الدراسة مـن     وتكونت،  وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في مادة التربية اإلسالمية         

 ،لتجريبي استخدم الباحث المنهج ا    ث حي ، من طلبة الصف العاشر األساسي     لبةطالب وطا ) 106(
 لقيـاس   همـا  وثاني ،وأعد اختبارين أولهما اختبار لقياس مدى تحصيل الطلبة للمفاهيم الـشرعية          

  .مهارات التفكير الناقد

  : الدراسةهاأظهرت أهم النتائج التي منو

 في تحصيل الطلبة للمفاهيم )a≤0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود
صالح المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام خرائط الشرعية تعزى لطريقة التعليم ول

 لبةفي تحصيل الط) a≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدمو، المفاهيم
 .  للمفاهيم الشرعية تعزى للجنس

  

  ) 2005( دراسة قناوي -4

 ومعرفـة   ، الشائعة لدى طفل المدرسة    البديلة تحديد المفاهيم العقدية     : الدراسة إلى  هدفت
 وتكونـت  ، لدى طفل المدرسـة ديلةفعالية النموذج المقترح حاسوبياً في تعديل المفاهيم العقدية الب 

 ،طفل ينتمون إلى مرحلة طفل المدرسة     ) 100(عينة الدراسة من العينة االستطالعية المتمثلة في        
ى أدنى الدرجات   تلميذة وهن الالئي حصلن عل    ) 35(والعينة األساسية وهي عينة تجريبية قوامها       

 من مدرسة المرفأ    األول وهن بالصف    بديلة، وشاعت لديهن المفاهيم ال    ،في اختبار المفاهيم البديلة   
اسـتبانة  :  واعتمد الباحث المنهج التجريبي واستلزمت الدراسة تطبيق األدوات التاليـة    ،التأسيسية

 قائمـة   ، مع األطفـال   لة مقننة  وتتم من خالل مقاب    ، العقدية الموجودة لديهم   المفاهيملألطفال حول   
 ، اختبار المفاهيم العقدية البديلة للمفاهيم العقديـة اإلسـالمية         ة،المفاهيم العقدية اإلسالمية األساسي   

 الوسـائط التعليميـة   ووفق والمعدة وفق النموذج المقترح ، العقدية التي ارتآها المحكمون  يمالمفاه
   .المتعددة
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  :ومن أهم نتائج الدراسة

در المفاهيم لدى الطفل تتنوع ما بين األسرة والمدرسة واإلعالم وخيال الطفـل              مصا أن
 فـروق بـين   وجـود و، الذي يلعب دوراً مهماً في تصور أحداث وأشياء ربما لم تقع في الحقيقة          

 الفـروق  وهـذه    ، بالنسبة للمجموعة التجريبية   بعديالتطبيقين القبلي والبعدي ولصالح التطبيق ال     
 النموذج المقترح له تأثير مرتفع علـى المتغيـر التـابع وهـو              أنو، ج المقترح الستخدام النموذ 
  .المفاهيم البديلة

  

  ) 2004( دراسة المالكي -5

 معرفة إستراتيجية توظيف النشاط المدرسي في تدريس التربية         : هذه الدراسة إلى   هدفت
 التربيـة اإلسـالمية      والتعرف على الفروق بين آراء معلمـي       ، في المرحلة االبتدائية   اإلسالمية

ـ         ظيفومديري المدارس االبتدائية حول إستراتيجية تو       ة النشاط المدرسـي فـي تـدريس التربي
 واشتملت عينة الدراسة علـى آراء مـديري مـدارس المرحلـة             ،اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية  

 ،بمكـة المكرمـة  االبتدائية، ومعلمي التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية بالمدارس الحكومية   
 والوصول إلى   ، إعداد استبانة لجمع المعلومات    تموقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني، و      
  : نتائج الدراسة أهممنوأهداف الدراسة وتم التحقق من صدقها وثباتها 

األهداف، المحتوى، طرق   ( عالية في المتوسط الحسابي تجاه جميع مجاالت الدراسة          قيماً
مما يدل على أهمية اإلسـتراتيجية فـي توظيـف النـشاط            ) ساليبه ووسائله، التقويم  التدريس وأ 

 الحسابية  المتوسطات نتائج الدراسة أن قيم      أظهرتو كما، المدرسي في تدريس التربية اإلسالمية    
لعينة الدراسة تجاه مرحلة تنفيذ التدريس أعلى من قيم المتوسطات الحـسابية بالنـسبة لمرحلـة                

 . ريسالتخطيط للتد

  )2003( دراسة موسى -6

 الكشف عن فعالية استخدام الوسائط التعليمية فـي تنميـة المفـاهيم         : الدراسة إلى  هدفت
مـن تالميـذ    ) 60( واشتملت عينة الدراسة على    ،الدينية اإلسالمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية     
ـ    ،وتلميذات الصف السادس من المرحلة االبتدائية      ين الوصـفي لتـشخيص      واتبع الباحث المنهج

 ، الـسادس بالمرحلـة االبتدائيـة      للـصف الواقع الحالي وتحليل كتب التربية الدينية اإلسـالمية         
والتجريبي في تجريب بعض دروس التربية الدينية اإلسالمية باستخدام الوسائط التعليمية المتعددة            

تحليـل  : وات وهـي   واستخدم مجموعة مـن األد     ، الدينية اإلسالمية  فاهيمبهدف تنمية بعض الم   
 والتوصل إلى قائمـة للمفـاهيم       ،محتوى كتب التربية الدينية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي       
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 فـي مقـرر التربيـة       تضمنة الم  إعادة صياغة بعض الدروس    ، فيها ةالدينية اإلسالمية المتضمن  
ـ         اإلسالمية مجموعـة   وتدريـسها لل   ددة للصف السادس االبتدائي وفق الوسائط التعليميـة المتع
 بناء اختبار لقياس مدى تمكن التالميذ       ، الضابطة بالطريقة التقليدية   موعة وتدريس المج  ،التجريبية

  . من تلك المفاهيم

  :دراسة نتائج الوأظهرت

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل تالميذ وتلميذات المجموعة التجريبيـة             أن
ددة وتحصيل تالميذ وتلميذات المجموعة الـضابطة        المتع التعليميةالذين درسوا بواسطة الوسائط     

  .الذين درسوا بالطريقة اللفظية المعتادة لصالح الذين درسوا بواسطة الوسائط التعليمية المتعددة
  

  ) 2001( دراسة المحيالني -7

 حصر المفاهيم الدينية الالزمة للمرحلة المتوسطة وتـصنيفها فـي           : الدراسة إلى  هدفت
 ، والـسيرة النبويـة  ، األخالق، العبادات،العقيدة( الرئيسية لتلك المفاهيم وهي قائمة تضم المحاور 

 وتقويم محتوى كتب التربية اإلسالمية األربعة في ضوئها لالستعانة بها عند بنـاء              ،)التوالمعام
 ربيـة  وشملت عينة الدراسة محتوى كتب الت      ،محتوى منهج التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة     

 واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها حيث قامـت بحـصر     ،األربعةاإلسالمية  
 ،قائمة المفاهيم الدينية حيث استخدمتها في تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية لهـذه المرحلـة              

  : النتائج هذه الدراسة إلىوتوصلت

بمفـاهيم تتعلـق     من التحليل في مجال العقيدة الحاجة إلى تدعيم الكتب األربعـة             اتضح
 لمحتويات الكتب األربعة تناولها لمفاهيم في مجال العبادات كالصالة          يحسبو، بصفات اهللا تعالى  

 مجال األخالق لم يـتم تنـاول المفهـوم          فيو، والصوم والزكاة بشكل يحقق التتابع واالستمرار     
 من خالقيفهوم األ  بل كان المخل في تناول الم      ، من حيث مفهومه وأهميته وكيفيته     هاألخالقي بذات 

،  هذا نقصاً في تحديد المفهوم األخالقي وتوضـيحه   أوجد وقد   ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم     حياة
 محتويات الكتب إلى الطريقة العرضية القائمة        التحليل اتجاه جميع   أثبت مجال السيرة النبوية     فيو

التسلسل الزمنـي ألحـداث   عند تناول السيرة النبوية وإلغاء      على االستشهاد من حياة الرسول      
السيرة مما أدى إلى ترك جوانب كثيرة من حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لها أهميتها وأثرها                 

 في تناول مفـاهيم     واضحة مجال المعامالت لم يظهر في التحليل سياسة         فيو، في حياة كل مسلم   
الـصفوف األربعـة     وقد كان من المناسب طرح بعض مفاهيم المعامالت على مدى            ،المعامالت
  . وتوضيحها
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  )2000(دراسة المحيالني -8

 حصر المفاهيم الدينية الالزمة للمرحلة االبتدائية وتقـويم محتـوى           : الدراسة إلى  هدفت
 بناء محتـوى مـنهج التربيـة اإلسـالمية          ندكتب التربية اإلسالمية في ضوئها لالستعانة بها ع       

 واتبعـت   ،توى كتب التربية اإلسـالمية األربعـة       وتمثلت عينة الدراسة بمح    ،للمرحلة االبتدائية 
 وقامت بإعـداد قائمـة المفـاهيم الدينيـة حيـث            ،الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها     

   .استخدمتها في تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية لهذه المرحلة

  : النتائج التي أظهرتها الدراسة أهممنو

 والكتـب   ،إلى مفاهيم أساسـية كاإليمـان بالرسـل        تتعرض محتويات الكتب األربعة      لم
 في محتوى الكتب األربعة تـدرجها فـي تنـاول    اإليجابية الجوانب   منو،  والمعجزات ،السماوية

 والصالة مما يمكن التلميذ من ممارسـة العبـادات بـصورة            ،بعض مفاهيم العبادات كالوضوء   
د تناولها لمفاهيم األخالق مدعومة      في محتوى الكتب األربعة عن     يجابيةاإل الجوانب ومن صحيحة

 .باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة ومواقف من حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته
  

  )1999( دراسة محمد وآخرون -9

 الروضـة فـي     لطفـل  والفرعية المناسـبة     ة تحديد المفاهيم الرئيس   : الدراسة إلى  هدفت
 وتخطـيط بعـض     ، والرياضية والفنية والحركية   لميةية والع  االجتماعية واللغو  \المجاالت الدينية 

 المذكورة باسـتخدام    ةالمواقف التعليمية وتجريبها لتنمية بعض المفاهيم في مجاالت المعرفة الست         
طفالً بالمستوى الثاني حيث تتـراوح أعمـارهم        ) 93( وتمثلت عينة الدراسة في      ،حل المشكالت 

  . سنوات6-5بين 

 وقاموا بحصر المفاهيم الرئيسية والفرعية      ،هجين الوصفي والتجريبي   المن ثون الباح واتبع
 وتضمينها فـي    ، والرياضية والفنية والحركية   لمية االجتماعية واللغوية والع   \في المجاالت الدينية  

 اختيار بعض المواقف التعليمية التـي      ، في مجاالت المعرفة الستة    لمفاهيم ورسم خرائط ل   ،استبانة
ـ      ناء ب ،في المجاالت المذكورة وتجريبها ميدانياً    بنيت على مفاهيم      دى اختباراً قبلياً وبعدياً لقياس م

   .اكتساب أطفال الروضة للمفاهيم

  : نتائج الدراسة أهممنو

 اكتـساب   أنو،  فروق دالة بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعـدي          وجود
اعي جاء في المرتبة األولـى بمتوسـط بلـغ           االجتم /أطفال الروضة للمفاهيم في المجال الديني     

 ثم مفاهيم المجـال اللغـوي      ،)44،87( يليه اكتسابهم لمفاهيم المجال العلمي بمتوسط        ،)45،51(
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 وقد لـوحظ فـي      ،)39،32( المجال الرياضي بمتوسط  بلغ       يم وأخيراً مفاه  ،)43،44(بمتوسط  
  .ت المعرفة األخرىالمجال الفني أن المفاهيم قليلة العدد بالنسبة لسائر مجاال

  

  )1997( دراسة فرج -10

 االبتدائيـة األزهريـة     المرحلة بناء منهج للتربية اإلسالمية لتالميذ       : الدراسة إلى  هدفت
 عينة الدراسة من تالميـذ      وتكونت، الدينية واالتجاه نحو المادة    هيموأثر هذا المنهج في تنمية المفا     

 الوصـفي   المـنهج : ثالثة مناهج في دراسته هـي      حثبا واستخدم ال  ،المرحلة االبتدائية األزهرية  
 وقام الباحث بإعداد قائمة بالمفاهيم الدينية الالزمة        ، والمنهج التجريبي  ، والمنهج البنائي  ،والتحليلي

 وإعداد مصفوفة التوزيع لهـذه  ، وتحليل كتاب التربية اإلسالمية في ضوء القائمة    ،لهؤالء التالميذ 
 اإلسـالمية   ية وبناء تصور مقترح للتربية الدين     ،راحل التعليم العام  المفاهيم على تالميذ وطالب م    

 وبناء ثالث اختبارات لقياس المفاهيم الدينية لتالميذ المرحلة االبتدائيـة           ،مكون من ثالث وحدات   
  .  نحو مادة التربية اإلسالميةميذ وبناء مقياس لقياس اتجاهات التال،األزهرية

  :الدراسة يهاإل توصلت التي النتائج أهم ومن

 تحصيل تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة نتيجة نمو المفاهيم الدينية لديهم وزيـادة             ارتفاع
 المتضمنة الرئيسة المفاهيم بين التوازن في ل اختال وجودو،  اإلسالمية ةاتجاهاتهم نحو مادة التربي   

 العقيـدة  فمفاهيم رية،األزه اإلعدادية للمرحلة مفاهيم من م يقد لما  تمهيدها حيث من المحتوى في
 تمهـد  المعـامالت  ومفاهيم38.38 %) (وتمهد والسير الجهاد ومفاهيم، )(42.04%بنسبة تمهد
 والقـضاء  الشخـصية  ل األحـوا بمحاور المتعلقة المفاهيم القائم المحتوى أغفلو، (64 %)بنسبة

 بفقـه  المرتبطة المفاهيم في قصور هناكو، لها تكرار أي تسجيل يتم لم  والجرائم،حيث والشهادة،
  . الغشحرمة عن واحد تكرار إال ا تكرار لهأي تسجيل يتم لم حيث المعامالت،
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  على دراسات المحور الثانيالتعقيب
  :تياآل الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اتفقت :أوالً

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:في الهدف -1

 دراسـة   ،)2003( موسـى    دراسة،)2005( دراسة قناوي    ،)2007(بو زيد    أ دراسة
  ).1997( دراسة فرج ،)1999(محمد وآخرون 

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:العينةفي  -2

  ). 1997( دراسة فرج ،)2003( دراسة موسى ،)2007( أبو زيد دراسة

  : ة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية حيث اتفقت الدراس:المنهجفي  -3

 دراسـة  ،)2005( دراسة قنـاوي   ،)2006( دراسة الجالد    ،)2007( أبو زيد    دراسة
  ).1997( دراسة فرج ،)1999( دراسة محمد وآخرون ،)2003(موسى 

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:األدواتفي  -4

 ،)2006( دراسـة الجـالد      ،)2007( دراسة أبو زيـد      ،)2009( المطرودي   دراسة
 ،)1999( دراسة محمد وآخـرون      ،)2003( دراسة موسى    ،)2005(دراسة قناوي   
  ).1997(دراسة فرج 

  :  حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:النتائجفي  -5

 دراسـة  ،)2003( دراسة موسـى  ،)2005( دراسة قناوي  ،)2007( أبو زيد    دراسة
  ).1997( دراسة فرج ،)1999(محمد وآخرون 

  :تياآل الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختلفت): 2(

  :  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتيةاختلفت حيث :في الهدف -1

 ،)2004( دراسـة المـالكي      ،)2006( دراسة الجـالد     ،)2009( المطرودي   دراسة
  ).2000( دراسة المحيالني ،)2001(دراسة المحيالني 

  :  حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:العينةفي  -2

 دراسة  ،)2005( دراسة قناوي    ،)2006( دراسة الجالد    ،)2009( المطرودي   دراسة
  ).2000( دراسة المحيالني ،)2001( دراسة المحيالني ،)2004(المالكي 
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  : ختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية حيث ا:المنهجفي  -3

 ،)2001( دراسة المحيالنـي     ،)2004( دراسة المالكي    ،)2009( المطرودي   دراسة
  ).2000(دراسة المحيالني 

  :  حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:األدواتفي  -4

  ).2000(  دراسة المحيالني ،)2001( دراسة المحيالني ،)2004( المالكي دراسة

  :  حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اآلتية:النتائجفي  -5

 ،)2004( دراسـة المـالكي      ،)2006 (د الجـال  دراسة ،)2009( المطرودي   دراسة
  ).2000(  دراسة المحيالني ،)2001(دراسة المحيالني 
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  الختامي على الدراسات السابقةلتعقيبا
  

  . في الدراسات ما بين معلمين، طلبة، كتبمستخدمة العينات التنوعت -1

  . الدراسات السابقة في أماكن مختلفة ما بين دول عربية وأجنبيةأجريت -2

  . حسب نوع المتغيرات التي تناولتها كل دراسةسات أدوات الدراتنوعت -3

نهـا أسـلوب    معظم الدراسات السابقة على أهمية توظيف األناشيد في التدريس كو     اتفقت -4
:  وأيضاً تلعب دوراً في ارتفاع التحصيل لدى الطلبة مثـل          ، والوجداني معرفيللتواصل ال 

 ،)2009( دراسـة مفلـح وآخـرون        ،)2011( دراسة سلمي    ،)2011(دراسة النحال   
 دراسـة   ،)2002( دراسة أحمد    ،)2005 (د دراسة محمو  ،)2009(دراسة عبد الوهاب    

  ).2000( دراسة الهور ،)2000(دغيمات 

:  بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناولها للمفـاهيم الدينيـة مثـل              اتفقت -5
 دراسـة ،)2006( دراسة الجالد    ،)2007( دراسة أبو زيد     ،)2009(دراسة المطرودي   

 دراسة المحيالني   ،)2001( دراسة المحيالني    ،)2003( دراسة موسى    ،)2005(قناوي  
  ). 1997( دراسة فرج ،)1999( محمد وآخرون دراسة،)2000(

 دراسـة   ،)2011( النحال   دراسة:  الدراسات السابقة اتبعت المنهج التجريبي مثل        معظم -6
 دراسة  ،)2009( دراسة عبد الوهاب     ،)2009( مفلح وآخرون    دراسة،  )2010(رافيي  

 دراسـة الجـالد     ،)2002( دراسة أحمد    ،)2005( دراسة محمود    ،)2007(ماردليتون  
 اتبع المنهج الوصفي التحليلـي إلـى جانـب    وبعضها،)2005( دراسة قناوي   ،)2006(

 دراسـة أبـو     ،)2011(دراسة سلمي   : المنهج التجريبي لمناسبته لموضوع الدراسة مثل     
 دراسة فـرج    ،)1999( دراسة محمد وآخرون     ،)2003( دراسة موسى    ،)2007(زيد  

)1997.(  

دراسـة النحـال    : ية في العينـة مثـل      بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحال      اتفقت -7
 ،)2003( دراسـة موسـى    ،)2007( دراسة أبو زيد     ،)2009( دراسة أحمد    ،)2011(

  ).  1997(  دراسة فرج ،)2002(دراسة أحمد 

دراسـة النحـال   : بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية فـي األدوات مثـل           اتفقت -8
دراسـة مفلـح وآخـرون      ،    )2010( دراسة رافيي    ،)2011( دراسة سلمي    ،)2011(
 دراسة أبو زيـد     ،)2009( دراسة المطرودي    ،)2009( دراسة عبد الوهاب     ،)2009(
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 ،)2005( دراسـة قنـاوي      ،)2005( دراسة سلوت    ،)2006( دراسة الجالد    ،)2007(
 دراسـة   ،)2000( دراسة دغيمـات     ،)2003( دراسة موسى    ،)2005(دراسة محمود   
  ).1997 ( دراسة فرج،)1999(محمد وآخرون 

 دراسة  ،)2011(دراسة النحال   : دراسات اتفقت مع الدراسة الحالية في النتائج مثل        هناك -9
 دراسـة  ،)2009( دراسة عبد الوهاب ،)2009( دراسة مفلح وآخرون   ،)2011(سلمي  

 دراسـة قنـاوي     ،)2007( دراسة أبو زيد     ،)2002( دراسة أحمد    ،)2007(ماردليتون  
 دراسـة فـرج     ،)1999(دراسة محمد وآخـرون      ،)2003( دراسة موسى    ،)2005(
)1997.( 

  :عن باقي الدراسات السابقة في أنها: الحالية الدراسة تميزتو

ـ تدريس توظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في   تناولت •  ، اإلسـالمية ة مقرر التربي
 . على حد علم الباحثة-وهي األولى في الوطن العربي 

  اختيار ما هو مناسب مما     إمكانية إلى ووجهت األنظار    ،باإلعالم الدراسة التربية    ربطت •
   .التدريس عملية وسائل اإلعالم وتوظيفه في تقدمه

 تتناول أي من الدراسات السابقة اإلجابة عن أسئلة وفرضيات الدراسة الحاليـة ممـا               لم •
   . على أهمية الدراسةليدل
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  الرابع الفصل
  إجـراءات الــدراســـــة

  

 .منهـج  الدراسـة ³

 .عينـة الدراســة ³

 .أدوات  الدراســة ³

 .خطـوات  الدراسة ³

  .األساليب اإلحصائية ³
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   الرابـعالفصـل
   الدراسةإجـــراءات

 لفصل إجراءات الدراسة التي اتبعتها الباحثة الختبـار فـروض الدراسـة            هذا ا  يتناول  
  تحديد منهج الدراسة، ومجتمعهـا، والعينـة، وأدوات الدراسـة،          وتتضمن ، عن أسئلتها  واإلجابة

والتأكد من صالحيتها من حيث الصدق، والثبات، وإجراءات تطبيق االختبار، وتحديد األسـلوب             
البيانات للوصول إلى النتائج الهامة، وفيما يلـي وصـف لهـذه            اإلحصائي المستخدم في تحليل     

  .اإلجراءات

  

  :  الدراسةمنهج
  . والتجريبي التحليلي الوصفي: هما الباحثة منهجيناستخدمت

  : المنهج الوصفي التحليلي-1

 ، يحاول وصف ظـاهرة موضـوع البحـث        لذيهو ا :" بالمنهج الوصفي التحليلي   والمقصود
الً في الوصول إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن             أم ويقيمويفسر ويقارن   

  )25: 2002،الخطيب(". في مجرياتها دون تدخل الباحث،تلك الظاهرة

 المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لتحليل محتوى مقرر التربية اإلسـالمية             تباعا وتم
  . وذلك الستخراج المفاهيم،للصف الرابع األساسي

  :هج التجريبي المن-2

هو الذي يدرس ظاهرة أدخل الباحث فيها متغيراً أو متغيـرات      :" بالمنهج التجريبي  والمقصود
: 2009،األغا واألستاذ (  " عامل من أو في أكثر     ، أو أحدث تغيرات في أحد العوامل      ،جديدة
82(  

احثـة   يتم التحكم في المتغيرات المؤثرة في ظاهرة ما باستثناء متغير واحـد تقـوم الب               حيث
 حيث أخضعت   ، بهدف تحديد وقياس تأثيره على الظاهرة موضع الدراسة        ؛بتطويعه وتغييره 

للتجربـة لقيـاس   " بعض أناشيد فضائية طيور الجنة  " :المتغير المستقل في هذه الدراسة وهو     
لدى طالبات الصف الرابـع األساسـي، إذ يعتبـر    " التحصيل" :أثره على المتغير التابع وهو 

 باستخدام مجموعتين إحـداهما     وذلك ، لموضوع الدراسة  مةءبي هو األكثر مال   المنهج التجري 
  .تجريبية واألخرى ضابطة



   إجراءات الدراسة

88 
 

 الرابعالفصل 

  :  الدراسةعينة
  وتـم     الرابـع األساسـي    الـصف طالبةً من طالبات    ) 64( الدراسة على    عينة اشتملت

 بمدرسة عيد األغا األساسـية للبنـات، وقامـت الباحثـة            اختيارهن بطريقة عشوائية من صفين    
 ثم قامت الباحثـة بتقـسيمهن   ،باختيار المدرسة قصدياً، وذلك ألن الباحثة تعمل في هذه المدرسة         

 المجموعـة   نطالبةً يمثل ) 32( المجموعة التجريبية و   يمثلنطالبةً  ) 32(عشوائياً إلى مجموعتين    
فيذ  تسهيل مهمة باحثة لتن    ب والحصول على كتا   ، وتمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم     ،الضابطة

  ).14(الدراسة ملحق رقم 

  
  :  الدراسةأدوات

  :تية الدراسة األدوات اآلي الباحثة فاستخدمت

  . تحليل المحتوىبطاقة -1

  . التحصيلياالختبار -2

 نحو التربية اإلسالمية وتوظيف بعض أناشيد طيـور الجنـة فـي    الطالبات  ميول مقياس -3
  . تدريسها

  األول الجزءية اإلسالمية بطاقة تحليل محتوى مقرر الترب:  األولىاألداة ³
 من أساليب البحث العلمي يندرج تحـت المـنهج الوصـفي    اً تحليل المحتوى أسلوب  يعتبر

 ووصـف هـذه الخـصائص       ،والغرض منه معرفة خصائص مادة االتصال أو الكتب المدرسية        
وصفاً كمياً معبراً عنه برموز كمية إلى جانب ما يتم الحصول عليه من نتائج بأسـاليب أخـرى                  

  )2011:175،الهاشمي وعطية(.تكون مؤشرات تحدد اتجاه التطوير المطلوب

 الباحثة في هذه الدراسة أداة تحليل المحتوى لتحليل محتوى وحدات مقرر التربيـة        اتبعت
) طيـور الجنـة   ( خالل توظيف بعض أناشيد فضائية       من فيهااإلسالمية التي تم تدريس المفاهيم      

:  كما اشـتملت علـى  ،)م2012-2011( العام الدراسي منول الرابع األساسي للفصل األ    للصف
 ووحدة التحليل، وفئات التحليل، وتعريفاتها اإلجرائيـة،        ،الهدف من عملية التحليل، عينة التحليل     

  . وضوابط عملية التحليل لهذا الغرض

 بتحليـل   بتدريس التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسيان مختصتان قامت معلمت  حيث
 فـضائية  ومن خالل هذا التحليل توصلتا إلى المفاهيم التي تم توظيف بعـض أناشـيد          ،ىالمحتو
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مفهوماً تنوعت فـي سـبعة      ) 30( اشتمل على    مقرر وقد وجد أن ال    ،في تدريسها )  طيور الجنة (
 ،)1( المفاهيم في مجال القرآن الكـريم   ،المفاهيم في مجال العقيدة اإلسالمية    : هيمجاالت رئيسة   

 المفـاهيم فـي مجـال األخـالق     ،)2( المفاهيم في مجال القرآن الكريم ،ي مجال الفقه  المفاهيم ف 
 المفاهيم في مجال تالوة القرآن الكريم واحتوت        ،)3( المفاهيم في مجال القرآن الكريم       ،والتهذيب

 نالقـرآ  ، محبـة اهللا   ، اهللا شكر ، الخير فعل،الدعاء ، الذكر ،اإليمان:" على المفاهيم الفرعية التالية   
 ، الجماعـة  صـالة  ،الـصالة  ، االقتداء بالرسول  ، الرسول محبة ، النظافة ، العلم ، التالوة ،مالكري

 ،ء تقدير العلمـا   ،التصدق ،التواضع ،التعاون ،األقارب ،الصبر ،األمانة،الصدق ، السحور ،الصوم
  ". عن رسول اهللالدفاع ،الخشوع ،التفكر ، الجنة، الطيب القول،الوالدين بر

 وبطاقـة التحليـل     ،القائمـة :  مـن   كلُ  عليه  بناء  أعد الذي األساس   لمفاهيم ا  مثلت حيث
  . وعناصر االختبار القبلي البعدي، جدول المواصفات لالختبارأيضاً و،المستنبطة منها

 عملية التحليل إلى تحديد المفاهيم المتضمنة في كتاب التربيـة           تهدف:  من التحليل  الهدف •
 ،القبلـي (الصف الرابع األساسي ؛ حتى يتم إعداد االختبار       اإلسالمية  المقرر على طالبات      

  . على أساسها) لبعديا

  . الفرعية وحدة التحليلاهيم المفاعتبرت:  التحليلوحدة •

 تم تحديد فئات التحليل بالمفاهيم الفرعية للمقرر الـواردة بـأداة التحليـل    : التحليـل  فئـة •
  ).2 (رقم ملحقة في  وتعريفاتها اإلجرائية متضمن،اًمفهوم) 30(وعددها 

 تم التحليل في إطار مضمون محتوى كتـاب التربيـة اإلسـالمية         : عملية التحليل  ضوابط •
وشمل التحليل كل وحدات الكتـاب المقـرر علـى طالبـات     )  صفحة 80(وعدد صفحاته   

  .  الصف الرابع األساسي

  : الباحثة بالتأكد من صدق التحليل من خاللقامت:  أداة تحليل المحتوىصدق •

مـن األسـتاذة    ) 9 (علـى  للمـرة األولـي      مفاهيموذلك بعرض قائمة ال   :  المحكمين رأي    
 اإلسالمية  والمناهج  وطرق التدريس ملحق رقم         التربية مبحثالمختصين والمشرفين في    

 ولقد صاغت الباحثة ثالثة معـايير للحكـم         ، من صدق محتوى بطاقة التحليل     للتأكد ؛)3(
وتم عرضها على المحكمين للتأكد من مالءمتهـا        "  غير مهمة  ، مهمة ،  مهمة جداً   : "عليها

 بعض اإلضافات والتعديالت وتم التعديل بنـاء علـى          المحكمونلتحليل المحتوى واقترح    
أساتذة للتحكيم مرة ثانية للتأكـد مـن صـالحيتها     ) 3(اقتراحاتهم ومن ثم تم عرضها على     

  .التحليل وصالحيتها وأقر األساتذة بمالءمة أداة ،للغرض المعدة من أجله



   إجراءات الدراسة

90 
 

 الرابعالفصل 

 اتفـاق المحللتـين   طريقة ثبات التحليل استخدمت الباحثة  إليجاد: المحتوى تحليل أداة ثبات •
أن هـذه الطريقـة   ) Medley(في حساب الثبات، وكما ذكر ميـدلي       ) الباحثة وزميلة لها  (

 عـن   للتحليل، وأن يعمل كل منهمـا مـستقالً       ) اثنين عادة (تتطلب استخدام أكثر من محلل    
 وعدد مرات عدم    ،المحللتينخر، وفي ضوء ذلك يمكن أن تحدد عدد مرات االتفاق بين            اآل

 باسـتخدام  ،المحللتـين االتفاق في أثناء الفترة الكلية للتحليل، ثم تحسب نسبة االتفاق بـين   
  :  لحساب نسبة االتفاق، وهي،)(Coperمعادلة  كوبر

  االتفاقنقاط      
 

  
 نقاط االختالف+  نقاط االتفاق   =االتفاق معامل

× 100 

 زميالتهـا المتخصـصات فـي التربيـة         بإحدى ذلك قامت الباحثة مستعينةً      على وبناء
 كانـت نـسبة االتفـاق بـين         ، وبعد تطبيق المعادلة المذكورة    ، بتحليل وحدات المقرر   اإلسالمية
   :تياآل يعرضها الجدول كما،  المحللتين

  )4-1 ( رقمجدول
   لحساب ثبات التحليلمحللتين بين ال االتفاقنسب

  

  الطالبرقم
 مرات عدد

 االتفاق
 مرات عدد

 االختالف
 النسبة
 المئوية

 85.71 1 6  اإلسالميةالعقيدة
 100 0 6 )1( الكريمالقران
 83.33 1 5 الفقه

 80 1 4 )2( الكريمالقران
 83.33 1 5  والتهذيباألخالق
 100 0 2 )3( الكريمالقران
 100 0 2 قران الكريم التالوة
 88.23 4 30  الكلي للتحليلالثبات

  

وأن أقـل   ) 100.00( المحللتين كانت    بين الجدول السابق نجد أن أعلى نسبة اتفاق         ومن
 وهذه النسب تدل علـى ارتفـاع        ،)88.23( وأن الثبات الكلي كان      ،)83.33(نسبة اتفاق كانت    

  .مستوى ثبات التحليل
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  تبار التحصيلياالخ:  الثانيةاألداة ³

هو طريقة منظمة لتحديد مـستوى تحـصيل الطـالب لمعلومـات            :" التحصيلي االختبار
 وذلك من خالل إجاباتهم على مجموعة من األسـئلة          ،ومهارات في مادة دراسية تم تعلمها مسبقاً      

  ) 163 :2010 ،دحالن(."تمثل محتوى المادة الدراسية

 توظيف بعض أناشيد فضائية طيور      حثة لقياس  أعدته البا  رجع الم معياري اً اختبار ويعتبر
 وحتـى يكـون     ألساسـي، الجنة  في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية لدى طالبات الصف الرابع ا           

  :ةتياآل أعدت الباحثة االختبار وفق الخطوات بوياً تراً وسليم،اًاالختبار دقيق

ض أناشيد فضائية طيور     قامت الباحثة بإعداد االختبار لقياس توظيف بع       : االختبار محتوى •
الجنة  في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية لدى طالبات الصف الرابع األساسـي وبتحديـد               

 باالختبار، ومن ثم تحديد المفاهيم التي يتضمنها االختبار وكـان          علقةاألهداف التعليمية المت  
  .سؤاالً) 30(عددها 

 الصف الرابـع األساسـي      لباتطا هذا االختبار لقياس مدى معرفة       صمم : االختبار أهداف •
 ولقياس مدى تنمية تلك المفاهيم من خالل        ،بمفاهيم التربية اإلسالمية وذلك لالختبار القبلي     

  .التجربة في االختبار البعدي

  : جدول المواصفاتبناء •

 تحديد األوزان النسبية، وعدد األسـئلة فـي جـدول المواصـفات، ينبغـي مراعـاة                 -1
  )97: 2011،ورسم(:اآلتي

  . واألهداف التعليمية التي حددتها،سية المادة الدراطبيعة -

  . سيستغرقها تدريس كل موضوع دراسي الزمنية التيالمدة -

  . الطالبات فيما يتعلق بالمستوى الدراسي والمرحلة العمريةخصائص -

  . التي ستستخدم لقياس األهدافارية الفقرات االختبنوع -

  . المعرفي لألهدافالمستوى -

 .ات حسب أهميتها الموضوعترتيب -
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  )187-186 : 2007( ذكرها حلس كماخطوات بناء جدول المواصفات -2

  . موضوعات المادة الدراسية التي يراد قياس تحصيل الطالب فيهاتحديد -

  . عدد الحصص الالزم لتدريس كل موضوعتحديد -

ويمكن االستفادة فـي ذلـك مـن      ،     الوزن النسبي لموضوعات المادة الدراسية     تحديد -
 : ةتياآلمعادلة ال

 =  ألهمية الموضوعبي النسالوزن
 

 األهداف السلوكية المراد قياس مدى تحققها لدى الطالب في المادة الدراسية في             تحديد -
  .المستويات المختلفة

 االسـتفادة مـن     ويمكن،     بمستوياتها المختلفة  سلوكية الوزن النسبي لألهداف ال    تحديد -
 :    اآلتيةالمعادلة 

  =ي لألهداف في مستوى معينالوزن النسب
  

 ونوع األسئلة   ابة، العدد الكلي ألسئلة االختبارات على ضوء الزمن المتاح لإلج         تحديد -
  . إلى غير ذلك من المتغيرات المؤثرة،وعمر الطالبة

 موضوع في كل مستوى من مـستويات األهـداف ويمكـن            كلل عدد األسئلة    تحديد -
 :اآلتية في ذلك من المعادلة االستفادة

الـوزن  ×الوزن النسبي ألهمية الموضوع   ×العدد الكلي لألسئلة  = أسئلة الموضوع  ددع
  .النسبي ألهداف الموضوع

 درجات أسئلة كل موضوع لكل مستوى في كل مستوى من مستويات األهداف             تحديد -
  : اآلتيةويمكن االستفادة في ذلك من المعادلة

لنـسبي ألهميـة    الـوزن ا  ×الدرجـة النهائيـة لالختبـار     = أسئلة الموضـوع   درجة
  .الوزن النسبي ألهداف الموضوع×الموضوع

 تم تقسيم جدول المواصفات حسب الوزن النسبي لكل وحدة فـي المقـرر حيـث                وعليه
  :تيةاآلحصل كل مفهوم من المفاهيم الرئيسة على النسب 

  

   001 × االهداف في ذلك المستوىعدد
 مجموع أهداف المادة المتكاملة

 

   100× الحصص الالزمة لتدريس موضوع  عدد
 عدد الحصص الالزمة لتدريس المادة
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  )4-2 ( رقملجدو
   لالختبار مواصفاتال جدول

  

  األهداف           
 مجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم رتذك  النسبيالوزن الوحدات

 6 - 1 1 1 1 2 %20.0  اإلسالميةالعقيدة
 6 - 1 1 1 1 2 %20.0 )1( الكريمالقران
 4 - - - 1 1 2 %13.3 الفقه

 4 1 - - 1 1 1 %13.3 )2( الكريمالقران
 6 - 1 1 - 1 3 %20.0  والتهذيباألخالق
 2 - - - - 1 1 %6.7 )3(يم الكرالقران

 2 - 1 - - - 1 %6.7  القران الكريموةتال
 30 1 4 3 4 6 12 %100 المجموع

) 30( البعدي، ويتكون هذا االختبـار مـن         - قامت الباحثة بإعداد االختبار القبلي       وعليه
  ).8( رقمالملحق؛ كما هو موضح في ) من متعددختياراال(فقرة من نمط 

االختيـار مـن متعـدد كأحـد أسـاليب           تم بناء االختبار بطريقة      : بنود االختبار  صياغة •
 وذلك  إلسالميةاالختبارات الموضوعية المستخدمة لقياس تحصيل الطالب لمفاهيم التربية ا        

 : )78: 2007(  الناقة التي ذكرهاةآلتيا لألسباب

  .ة الدراسيمادةال محتوى مفردات جزءاً كبيراً من تغطي -

ا كالتحليـل والتركيـب والتقـويم     قدرات متنوعة من ضمنها القدرات العقلية العلي تقيس -
  . العالقاتوإدراك

 وسرعة تصحيحها واستخراج النتائج فيهـا وبخاصـة عنـد اسـتخدام مفتـاح          سهولة -
  .التصحيح

 ارتفـاع معامـل الـصدق    لىإ محددة مما يؤدي جابة من ذاتية المصحح لكون اإل  تخلو -
 .والثبات لالختبار

ـ   (  التخمين فيها    إلى اللجوء   ضعف -  األخـرى  سـئلة سبته اقـل مـن األ    التخمين فيها ن
 .)أكالصواب والخط

 . الطالب من خالل البدائل الخاطئةأخطاء من خاللها تشخيص يمكن -
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 روعي عند كتابة مفردات االختبار خالل ذلك النوع من األسئلة أن تكـون مقدمـة                وقد
  . كما تم مراعاة الدقة في الصياغة اللغوية،السؤال واضحة وموجزة

  :أو اإلجابات المحتملة للسؤال تم مراعاة للبدائل وبالنسبة

  . تكون البدائل محددة وواضحةأن -

  .  توزع اإلجابة الصحيحة بطريقة عشوائيةوأن -

 . يرمز إلى األسئلة باألرقام وللبدائل بالحروفوأن -

 : االختبارتعليمات •

 الصحيحة إلى كيفية اإلجابة     رشدهنتتم وضع تعليمات االختبار الموجهة للطالبات بحيث        
  : يأتيوقد روعي ما

 وليس له أي تأثير على درجاتك فـي         ، البحث العلمي فقط    هذا االختبار ألغراض   وضع -
  .االختبارات المدرسية

 .  البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسئلةاكتبي -

 . قراءة جيدة قبل اإلجابة األسئلةقراءة -

 .ة الصحيحة أسئلة االختبار بوضع دائرة حول رمز اإلجابعن اإلجابة -

 .  أكثر من دائرة في إجابة السؤال الواحدي تضعال -

 ).صفحات 8( االختبار  صفحاتعدد -

 .درجة بمعدل درجة واحدة لكل إجابة صحيحة) 30( درجات االختبارمجموع -

 مع كتابتها على واجهة االختبار للتأكـد  ت الطالباعلى تم عرض تلك التعليمات مباشرة     وقد
همها، وقد روعي في تلك التعليمات أن تكون صريحة وواضحة ومحـددة          من استيعاب الطالبات وف   

  .ومالئمة لمستوى الطالبات، وأن تشرح فكرة االختبار شرحاً دقيقاً، وأن تكون موجزة ومباشرة

 تم إعداد مفتاح لتصحيح مفردات االختبار، وذلك ضماناً لـسهولة           : درجات االختبار  تقدير •
 الدرجات على أساس درجة واحدة لإلجابة الصحيحة،        وسرعة عملية التصحيح، وتم تقدير    

 ).10( رقم ملحقدرجة لالختبار ككل ) 30(أي بواقع 
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  : االختبارصدق •

  : صدق المحكمين-أ

 عرض االختبار في صورته األولية على بعض األساتذة المتخصصين في التربية والمناهج             تم
ينية، وبعـض مـشرفي ومعلمـي       وأصول الدين والشريعة ممن يعملون في الجامعات الفلسط       

التربية اإلسالمية حيث قاموا بإبداء آرائهم، ومالحظاتهم حول مناسبة أسئلة االختبار، ومـدى             
 ضـوء  مالءمتها للغرض الذي أعد من أجله االختبار، وكذلك وضوح صياغته اللغوية، وفـي    

  .سؤاالً) 30(ار  وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد أسئلة االختب،ذلك تم استبعاد بعض األسئلة
  : صدق االتساق الداخلي-ب

 التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة             جرى
طالبة، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات             ) 30(من  

، وذلك باسـتخدام البرنـامج اإلحـصائي       كل فقرة من فقرات االختبار، والدرجة الكلية لالختبار       
)SPSS(،وضح ما سبقوالجدول اآلتي ي ، الالزم لتنفيذ هذا االختبارلزمن وكذلك تم حساب ا.  

  )4-3( رقم جدول
   ارتباط كل فقرة من فقرات كل االختبار والدرجة الكلية لالختبارمعامل

  

  االرتباطمعامل م  االرتباطمعامل م
1 **0.937 16 **0.916 
2 **0.870 17 **0.599 
3 **0.916 18 **0.902 
4 **0.881 19 **0.819 
5 **0.886 20 **0.916 
6 **0.849 21 **0.948 
7 **0.978 22 **0.875 
8 **0.864 23 **0.818 
9 **0.724 24 **0.836 
10 **0.916 25 **0.937 
11 **0.937 26 **0.645 
12 **0.921 27 **0.672 
13 **0.916 28 **0.937 
14 **0.854 29 **0.916 
15 **0.916 30 **0.978 

   0.463) = 0.01(، وعند مستوى داللة )28( عند درجة حرية دوليةالج" ر**"
  0.361) = 0.05( وعند مستوى داللة ،)28(الجدولية عند درجة حرية " ر*"
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، )0.01(لـة  يتضح من الجدول السابق أن جميع األسئلة دالة إحصائياً عند مـستوى دال           
  .وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي

  : (Reliability) االختبار ثبات •

 وذلك بعد تطبيقها على أفـراد العينـة         ، خطوات للتأكد من ثبات االختبار     ة الباحث أجرت
  :  ريتشارد سون-االستطالعية بطريقتين، وهما التجزئة النصفية، طريقة كودر

  :قة التجزئة النصفيةطري -1

 استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية؛           تم
حيث احتسبت درجة النصف األول لالختبار، وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات، وذلـك         

ن، فكانت  بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى التعديل  باستخدام معادلة سبيرمان براو            
، وهذا  )0.985( وبعد التعديل    ،)0.969( التعديل    قبل ةمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفي    

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقهـا علـى عينـة               باريدل على أن االخت   
  .الدراسة

  : ريتشارد سون-ودر طريقة ك-2

لثبات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات          الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب ا       استخدمت
للدرجة الكلية لالختبار ككـل   ) 21( معامل كودر ريتشارد سون      قيمةاالختبار، حيث حصل على     

  : يوضح ذلك) 4-4( والجدول :تيةاآلطبقاً للمعادلة 

 )  م –ك  ( م 
 =1    21 ر

  ك2ع    

  التباين :  2      ععدد الفقرات       : المتوسط             ك  :  م  :   أن حيث

  
  )4-4 ( رقمجدول

   الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودرريتشارد سونعدد
  كودرريتشارد سون معامل م 2ع ك 

 0.989 11.633 165.757 30 الكلية الدرجة

لالختبـار ككـل كانـت      ) 21( من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد سون        يتضح
  . بذلك تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة وهي قيمة عالية، و،)0.989(
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  : الصعوبةمعامل •

النـسبة  :"  إجابة صحيحة عن الفقرة، ويقصد به      أجبن اللواتي الطالباتنسبة  " : به ويقصد
  ". االختبارفي اتالمئوية للراسب

  :تيةاآل بالمعادلة وتحسب

 عدد اللواتي أجبن إجابة خاطئة
  =معامل الصعوبة

 عدد اللواتي أجبن إجابة صحيحة
 ×100%  

   

 المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة مـن فقـرات االختبـار،               وبتطبيق
  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 4-5(والجدول 

  )4-5 ( رقمجدول
   الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبارمعامالت 

  

  السؤالرقم
 معامالت
 بةالصعو

 رقم
 السؤال

 معامالت
 الصعوبة

1 0.50 16 0.38 
2 0.50 17 0.63 
3 0.38 18 0.63 
4 0.63 19 0.38 
5 0.50 20 0.63 
6 0.63 21 0.63 
7 0.38 22 0.50 
8 0.50 23 0.38 
9 0.50 24 0.38 
10 0.38 25 0.38 
11 0.63 26 0.63 
12 0.50 27 0.38 
13 0.38 28 0.63 
14 0.50 29 0.38 
15 0.50 30 0.63 

 0.50  الكلي للصعوبةالمتوسط
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) 0.63-0.38( من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قـد تراوحـت بـين              يتضح

وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة حيث كانت في الحـد المقبـول مـن           ) 0.50(بمتوسط كلي بلغ    
  .الصعوبة

  : التمييزمعامل •

ات العينة االستطالعية؛ تم تحليل نتـائج إجابـات           بعد أن تم تطبيق االختبار على طالب      
  : وذلك بهدف التعرف علىبار،الطالبات على أسئلة االخت

 . التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبارمعامل -

 . صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبارمعامل -

 من%) 27( عالماتهم في االختبار، وأخذ      سب تم ترتيب درجات الطالبات تنازلياً بح      وقد
  . العدد كمجوعة دنيانفس طالبات كمجموعة عليا، و8 ) = 30× % 27. (دد الطالباتع

 الطالبـات  وات، الممتـاز  طالبـات  ال بـين قدرة االختبار علـى التمييـز       :"  به ويقصد
  ".الضعيفات

  :ةتياآل حساب معامل التمييز حسب المعادلة تم
  

 من الفئة الدنيا                                                         حي بشكل صحاتعدد المجيب        ئة العليا  بشكل صحيح من الفات المجيبالطالباتعدد = التمييز معامل
   أفراد الفئة الدنياعدد العليا                               أفراد الفئةعدد                   

 فقـرة مـن فقـرات االختبـار،          حساب معامل التمييز لكل    م المعادلة السابقة ت   وبتطبيق 
  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار) 4-6(والجدول

  

- 
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  )4-6( رقم جدول
   التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارمعامالت

  

 رقم
 السؤال

  معامالت
 التمييز

 رقم
 السؤال

  معامالت
 التمييز

1 0.50 16 0.56 
2 0.63 17 0.31 
3 0.44 18 0.44 
4 0.44 19 0.44 
5 0.63 20 0.31 
6 0.56 21 0.31 
7 0.44 22 0.38 
8 0.38 23 0.56 
9 0.38 24 0.44 
10 0.56 25 0.69 
11 0.56 26 0.44 
12 0.38 27 0.69 
13 0.56 28 0.56 
14 0.38 29 0.44 
15 0.38 30 0.56 

تمييز الكلي للالمتوسط  0.48 
  

تمييز لفقرات االختبـار قـد تراوحـت بـين      من الجدول السابق أن معامالت ال    حـيتض
، وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار، حيث كانت فـي           )0.48(بمتوسط بلغ   ) 0.63- 0.38(

  .الحد المعقول من التمييز
  
  مقياس ميول الطالبات نحو التربية اإلسالمية:  الثالثةاألداة ³

 باسـتبيانات   ايق قياسـه  الذي يمكن تحديد ميول الفرد عن طر      :" مقياس الميول أنه   يعرف
  )474: 2002،عالم( ."مقننة حيث يقارن بين ميوله في أنشطة متعددة

 يهدف هذا المقياس إلى قياس ميول الطالبات نحـو التربيـة اإلسـالمية، ومقـدار             حيث
  .االستجابة لهذه الميول بعد التدريس بتوظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة
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  :  الفقراتاختيار •

فقرات المقياس قامت الباحثة بمراجعة األدب التربوي، ومفهوم الميل بـشكل            اختيار   قبل
خاص، كذلك مراجعة عدد من الدراسات السابقة التي تناولت الميول وتعرفت على األدوات التي              

ـ              اتتستخدم في دراسات الميول، ثم صاغت أبعاد هذا المقياس وبنوده التي تعبر عن ميول الطالب
 وتوظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة فـي         ، بها واهتمامهن نية، وحبه  التربية اإلسالم  نحو

  .تدريسها

 يتكـون هـذا     يـث ، ح )12( قامت بتحكيمه لدى المحكمين المذكورين في ملحق رقم          ثم
 ،االهتمام بمجاالت التربية اإلسـالمية    : فقرة موزعة على أربعة  مجاالت هي      ) 40( من   ياسالمق

 واالهتمام بحـصة التربيـة اإلسـالمية المقـررة فـي      ،اإلسالميةوالمشاركة في أنشطة التربية   
،   فضائية طيـور الجنـة  أناشيد بعض توظيف وتعلّم مفاهيم التربية اإلسالمية من خالل  ،المدرسة

  :وتم تحديد كيفية تصحيح المقياس حيث يعبر التدرج المقابل لكل عبارة عن درجة الموافقة عليها

  .رة بدرجة كبيرة جداً العبا إذا كنت توافقين):5(

  .      إذا كنت توافقين العبارة بدرجة كبيرة):4(

  . إذا كنت توافقين العبارة بدرجة متوسطة):3(

  . إذا كنت توافقين العبارة بدرجة قليلة):2(

  . إذا كنت توافقين العبارة بدرجة قليلة جداً):1(

  :  المقياسصدق  •

  :صدق المحكمين: أوالً
 الجـامعيين، والمـوجهين   األساتذة  منرته األولية على مجموعة   عرض المقياس في صو    تم
  فـي الجامعـات      في المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس، ممن يعملون        المتخصصين من

 مناسـبة  مـدى  ومالحظاتهم حول    ، غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم     ت في محافظا  الفلسطينية
حديد االنتمـاء للفقـرات الموجبـة        ت ، فقرات المقياس للهدف التي أعدت من أجله       مالءمةو

 مدى الدقة في صـياغة  فقـرات         ، وتحديد انتماء كل فقرة للبعد الذي تندرج تحته        ،والسالبة
  .المقياس

 وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقـرات  ، اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات     ك ضوء تل  وفي
  ).11( رقمملحق.فقرة في صورته النهائية) 40(المقياس 
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  : صدق االتساق الداخلي:ثانياً
 التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق المقياس على عينة اسـتطالعية             جرى

طالبة، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون           ) 30(مكونة من   
بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه، وذلـك               

  :وضح ذلكي تياآل والجدول ،)SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  

  )4-7( رقم جدول
   ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكليةمعامل

  
  االرتباطمعامالت

:  األولالمجال .م
االهتمام بمجاالت 
 التربية اإلسالمية

:  الثانيالمجال
المشاركة في أنشطة 

 التربية اإلسالمية

االهتمام بحصة :  الثالثجالالم
التربية اإلسالمية المقررة في 

 المدرسة

  :  الرابعالمجال
  تعلم مفاهيم التربية اإلسالمية

 من خالل توظيف بعض أناشيد 
 لجنةفضائية طيور ا

1 **0.921 **0.935 **0.809 **0.978 
2 **0.902 **0.790 **0.632 **0.633 
3 **0.877 **0.876 **0.513 *0.376 
4 **0.911 **0.910 **0.728 **0.990 
5 *0.431 **0.854 **0.841 **0.943 
6 **0.502 *0.398 **0.744 **0.970 
7 **0.868 *0.373 **0.705 **0.972 
8 *0.410 **0.735 **0.495 **0.885 
9 **0.918 *0.419 **0.727 **0.931 
10 **0.464 *0.376 *0.415 **0.930 

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(د درجة حرية ر الجدولية عن**
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية *

 الفقـرات دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة                    ميع من الجدول السابق أن ج     يتضح
  . يوهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخل) 0.05، 0.01(
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  :  المقياسثبات •

 ألفا   معامل ة وذلك باستخدام طريق   ، تقدير ثبات المقياس على أفراد العينة االستطالعية       تم
  .كرونباخ
  : ألفا كرونباخطريقة

 الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات               استخدمت
 على أن المقياس يتمتع بدرجـة   يدلاوهذ) 0.894(المقياس، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا        

  .عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة
 : المتغيرات قبل بدء التجريبضبط

 من الحرص على سالمة النتائج، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلـة التـي يتوجـب               انطالقاً
ـ  ،ال والتعميم ضبطها، والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعم          ـ  ت تَبن  ة الباحث

 التجريبية والضابطة وبدأ الضبط على ضمان تكافؤ المجموعتين التجريبية          مجموعتينال" طريقة  
والضابطة قبل التجربة، من خالل االعتماد على االختيار العشوائي ألفـراد العينـة، ومقارنـة               

احثـة بـضبط المتغيـرات       قامت الب  وقدالمتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل،        
  :ةتياآل

  :سنتكافؤ المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة في ال. 1

  )4-8(  رقمجدول
 التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء المجموعة طالبات  بينT-test" ت" اختبارنتائج

  سن نتائج الم باستخداناشيداأل وظيفبت
  

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة
  الداللةمستوى  الداللةقيمة "ت "قيمة ريالمعيا

 0.316 9.178 32  قبليتجريبية
 0.351 9.228 32  قبليضابطة

0.603 
 

0.549 
 

 دالة غير
 إحصائياً

    
 إحصائية عند مـستوى داللـة   ة من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات دالل     حـيتض

ي متغير العمر، وعليه فإن المجموعتين       المجموعتين الضابطة، والتجريبية ف    بين )0.05  = ∝(
  . في العمرتانمتكافئ
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  : الضابطة في التحصيل العامعةتكافؤ المجموعة التجريبية مع المجمو. 2

  )4-9(  رقمجدول
 التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء ةالمجموع طالبات بين T-test" ت" اختبارنتائج

  صيل العام نتائج التحم باستخداناشيداأل وظيفبت
  

 المتوسط العدد المجموعة
 االنحراف
  الداللةمستوى  الداللةقيمة "ت "قيمة المعياري

 146.748 700.625 32  قبليتجريبية
 141.771 750.938 32  قبليضابطة

1.395 
 

0.168 
 

 دالة غير
 إحصائياً

  

 لـة  دال من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى      حـيتض
بين المجموعتين الضابطة، والتجريبية في متغير التحصيل العام، وعليـه فـإن            ) 0.05  = ∝(

  . التحصيل العامفي تان متكافئالمجموعتين
  

  :تكافؤ المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة في مبحث التربية اإلسالمية. 3
  

  )4-10(  رقمجدول
مجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء  الطالبات بين T-test" ت" اختبارنتائج

  بتطبيق االختبار
  

 المتوسط العدد المجموعة
 االنحراف
  الداللةمستوى  الداللةقيمة "ت "قيمة المعياري

 19.294 68.156 32  قبليتجريبية
 17.036 70.313 32  قبليضابطة

 دالة غير 0.637 0.474-
 إحصائياً

  

 بق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   ن الجدول السا  ـ م حـيتض
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير التحصيل فـي مبحـث التربيـة      ) 0.05  = ∝(

  . في مبحث التربية اإلسالميةتان متكافئالمجموعتيناإلسالمية وعليه فإن 
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  : الرابع االساسيالصف طالبات  التحصيلي لدىاالختبار في التكافؤ. 4
  

  

  )4-11(  رقمجدول
 التجريبية والمجموعة الضابطة قبل المجموعة طالبات للمقارنة بين T.test"  ت" اختبار نتائج

  ختبار في االناشيداأل وظيفالبدء بت

 المتوسط العدد التطبيق 
 االنحراف
 المعياري

 "ت "قيمة
 قيمة
 الداللة

 مستوى
 الداللة

:  األولالمجال 1.120 1.688 32  قبليتجريبية
 0.793 1.875 32  قبليضابطة يدة اإلسالميةالعق

-0.773 
 

0.442 
 

 دالة غير
 إحصائياً

:  الثانيالمجال 0.965 2.188 32  قبليتجريبية
 1.016 2.000 32  قبليضابطة "1"القران الكريم

0.757 
 

0.452 
 

 دالة غير
 إحصائياً

:  الثالثالمجال 0.878 1.563 32  قبليبيةتجري
 1.073 1.594 32  قبليضابطة الفقه

-0.127 
 

0.899 
 

 دالة غير
 إحصائياً

:  الرابعالمجال 0.833 1.625 32  قبليتجريبية
 0.888 1.281 32  قبليضابطة "2"القران الكريم

1.597 
 

0.115 
 

 دالة غير
 إحصائياً

:  الخامسالمجال 1.078 2.250 32 ي قبلتجريبية
 1.211 2.219 32  قبليضابطة األخالق والتهذيب

0.109 
 

0.914 
 

 دالة غير
 إحصائياً

:  السادسالمجال 0.933 1.031 32  قبليتجريبية
 0.871 0.875 32  قبليضابطة "3"القران الكريم

0.693 
 

0.491 
 

 دالة غير
 إحصائياً

:  السابعالمجال 0.628 0.844 32  قبليتجريبية
 0.740 1.031 32  قبليضابطة تالوة القران

-1.093 
 

0.279 
 

 دالة غير
 إحصائياً

  الكليةالدرجة 2.999 11.188 32  قبليتجريبية
 3.443 10.875 32  قبليضابطة

0.387 
 

0.700 
 

 دالة غير
 إحصائياً

  

     من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة        يتضح
 المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبيـة فـي أبعـاد االختبـار            البات ط بين )0.05  = ∝(

  . في االختباران متكافئتلمجموعتينوالدرجة الكلية لالختبار، وعليه فإن ا
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  : الدراسةخطوات

  :آلتيةا في النقاط الدراسة خطوات تمثلت

ابقة فـي مجـال توظيـف        عدد ال بأس به من الكتب والمراجع والدراسات الس         استعراض -
   .األناشيد في تدريس التربية اإلسالمية

  . الخطةإعداد مشكلة الدراسة وتحديد -

 . المقرر المراد تدريسه وتحليل محتواه واستخراج قائمة المفاهيم المراد تنميتهاتحديد -

 . قائمة باألناشيد المراد توظيفها في تنمية مفاهيم التربية اإلسالميةإعداد -

 مـدة مني لتدريس المقرر المراد تدريسه على عـدد الحـصص وتحديـد              مخطط ز  إعداد -
 .ةالتجرب

 . اختبار تحصيلي للمقرر الذي تم اختياره بناء على جدول المواصفاتإعداد -

 مقياس ميول لقياس ميول الطالبات نحو التربية اإلسالمية وتوظيـف بعـض أناشـيد     إعداد -
 .فضائية طيور الجنة في تدريسها

ضير يتضمن بعض الدروس بالكتاب المقـرر بتوظيـف بعـض أناشـيد        نموذج تح  إعداد  -
 . طيور الجنة في تدريسهافضائية

قبل البدء  ) التجريبية، الضابطة ( االختبار التحصيلي لقياس المفاهيم على المجموعتين        تطبيق -
 .بتنفيذ التجربة

عض أناشـيد    لقياس ميول الطالبات نحو التربية اإلسالمية وتوظيف ب        الميول مقياس   تطبيق -
قبل البدء بتنفيـذ   )المجموعة التجريبية( فضائية طيور الجنة في تدريسها على عينة الدراسة   

 .التجربة

     على المجموعتين بعد االنتهاء من تنفيذ       اإلسالمية التربية لمفاهيم  التحصيلي ختبار اال تطبيق -
 .التجربة

، بعد االنتهـاء مـن تنفيـذ        )ةالمجموعة التجريبي ( مقياس الميول على عينة الدراسة     تطبيق -
  .التجربة

  . النتائج ومناقشتها وتفسيرهاى البيانات والتوصل إلتحليل -

  . التوصيات والمقترحاتتقديم -
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  : اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجات

 ،Statistic Package for Social Science(SPSS) استخدام البرنامج اإلحصائي تم
 وثبات ، التالية للتأكد من صدقاإلحصائية وتم استخدام المعالجات ،تهالتحليل البيانات ومعالج

 : الدراسةواتأد

لعينتين مستقلتين الختبار صحة الفرض المتعلق بالفروق بـين المجمـوعتين           ) ت(اختبار .1
 ).(T.test independent sampleالتجريبية والضابطة بعد التطبيق

 .معامل مربع إيتا .2

 ).pearson( ارتباط بيرسونمعامل .3

 .)spearman - Brown(براون/ سبيرمان معامل .4

  . جتمان للتجزئة النصفية غير المتساويةمعادلة .5

 .)Cronbach Alpha( كرونباخلفاأ معامل .6

 . الصعوبة والتميزمعامل .7

  . الحسابية والنسب المئويةالمتوسطات .8
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  اخلـامــس الفصل
  

  نتـائـج الـدراسـة ومناقشتـها
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   الدراسة وتفسيرها ومناقشتهانتائج
 اإلحـصائية  المعالجـات   على  بناء إليها التوصل تم التي النتائج أهم الفصل هذا يعرض

 وذلك باإلجابـة    الدراسة أدوات لخال من بيانات من وتحليله جمعه تم ما ضوء في  أجريت يالت
  . والتحقق من صحة الفروض المرتبطة بهذه التساؤالتدراسةعن تساؤالت ال

  
  : راسة عن السؤال األول من أسئلة الداإلجابة

  : السؤال األول من أسئلة الدراسة علىنص

   لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مقرر التربية اإلسالمية؟ المفاهيم المراد تنميتهاما

 الباحثة بتحليل محتوى كتاب التربية اإلسالمية المقرر على طالبات الصف الرابع األساسي             قامت
  : إلىهقسيم ثم تمحتوى تحديد األهداف من تحليل الوتم

  . التربية اإلسالميةمفاهيم •

 . والتعميماتالحقائق •

  . والمواقفالشخصيات •

 .اهات القيم واالتجتحديد •

  . المهاراتتحديد •

  . األحكام الشرعيةتحديد •

  )4(ملحق رقم .  األنشطة المرافقةتحديد •

 مثّل تحليل المقرر األساس الذي أعدت عليه قائمة المفاهيم التي تم توظيف بعـض               حيث
مفهومـاً  ) 30( علـى    شـتمل في تدريسها، وقد وجد أن المقرر ا      )  طيور الجنة ( فضائية   شيدأنا

 المفاهيم فـي مجـال     ،المفاهيم في مجال العقيدة اإلسالمية    : تنوعت في سبعة مجاالت رئيسة هي     
 المفاهيم فـي    ،)2( المفاهيم في مجال القرآن الكريم       ، المفاهيم في مجال الفقه    ،)1(القرآن الكريم   

 في مجال تالوة القـرآن      المفاهيم، )3 ( المفاهيم في مجال القرآن الكريم     ،ل األخالق والتهذيب  مجا
  :آلتيكامفهوم فرعي هي ) 30(الكريم ويتفرع منها 

  . مفاهيم فرعيةستة هويندرج تحت:  اإلسالميةالعقيدة •

  . ويندرج تحته ستة مفاهيم فرعية): 1( الكريم القرآن •
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  ته أربعة مفاهيم فرعيةويندرج تح:  اإلسالميالفقه •

  .ويندرج تحته أربعة مفاهيم فرعية): 2( الكريم القرآن •

  .ويندرج تحته ستة مفاهيم فرعية:  والتهذيباألخالق •

  .نا فرعيانويندرج تحته مفهوم): 3( الكريم نالقرآ •

  .نا فرعيانويندرج تحته مفهوم:  القرآن الكريمتالوة •

 ، وبطاقة التحليل المستنبطة منها    ،القائمة:  من  عليه كلُ   بناء  مثلت األساس الذي أعد    حيث
  . البعدي- وعناصر االختبار القبلي ،وأيضاً جدول المواصفات لالختبار

 وتـم "  مهمـة  غير - مهمة -مهمة  جداً  "  عليها   للحكم بعاد ثالثي األ  معياراً صاغت الباحثة    ولقد
د من مالءمتهـا لتحليـل      تحكيمها وذلك بعرضها على المحكمين من الخبراء المتخصصين للتأك        

  .وتعديلها وإقرارها. المحتوى

 ضوء ما تم من إجراءات أصبحت قائمة المفاهيم في صورتها النهائيـة تبعـاً آلراء    وفي
 وتم توضـيح ذلـك      ، توصلت الباحثة لإلجابة عن السؤال األول      وبذلك، )1( ملحق رقم  نالمحكمي

  .بالتفصيل في الفصل الرابع

  

  : ني من أسئلة الدراسة عن السؤال الثااإلجابة

  :نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على

 األناشيد المقدمة عبر فضائية طيور الجنة  المراد توظيفها فـي تنميـة مفـاهيم التربيـة                  ما
  اإلسالمية والميول نحوها لدى طالبات الصف الرابع األساسي ؟

تربوي، والدراسات السابقة    عن هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع على األدب ال         لإلجابة
، ودراسـات  )2005( محمود دراسة ،)2005 (سلوت دراسة ،)2009( الوهاب  عبد دراسة   مثل

أخرى، واستناداً على تحليل المحتوى واستخراج قائمة المفاهيم تم إعداد قائمة من بعض أناشـيد               
للصف الرابع األساسـي    فضائية طيور الجنة المراد توظيفها في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية             

 في تـدريس المفـاهيم   وتوظيفها، والتي تم دمجها في التحضير للدروس اليومية )5(الملحق رقم  
  .لقياس تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية) البعدي(وبعد االنتهاء تم تطبيق االختبار 
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  :آلتياكمفهوماً بحيث قسمت ) 30(  يقابلها أنشودة) 27( على اشيد قائمة األنوتحتوى

 اإليمان والتفكر :ا ويقابلها مفهوم،هو اهللا: أنشودة −

 الذكر : مفهومويقابلها، ال تنسى أبداً ذكر اهللا: أنشودة −

 الدعاء : ويقابلها مفهوم،ناديت وقلبي: أنشودة −

 فعل الخير : ويقابلها مفهوم،فتش في قلبك: أنشودة −

 شكر اهللا : ويقابلها مفهوم،اهللا أعطانا: أنشودة −

 محبة اهللا: مفهومويقابلها، ياتي كلها هللاح:أنشودة −

  والتالوة نآالقر :ا مفهومويقابلها،  نحيانبالقرآ:أنشودة −

 العلم : ويقابلها مفهوم،ألو ألو إحنا هنا: أنشودة −

 النظافة : مفهومويقابلها ،بغسل وجهي: أنشودة −

 سلممحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مفهومويقابلها ،عيوني تشتاق له: أنشودة −

 االقتداء برسول صلى اهللا عليه وسلم : ويقابلها مفهوم،رسولنا وصانا: أنشودة −

  الجماعةصالة، الصالة :ا ويقابلها مفهوم،نادى المؤذن: أنشودة −

 الصوم : ويقابلها مفهوم،بشراكم  شهر الصوم أتاكم: أنشودة −

 السحور : ويقابلها مفهوم،منبه السحور: أنشودة −

 الصدق : مفهومقابلهاوي ،ليش بتكذب: أنشودة −

 األمانة : مفهومويقابلها ،ألعاب الجيران: أنشودة −

 الصبر :ويقابلها مفهوم،  عجيب أمرك: أنشودة −

 األقارب : مفهومويقابلها ،جدو تيتة: أنشودة −

 التعاون : ويقابلها مفهوم،نلعب سوا: أنشودة −

 التواضع : مفهومويقابلها ،اللي انت فيه: أنشودة −

 التصدق : مفهومويقابلها ،ةعندي حصال: أنشودة −

  مفهوم تقدير العلماءويقابلها ،يا أستاذ: أنشودة −

 بر الوالدين: م مفهوويقابلها ،مين بتحبو أكتر: أنشودة −
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 القول الطيب : مفهومويقابلها ،طيب طيب: أنشودة −

 الجنة : ويقابلها مفهوم،الجنة: أنشودة −

 الخشوع : ويقابلها مفهوم،صوت األذان: أنشودة −

 . اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول عن الدفاع:  مفهومويقابلها ،لبيك رسول اهللا: أنشودة −
 

 ،وتـم تحكيمهـا  "  مناسبةغير – للحكم عليها مناسبة ذا بعديناً صاغت الباحثة معيار   ولقد
ـ   الشعراء و اإلعالميينووذلك بعرضها على المحكمين من الخبراء المتخصصين          ي وأسماؤهم ف

  .وتعديلها وإقرارها. من مالءمتها لمفاهيم المحتوى للتأكد ؛) 6(ملحق رقم 

 إجراءات أصبحت قائمة األناشيد في صورتها النهائية تبعـاً آلراء           من ضوء ما تم     وفي
  . توصلت الباحثة لإلجابة عن السؤال الثانيوبذلك،  المحكمين

  

  :  من أسئلة الدراسةلثالث عن السؤال ااإلجابة
 هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى        :دراسة على  نص السؤال الثالث من أسئلة ال     

 بين متوسط درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط درجـات      )∝ ≤0.05( داللة
  لمفاهيم؟االمجموعة الضابطة في اختبار 

 ال توجد فروق    :آلتيا عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض           ولإلجابة
 متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية بين) ∝ ≤ 0.05( داللةدالة إحصائياً عند مستوى

  .لمفاهيماومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار 

والجـدول  "T. test" لعينتين مـستقلتين " ت"رة هذا الفرض تم استخدام اختباـ من صحوللتحقق
  .يوضح ذلك) 1-5(
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  )5-1( رقم جدول
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"ارية وقيمة  واالنحرافات المعيالمتوسطات

   لالختبار البعديبالنسبة األناشيد توظيفمتوسطات درجات طالبات المجموعتين بعد 
  

 االنحراف المتوسط العدد التطبيق 
 قيمة "ت "قيمة المعياري

 الداللة
 مستوى
 الداللة

:  األولالمجال 1.367 4.469 32  بعديتجريبية
 1.203 2.313 32  بعديضابطة العقيدة اإلسالمية

 عند دالة 0.000 6.697
0.01 

:  الثانيالمجال 1.031 5.031 32  بعديتجريبية
 1.666 3.500 32  بعديضابطة "1"القران الكريم

 عند دالة 0.000 4.422
0.01 

:  الثالثالمجال 1.250 2.719 32  بعديتجريبية
 1.162 1.563 32  بعديضابطة الفقه

 عند دالة 0.000 3.831
0.01 

:  الرابعالمجال 0.984 3.000 32  بعديتجريبية
 1.238 1.875 32  بعديضابطة "2"القران الكريم

 عند دالة 0.000 4.025
0.01 

:  الخامسالمجال 1.030 5.313 32  بعديتجريبية
 1.450 3.344 32  بعديضابطة األخالق والتهذيب

 عند دالة 0.000 6.261
0.01 

:  السادسالمجال 0.716 1.563 32  بعديتجريبية
 0.808 0.844 32  بعديضابطة "3"القران الكريم

 عند دالة 0.000 3.768
0.01 

:  السابعالمجال 0.457 1.719 32  بعديتجريبية
 0.740 0.969 32  بعديضابطة تالوة القران

 عند دالة 0.000 4.879
0.01 

 عند دالة 0.000 7.171 5.423 14.406 32  بعديضابطة الكلية الدرجة 5.064 23.813 32  بعديتجريبية
0.01 

  
  2.00) = ≥∝ 0.05( وعند مستوى داللة ) 62( حرية رجةالجدولية عند د" ت"قيمة *

  2.662) = ≥∝ 0.01(وعند مستوى داللة ) 62(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة **
  

  

الجدولية في جميـع  " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"دول السابق أن قيمة      من الج  يتضح
، وهذا يـدل علـى وجـود    )0.01∝ = (المجاالت، والدرجة الكلية لالختبار عند مستوى داللة 
 ولقد كانت الفـروق     ، والمجموعة الضابطة  ،فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية      

 علـى تحـصيل     اً أثـر   فضائية طيور الجنة   ألناشيدهذا يعني أن    لصالح المجموعة التجريبية، و   
يوضـح حجـم التـأثير      ) 5-2(امت الباحثة بحساب حجم التأثير والجدول       ـد ق ـالطالبات، ولق 

  " η2"بواسطة  
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  )5-2(جدول رقم 
   حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثيرالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات

  

  المستخدمةاألداة  التأثيرحجم
 كبير متوسط صغير

η2 0.01 0.06 0.14 
  

  )5-3 ( رقمجدول
  وحجم التأثير" ت "قيمة

  

  التأثيرحجم η2 قيمة "ت "قيمة 
 كبير 0.420 6.697 العقيدة اإلسالمية:  األولالمجال
 كبير 0.240 4.422 "1"القران الكريم:  الثانيالمجال
 كبير 0.191 3.831 الفقه:  الثالثالمجال
 كبير 0.207 4.025 "2"القران الكريم:  الرابعالمجال
 كبير 0.387 6.261 األخالق والتهذيب:  الخامسالمجال
 كبير 0.186 3.768 "3"القران الكريم:  السادسالمجال
 كبير 0.277 4.879 تالوة القران:  السابعالمجال
 كبير 0.453 7.171  الكليةالدرجة

  

 خالل الدراسـة    الباحثة وظفتها لألناشيد، التي    التأثير من الجدول السابق أن حجم       يتضح  
  .اًكبير، وهذا يدل على أن أثر توظيف األناشيد في التدريس كان كبير

 هـذه   توظيفها فـي تم  التي فضائية طيور الجنة أناشيد أن إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو  
 زيـادة  أجـل   مـن الطالبـات  بـين  والمثابرة،   المنافسة من جواً أوجدت الطالبات؛  مع الدراسة

  : بأهمية أذكر منهاناشيد األهذهالتحصيل حيث تتميز 

 ن كما تزوده  ، والوجدانية والمهارية  ة منها المعرفي  الطالبات العديد من النواحي لدى      تنمية
 حيث  ن الثقة في نفوسه   وتزرع،     آداب االستماع واإلنصات   ن وتعلمهم ،فةبالقيم والسلوكيات الهاد  

  .ن وذلك بطريقة محببة وميسرة لنفوسهالطالباتتقضي على ظاهرة الخجل لدى بعض 

 أن طالبات المجموعة التجريبية قد مررن بخبـرات         ى الباحثة كبر حجم التأثير إل     وترجع
 التربية اإلسالمية المتضمنة في المقرر وذلك مـن         لهن مع بعض مفاهيم   ) الباحثة(قدمتها المعلمة   

ـ انأخالل توظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة مثل     تنـسى أبـداً ذكـر    ال"،" اهللاهـو " (يدش
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 وإعطـاء   ،وهذا لم يتـوفر لطالبـات المجموعـة الـضابطة         ) " المؤذن نادى"،" نحيا بالقرآن"،"اهللا
يد من خالل الوقت الكافي المخصص لذلك فـي     فرصة للطالبات لالستماع لألناش   ) الباحثة(المعلمة

 المجموعة التجريبيـة    طالبات لدى   تترسخالحصص الدراسية مما جعل مفاهيم التربية اإلسالمية        
  . يعد مؤشراً مرجعياً للطالبات في الوقت الالحقمما

 ودراسة  ،)2011( سلمي   ودراسة،  )2011( دراسة النحال     نتائج مع يجة النت ه هذ واتفقت
 ودراسة،  )2007 (يتون ماردل ودراسة،  )2009( عبد الوهاب    ودراسة،  )2009(رون  مفلح وآخ 

  .)2009( دراسة أحمد ،)2010( رافيي دراسةواختلفت مع نتائج ، )2002(أحمد

  

  :  من أسئلة الدراسةلرابع عن السؤال ااإلجابة
وى  هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مست       : السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على      نص

 بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية قبل التجريب وبعـده فـي             )∝≤0.05(داللة  
 مقياس الميول نحو التربية اإلسالمية وتوظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تدريسها؟

 ال توجد فروق    :تياآل عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض           ولإلجابة
 بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )∝≤ 0.05(ند مستوى داللة  عدالة إحصائياً

قبل التجريب وبعده في مقياس الميول نحو التربية اإلسالمية وتوظيف بعض أناشـيد فـضائية      
  .طيور الجنة في تدريسها

ـ  ـن صح ـ م قـوللتحق    ـ  ـة ه لعينتـين  " ت"رض تـم اسـتخدام اختبـار        ـذا الف
  .يوضح ذلك) 5-4(ول والجد"T. test"مرتبطتين
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  )5- 4 (رقم جدول
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات " ت" واالنحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات

  التطبيقبعد  و المجموعة التجريبية بالصف الرابع قبلطالباتدرجات 

 االنحراف المتوسط العدد التطبيق 
 قيمة "ت "قيمة المعياري

 الداللة
 مستوى

 اللةالد
االهتمــام بمجــاالت :  األولالمجــال 4.376 27.406 32 قبلي

 4.223 31.969 32 بعدي التربية اإلسالمية
7.682 

 
0.000 

 
 عند دالة

0.01 

المشاركة في أنـشطة    :  الثاني المجال 5.208 30.906 32 قبلي
 3.868 36.438 32 بعدي التربية اإلسالمية

 
8.402 

 
0.000 

 
 عند دالة

0.01 

االهتمام بحصة التربية :  الثالثالمجال 4.561 32.188 32 قبلي
 5.111 38.063 32 بعدي اإلسالمية المقررة في المدرسة

4.747 
 

0.000 
 

 عند دالة
0.01 

تعلم مفاهيم التربيـة    :  الرابع المجال 3.892 32.219 32 قبلي
اإلسالمية من خالل توظيـف بعـض       

 3.621 37.281 32 بعدي أناشيد فضائية طيور الجنة
6.404 

 
0.000 

 
 عند دالة

0.01 
 12.807 122.719 32 قبلي

  الكليةالدرجة
 12.339 143.750 32 بعدي

8.525 
 

0.000 
 

 عند دالة
0.01 

  
  2.04) = ≥∝ 0.05( وعند مستوى داللة ) 31(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  *

   2.75) = ≥∝ 0.01(وعند مستوى داللة ) 31(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة **

الجدولية  فـي جميـع      " ت"المحسوبة أكبر قيمة    " ت" من الجدول السابق أن قيمة       يتضح
المجاالت والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين             

صالح التطبيق البعدي، وهذا    المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ولقد كانت الفروق ل         
يوضـح حجـم    ) 5-5( ولقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير والجدول         ،اًيعني أن لألناشيد أثر   

  .η 2"التأثير بواسطة كٍل من 
  )5- 5( رقم جدول

  وحجم التأثير"  ت "قيمة
  التأثيرحجم η2 قيمة "ت "قيمة 

 كبير 0.656 7.682 االهتمام بمجاالت التربية اإلسالمية:  األولالمجال
 كبير 0.695 8.402 المشاركة في أنشطة التربية اإلسالمية:  الثانيالمجال
 كبير 0.421 4.747  المقررة في المدرسةإلسالميةاالهتمام بحصة التربية ا:  الثالثالمجال
تعلم مفاهيم التربية اإلسالمية من خالل توظيـف بعـض          :  الرابع المجال

 كبير 0.570 6.404 ةأناشيد فضائية طيور الجن

 كبير 0.701 8.525 ة الكليالدرجة
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 الخامسالفصل 

توظيـف  أسـلوب    وهذا يدل علـى أن       بير، من الجدول السابق أن حجم التأثير ك       يتضح
 نحـو  باألسلوب التقليدي    مقارنة على ميول الطالبات     إيجابي  تأثير له طيور الجنة    فضائية أناشيد

    .مادة التربية اإلسالمية

ـ  هـذه   فـي  توظيفهـا  تم  التي األناشيد أن إلى نتيجةال هذه الباحثة وتعزو   مـع  ة الدراس
 المجموعة التجريبية مما أدى لزيـادة       طالبات  والترفيه بين  اإلمتاع  من جواً  أوجدت قد الطالبات،

 وتعلمها بتوظيف األناشيد مقارنـة  سالمية التربية اإلنحو  ملحوظتفاعلإقبال الطالبات وتوجههن ب   
  .باألسلوب التقليدي

  

  : بأنهاتتميز الباحثة ذلك إلى أن أناشيد فضائية طيور الجنة رجعوت

  . بهان الرتباطهالطالبات قدرة على التأثير في أدق انفعاالت لها -1

 . قدرة على إضفاء جو من التشويق في الحصص الدراسيةلها -2

  .الطالبات على تنمية التوافق العضلي والحركي والعقلي في أنشطة تعمل -3

 الدور الكبيـر    له كان طيور الجنة    فضائية أناشيد التنوع في توظيف   الباحثة أن    وتوضح
في التأثير الوجداني لدى طالبات المجموعة التجريبية مما جعل لديهن مشاركة وجدانية وعاطفية             
عند االستماع لألناشيد مما أدى للميل نحو التربية اإلسالمية وتعلمها بتوظيـف بعـض أناشـيد                 

 عبـد  ودراسـة ، )2011( هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من سلمى      قوتتف. فضائية طيور الجنة  
  .)2009(الوهاب 
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 التوصيات والمقترحــات

   والمقترحاتالتوصيات
 ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة تـرى الباحثـة ضـرورة تقـديم بعـض                 في

 والفـضائيات   التوصيات والمقترحات لكل المعنيين والمهتمـين والعـاملين بالعمليـة التعليميـة           
  .ية الموجهة لألطفالالتلفزيون

  :التوصيات: أوالً
 الباحثة بضرورة تفعيل دور األناشيد في العملية التعليمية وخاصاً في المرحلـة   توصي −

يؤدي إلـى تحـسين أداء الطلبـة    ) وجداني ومعرفي(األساسية لما لها من أثر ايجابي  
  .بصفة عامة

 فـي   بيق ما يتعلمه الطلبـة     األناشيد توظيفاً مناسباً يهدف إلى اإلفادة منها لتط        توظيف −
 . محياته

 . استخدام أساليب التدريس التقليدية والروتين مع المرحلة األساسيةتجنب −

 . قبل المسئولين وواضعي المناهجمن المقررات باألناشيد المناسبة غناءإ −

 األدبيـة   ن نظرة القائمين على تدريس المرحلة األساسية إلى االهتمـام بـالفنو           توجيه −
 .ناسبة لهاالمختلفة الم

 ميول الطلبة نحو المواد الدراسية المختلفة كاللغة العربية والرياضيات والعلـوم            تنمية −
 . واللغة االنجليزية باستخدام األناشيد والقصص والمشاهد التمثيلية

 اً أساسي اً تنتقي الفضائيات الموجهة لألطفال أنواع الفنون التي تقدمها لهم كونها رافد           أن −
 . وتنشئتهمالاألطفمن روافد تربية 

 يعمل القائمون على الفضائيات التلفزيونية على تقديم األناشيد التي تكون ذات طابع             أن −
ـ            المقـررات   وإسالمي تنمي المفاهيم والميول اإلسالمية لدى الطلبة حتى يتمكن معلم

 .الدراسية من خالل تقديمهم لهذه المقررات لطلبتهم من االستعانة بتلك األناشيد

ين ما تقدمه المدرسة ووسائل اإلعالم لألطفال واختيار ما هـو مناسـب لهـم           ب الدمج −
  .وتوظيفه في التدريس

 في قطاع غزة لطلبة المرحلـة     بإطالق قناة فضائية تعليمية    عليم وزارة التربية والت   قيام −
  .   في المناهج والمقررات التي تقدمها لهماشيد توظف األن،األساسية
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 التوصيات والمقترحــات

  :المقترحات: ثانياً
 الباحثة أن يتم إجراء دراسات حول توظيف األناشيد التي تقـدمها الفـضائيات              قترحت −

على تنمية المفاهيم اإلسالمية والعلمية والرياضية في صفوف مختلفة مـن المرحلـة             
 .األساسية

  :اآلتية تقترح إجراء الدراسات كما

 .رحلة األساسية  لقياس فاعلية األناشيد في إثراء القاموس اللغوي لدى طلبة المدراسة −

 لقياس فاعلية برنامج مقترح في القصص الديني لتنمية الشعور الـديني لـدى              دراسة −
 . األساسيةلةطلبة المرح
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 المصادر والمـراجـــع

  
  

  
  

  
  

  املصـــادر واملـــراجـــع
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 المصادر والمـراجـــع

  والمراجعالمصادر                            
  ).تنزيل العزيز الحكيم( الكريم القرآن -

   والمراجعـتـبالـك: أوالً
:  القـاهرة ،" الخاصة بتربية الطفل وتعليمه في الروضةالطرق). "1994( عواطف  إبراهيم، -1

  .مكتبة األنجلو المصرية

:  بيروت ، الثاني عشر  المجلد ،"لسان العرب   " ).2000(الدين جمال الفضل أبي   ، منظور ابن -2
 .دار صادر

دار صـفاء للنـشر    : عمان، 1ط، " المناهج التربويـة نظريات). "2005 (إيناس،  ختلة أبو -3
  .والتوزيع

  . غزة، الجامعة اإلسالمية،2 ط، " في التربية اإلسالميةمقدمة). "2004( محمود ، دفبوأ -4

 ،1 ط ،" تـدريس التربيـة االجتماعيـة      يب في أسال  دراسات). "2000( سرحان، عطية    أبو -5
  .دار الخليج: عمان

مكتبـة  :  غزة   ،1ط ،"مهارات التدريس الفعال  "). 2010( داوود   ، وحلس ، محمد ، شقير أبو -6
  .آفاق

 ،1 ط،" األطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقـيفهم     أدب). "2000( عبد الفتاح    ، معال وأب -7
  . والتوزيعشردار الشروق للن: عمان

دار :  عمـان  ،1ط،  "أثر وسـائل اإلعـالم علـى الطفـل        "). 2000( معال، عبد الفتاح     أبو -8
 . الشروق

 ،1 ط،" تدريـسها  اإلسـالمية وأسـاليب  لتربية امناهج). "2011( فوزي وآخرون    اشتيوة، -9
  .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان

دار الكتب العلمية للنـشر     :  بيروت ،" ألفاظ القرآن  مفردات ".)1997( الراغب   األصفهاني، - 10
 .والتوزيع

 ،2 ط، "مقدمة في تـصميم البحـث التربـوي   " ). 2009( محمود ، إحسان واألستاذ  األغا، - 11
  .جامعة األقصى: غزة

  .جامعة األقصى:  غزة،1 ط،" تدريس العلوم ). "2004(ة  فتحي، إحسان واللولواألغا، - 12
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 المصادر والمـراجـــع

  .النجاة ق طو،دار2،ج1 ط " الصحيح الجامع). "2002 (محمد البخاري، - 13

 .دار الفكر:  عمان،1 ط،" النشطالتعلم). "2010( رمضان بدوي، - 14

  .مؤسسة الرسالة:  بيروت،2 ط،") وسماته،أهدافه( األطفال أدب). "1996( محمد بريغش، - 15

:  عمان ،2 ط ،" المفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة     تنمية). " 2008(فظ   حا بطرس، - 16
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

دار :  بيـروت  ،الجـزء األول  "  التنزيل وأسرار التأويل   أنوار). "2000( اهللا   عبدالبيضاوي، - 17
  . الكتب العلمية

 دار المسيرة للنـشر     –دار  :  عمان ،1 ط ،" وأساليب تربية الطفل   طرق). "2010( منى   جاد، - 18
  .والتوزيع

دار المنـاهج للنـشر     :  عمان ،3 ط ،" التدريس العامة  طرق). "2002( عبد الرحمن    جامل، - 19
  .والتوزيع

المعهـد  :  عمـان  ، دراسة تحليليـة   ،" اإلسالمية في األردن   التربية). "2000( ماجد   الجالد، - 20
 .ة ودار المنارالعالمي للفكر اإلسالمي وجمعية الدراسات والبحوث اإلسالمي

، " األسس النظرية واألساليب العمليـة – التربية اإلسالمية  تدريس). "2004(ماجد  ، الجالد - 21
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان ، 1ط

 .مكتبة األنجلو المصرية:  القاهرة،7 ط،"في أدب األطفال" ). 1996( علي الحديدي، - 22

:  عمـان  ،1 ط ، "مل للمؤسسة المدرسية   التربوي الشا  التقويم). "2007( رافدة   الحريري، - 23
  .دار الفكر

  .دار الفكر:  عمان،1 ط،" التدريس بين التقليد والتجديدطرق). "2010( رافدة الحريري، - 24

:  القـاهرة ،2 ط،"التطبيـق ..األشكال. . األطفال المفاهيمأدب). "2010( كمال الدين    حسين، - 25
 .دار العالم العربي

: غزة  ، "اإلسالمية تدريس التربية    أساليبرائق و  في ط  محاضرات). "2007(داوود  ، حلس - 26
  . للطباعة والنشرآفاقمكتبة 

  .الجامعة اإلسالمية:  غزة،" التربيةأصول). "2008( عليان الحولي، - 27

  .مكتبة القدس:  غزة، " في مناهج البحثمحاضرات). " 2002( عامر الخطيب، - 28
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 المصادر والمـراجـــع

اإلسـالمية وأسـاليبها    تـدريس التربيـة     طرائق). "2003( يحيي   ، ناصر وعيد  الخوالدة، - 29
  .مكتبة الفالح للتوزيع والنشر:  الكويت،"وتطبيقاتها العلمية

ـ : ، صنعاء1، ط" التدريس العامةطرائق)." 1995( محمد وآخرون  الخوالدة، - 30  ابمطابع الكت
  .المدرسي

مكتبـة  :  الرياض ،1ط ،"التربية الدينية واالجتماعية لألطفال   "). 2001( بلقيس   داغستاني، - 31
  .العبيكان

  .مكتبة آفاق:  غزة،1 ط،" المعلم في التعليم والتعلمزاد). "2010( عمر دحالن، - 32

:  عمـان  ،1ط ،"أساليب تدريس التربية اإلسالمية   "). 2003( زينب   ، طه والشمري  الدليمي، - 33
  .دار الشروق للنشر والتوزيع

دار جريـر للنـشر     :  عمـان  ،1 ط ، " التلفزيـون  عولمة). " 2005( عبد الرازق    الدليمي، - 34
 .وزيعوالت

 للنـشر دار المـسيرة    : عمـان ، 1ط، " التربـوي  اإلعالم). "2011( عبد الرازق    الدليمي، - 35
 .عوالتوزي

دار الفجـر   :  القـاهرة  ،" وسائله – نظرياته   – مفاهيمه   – االتصال). "2003( فضيل   دليو، - 36
  .للنشر والتوزيع

 اإلسـالم   والطفل مالمح رعاية وتربية الطفل فـي       اإلسالم). "1993 (سالم عبد ال  الدويبي، - 37
  . للطباعة والنشرملتقىدار ال:  قبرص،1ط

مكتبـة  :  القاهرة ،" الطفل وتنشئته بين األسرة ودور الحضانة      نمو)." 2001( فوزية   دياب، - 38
  .النهضة المصرية

دار : عمـان ، " الى التربيـة والتعلـيم     المدخل). "2002(نعيم  ، عبد اهللا وجعنيني  ، الرشدان - 39
 .الشروق للنشر والتوزيع

 فـضائية   مكتـب  ،"مقابلة مع مدير مكتب فضائية طيور الجنـة       "). 2011(ئد  سا، رضوان - 40
 .الرمال: غزة، الجنة طيور

 ،1 ط ،" التربوي في مجـال التربيـة اإلسـالمية        اإلشراف)."2010( محمد وآخرون    ريان، - 41
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان
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 المصادر والمـراجـــع

 ،"تقويم في التربية وعلـم الـنفس       وال القياس)." 2003( ماهر   ، هيثم وأبو هاللة   الزبيدي، - 42
  .دار الكتاب الجامعي:  اإلمارات العربية المتحدة،1ط

 .الجامعة اإلسالمية:  غزة،2 ط،" في تدريس اللغة العربيةالمرشد). "1999( محمد زقوت، - 43

دار الـشروق للنـشر     :عمـان ، 1ط، " تـدريس العلـوم    أساليب). "2001(عايش  ، زيتون - 44
  .والتوزيع

دار : ،عمـان " التفكير في منـاهج التربيـة اإلسـالمية        تعليم). "2008( معيوف   السبيعي، - 45
  .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

، بيروت،  2 ط ،" قراءة في اإلعالم المعاصر واإلسالمي     اإلعالم)."1998( الدين، محمد    سعد - 46
  .دار بيروت المحروسة

 ، "ية معاصـرة  معالجة تطبيق– التدريس العامة    طرائق). " 2009( عادل وآخرون    سالمة، - 47
  .دار الثقافة للنشر والتوزيع: مان ع،1ط

دار الـسالم   :  القـاهرة  ،3 ط ، التربية العملية للطفل   موسوعة). "2008( هداية اهللا    الشاش، - 48
  .للنشر والتوزيع

الـدار  :  القـاهرة  ،2 ط   ،" الطفل العربي دراسـات وبحـوث      أدب). "1994( حسن   شحاتة، - 49
  .المصرية اللبنانية

دار العـالم   :  القـاهرة    ،1 ط ،" األطفـال االلكترونيـة    صحافة). "2009( محمد   الشربيني، - 50
  .العربي

دار :  عمان ،1 ط ،" االجتماعية والدينية في رياض األطفال     التربية). "2007( السيد   شريف، - 51
  .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

دار الـشروق   :  عمـان  ،1 ط ،" تدريس التربية اإلسـالمية    طرق). "2003( هدى   الشمري، - 52
  .نشر والتوزيعلل

 دار اليـازوري العلميـة للنـشر    ، عمـان ،" اإلسـالمية  األناشيد). "2007( محمود   الشيخ، - 53
  .والتوزيع

 ،1 ط ،" المفاهيم العلمية والرياضية في الطفولـة المبكـرة        تنمية). "2009( ماجدة   صالح، - 54
  .دار الفكر: عمان

  .مكتبة العبيكان: ضالريا،  2، ط" االتصال المعاصرعلم). "1997( عبد اهللا الطويرقي، - 55
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 تدريس اللغة العربية بـين النظريـة        أساليب). " 2007( محمد   ، راتب والحوامدة  عاشور، - 56
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة:  عمان،2 ط، "والتطبيق

دار صـفاء   :  عمان ،1 ط ،" األطفال في المرحلة االبتدائية    أدب). "2006( هبة   ، الحميد عبد - 57
  .للنشر والتوزيع

  .دار الفكر العربي: القاهرة، " اإلسالمي لألطفالاألدب). "1997( إسماعيل ،لفتاح اعبد - 58
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 قـائمــة المـالحـــق

  )1( رقم لحقم
  

   ا الرمحن الرحيمبسم
 

   غـزة                                - اإلسالميةالجـــامعة
   ــليـا العــات الدراسـعمادة

 ــــربيـة  التـةـــكلي
   التدريسوطرق المنــاهـج سمق

  
   مقرر التربية اإلسالميةمحتوى من  تحليل ة المستخرجالمفاهيم قائمة تحكيم        

                                       للصف الرابع األساسي
  اهللا حفظھ.................................................... . /السید          

  
  وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم                             

توظيف بعض أناشيد فضائية طيـور      " :بعنوان دراسة بإجراءمروة غانم   /  الباحثة   تقوم
الجنة في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية والميول نحوها لدى طالبات الصف الرابع األساسـي              

 من  ية اإلسالم ية الترب يستدروطرق  هج   في منا  ير الحصول على درجة الماجست    طلباتضمن مت "
  . بغزةيةالجامعة اإلسالم
 منها  ويتفرع رئيسة   فاهيمم سبعة هذا الهدف قامت الباحثة بإعداد قائمة تضمنت         ولتحقيق
 والقـرآن الكـريم   ، والفقـه ،)1( والقرآن الكريم  ، في مجال العقيدة   المفاهيم":تشملمفاهيم فرعية   

 يـار  تـم اخت   ولقـد " وتالوة القرآن الكـريم     ،    )3(قرآن الكريم   وال،    واألخالق والتهذيب ،    )2(
  . وحذف وإضافة ما ترونه مناسباًتعديل بالوالقيام، لهذه القائمةيم التحكيق ضمن فريادتكمس
  

  

  .....................: المحكماسم
  ..................:ية العلمالدرجة
  .....................: العملمكان

  
 الباحثة
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 قـائمــة المـالحـــق

  ة المفاهيم بالصورة النهائيةقائم
 

  مهمةغير مهمة مهمة جداً  المفاهيمقائمة 
 

     اإليمان

     الذكر 

     الدعاء

    فعل الخير

    شكر اهللا

    محبة اهللا

والً
أ

 :
يدة

لعق
ل ا

مجا
ي 

م ف
اهي

لمف
ا

 

  : لم تذكر ترون إضافتهامفاهيم
......................................................................................

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

 

    القران الكريم

    التالوة

    العلم 

    النظافة

    محبة الرسول 

    قتداء بالرسول اال
انياً

ث
 :

لقر
ل ا

مجا
ي 

م ف
اهي

لمف
ا

آ
ريم

 الك
ن

)1( 

  : لم تذكر ترون إضافتهامفاهيم
......................................................................................

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

 

      الصالة
     صالة الجماعة

    الصوم

    السحور

الثاً
ث

 :
فقه

ل ال
مجا

ي 
م ف

اهي
لمف

ا
  

  : لم تذكر ترون إضافتهامفاهيم
......................................................................................

......................................................................................  
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 قـائمــة المـالحـــق

  مهمةغير مهمة مهمة جداً  المفاهيمقائمة 
 

    الصدق

    األمانة

    الصبر

    األقارب

ـال: عاًـراب
ي م

م ف
اهي

مف
ـ

ال 
ج

آقرـال
يم 

لكر
ن ا

)2(  

  : لم تذكر ترون إضافتهامفاهيم
......................................................................................

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

  

       التعاون
     التواضع
    التصدق

     تقدير العلماء

    بر الوالدين 

     القول الطيب

ساً
خام

 :
يب

تهذ
وال

ق 
خال

 األ
جال

ي م
م ف

اهي
لمف

ا
  

  : لم تذكر ترون إضافتهامفاهيم
......................................................................................

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

  

        الجنة
ساً        التفكر

ساد
 :

اهي
لمف

ا
ال 

مج
ي 

م ف يم 
لكر

ن ا
قرآ

ال
)3(  

  : لم تذكر ترون إضافتهامفاهيم
......................................................................................

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

  

    الخشوع
    الدفاع عن رسول اهللا

بعاً
سا

 :
ال 

مج
ي 

م ف
اهي

لمف
ا

ريم
 الك

آن
لقر

ة ا
الو

ت
  

  :ون إضافتها لم تذكر ترمفاهيم
......................................................................................

...................................................................................... 
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 قـائمــة المـالحـــق

  )2( رقم ملحق
  إجرائياًتعريفه المفهوم  م
 .خالق الذي يستحق العبادة اهللا تعالى هو الأن اإليمان 1
 .واالستغفار من التسبيح اإلكثار الذكر 2
 .  يتوجه بها المسلم إلى اهللا تعالى طلباً لقضاء حاجاتهعبادة الدعاء 3
 . الناس واإلحسان لهممساعدة  الخير فعل  4
 .  اهللا تعالى وطاعته والتقرب إليه باألعمال الصالحةعبادة  اهللاشكر 5
 . ما أمر اهللا به واجتناب ما نهى عنهتنفيذ اهللا محبة 6
 . بتالوتهالمتعبد و  كالم اهللا تعالى المنزل على الرسول هو  الكريمالقران 7
 . القران الكريم للحصول على األجر من اهللا تعالىقراءة التالوة 8
 . منظم يقوم به اإلنسان للحصول على المعرفةجهد العلم                   9
 . الطاهرلماء واالغتسال وإزالة النجاسات باالوضوء النظافة 10
 . والتمسك بنهجه  الرسول ى من الصالة والسالم علاإلكثار  الرسول محبة 11
 . الرسول صلى اهللا عليه وسلم والعمل بما جاء بهاة سنإتباع  بالرسولاالقتداء 12
 . وتُخْتَتَم بالتسليم وأفعال مخصوصة تُفْتَتَح بالتكبيرأقوال  الصالة 13
 . يقف فيها المصلون خلف اإلمام في صفوف منتظمةهيئة  الجماعةصالة 14
 عن تناول الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى االمتناع الصوم 15

 . غروب الشمس
 .  من سنن الصوم يتناوله المسلم وينوي الصوم قبل أذان الفجرسنة السحور 16
 .  الكالم واألقوال لألفعال واألعمالمطابقة صدقال 17
 .  األشياء المودعة وردها لصاحبها عند طلبه إياهحفظ األمانة 18
 . الشدائد ومعالجة األمور بهدوءلى عالثبات الصبر 19
 . واألخواتواإلخوة والخاالت األجداد واألعمام والعمات واألخوال هم األقارب 20
 . لناس بعضهم بعضاً في الحاجات وفعل الخيرات امساعدة التعاون 21
 .  محمودة تجعل الفرد ال يتكبر على اآلخرينفضيلة التواضع 22
 . على الفقراء والمساكين بما تيسر من المال أو غيره في أي وقتاإلنفاق التصدق 23
 . العلماء وإجاللهم والقيام بواجبهماحترام  العلماءتقدير 24
 . معاملة كريمةما واألم ومعاملتهاألب اعةط  الوالدينبر 25
 . الحسن الذي يحتوي على األلفاظ المهذبةالكالم    الطيبالقول 26
 . أعدها اهللا للمؤمنين في اآلخرةدار الجنة 27
 . والنظر في الكون ومخلوقات اهللا تعالىالتأمل التفكر 28
 . ات والحركات التي ليست من الصالة القلب إلى اهللا واالبتعاد عن االلتفتوجه الخشوع 29
 . إذا أساء احد له أو سب زوجاته والتضحية من أجله  عن الرسول الدفاع  عن الرسول الدفاع 30
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 قـائمــة المـالحـــق

  

  )3( رقم ملحق
   لقائمة المفاهيمالمحكمين السادة أسماء

  
 مكان العمل         الدرجة العلمية  االسم م
  القدس المفتوحةجامعة ستاذ دكتور          أ د إسماعيل الفرا. أ -1
 الجامعة اإلسالمية           أستاذ دكتور د عبد المعطي األغا. أ -2
  التربية والتعليموزارة دكتوراة            فتحي كلوب . د -3
  األقصىجامعة            دكتوراة عمر دحالن . د -4
  اإلسالميةعةالجام             ماجستير أحمد العبادلة  . أ -5
  التربية والتعليموزارة             ماجستير تميم شبير. أ -6
  الزيتونة للعلوم والتنميةكلية             ماجستير سحر سمور. أ -7
  التربية والتعليموزارة            بكالوريوس رباب شاهين . أ -8
 ية والتعليم التربوزارة              دبلوم شوقي أبو سعادة .  أ -9
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  )4(رقم  ملحق

  

    للصف الرابع األساسي-  الجزء األول - محتوى مقرر التربية اإلسالميةتحليل
  

  -:أهداف المقرر
 .أن تتزود الطالبات معرفة إجمالية بالمفاهيم المشمولة في المقرر −

 .أن  تتزود الطالبات معرفة إجمالية بالحقائق والتعميمات −

 .رف الطالبات على الشخصيات الموجودة في دروس المقررأن تتع −

 .أن تستنتج الطالبات القيم واالتجاهات المستوحاة من دروس المقرر −

 .أن تؤدي  الطالبات المهارات المطلوبة بإتقان −

 .أن تكتسب الطالبات األحكام الشرعية −

 .أن تطبق الطالبات العبادات ما أمكن −

 .تحديد األنشطة المرافقة −

  
  :اآلتيةم تحليل المحتوى من خالل النقاط   ويت

  . التربية اإلسالميةمفاهيم −
 . والتعميماتالحقائق −

  . والمواقفالشخصيات −
 . القيم واالتجاهاتتحديد −

  . المهاراتتحديد −
 . األحكام الشرعيةتحديد −

  . األنشطة المرافقةتحديد −
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  
  

 الوحدة
  المرافقةاألنشطة  الشرعيةاألحكام المهارات  والقيماالتجاهات واقف والمالشخصيات  والتعميماتالحقائق المفاهيم لدرسا األولى

   األولالدرس
 )1( باهللا اإليمان

 – اإليمان
 شكر اهللا

 هو الخالق الذي اهللا
 ،يستحق العبادة

عبادة اهللا تعالى 
 .وحده

 ـــ

 آثار اإليمان بـاهللا     من -
،  الرضا في الدنيا     :تعالى

 اهللا  شكر ،سوطمأنينة النف 
 .على نعمه

 عن بعض البحث
اآليات القرآنية التي 
تدعو إلى التفكير في 

 .الكون

 التصديق وجوب
 . تعالىبوجود اهللا

   الثانيالدرس
 )2( باهللاإليمان

 – اهللا حبةم
 فعل الخير

 . اإليمان ستةأركان

موسى، : الرسل
  .محمد ،عيسى

جبريل، : المالئكة
، إسرافيل، مالك، ميكال

 . الموتملك، رضوان

نيؤمن بجميع أركان م 
اإليمان يفوز برضا اهللا 

 .تعالى والجنة

 عن خمسة البحث
أسماء ليوم القيامة 

 القرآن فيوردت 
 .الكريم

 اإليمان وجوب
 . األركانبجميع

يدة
لعق

ا
مية

سال
 اإل

 

   الثالثالدرس
  الكرسيآية

 -الذكر
 الدعاء

 آية في القرآن أعظم
 هي آية كريمال

 .الكرسي
_ 

 في قراءة وحفظ الرغبة
آية الكرسي ألنها تحفظ 

 .المسلم وتحميه

 عن خمسة البحث
أسماء هللا تعالى غير 
األسماء الواردة في 

 .آية الكرسي

 اإليمان وجوب
 .بأسماء اهللا وصفاته

 توظيف بعض أناشيد فضائية -
  .طيور الجنة للمجموعة التجريبية

  حث الطالبات على اإلتيان-
 .بأمثلة تطبيقية من الواقع
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  
  
  
  
 

 الوحدة
 الثانية

 الشخصيات والتعميمات الحقائق المفاهيم الدرس
 والمواقف

  المرافقةاألنشطة  الشرعيةاألحكام المهارات  والقيماالتجاهات

   األولالدرس
 الكريم القرآن

وفضل تعلمه 
 وحفظه

 القرآن – التالوة
- العلم- الكريم 

 .النظافة

خر  الكريم هو آالقرآن
 الكتب السماوية نزوالً 

 محمد الرسول
.  

 

 القرآن الكـريم    حب -
  .وحفظه

 عند قـراءة    الخشوع -
 .القرآن الكريم

 عن خمسة البحث
أسماء للقرآن 

 .الكريم

 قراءة وجوب
 .القرآن الكريم

   الثانيالدرس
 )1(البينة سورة

 – رسول اهللامحبة
  االقتداء بالرسول

 

 هو الدين اإلسالم
 المستقيم

 محمد الرسول
صلى اهللا عليه 

  .وسلم
 

 في الجنة الرغبة
 .والخوف من نار جهنم

 اآليات تالوة تالوة
صحيحة مع مراعاة 

 الضبط والتشكيل
 .النطق السليمو

 الديانات آخر
ماوية هو الس

اإلسالم ولن يقبل 
 . غيرهدين

آن
لقر

ا
يم 

لكر
 ا

 )1(  

   الثالثالدرس
 البينة سورة
)2( 

 ـــــ
ن الفوز م المؤجزاء

بالجنة وجزاء الكافر 
 .نار جهنم

  المؤمنون
 الكافرون

 الصالح للفوز العمل
بالجنة والبعد عن الشر 

 .للنجاة من النار

 اآليات تالوة تالوة
صحيحة مع مراعاة 

النطق السليم 
 .تشكيلوالضبط وال

 ـــــ

 توظيف بعض أناشيد فضائية   -
ــور الجنــ  ــة ةطي  للمجموع

  .التجريبية
 حث الطالبات على اإلتيـان      -

 .يقية من الواقعبأمثلة تطب
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  
  
  
 

 الوحدة
 الثالثة

 الشخصيات  والتعميماتالحقائق المفاهيم الدرس
 والمواقف

  المرافقةاألنشطة  الشرعيةاألحكام المهارات  والقيماالتجاهات

   األول الدرس
 ) 1 (الصالة

 – الصالة
 .النظافة

  . عمود الدينالصالة
 أول ما الصالة

العبد يحاسب عليه 
 .يوم القيامة

  ـــــ
 

 على أداء الحرص
  .الصالة في وقتها

 على النظافة المحافظة
 .الشخصية

لبة ا تدون الطأن
ذان في كلمات اآل
 .كراستها

 فرض على الصالة
كل مسلم ومسلمة 
 .خمس مرات يومياً

   الثاني الدرس
 )2 (الصالة

 –الصالة
- الدعاء 
 .الخشوع

 الصالة تكون صحة
 .بأداء فرائضها

  ـــــ
 

  . في الصالةالخشوع
 على أداء الحرص

 .أعمال الصالة مرتبة

 بعض تقوم
الطالبات بأداء 

الصالة أمام 
 .لباتازميالتهم الط

 فرائض من
 ،النية:الصالة

اإلحرام  رةتكبي
 الفاتحة،قراءة 
 .ود السجالركوع

  
ـه

ــ
ــ

ــ
ــ

قـ
ــ

الف
   الثالثالدرس 

  الجماعةصالة
 صالة

 .الجماعة
 الجماعة أجرها صالة

مضاعف عن صالة 
الفرد بسبع وعشرين 

 .درجة

 اهللا ووالده عبد
 – محمد –

 .المعلم

 باألخوة الشعور
  .والمساواة بين الناس

 النظام والحرص تعلم
 .على الوقت

 تقوم مجموعة أن
لطالبات بأداء من ا

صالة الجماعة أمام 
 .زميالتهم

 الجماعة سنة صالة
  .مؤكدة
 صالة تجوز

الجماعة في 
 .المسجد

 توظيف بعـض أناشـيد      -
ــة   ــور الجن ــضائية طي ف

  .للمجموعة التجريبية
ــى - ــات عل  حــث الطالب

ان بأمثلة تطبيقية مـن     اإلتي
 .الواقع
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 الوحدة
 الثالثة

 الشخصيات  والتعميماتالحقائق المفاهيم الدرس
 والمواقف

  المرافقةاألنشطة  الشرعيةاألحكام المهارات  والقيماالتجاهات

  الرابع الدرس
 رمضان صوم

)1( 

-  الصوم
 .السحور

 من أركان الصوم
 .اإلسالم

 على صوم   المواظبة - ـــــ
  .شهر رمضان

 مـن تـالوة     اإلكثار -
  .القرآن

ــي - ــاألخالق التحل  ب
 .الحميدة

 تتعاون طالبات أن
الفصل في عمل 
مجلة حائط عن 

  .شهر رمضان

 رمضان صوم
  .فرض

 السحور تأخير
 .سنة

 الدرس
  الخامس

 رمضان صوم
)2( 

 في شهر اإلفطار .ـــــ
رمضان يكون بعذر 

 .وليس متعمدا

 للتيسير على الرحمة ـــــ
الناس كما يرحمنا اهللا 

 .وييسر علينا

 تتعاون طالبات أن
زيع الفصل في تو

بعض المساعدات 
العينية على 
الطالبات 
 .المحتاجات

 اإلفطـار   إباحة -
للمريض والحامـل   
والمرضـــــع 
والمــسافر وكبيــر 

  .السن
 من أفطـر    على -

ــم  ــضاء وإن ل الق
 .يستطع الفدية
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  
  

 الوحدة
 الرابعة

  والتعميماتالحقائق المفاهيم الدرس
 الشخصيات
 والمواقف

  الشرعيةاألحكام المهارات  والقيماالتجاهات
 األنشطة
 المرافقة

   األول الدرس
 القــرآن دعــوة
 الكريم  

ــصدق  – ال
  األمانة 

ــادة ــده عب  اهللا وح
 .واإليمان به

 بـن أبـي     جعفر
  .طالب

 

 بـاألخالق  التحلـي 
الحميدة التي جـاء    

  .بها اإلسالم
 

ة من سور ) 90( آية رقم    كتابة
األمـور  منها  النحل واستخراج   

 . اإلسالما إليهاي دعالت

 عبـادة أي    يحرم
شيء مع اهللا ألن    

 .ذلك شرك

   الثاني الدرس
 )1( البلد سورة

 اهللا تعالى اإلنسان خلق  اهللاشكر
م عليـه بـنعم     ـنعأو

 .كثيرة 

ــد  آدم،   محم
 .السالمعليه 

 على المشقة   الصبر
ــراف   ــدم اإلس ع
والتبـــذير فـــي 

  .األموال
 

مة من  ع سطرين عن كل ن    كتابة
 – اللسان –العينين : النعم اآلتية

 .الشفتين

 يجوز للمـسلم    ال
أن يقسم بغير اهللا    
أما اهللا تعالى فله    

 .أن يقسم بما شاء

آن
لقر

ا
يم 

لكر
 ا

)2(  

   الثالثالدرس
 )2( البلد سورة

 – األقـارب 
 -الـــصبر

 التصدق

 اإلسالم ظـاهرة    ألغى
 .العبيد

 الميمنـة   أصحاب
ــحاب –  أصــ

 .المشئمة

ــصدق ــى الت  عل
 والمـساكين   لفقراءا

  .ومساعدتهم
 

 بين آيات سورة البينة     الموازنة
صير  موسورة البلد في  وصف  

 .المؤمن والكافر يوم القيامة

 سنة مـن    الصدقة
 . اإلسالمسنن

 توظيف بعض   -
أناشيد فـضائية   
ــة  ــور الجن طي
ــة  للمجموعــ

  .التجريبية
 حث الطالبات   -

ــان  ــى اإلتي عل
بأمثلة تطبيقية من 

 . الواقع
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 قـائمــة المـالحـــق

 الوحدة
 فاهيمالم الدرس الخامسة

 الحقائق
 والتعميمات

 الشخصيات
 والمواقف

  المرافقةاألنشطة  الشرعيةاألحكام المهارات  والقيماالتجاهات

   األول الدرس
ــة  اهللا محبــ

 ورسوله 

 محبـة   – اهللا   محبة
 الـدفاع   –الرسول  

ــول  ــن الرس  –ع
 االقتداء بالرسول  

ــد ــاتم محم  خ
 .األنبياء والرسل

  .  الرسول
 

 اهللا تعـالى    محبة -
  .ورسوله

 برسـول   اإلقتداء -
  .اهللا 

 عن حديثين عـن     البحث
 .حب النبي 

 االلتزام بـأوامر    وجوب
ــ ــاب الىاهللا تع  واجتن

 .نواهيه

   الثاني الدرس
 التعلم حب

 كلمة نزلت   أول العلم
ــرآن   ــن الق م
ــي   ــريم ه الك

 ."اقرأ"

 عائشة  السيدة
رضـــي اهللا 

 .عنها

ــم - ــراءة تعل  الق
  .والكتابة

ــزود - ــن الت  م
 .العلم

 لمحة مختصرة عـن     كتابة
حياة أحد العلماء المـسلمين   
ــات   ــدى العالمـ أو إحـ

 .المسلمات

 العلـم فريـضة     طلب
 .على كل مسلم ومسلمة

   الثالثالدرس
  العلماءيرتقد

 – العلمـاء    تقدير
 .التواضع

ــاء ــة العلم  ورث
  .ياءاألنب

 العلمــاء شــفاعة
 .للناس يوم القيامة

ــدير - _ ــاء تق  العلم
  واحترامهم

  بالعلمـاء  اإلقتداء -
  .واالستماع لكالمهم

  العلماء وذكر  إكرام -
 .فضلهم

ــسيم ــات تق ــى الطالب  إل
حيث تقـوم كـل     مجموعات  

بكتابة طرق احترام    مجموعة
ثم تعرض االقتراحات    مالمعل
السبورة وتناقش بـشكل     على

 .جماعي

 مجالس العلماء   حضور
أفــضل مــن صــالة 

  .النافلة

   الرابع الدرس
  الخيرعمل

ــل ــر فع  – الخي
 . التعاون–التصدق 

 الخيـر مـن     فعل
 .األعمال الصالحة

ــساعدة   النبي ــراء م  الفق
والمحتاجين معاملة  
 .الناس معاملة حسنة

ات عن قصة    تبحث الطالب  أن
من السنة النبوية تمثل فعـل      

 .الخير ومساعدة الفقراء

 على الفقـراء    الصدقة
 .سنة

الق
ألخ

ا
يب

تهذ
وال

 
 

   الخامسالدرس
  األقاربحقوق

 القول –األقارب
 بر -الطيب

 .الوالدين

 األقارب من صلة
 .األعمال الصالحة

 األقارب مساعدة  النبي
 .واإلحسان إليهم

 تقوم الطالبة بتمثيل أن
 .األقاربمشهد عن مساعدة 

 أولى بالمعروف األقربون
 .من الغرباء

 توظيف بعـض أناشـيد      -
ــة   ــور الجن ــضائية طي ف

  .للمجموعة التجريبية
ــى - ــات عل  حــث الطالب

اإلتيان بأمثلة تطبيقية مـن     
 .الواقع
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  
 

 الوحدة
  والتعميماتالحقائق المفاهيم الدرس السادسة

 الشخصيات
 المهارات  والقيماالتجاهات والمواقف

 األحكام
  المرافقةاألنشطة الشرعية

   األولالدرس
ــورة  ســ

 )1(الغاشية 

ــوم مــصير - .الجنة  المــؤمن ي
  .ة الفوز بالجنةالقيام

 الكافر دخول نار    مصير -
  .جهنم

 

  . الرسول
 

 األعمــال عمــل
الصالحة واالبتعـاد   

 .عن أعمال الشر

ــات  أن ــو الطالب  تتل
اآليات مـع مراعـاة     
النطق السليم والـضبط    

 .والتشكيل

 بيــوم اإليمــان
 .القيامة

آن
لقر

ا
يم 

لكر
 ا

 )3(  

 الــــدرس
  الثاني

ــورة  ســ
 )2(الغاشية 

  . الرسول . اهللا السماء بال عمدفعر التفكر
 

 التفكر فـي    ضرورة
 .مخلوقات اهللا

 إلـى سـورة     الرجوع
عبس وكتابة اآليـات     
التي أمـرت اإلنـسان     
بالتفكير في مخلوقـات    

 .اهللا

 اإليمان  وجوب
بوحدانيـــة اهللا 

 .ىتعال

 توظيف بعض أناشيد فضائية   -
ــة   ــة للمجموع ــور الجن طي

  .التجريبية
  
بات على اإلتيان    حث الطال  -

 .بأمثلة تطبيقية من الواقع
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  
 

 الوحدة
 والتعميمات الحقائق المفاهيم الدرس السابعة

 الشخصيات
 المهارات  والقيماالتجاهات والمواقف

 األحكام
  المرافقةاألنشطة الشرعية

   األولالدرس
 سورة

 االنشقاق

  . السماء يوم القيامةتنشق - الخشوع
 اهللا الناس من قبورهم     يبعث -

 .ةيوم القيام

 – المؤمنون
  .والكفار
 

 تالوة القرآن محبة
 .هالكريم واإلقبال علي

 تتقن الطالبات تالوة أن
اآليات والنطق السليم 

 .والضبط والتشكيل

 المسلم إذا يسجد
قرأ أو استمع إلى 
آية من القرآن 

 .فيها سجدة
   الثانيالدرس

 سورة
 المطففين

 عين عالية في الجنة تسنيم ـــــ
 .شرابها أفضل شراب

 األبرار
  )المؤمنون(

 الفجار
 )الكفار(

 في الفوز بنعيم الرغبة
 .األبرار

 اآليات تالوة تالوة
صحيحة مع مراعاة 

النطق  والضبط والتشكيل
 .السليم

قيص  عن تنالنهي
 والوزن كيلال

والتالعب في 
 .ذلك

الوة
ت

ريم
 الك

آن
لقر

 ا
   الثالثالدرس 

  التكويرسورة
 عن الدفاع

 .رسول اهللا
 انقالب في الكون يوم يحدث

 القمر –القيامة يشمل الشمس 
 . والبحار– والنجوم –

  . الرسول
 

 الرسول عن الدفاع
 الكريم والرد القرآنو

على مزاعم الكفار 
 .الباطلة

 اآليات تالوة تالوة
 مع مراعاة صحيحة

النطق السليم والضبط 
 .والتشكيل

 برسالة اإليمان
 محمد 

  .وتصديق كتابه

 توظيف بعض أناشيد -
فضائية طيور الجنة للمجموعة 

  .التجريبية
ى اإلتيان  حث الطالبات عل-

 .بأمثلة تطبيقية من الواقع
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 قـائمــة المـالحـــق

  )5( رقم ملحق
   غـزة                                - اإلسالميةالجامعة
   اي الدراسـات العلمادةعــ
  ــربيـــــةت الكليـة
  التدريس وطرق المناهج قسم

  

  
   لتوظیفھا في تنمیة مفاھیم التربیة اإلسالمیةقائمة أناشیدتحكیم : الموضوع

  اهللا حفظھا/...................................................................... السید 
   عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم

  

 بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس تحمل  غانممروة/ الباحثةتقوم
  : عنوان

  

 بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية والميول نحوها توظيف" 
  تنمية في لتوظيفها األناشيد ببعض قائمة ذلك إعداد واستلزم"لدى طالبات الصف الرابع األساسي

  .اًمفهوم) 30(أنشودة يقابلها ) 27( عددها غ وبلاإلسالمية التربية مفاهيم
  

  : وذلك من حيثالقائمة من سيادتكم التفضل لتحكيم  أرجولذا
  . األناشيد للهدف التي أعدت من أجلهقائمة ءمة مالمدى -
 . مناسباًترونه وحذف  وتعديل ما إضافة -

 
  

  ...........................................................: المحكماسم
  ........................................................: العلميةالدرجة
  ...........................................................: العملمكان

  
  

           وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير      
                                                                 الباحثة
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 قـائمــة المـالحـــق

  المناسبةمدى
 المفهوم األنشودة اسم م

  مناسبةغير مناسبة
   التفكر،  اإليمان  اهللاهو 1
   الذكر  تنسى أبداً ذكر اهللاال 2
   الدعاء  وقلبيناديت 3
    الخيرفعل  في قلبكفتش 4
    اهللاشكر  أعطانااهللا 5
    اهللامحبة  كلها هللاحياتي 6
   التالوة،   الكريمنآالقر  نحيانآبالقر 7
   العلم    ألو ألو إحنا هنا  8
   النظافة     بغسل وجهي 9
    الرسولمحبة   وعيوني تشتاق له 10
    بالرسولاالقتداء  وصانارسولنا 11
    الجماعةصالة، الصالة    نادى المؤذن 12
   الصوم أتاكم  شهر الصومبشراكم  13
   السحور حور السمنبه 14
   الصدق  بتكذبليش 15
   انةاألم  الجيرانألعاب 16
   الصبر  أمركعجيب 17
   األقارب  تيتةجدو 18
   التعاون  سوانلعب 19
   التواضع  انت فيهاللي 20
   التصدق  حصالةعندي 21
   ء العلماتقدير      يا أستاذ 22
    الوالدينبر  بتحبو أكثرمين 23
    الطيبالقول  طيبطيب 24
   الجنة الجنة 25
   عالخشو  األذانصوت 26
    عن رسول اهللالدفاع  رسول اهللالبيك 27
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 قـائمــة المـالحـــق

  )6( رقم ملحق
   لقائمة األناشيدالمحكمين السادة أسماء

  
  
 مكان العمل         الدرجة العلمية  االسم م
  األزهرجامعة            أستاذ مشارك عطا درويش. د -1
  اإلسالميةالجامعة             دكتوراة محمود الرنتيسي. د -2
  طيور الجنةفضائية ماجستير            إبراهيم السيالوي. أ -3
  اإلسالميةالجامعة             ماجستير ميادة مهنا. أ -4
  التربية والتعليموزارة             ماجستير سماهر اسليم . أ -5
  الغوثوكالة             ماجستير إيمان أبو عرام. أ -6
  األقصىفضائية            ماجستير  زهير اإلفرنجي . أ -7
  الغوثوكالة             بكالوريوس أحمد بدر . أ -8
  األقصىفضائية الوريوس           بك مصطفى الغلبان . أ -9

  التربية والتعليموزارة  بكالوريوس  تهاني أبو مصطفى. أ  -10
  األقصىفضائية  دبلوم  محمد العمريطي. أ  -11
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 قـائمــة المـالحـــق

  )7( رقم ملحق
  

  

  
  
  
  
  

  مصطفى العزاويأداء:  هو اهللا دةونشأ كلمات -1
 هو اهللا.. .هو اهللا.. .هو اهللا.. . اهللاهو

  اهللاهو ...هو اهللا.. .هو اهللا.. . هو اهللا
******************** 

 هو اهللا.. . رزقنا واللي رحمنا مين يكون ؟؟اللي
 هو اهللا.. . مين يكون ؟؟ا ومجملنخلقنا واللي

******************* 
  ...هو اهللا.. .هو اهللا.. . اهللاهو

******************* 
 هو اهللا.. . ؟؟نسان كرم هاإلواللي
 اهللا هو.. . ؟؟األوطانه حامي واللي

******************* 
 هو اهللا.. .هو اهللا.. . اهللاهو

****************** 
 اهللا هو.. . ؟؟لإلسالم هدانا اللي

 هو اهللا.. . ؟؟األنام  بخيروأكرمنا
******************* 

 ...اهللا هو.. .هو اهللا.. . اهللاهو
******************** 

 هو اهللا.. . نستنى الغوث بينزل نسأل مين ؟؟من
 هو اهللا.. . على مين ؟؟بنتوكل إحنا ردنا لو

******************** 
  ...هو اهللا.. .هو اهللا.. . اهللاهو

******************** 
 هو اهللا.. . الباري ومين المعطي والغفور ؟؟مين

 هو اهللا.. . ؟؟والشكور  والمهيمنوالمصور
******************** 

 هو اهللا.. .هو اهللا.. .هو اهللا.. . اهللاهو
  هو اهللا...هو اهللا.. .هو اهللا.. .اهللا هو
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 قـائمــة المـالحـــق

  
  

 شار محمد وديمة بأداء :  ذكر اهللاأبداً تنسى ال دةونشأ كلمات -2
 . ال ينسى موالهفالعابد ~  ذكر اهللاأبداً تنسى ال

  اهللا اهللاهللا هفالعابد ال ينسى موال}  اهللا اهللا اهللا{ ذكر اهللاأبداً تنسى ال
 .اهللا  اهللا سبحان اهللا أكثر من قولك ياسبحان
 اهللا اهللا سبحان اهللا~ سبحان اهللاهللا اهللا
 وسعادة  اهللا تعالى عباده نور وحالوةذكر

  زيادة رؤية وجه اهللا~  وجه اهللا زيادة ؤيةر
******************** 

  قولك يا اهللامن أكثر
 } اهللايا{ كنت بجمعةأو} اهللايا{ الجامعةرحت إن

 .هللا ايا قوول}~ اهللايا{ الجمعةوبيوم
 اهللا يا حتى وزعالنة}  اهللايا{ وفرحانة طيرة

 .قوول يا اهللا}  اهللايا{ إنسانةأي من
  اهللايا سوقتأو كنت }  اهللايا{ رحت السوقإن

 .اهللا قوول يا}  اهللايا{ مسك سوء أو
 اهللا قوول يا}  اهللايا{والنية زيارة }  اهللايا{بة بطيارة اكر}  اهللايا{ بسيارة ةكبار

******************** 
 . ينسى مواله الفالعابد~  ذكر اهللا أبداً تنسى ال

  اهللا اهللاهللا  ال ينسى موالهفالعابد}  اهللاهللا{ ذكر اهللاأبداً تنسى ال
 .اهللا  اهللا سبحان اهللا أكثر من قولك ياسبحان
 اهللا اهللا سبحان اهللا~ سبحان اهللاهللا اهللا

  ~ عطر بالتوحيد لسانك شأنك  ربي سبحانك سبحانك ما أعظمسبحانك
 ، أكثر من قولك يا اهللا بالتوحيد لسانكعطر
 . اهللاسبحان اهللا اهللا~ اهللا سبحان اهللاهللا
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  شهد صالحأداء :  ناديت وقلبيدةونشأ كلمات -3
  المهموم من الشدديينجي يا حي ويا قيوم ومن...يا رب العزة خذ بيدي... وقلبي منكسراناديت

****************  
  اهللا اهللاهللا

 وأزلواجبر كسري ... يا مقتدرأمرييسر ...األبد ى إلالستروجميل ... بالعفو وعافيتيجدلي
  شددي

****************** 
  اهللا اهللاهللا

  رديطهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ...أجدي لم ألطافكوسوا .... بما رحبتاألرض بي ضاقت
****************** 

  اهللا اهللاهللا
   الدين ويا من عز وجل عن الولدييوميا مالك .... الروح من الجسديأخرجت سكرات الموت إذا هون

****************** 
  اهللا اهللاهللا

  نيعأ ربي
   الرشديأسباب ألهمني...واصرف عني ما يفتنني... كرب الحال وهول غديمن.... من كل بالء

****************** 
  اهللاهللا اهللا

   ومن للدين هديواآلل...الهادي الزين محمدنا... الغرديإلى اهللا على طه ما بال الصب وصالة
***************** 

  اهللا اهللاهللا
  الشددي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من...بيدي يا رب العزة خذ... وقلبي منكسراناديت

***************** 
  
  

  محمد بشارأداء:  فتش في قلبك دةونشأ كلمات -4
  .. في قلبك عن كلمة بحبكفتش
  .. ضاللك وغرورك وكبركواترك

  .. وسامةأجمل واالبتسامة
  ..بيوم القيامة وفضيلة رحمة

   نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغيرخلينا
  . نعيش الناس نعلم معنى حروف الخيرخلينا

  ..اإلنسانية ونعيش
  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

**************************  
  .. مودة لحظة جميلةلحظة

  .. حتى وردة ال مش قليلةلو
  .. وسامةأجمل واالبتسامة

  .. وفضيلة بيوم القيامةرحمة
   نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغيرخلينا
  .. نعيش الناس نعلم معنى حروف الخيرخلينا

  .اإلنسانية ونعيش
 

  
  
  

 ين الصعيد عمر وليأداء:  اهللا أعطانا دةونشأ كلمات -5
  كثير كثيرعطاناأ اهللا
  أفضاله يا لينومن
  بشكر من هو صغيروال

  يصونههللا  عمرهاطول
  كثير كثيرعطاناأ اهللا 
  أفضاله يا لينومن
    بشكر من هو صغيروال

   طول عمره اهللا يصونه 
************  

  لين
   كيف بنشكرطيب

 عمر
 باهللا  بقلبكباإليمان

 اهللا  لسان بنشكرعنا
 ذان أبداً واهللا اآلبل

   بنسمع شي يغضب اهللاما
************ 

  لين وألدين
  ندعي فيهمعمر

  لين ورجلين
  نمشي عليهمعمر

  العينين  لينو
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  ما بنخليهم يشوفوعمر

  ما بيرضي اهللاللي
************  

 عمر
  باهللابقلبك اإليمان ب
 اهللا  لسان بنشكرعنا
  اآلذان ابدا واهللابل

 اهللا  بنسمع شي يغضبما

                                                 ************
  لين وألدين

  ندعي فيهمعمر
 جلين لين ور

  نمشي عليهمعمر
  العينين  لينو

************* 
  يشوفويهم عمر ما بنخل

  ما بيرضي اهللاي الل
  كثيركثير عطاناأ اهللا
  أفضاله يا لينومن
  بشكر من هو صغيروال

 مره اهللا يصونه عطول
  كثيركثير عطاناأ  اهللا
  أفضاله يا لينومن
  بشكر من هو صغيروال

 يصونه  عمره اهللاطول
**************  

  وبعد ما نشكرلين
  عبادة لما ناديهاعمر

 نلقيها ب رحالسعادة
  بدنا نهديهاوزيادة
  نقربها من اهللاوالناس

  الدنيالين
  تحلى لينارح عمر
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  لين والجنة
  بيعطينا اهللاعمر
   من كل شرلين

************* 
 بيحمينا  عمر اهللا

  مارح نتعذب بإذن اهللا
  لما ناديهاعبادة
 بنلقيها  رحالسعادة

   وزيادة بدنا نهديها
   نقربها من اهللاوالناس

*************** 
   لين الدنيا

  تحلى لينارح عمر
  والجنةلين
  اهللا بيعطيناعمر

  لين من كل شر
 مينابيح  اهللاعمر

   نتعذب بإذن اهللارح ما
*************** 

  كثير كثيرعطاناأ اهللا
  لينويا  أفضالهمن
  بشكر من هو صغيروال

  عمره اهللا يصونهطول
  كثير كثيرعطاناأ اهللا
  أفضاله يا لينومن

  رصغي وال بشكر من هو 
  يصونه  عمره اهللاطول

************ 
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  أداء يحيى وعبد السالم حوى : حياتي كلها هللادةونشأ كلمات -6

  إالهفال مولى لنا . . كلها هللاحياتي
  أخشاه له حبيومن . . اهللا جل عالهأحب

**********************************  
   أهديهابنور اهللا . .أحميها النفس أصون
  لتفرح عندما تلقاه . .أسقيها اهللا بحب

   كلها هللا حياتي. . كلها هللاحياتي
**********************************  

  فؤاد المؤمن الصب. . ما الحب لم يسبىإذا
   الزيف قد غشاه نأل. . على القلبأسفاه فوا

   كلها هللا حياتي. . كلها هللاحياتي
**********************************  

   بالهدى سعيا وأسعى. . بين جنبيايقيني
   سبيل اهللا في وأمضى. .أحيا أنني كفاني

   كلها هللا حياتي. .ها هللا كلحياتي
***********************************  

  واسقتنى المنى ريا .. . جادت ليا الدنياإذا
   هللا خافقيويبقى . . بين كفياستبقى

   كلها هللاحياتي. . كلها هللاحياتي
********************************** 

  
  

  رغد الوزانأداء:  بالقران نحيا دةونشأ كلمات -7
  دنيانا خير حياةفي  المحكم نحيا آه آه آهالقرآنب

 آه  حقاً معجزه كبرى ما أعظمه ما أحاله آه آهانه
 أبهاه ما أبدعه آه ما آه  آهأجمله ما أروعه ما

*******************  
  دوماً نقرأه ونعيش على نور سناهبخشوع

   آهآه ة في كل صالبخشوع  الحب نرتلهوبكل
 ا أعظمهما أحاله آه آه حقاً معجزه كبرى مانه

  آه آه في دنيانا خير حياهنحيا  المحكمبالقران
  آه آهأحاله ما أعظمه ما  حقا معجزة كبرىانه
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  دوماً نقرأه ونعيش على نور سناهبخشوع
  أبهاه ما أبدعه آه ما آه  آهأجمله ما أروعه ما

*********************  
  حقاً معجزه كبرى ما أعظمهما أحالهانه

 أبهاه ما أبدعه آه آه آه ما أجمله  ماأروعه ما
   دوماً نقرأه ونعيش على نور سناهبخشوع

   دنيانا خير حياةفي  المحكم نحيا آه آه آهبالقرآن
  حقاً معجزه كبرى ما أعظمه ما أحالهانه

 أبهاه ما أبدعه آه ما آه   آهأجمله ما أروعه ما
  ونعيش على نور سناهقرأه دوماً نبخشوع

  آه آهة في كل صالبخشوع ب نرتله الحوبكل
  
  
  

   فرقة طيور الجنةأداء:  ونجحناإحناهنا ألو ألو دةونشأ كلمات -8
  ألوألو

 هنا إحنا ألو ألو ألو ة بارك لنا وهات لنا وياك هديه كويسالمدرسة ونجحنا اهو في هنا إحنا ألوألو
 تملي  كنت بذاكر وبصلي وماما كانت تدعيليأنا

 دعوتها  كلمتها ربنا حئئلي بسمعأنا علشان
  هناإحنا ألو ألو ألو
  كنت منظمة وئتيأنا

 بختي يا  جميلهوشهادتي
 أوي ذاكرت كويس أصلي أنا

   دلوئتيا وباركوهنو
************** 

  الالالالالال الالالالالال
 ......الو

 وأهلي أحبابي بينا يا ليلل  نفرح يايال
  ربنا ونصلينشكر
  نعلي الضحكة ونعلي

*************** 
  الالال الالال الالالالالال
 ..........ألو ألو
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  رغد الوزانأداء:  وجهي غسلب دةونشأ كلمات -9

   وجهي من بكير بغسل
   صغيروأنا سناني بفرشي
   لما أكبر أحفظها حتى
   شعري بالفرشايةبمشط

   نتفه للمرايةبضحك
   البسمة صارت حلوة أكثربشوف

   نصحى من بكير يال
   صوت العصافير سمعن

   اهللا كتير كتيرونشكر
  اهللا كتير كتيرنشكر

  
  

  بشارمحمد  أداء :لهتشتاق وعيوني دةونشأ كلمات -10
  

  تشتاقله والقلب يحنلهوعيوني
  حبيب قلبي محمدحبيبي حبيبي

 .. بعمري كلهافديه
 ...اهللا اهللا اهللا،   اهللا اهللاهللا
  المكيهادي حن وبكي لفراق الوالجذع
  قلوبنا م تحنلهالشي  بعد هافي شو

  تشتاقله والقلب يحنلهوعيوني
  حبيبي حبيب قلبي محمدحبيبي

 .. بعمري كلهافديه
 اهللا اهللا اهللا،   اهللا اهللاهللا
  جيــــــــــله يبكيوالجمل

************ 
  على خدو يجريدمعوا

 ....يله قا وعن حالهيشكي وحمله  جوعوعن
************ 

 شتاقله والقلب يحنله توعيوني
  محمدقلبي  حبيبي حبيبحبيبي

 .. بعمري كلهافديه
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 ...اهللا اهللا اهللا،   اهللا اهللاهللا
  نصف عن بعض افترقنشق اه لي طوالقمر
  كلهق صديوكالم مؤيد من الحق وطه

  تشتاقله والقلب يحنلهوعيوني
  حبيبي حبيب قلبي محمدحبيبي

 .. بعمري كلهافديه
 والقلب يحنله تشتاقله وعيوني
  قلبي محمدحبيب  حبيبيحبيبي

   بعمري كلهافديه
************ 

  
  

  شهد صالحأداء:  رسولنا وصانادةونشأ كلمات-11
  وصانا بمكارم األخالقرسولنا

 اق من كوثره الرقرسقانا  نبعهمن
  وسمانا باشتياقنا حمابحبه
 والعطاء  الوفاء والجودسقانا
  بخيل ألهله أساءمنا ما

   دخيل بالفتنة قد جاءخائن أو
************ 

  األخالقبمكارم  وصانارسولنا
 اق نبعه سقانا من كوثره الرقرمن

 باشتياق  حمانا وسمانابحبه
   وصانا بالصدق واألمانةرسولنا

 أخانا  ال نغتابنسرق  النكذب ال
   بالنميمة فعنها قد نهانانسعى ال

************ 
  األخالقبمكارم وصانا رسولنا

 اق سقانا من كوثره الرقرنبعه من
  حمانا وسمانا باشتياقبحبه

  نكبرال  عليهمنسخر  صحبنا المن
  القيامنترك  األرحام الونصل

  صاحبوا  وخير الناستغضبوا والالالال
************ 

  وصانا بمكارم األخالقرسولنا
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 اق نبعه سقانا من كوثره الرقرمن
   وسمانا باشتياقحمانا بحبه

************ 
  
  

 بشار ديمة أداء:  المؤذننادى دةونشأ كلمات -12
 

  حيا حيا على الصالةحبابي المؤذن يا نادى
************************ 

  ونلبي نداء اهللانصلي  أسعدنا لماما
*********************** 

 على الصالة حيا حيا حبابي المؤذن يا نادى
*********************** 

  لما نصلي ونلبي نداء اهللاأسعدنا ما
*********************** 

 يال.. نتوضأيال
 يال..هض فرونصلي

************************ 
 يال.. نتوضأيال

 يال..ه فرضونصلي
************************ 

  على الصالةحيا حيا..اهللا.. يرضىعناتا     
 حيا حيا على الصالة..اهللا.. يرضىناعتا     

************************ 
  حيا حيا على الصالةحبابي  المؤذن يانادى

************************* 
   أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء اهللاما    

  يال. . لقلوبنطهر
  يال. . لذنوبنمحي
  يال.. لقلوبنطهر
  يال.. لذنوبنمحي

************************  
   الصالةعلىحيا ..اهللا.. نتوبهللا

  حيا حيا على الصالة.. اهللا.. نتوبهللا
************************  
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   يا حبابي حيا حيا على الصالةالمؤذن نادى
   لما نصلي ونلبي نداء اهللاأسعدنا ما

************************  
  يال.. هالدنياننسى

  يال.. النيةونصفي
************************  

  يال..هالدنيا ننسى
  يال.. النيةونصفي

************************  
  حيا حيا على الصالة..اهللا.. عاليةبهمه
  حيا حيا على الصالة..اهللا.. عاليةبهمة

************************  
   حيا حيا على الصالةحبابي  المؤذن يانادى و

   أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء اهللا ما
************************  

   حيا حيا على الصالة حبابي المؤذن يا نادى
   لما نصلي ونلبي نداء اهللاأسعدنا ما

 كبرأاهللا ... كبرأ اهللا
  
  

  رغد الوزانأداء:  بشراكم شهر الصوم أتاكم دةونشأ كلمات -13
  الذكرأهل يا...... بشراكمبشراكم

 شهر الصوم أتاكم...... بشراكمبشراكم
 ذكرال يا أهل.....كم بشرابشراكم
 شهر الصوم أتاكم.... بشراكمبشراكم

 الذكر يا أهل.... بشراكمبشراكم
******************* 

 و المعطي يعطيكم.... يهديكمالهادي
 يعطيكم والمعطي.... يهديكمالهادي
 من أجر الخير....ير أجر الخمن
 أتاكم شهر الصوم..... بشراكمبشراكم

 يا أهل الذكر.... بشراكمبشراكم
 أتاكم شهر الصوم.....كم بشرابشراكم

 يا أهل الذكر... بشراكمبشراكم
****************** 
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 حياكم المولى... بشراكمبشراكم
 المولى حياكم..... بشراكمبشراكم

 الفطر في وقت... وقت الفطرفي
 شهر الصوم أتاكم... بشراكمبشراكم

 الذكر يا أهل..... بشراكمبشراكم
 شهر الصوم أتاكم... بشراكمبشراكم

  يجزيكماعملواو ....يعطيكم يا أهل الذكر ادعوه... بشراكمراكمبش
  يجزيكماعملواو .... يعطيكمادعوه
 من كل الخير....الخير  كلمن

******************* 
 شهر الصوم أتاكم... بشراكمبشراكم

 يا أهل الذكر.....م بشراكبشراكم
 شهر الصوم أتاكم.... بشراكمبشراكم

  الذكرأهل يا... بشراكمبشراكم
******************* 

 بلغنا ربنا.... إقبلنااللهم
 ربنا بلغنا.... إقبلنااللهم
 ليلة القدر... القدرليلة

****************** 
 شهر الصوم أتاكم....بشراكم بشراكم

 يا أهل الذكر....بشراكم بشراكم
 شهر الصوم أتاكم...بشراكم بشراكم

 رالذك يا أهل... بشراكمبشراكم
  
  

  أداء رغد الوزان:  منبه السحوردةونشألمات  ك-14
   النوم يا نايم سبح ربك الدايمصح
   النوم يا نايم سبح ربك الدايمصح
   النوم يا نايم سبح ربك الدايمصح

******************  
   هيييييييييييههيالااااااا

   النعسان أسرع  وحد الرحمن واشرعأيها
   النوم يا نايم  سبح ربك الدايمصح
  النوم يا نايم  سبح ربك الدايم صح

******************  
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  ييييه هيييييييهيالااااااا
   النائم انهض وحد الدايم وانفضأيها

   النوم يا نايم  سبح ربك الدايمصح
   النوم يا نايم  سبح ربك الدايمصح

*****************  
   هيييييييييييههيالااااااا

   الراقد قم وحد الدائم أمأيها
  فجر بشيراً بالنهار تر اللم
   الراقد قم وحد الدائم أمأيها
  تر الفجر بشيراً بالنهار لم
   النوم يا نايم  سبح ربك الدايمصح
   النوم يا نايم  سبح ربك الدايمصح

****************  
   هيييييييييييههيالااااااا

   على سحوركم  جا رمضان يزوركمقوموا
   النوم يا نايم  سبح ربك الدايمصح
  لنوم يا نايم  سبح ربك الدايم اصح

****************  
   هيييييييييييههيالااااااا

   على سحوركم  جا رمضان يزوركمقوموا
   على سحوركم  جا رمضان يزوركمقوموا

   هيييييييييييههيالااااااا
****************  

 
  
  

  أداء رغد الوزان : ليش بتكذبدةونشأ كلمات -15
  عرف انو حرام  بتكذب يا وليد،ما بتليش

  أصحاب عيب ومش من اآلداب،و الكذاب ما رح يبقالو و
   ال الال

****************  
   تخجل تحكي الحقيقة كلنا بنغلط يا وليدما
  ربنا بيحبو يا وليد و الصادق محبوب الكلو

   هو الصادق يا وليداألمين الرسول زي
   بتكذب يا وليد،ما بتعرف انو حرام ليش



  

163  
 

 قـائمــة المـالحـــق

  أصحابداب،و الكذاب ما رح يبقالو  عيب ومش من اآلو
   ال الال

****************  
   بيحكي الحقيقة زقفة كبيرة هيييييييللي

   اللي بيكذب إيييييييييو
   بيحكي الحقيقة زقفة كبيرة هي هي هييييييييللي

   اللي بيكذب إييييييييي و
  أبداًما رح اكذب :  وليدصوت

****************  
   وليديال حيوا:  عمو خالدصوت

   الشاطر وليدمين
   الصادق وليدمين

   اللي ما يكذب وليدو
   كبيرة لوليدزقفة
   كبيرة لوليدتحية
   معانا وليدحيوا
   الكل وليدحبيب
   البطل وليدمين
   الشاطر وليدمين

 وليد
  
  
  

  رغد الوزانأداء:  ألعاب الجيران دةونشأ كلمات -16
 الجيران  بيتعلىراحوا .. ووليد مرةعصومي

 زمان من نما شافوه..صحابن  وفرحو وزارواالعبو
  الجيرانبيت راحوا عا.. مرهووليد عصومي

 زمان ما شافوهن من.. وفرحوا وزاروا صحابنلعبوا
  الماما والباباسوابا..ت البيعلى لما رجعوا يبا

  التيابا اشو خبوا جو..يبا منفوخة.. كانتوجيابن
  دور هون وهوندحبش
 األلعابا  هي اطعلك

  عابيت الجيرانراحوا.. ووليد مرةعصومي
  ما شافوهن من زمان.. وزاروا صحابنوفرحوا لعبوا

**************** 
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 إلنا مو األلعابها .. بابا هادا حراميا
 منا يا ابني بيزعل.. اهللارجعتاها ما إذا
 إلنا مو األلعاب ها.. بابا هادا حراميا
 يا ابني بيزعل منا..اهللا  ما رجعناهاإذا
 عنا  بنعيدا بيرضىلما أوالد يا دشاه اهللا

  الجيرانبيت راحوا عا.. ووليد مرةعصومي
 مانما شافوهن من ز.. صحابنوزاروا  وفرحوالعبوا

  
  

 

 بشار محمد أداء:  أمركب عجيدةونشأ كلمات -17
  أمرك عجيب أمركعجيب

 ك مؤمن شكرك وصبريا
  أمرك عجيب أمركعجيب

 يا مؤمن شكرك وصبرك
  ركبشكرك تلقى ما س

  وصبرك يلقى ما ضرك
  بشكرك تلقى ما سرك
  وصبرك يلقى ما ضرك

**************** 
  يزيدك ربي لو تشكر
  ويجزيك انت لو تصبر
  يزيدك ربي لو تشكر
  ويجزيك انت لو تصبر

 وزلتك لها يغفر
**************** 

  وكله خير كله خير
 وكله خير كله خير

**************** 
 عجيب أمرك عجيب أمرك

 من شكرك وصبركيا مؤ
 عجيب أمرك عجيب أمرك
 يا مؤمن شكرك وصبرك
  بشكرك تلقى ما سرك
  وصبرك يلقى ما ضرك
  بشكرك تلقى ما سرك
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  وصبرك يلقى ما ضرك
**************** 
  يصيبك في الحياة مكروه

   مثل ما هووإيمانك
  يصيبك في الحياة مكروه

  وإيمانك مثل ما هو
   عافية ترجوهكإله

**************** 
  وكله خير كله خير

  خير كله خيروكله
**************** 
 عجيب أمرك عجيب أمرك
 يا مؤمن شكرك وصبرك
 عجيب أمرك عجيب أمرك
 يا مؤمن شكرك وصبرك
  بشكرك تلقى ما سرك
  وصبرك يلقى ما ضرك
  بشكرك تلقى ما سرك

  يلقى ما ضركوصبرك
************ 

  
  
  

 ولين الصعيدي أداء عمر  : جدو تيتةدةونشأ كلمات  -18
  جدو يا جدويا جدو
  بكيف حدوشو  يا اهللا
 تيتا  يا تيتا ياتيتا
 حبيتا  قلبي واهللامن
  حلوة  شو حلوة شوحلوة

  لما بيحكوهاحكاياتن
  ع كلمةع كلمةكلمة
  بيحلوها  القعدةكل

********************   
   يا عيني يا عينيعيني

 ا لما بيتالقومحالهم
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 لهأل  لهألهأل
 يشتاقوا  عمقوايفتر لو

  ********************. 
  يا قلبي يا قلبيقلبي
  ليهمتدعي  عمدقاته
   يا ربي يا ربيربي

 هم إلنا واحميخليهم
  
  

  أداء فرقة طيور الجنة : يال نلعب سوادةونشأ كلمات -19
 

 لما نرميها لبعيد بترجع من جديد........... نلعب سوا نرمي الطابة في الهواءيال
******************** 

 الجارة سطح ع.....الحارةنطي من فوق ...... البوابةنطي فوق .... طابة  نطي يانطي
********************* 

  صغيره فافانفيخه انفخ..... وزئف زئفه بإيديك طق طق..... بإديك فؤيشه تك تكساوي
********************* 

 . ضحكه من ألبك هاها هااضحك

  
  

  أداء محمد بشار: اللي انت فيهدةونشأ كلمات -20
  منوأحسن كده  اللي فيكإيه سيبك منو بقى ه فيه دنتإ اللي

  سعت البيه وهو والدو ياعيني عليهأبوك عشان
   كده لو ما بينا نشيل الفرقإيه فيها  تقلىتقدر

**************** 
  منوأحسن كده فيك  الليإيه بقي سيبك منو ه فيه دإنت اللي

  سعت البيه وهو والدو ياعيني عليهكأبو عشان
   كده لو ما بينا نشيل الفرقإيه فيها تقلى تقدر

**************** 
  اللي انتفيه ده بقى سيبك منونتإ فيه اللي نتإ اللي
 منو  فيه ده بقى سيبكنتإ اللي نتإ فيه اللي نتإ اللي

  مالكأو كدا شايف حالك زاي جمالك إيه علي
  مالكأو جمالك زاي لك كدا شايف حاإيه علي

   غرورك يحاللك الدنيا دي مش ديمالكأوعك
**************** 
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  اللي انت فيه ده بقى سيبك منونتإ انتفيه اللي اللي
  اللي انتفيه ده بقى سيبك منونتإ انت فيه اللي اللي
 حاله  منهمأحسن ع صحابك تتعالى علشان بالش ما
 هم حاله منأحسن ع صحابك تتعالى علشان بالش ما

   الدنيا كل ساعة بحالةهدى  منهم يال تعالقرب
  

**************** 
 منو  فيه ده سيبكنتإ اللي نتإ فيه اللي نتإ اللي

  منوأحسن اللي فيك إيه فيه ده بقي سيبك منو نتإ اللي
  البيه وهو والدو ياعيني عليهسعت أبوك عشان
  الفرق  كده لو منا نشيلإيه تقلي فيها تقدر

 
  
  
  

  أداء رغد الوزان: حصالةي عنددةونشأ كلمات -21
  بجمع مصروفي فيها . . حصالة حلوةعندي
  ويها بتضيديإولمسة . . للمحتاجينبخبيها

  بعيونوا دمعة تنشف بحناني. . اللي ماعنده بابالليتيم
**************** 

  ضعيفة ومريضة فقيرة وجوعانة. . اللي هناك اللي مرقع ثيابهابنت
  بجمع مصروفي فيها. .ة حلوة حصالعندي
   بتضويهايدياولمسة . . للمحتاجينبخبيها

****************  
  واللي بيتصدق راح يدخل الجنة. . الرسول نبينا علمنافيك

   ورسوله رايحين يرضون عنيوربي. .وأعمالنا حيبارك أموالنا اهللا
  بجمع مصروفي فيها. . حصالة حلوةعندي

  دي بتضويهولمسة اي. . للمحتاجينبخبيها
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  يا أستاذ أداء مجاهد هشام وأسامة النسعةدةونشأ كلمات -22
 كتير  زهقناإحنا نطلع بره ونلعب بدنا ،، أستاذ خلصنا بكيريا

 كتير  زهقناإحنا نطلع بره ونلعب بدنا ،، أستاذ يا أستاذ خلصنا بكيريا
  عليها يال فوقواتغفو  منا كراسةةالدراس،  وروقوا البال شوي ا يا أحبابي هدوطالبي يا
   عليها يال فوقواتغفو  منا كراسةالدراسة،وروقوا البال شوي ا يا أحبابي هدوطالبي يا

****************  
  لما بكرة تصير كبيرأجمل كتير وتخلي هالعالم كتير  باب المستقبل بتعلمناالمدرسة
 كبير  لما بكرة تصيرأجملالم  كتير وتخلي هالعكتير  باب المستقبل بتعلمناالمدرسة

**************** 
  من مسطرتي بأشر فيها عالسبورةا تخافوأوعوا    

  إال الناس الموشطورة،شطورة الناس الموإال فيها رح اضرب يمكن وال
  نإ اضمنلي بس،،بتمون تكرم عينك يا أستاذ و عيني وراسيعلى

  ممتازكال تكون عالماتي ا
   تكون عالماتي كال ممتازإنا اضمنلي ،،بس تكرم عينك يا أستاذ عيني وراسي وبتمونعلى

**************** 
 درس كل فهم ومعلومات نطلع فيها من ،،بدنا وبسنحصلها علشان بالعالمات مش الشغلة
  درسكل فهم ومعلومات نطلع فيها من ،،بدنا علشان نحصلها وبسبالعالمات مش الشغلة

  سعيد  الواحد فينايبقى،،نا نعيد نفيد ونستفيد واألمل بأمتحتى
  راحة بالكبيراكسب،، راحة بال كبيراكسب

 كتير تأخرنا الجرس وبدنا نطلع ورن ،، كبير  يامعلم  يا أستاذ يا شكراًشكرا
  كتير  الجرس وبدنا نطلع وتأخرنارن ،، كبير  يامعلم  يا أستاذ يا شكراًشكرا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عمر الصعيديأداء: بو أكثر مين بتحدةونشأ كلمات -23

 .. وآل بآبآمآمآ .. أكترا بتحبومين
  وبآبآمآمآ

  بابا وال األغلى مامااألغلى مين
 وبابا ماما

***************** 
  ما سألونا وياما حيرونايا
  اللي بتبحكن أكتر وال باباماما

  وباباماما
**************** 

  .. الاله ال ال الاله
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 ..ال الاله ال ال اله
***************** 

 .. عليكم يا شطارعفيه
  تخلوا حد يفرقهمما

 .. االتنين كبارخلوهم
 غرهمص حد بعنينا يما

***************** 
 !. مين بنختار بين ماما وباباقالوا لو

 وبابا ماما
**************** 

 .. الاله ال ال الاله
 .. الاله ال ال الاله

*************** 
 ..اوين هال كنإحنا
 .. الماما والبابالوال

  معهن االتنينهالنعمة
  اهللا ع دوامهابنشكر

****************  
  سألوا أحلى الحلوين ماما وال بابالو

  وباباماما
**************** 

 ... اله الاله ال ال ال.
  .. ال الال  الالهاله

**************** 
 !. كلو لماما وال كلو لباباحبي

  وباباماما
  عيوني بس ماما وال بس بابارنو

   وباباماما
**************** 

  ع هيك يالقوناسألونا مهما
  ماما وال باباا مهما حيقولولو

  وباباماما
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  عمر الصعيديأداء:  طيب طيب دةونشأ كلمات -24

 ا طيب يبقي طيب بنحبوشي طيب كل طيب
 ا من قلبوكيحب  قلبك طيب واضحك كلوخلي

  طيب يبقى طيب بنحبويش طيب كل طيب
  من قلبوكيحب  قلبك طيب واضحك كلوخلي
   انت طيب طيب بتبقى انت طيب طيببتبقى

******************** 
 طيب  تشاركنا بتبقى طيبلما

  من قلبك معنا طيب طيببتفرح
  تشاركنا بتبقى طيب طيبلما

  طيب طيبمعنا  من قلبكبتفرح
  علنابتز  بتزعلناغيرة أو حسد بيدينا في ما

******************** 
  بنحبوطيب  طيب كل شي طيب يبقىطيب
  من قلبوك كلو يحبحك قلبك طيب واضخلي
  طيبطيب  انت طيب طيب تبقى انتتبقى

  بتمنالك  طيب طيب طيب زي ماألصحابك بتمنى لما
 بتمنالك  طيب زي ماطيب  طيبألصحابك بتمنى لما

   وال بتزعلهم جيرانكنكإخوا مبدايقه ما
******************** 

  طيب بنحبويبقى  طيب كل شي طيبطيب
  قلبك طيب واضحك كلو يحببك من قلبوخلي

  طيب طيبانت  انت طيب طيب تبقىتبقى
  المام بقلبها الطيب طيب طيبشوف
 طيب  حتى الجرح الطيب طيبسهرت
  المام بقلبها الطيب طيب طيبشوف
  حتى الجرح الطيب طيب طيبسهرت

   حاضر طيب حاضر طيب دايماًإالك طيب  كالمخلي يبقى
******************** 

 بنحبو  طيب كل شي طيب يبقى طيبطيب
  من قلبوك قلبك طيب واضحك كلو يحبخلي
  طيب  انت طيب طيب تبقى انت طيبتبقى
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  محمد وديمة بشارأداء:  الجنة دةونشأ كلمات -25
  بحلم فيهاصاير هحكيو ي ال قلي شو قلبي معلق فيها من كثر الحكعملأشو  :ديمة

  صاير بحلم فيهاحكيوه  قلي شو قلبي معلق فيها من كثر الحكي العملأ شو
*********************** 

  الجنة الجنة الجنة اهللا يكرمني فيهاالجنة
  الجنة اهللا يكرمني فيهاالجنة  الجنةالجنة

*********************** 
  حروفيخلصوا لو قفبو ما وأوفيراح قلك راح بحكي :محمد

*********************** 
  حروفيخلصوا لو بوقف  ماوأوفي قلك راح بحكي راح

*********************** 
 ه قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شو فيلكن
 ه في الجنة قولي لي شو فيبتشوفي  قولي شولكن

********************** 
  طيوروأحلى بحر فيها ورد وفيها زهور فيها :ديمة

  طيوروأحلى ورد وفيها زهور فيها بحر فيها
  بنلعب بالبساتين وبنقطف فل وياسمينفيها

********************** 
 وفرحانين مبسوطين مرتاحين  فيهادايماً

 *********************  
  بنلعب بالبساتين وبنقطف فل وياسمينفيها

********************* 
 وفرحانينبسوطين  فيها مرتاحين مدايماً

 ********************* 
  الجنة اهللا يكرمني فيهاالجنة  الجنةالجنة
 فيها  اهللا يكرمنيجنة الجنة الجنة الالجنة

******************** 
  هالغلبة ومابدا تفكيربدها سهلة وما: محمد

  كبيرأجر إلنا اهللا بطاعة نسير لما
  الرسولوصانا قالوا بنعمل كل شي لما
  بيرضا وبيعيشنا في الجنة على طولاهللا

  والسامعينوأنا نتإ اهللا نعصى راح  ماأبدا: ديمة
  والسامعينوأنا نتإ نعصي اهللا حار  ماأبداً

  آمينهالجنة إن شاء اهللا ندخل ا وقولوادعوا كلكم



  

172  
 

 قـائمــة المـالحـــق

 آمين  شاء اهللا ندخل هالجنةإن ا وقولوا ادعوكلكم
 ا الجنة الجنة الجنة اهللا يكرمني فيهالجنة

   الجنة الجنة اهللا يكرمني فيهاالجنة
 

  
  

  رغد الوزانأداء: ذاناآل صوت دةونشأ كلمات -26
 ... الرحمنرضا إلى ا هيكبرأ اهللا اإليمان إلى يهدي ذاناآل صوت سمعت

  ... الكون اجمعلخالق  اهللا خمسا كل الخالئق تخشعإلى يسعى أمسا القلب سعدأ ما
  ...جمع الخالئق تخشع لخالق الكون اكل

******************** 
  الرحمنرضا إلى هيا كبرأ هللا اإليمان إلى يهدي األذان صوت سمعت

  كل الخالئق تخشع لخالق الكون اجمعاخمس  اهللاإلى يسعى أمسا القلب دسعأ ما
  الكون اجمعلخالق

  
  

  صالحشهد  أداء : لبيك رسول اهللادةونشأ كلمات -27
  رسول اهللايا  أبي وأميفداك
 اهللا  رسوليا دمي وروحي دونك

  لبيك  دون نحركنحري
******************** 

 اهللا  رسوللبيك لبيـك
  رسول اهللالبيك  تفديـكروحي

  سيرتكم عنات غابلما هنــا إال ما
  العالم كنّاوملوك  نملك أن ندفــــــــعهمال

 النّوام صمت ولنوقف  عهد اإلسـالمفلنرجع
  اإلقدامب وباإليمان  أمة ســــــيدناولتنهض

******************** 
  رسول اهللالبيك لبيك
 اهللا  رسوللبيك  تفديكروحي

  رحمة قلبكعرفوا ما  رسموك استهزاءقد
  الفردوس بقربكنرجو نهواك  يدروا كملم
  سمعوا بيهود الجارلو  عرفوا الطلقاء بمكةلو

   منهم وأنارفؤاد وأضاء  لنبيـيالشتاقوا
******************** 
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  رسول اهللالبيك لبيـك
  رسول اهللالبيك  تفديـكروحي
 اهللا  رسوليا أمي و أبيفداك
  رسول اهللايا دمي و روحيدونك

  لبيك  دون نحـــركنحرى
******************** 

  رسول اهللالبيك لبيك
  رسول اهللالبيك تفديـــــــك روحي

 اهللا  رسول إالإال
 اهللا  رسولتفديك  تفــــديكروحي
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  )8( رقم ملحق
   غـزة                                - اإلسالميةةــالجامع
   ا الدراســـات العليــعمادة

 ـةـ  التـــــربيـكليــة
  س التدريوطرق المناهج قسم

    

  اإلسالمية التربية مفاهيم:لقياستحكيم اختبار : الموضوع
  

  هللاحفظھ ا................................... ..................................../السید 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  :  بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس تحمل عنوان مروة غانم/تقوم الباحثة
ها توظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية والميول نحو            " 

، واستلزم ذلك إعداد اختبار لقياس مفاهيم التربية اإلسـالمية        "لدى طالبات الصف الرابع األساسي    
بناء على تحليل محتوى الكتاب المقرر، وذلك استناداً على المفاهيم الواردة في تحليـل محتـوى                

  .مفهوماً) 30(الكتاب والبالغة 
  

  :من حيثلذا أرجو من سيادتكم التفضل لتحكيم االختبار وذلك 
  .مدى مالئمة فقرات االختبار للغرض المعد من أجله •
  .مدى صحة صياغة فقرات االختبار •
  .مدى الصحة اإلمالئية لفقرات االختبار •
  .إضافة وحذف ما ترونه مناسباً في التحكيم •

  ............................................................:اسم المحكم
  ........................................................:الدرجة العلمية

  ...........................................................:مكان العمل
  

                                                        وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير
              الباحثة                                              
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   ا الرمحن الرحيمبسم
   غـزة                                - اإلسالميةالجامعة

   ـا الدراسـات العليـعمادة
 يــة  التــــربــةكلي
  س التدريوطرق المناهج قسم

  
  

  اختبار مفاھیم التربیة اإلسالمیة للصف الرابع األساسي
  

  ..........................االختبار درجة................                 ................ة الطالباسم
  الهدف من االختبار: أوالً

 الرابع لصف لدى طالبات اة اإلسالميالتربية مفاهيم تحصيل س لقيااالختبار هذا يهدف
  .األساسي

  تعليمات االختبار: ثانياً
 في درجاتك على تأثير أي له وليس، فقط العلمي البحث ألغراض االختبار هذا •

  . المدرسيةاالختبارات
 .  البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسئلةاكتبي •
 . األسئلة قراءة جيدة قبل اإلجابةقراءة •
 . الصحيحةاإلجابة رمز عن أسئلة االختبار بوضع دائرة حول اإلجابة •
 .  أكثر من دائرة في إجابة السؤال الواحدي تضعال •
 .)اتصفح 8(االختبار  صفحات عدد •

 .درجة بمعدل درجة واحدة لكل إجابة صحيحة) 30( درجات االختبارمجموع •
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  : الصحيحة بوضع دائرة حول رمزها فيما يأتياإلجابة اختاري
  :  اإليمان باهللا تعالى يعني التصديق-1

  . بأن اهللا تعالى هو الخالق الذي يستحق العبادة - أ

  .عبادة مع اهللا تعالى بوجود إله آخر يستحق ال ب

  . يستحق العبادةالذي اهللا تعالى هو الخالق نأ -ج

  . أن المالئكة هم الذين يستحقون العبادة-د
  

  : أعدها اهللادار يقصد بالجنة -2

  .   في اآلخرةللمؤمنين  - أ

  . للمؤمنين في الدنيا-ب

                               . في اآلخرةللكفار -ج

  . للكفار في الدنيا-د
  

  : تكون محبة اهللا تعالى-3

  .     ما أمر اهللا بهبتنفيذ  - أ

  .عنه اهللا بعمل ما نهى -ب

  .      الذنوب والمعاصيفعل ب-ج

  .  واجتناب ما نهى عنه ما أمر اهللا بهبتنفيذ -  د    
  

  : الذكر يعني اإلكثار من-4

  .                        والصيامالصالة  -أ

  .ار واالستغفالتسبيح - ب     

  .                           والزكاةالحج - ج

  . الصدقة واإلحسان-د      
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  :  الكريم هو كالمنالقرآ -5

  .  صلى اهللا عليه وسلم المتعبد بتالوتهالرسول - أ

  . المتعبد بتالوته عليهم السالمئكةالمال - ب

  .تالوته اهللا تعالى المنزل على الرسول صلى اهللا عليه وسلم والمتعبد ب-ج

  . المتعبد بتالوته الذين كانوا مع النبي صلى اهللا عليه وسلمصحابة ال-د

  

  :  بالصوميقصد -6

 طلوع الفجـر إلـى غـروب    من،  عن تناول الطعام والشراب وسائر المفطرات  االمتناع  -أ
  .الشمس

  . تقرب المسلم من اهللالتي  الكريم واألذكارنآ على تالوة القراإلقبال - ب

  . وقت في أي، من المالر على الفقراء والمساكين بما تيسدقالتص - ج

  . والتهليل اإلكثار من التسبيح والتكبير-د
  

  : الخيرفعل يكون -7

  . بالمنكر والنهي عن المعروفباألمر - أ

  . الناس واإلحسان لهمبمساعدة - ب

  . الناس واالعتداء عليهمبإيذاء - ج

  . عن مساعدة الناسباالمتناع -د
  

  :  على األجداد واألعمام واألخوال واألخوةطلقي -8

                                 .الجيران  - أ

  .الغرباء - ب

  .    األصدقاء-ج

  . األقارب-د
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  : د المسلم بالصبر عنيتحلى -9  

    . المصيبةوقوع وقت الغضب -أ

  . الشدائد ومعالجة األمور بهدوءلى الثبات ع-ب

  . العفو عن الناس ومسامحتهم-ج

  . إعطاء الناس حقوقهم-د
  

  : قراءةلتالوة بايراد -10

  . الكريم للحصول على األجر من اهللا تعالىآن القر- أ

  . أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم-ب

  . سيرة الصحابة والتابعين رضي اهللا عنهم-ج

  . قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم-د

  

  : حالة منر التفكّيعتبر -11

  .نيارضا في الحياة الد الشعور بال-أ

  . التأمل والنظر في الكون ومخلوقات اهللا تعالى-ب

  . حل المسائل واإلجابة عليها إجابات صحيحة-ج

  . الكريمآن القرقراءة الطمأنينة عند -د
  

  :ي فالجماعة صالة تتحدد -12

  . خلف اإلمامالمصلّون يقف أن -أ 

  . جانب اإلمامونالمصلّ يقف أن -ب

  .اإلمام عن بعيد ونصلّالم يقف أن – ج

  . أمام اإلمامونالمصلّ يقف أن -د
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  : الصالة هي-13 

  . أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم-أ

  . ما يتقرب به المسلم من العبادة إلى اهللا تعالى في كل عام مرة واحدة-ب

  . تتكون من ركوع وسجود وقيامهيئة -ج

  . الرسول صلى اهللا عليه وسلمعليها الحميدة التي حثنا  التحلي باألخالق والصفات-د
  

  : معنى التصدق-14

  . راء والضراء بشعور إخوانه في الس شعور المسلم -أ

  . وقت ي أو غيره في أ، من المالر بما تيس اإلنفاق على الفقراء والمساكين-ب

  . على األغنياء وأصحاب األمالكال بذل الم-ج

  .فقراءنفاق على ال اليد عن اإلك إمسا-د
  

  

  : المسلم شكر اهللا تعالى عن طريقيطبق -15

  .            نعم اهللا وإنكارهاجحود  - أ

  .  أوامره وفعل نواهيهترك  - ب

  .              االكتفاء بحمده باللسان-ج

  . إليه باألعمال الصالحةلتقرب عبادته وطاعته وا-د
  

  :  من طرق محبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم-16

  .         لهم أصحابه واإلساءة عنط  - أ

  . من الصالة والسالم عليهاإلكثار  - ب

  .            ترك سنته والتخلي عنها-ج

  .له باألحاديث المكذوبة التي نسبت ل العم-     د
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  : صور التعاونمن يعد-17

  .  أثناء قيام أمي بأعمال البيتلعب االنشغال بال-أ

  .يت ترك أختي الصغيرة تنظف الب-ب

  . مساعدة زميالتي في تنظيف الفصل-ج

  . العبث بممتلكات اآلخرين-د
  

  : عن الرسول صلى اهللا عليه وسلماعمن صور الدف-18

  . سب زوجاتهأو له حدأ عنه إذا أساء الدفاع  -أ

  . لهحدأ إذا أساء ءي ش وعدم فعل أيالوقوف  -ب

  . التخلي عنه وعدم نصرته-ج

  .امالكر اإلساءة إلى أصحابه -د
  

  :من أسباب تقدير العلماء أنهم-19

  . ووظائف كبيرة في المجتمعصب منابأصحا - أ

  . وهم ورثة األنبياءبعلمهم  ألمتهمخيراً اس أكثر النّمن  -ب

  . كثيرة أمواالًاس النّثونيور -ج

  . إلى األعمال الباطلةاس النّوجهون ي-د

  

  : المؤمن في صالته إذايخشع-20

  . إلى اهللا وابتعد عن العبث في الصالة قلبه متوجهاًكان -أ

  . بالبكاء وكان صوته مرتفعأكثر -ب

    . وكان جسمه طاهراًتوضأ -ج

  . النجاسة من ثيابهأزال -د
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  : عندالنظافة تكون-21

  . الكالم أثناء دخول المرحاض-أ 

  . في األماكن العامةز التبول والتبر-ب

  .حار إلقاء القاذورات في مياه الب-ج

  .اهرالوضوء واالغتسال وإزالة النجاسات بالماء الط-د 
  

  : بر الوالدين من صور-22

 .     الصوت عليهمرفع  - أ

  . ومعاملتهم معاملة كريمةطاعتهم  - ب

  .                 مقاطعتهم أثناء حديثهم -ج

  . مخاطبتهم باأللفاظ السيئة- د
  

  : معنى الصدق-23

  .مور بهدوء الشدائد ومعالجة األند الثبات ع-أ

  . اآلخريناء معالجة أخط-ب

  . مطابقة الكالم واألقوال لألفعال واألعمال-ج

  . قلب الحقيقة وتزويرها-د
  

24-بالعلمقصد ي :  

  . بذل الجهد في العمل للحصول على المال-أ
  . يقوم به اإلنسان للحصول على المعرفةم جهد منظّ-ب
  . حل المسائل الحسابية الصعبة-ج
  .كتابة وممارستها معرفة ال-د
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25-بالدعاءقصدي :  

  . اهللا تعالى طلباً لقضاء حاجاتهى بها المسلم إلتوجه عبادة ي-أ

  . عند وقوع مكروهلزائد الشكوى واأللم ا-ب

  . أداء الصالة في أوقاتها بشروطها وأركانها-ج

  . إلى الناس وطلب العون منهمللجوء ا-د
  

  :األمانة بالمقصود-26

  .لمال بالطرق غير الشرعية المتاجرة با-أ

  .اه إنكار المال ورفض رده لصاحبه عند طلبه إي-ب

  .اه المال ورده لصاحبه عند طلبه إيحفظ -ج

  . التصرف في المال والعبث فيه-د
  

  : التواضع هو-27

  . على اآلخرين والتفاخر عليهمعالي الت-أ

  . اتصاف الفرد بالخيانة والكذب -ب

  . العظمة الغرور بالنفس وإظهار-ج

  .اآلخرين على ر فضيلة محمودة تجعل الفرد ال يتكب-د
  

  : من صور االقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم-28

  . اإلساءة إليه باأللفاظ البذيئة-أ

  . إتباع سنته والعمل بما جاء بها-ب

  . والجنونحر تكذيبه واتهامه بالس-ج

  . الطعن في أصحابه-د
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29-منحور يعتبر تأخير الس :  

       . الصومفوائد  - أ

  . حكم الصوم - ب

  .  الصومبطالت م-ج

  . سنن الصوم-د     
  

30- صالقول نفيالكالم بأنه ب الطي:  

  . الذي يحتوي على األلفاظ البذيئةالسيئ  -أ

  . والشتائمباب يحتوي على السالذي - ب

  . المهذبةاأللفاظ على الذي يحتوي الحسن -     ج

  .بين الناس الذي ينشر العداوة -د
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  )9( رقم ملحق
   الختبار المفاهيمالمحكمين السادة أسماء

  
        مكان العمل         الدرجة العلمية  االسم 
  اإلسالميةالجامعة          أستاذ دكتور    د عبد المعطي األغا. أ -1
  اإلسالميةالجامعة             أستاذ د عصام زهد. أ -2
  اإلسالميةالجامعة          أستاذ مشارك  محمد زقوت. د -3
  اإلسالميةالجامعة            أستاذ مشارك صالح الناقة  . د -4
  اإلسالميةالجامعة  مشاركأستاذ            عنبرمحمود. د -5
  اإلسالميةالجامعة             دكتوراة  حلسداوود. د -6
  اإلسالميةالجامعة اة            دكتور إبراهيم شيخ العيد. د -7
  القدس المفتوحةجامعة             دكتوراة  خليل جبر. د -8
  اإلسالميةالجامعة             ماجستير     صادق قنديل. أ -9

  القدس المفتوحةجامعة             ماجستير طارق الطيبي. أ -10
 دس المفتوحة القجامعة             ماجستير عبد الكريم القشالن. أ -11
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  )10( رقم ملحق
   إجابة وتصحيح االختبارمفتاح

 م البدائل
 د ج ب أ

1   /  
2 /    
3    / 
4  /   
5   /  
6 /    
7  /   
8    / 
9  /   
10 /    
11  /   
12 /    
13 /    
14  /   
15    / 
16  /   
17   /  
18 /    
19  /   
20 /    
21    / 
22  /   
23   /  
24  /   
25 /    
26   /  
27    / 
28  /   
29    / 
30   /  
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  )11( رقم ملحق                                 

  الرحيم الرمحن ا بسم

   غـزة                                - اإلسالمية الجامعة
  ـــا  الدراســـات العليـعــمادة

 ـةـــــربيـــ التــــةكليـ
  تدريس الوطرق المناهج قسم

  

 بعض أناشيد فضائية طيور توظيف نحو التربية اإلسالمية والميولتحكيم مقياس : الموضوع
  الجنة في تدريسها

  حفظه اهللا/............................................................... السيد

  هللا وبركاته عليكم ورحمة االسالم
  

  :  بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس تحمل عنوانمروة غانم/  الباحثةتقوم
  

 الجنة في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية والميول نحوها لدى          طيورتوظيف بعض أناشيد فضائية     " 
ميول الطالبـات نحـو التربيـة اإلسـالمية          واستلزم ذلك إعداد مقياس لقياس       ،"طالبات الصف الرابع األساسي   

فقرة موزعة علـى    ) 40( من   ياس هذا المق  يتكون يث ح ، بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تدريسها       وتوظيف
 االهتمـام  و، والمشاركة في أنشطة التربية اإلسـالمية      ،االهتمام بمجاالت التربية اإلسالمية   : أربعة  مجاالت هي   

 أناشـيد  بعـض  توظيف مفاهيم التربية اإلسالمية من خالل تعلّم و،لمقررة في المدرسةبحصة التربية اإلسالمية ا   
  .  لجنةفضائية طيور ا

  

  : أرجو من سيادتكم التفضل لتحكيم المقياس وذلك من حيثلذا
 . مالءمة فقرات المقياس للهدف التي أعدت من أجلهمدى -
  . االنتماء للفقرات الموجبة والسالبةتحديد -
  . كل فقرة للبعد الذي تندرج تحته انتماءتحديد -
  . الدقة في صياغة  فقرات المقياسمدى -
 . وحذف وتعديل ما ترونه مناسباًإضافة -

  

  ...........................................................: المحكماسم
  ........................................................: العلميةالدرجة
  ...........................................................:ل العممكان

  

                باحثة ال                            بقبول جزيل الشكر والتقدير    وتفضلوا                        
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 قـائمــة المـالحـــق

  الرحيم الرمحن ا بسم
  

  غـزة                                - اإلسالميةالجامعة
   الدراسـات العليـا عمادة
  ـةـــربيـ التـةكليــ

  التدريس وطــرق المناهج قسم
  

   اإلسالمية وتوظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تدريسهاالتربية الميول نحو مقياس
  

  :طالبة العزيزتي
  

 " : دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التـدريس تحمـل عنـوان             بإعداد الباحثة تقوم
توظيف بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تنمية مفاهيم التربية اإلسالمية والميول نحوها لـدى طالبـات                 

 بعض توظيف نحو التربية اإلسالمية و    الميول مقياس الغرض لهذا الباحثة ت أعد وقد ،"الصف الرابع األساسي  
 حاورفقرة موزعة على أربعة م    ) 40(من المقياس هذا يتكون يث ح ،أناشيد فضائية طيور الجنة في تدريسها     

 االهتمام بحـصة التربيـة      ، المشاركة في أنشطة التربية اإلسالمية     ،االهتمام بمجاالت التربية اإلسالمية   : هي
 فضائية طيـور  أناشيد توظيف بعض   خالل من تعلم مفاهيم التربية اإلسالمية      ،اإلسالمية المقررة في المدرسة   

  .  الجنة
 الهـدف   يتحقق حتى وصدق بأمانة فقراته  عن تجيبي أن منك نرجو  لذا فقط،لمي   الع البحث أجل من وضعت

  .منه
  :التعليمات •

 صحيحة العبارة  تعبر التي الخانة  أمام(X) عالمة ضعي محور،ثم بكل لخاصة االعبارات جيداً  اقرئي
  درجـة  عن عبارة لكل المقابل ج التدر ويعبر ، وال تتركي عبارة دون أن تبدي رأيك فيها        رأيك عن تعبر طالما

  :ا عليهالموافقة
  . إذا كنت توافقين العبارة بدرجة كبيرة جداً:)5(

  .      إذا كنت توافقين العبارة بدرجة كبيرة:)4(

  . إذا كنت توافقين العبارة بدرجة متوسطة:)3(

  . إذا كنت توافقين العبارة بدرجة قليلة:)2(

.                                                                                          ة قليلة جداً إذا كنت توافقين العبارة بدرج:)1(         
                                                                 الباحثة
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 قـائمــة المـالحـــق

  الموافقةدرجة
   كبيرة  الفقرات الرقم

  جداً
 قليلة متوسطة كبيرة

  قليلة
 جداً

 :الهتمام بمجاالت التربية اإلسالمية ا-أ
      . أهتم بقراءة الكتب والمجالت اإلسالمية 1

      . في شراء القصص اإلسالميةأرغب 2

      . بالضيق عند سماع األناشيد اإلسالميةأحس 3

      . إلى مشاهدة البرامج اإلسالمية على التلفازحب أ 4

ي تتحدث عن  المسلسالت الت مشاهدة إلى   أتشوق 5
 .قصص األنبياء

     

      . أحرص على حضور الندوات في المسجد 6

      . أستمتع عند االستماع إلى األناشيد اإلسالمية 7

 االستماع إلى اإلذاعات اإلسالمية علـى        أحب 8
 . الراديو

     

      .سالمية على حفظ األناشيد اإلأحرص 9

      .ألفراح اإلسالمية بالضيق عند الذهاب إلى اأشعر 10

  المشاركة في أنشطة التربية اإلسالمية -ب

 أن أكون عـضواً فـي لجنـة التربيـة           أتمنى 11
 . في المدرسةميةاإلسال

     

 أهتم بعمل الوسائل واللوحات الخاصة بالتربية       12
 .اإلسالمية في المدرسة

     

      . أجتهد في عمل أبحاث  التربية اإلسالمية 13

 بالضيق عندما تكلفنـي معلمـة التربيـة       أشعر 14
 .   اإلسالمية بعمل

     

 عندما أرى لوحة للتربيـة اإلسـالمية        أتضايق 15
 .ملقاة على األرض

     

 أميل إلى المشاركة فـي مـسابقات التربيـة          16
 . بالمدرسةميةاإلسال
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 قـائمــة المـالحـــق

  الموافقةدرجة
   كبيرة  الفقرات الرقم

  جداً
 قليلة متوسطة كبيرة

  قليلة
 جداً

 المشاركة في إذاعة التربيـة اإلسـالمية        أحب 17
 .المدرسية

     

 أرغب في االشـتراك بـالرحالت الميدانيـة         18
 .خاصة إلى المقدسات واآلثار اإلسالمية

     

 بالخجل عندما يوجه لي سؤال يخص التربية        أحس 19
      .اإلسالمية

 عالية درجة على بالسرور عند الحصول     أشعر 20
 .في التربية اإلسالمية

     

 قررة في المدرسةاالهتمام بحصة التربية اإلسالمية الم-جـ

 بالسعادة عند حضور حـصة التربيـة        شعر أ 21
 .اإلسالمية

     

      . اإلسالميةالتربية دروس بالملل عند مذاكرة أحس 22

 دراسة موضوعات التربية اإلسالمية ألنها      أحب 23
 .تفيدني في حياتي

     

      . سهلة التربية اإلسالميةدروس أن شعرأ 24

لهروب من حضور حصة التربية      أرغب في ا   25
 .اإلسالمية

     

 على تحضير دروس التربية اإلسالمية      حرصأ 26
 . في البيت

     

 أفرح عند غياب معلمة التربية اإلسالمية عـن     27
 .المدرسة

     

      .ة اإلسالميالتربية واجبات ل أثناء حأستمتع 28

ربية  بالقصص الدينية التي تثيرها معلمة الت      أهتم 29
 .اإلسالمية

     

30 
 حـصة التربيـة     تأجيـل  باالرتياح عند    أشعر

  .اإلسالمية
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 قـائمــة المـالحـــق

  الموافقةدرجة
   كبيرة  الفقرات الرقم

  جداً
 قليلة متوسطة كبيرة

  قليلة
 جداً

  طيور الجنةفضائيةتعلم مفاهيم التربية اإلسالمية من خالل توظيف بعض أناشيد -د

 أن توظيف أناشيد فضائية طيور الجنـة        أعتقد 31
 .مفيد في تعلم التربية اإلسالمية

     

هيم التربيـة اإلسـالمية عـن      بتعلم مفا  ستمتعأ 32
 .طريق أناشيد فضائية طيور الجنة

     

 أناشيد فضائية طيور الجنة في      توظيف نأ رىأ 33
 .تعلم التربية اإلسالمية يضفي جواً من الملل

     

34 
 من استيعاب المفاهيم الصعبة في مقـرر      تمكنأ

التربية اإلسالمية عن طريق أناشـيد فـضائية        
 .طيور الجنة

     

 أن توظيف أناشيد فضائية طيور الجنـة        أعتقد 35
 .في تعلم التربية اإلسالمية يضيع الوقت

     

 أن يتم توظيف أناشيد فـضائية طيـور         أتمنى 36
 . بالمدرسةالمواد جميعالجنة في تعلم 

     

37 
 فـي  أناشيد فضائية طيور الجنة      توظيف حبأ

 ي يساهم في إكـساب    نهأل تعلم التربية اإلسالمية  
 . معلومات كثيرة

     

38 
 بتوظيف أناشيد فضائية طيـور      التعلم نأ شعرأ

 مفـاهيم  األمثلة علـى     ضرب في يساعدالجنة  
 .التربية اإلسالمية

     

39  
 يكـون    التربية اإلسـالمية   مفاهيم تعلم نأ رىأ

 من خالل توظيف أناشيد فضائية طيور       بسهولة
 .الجنة

     

40 
 أناشـيد ظيـف    إلى التعلم من خـالل تو      ميلأ

 حفـظ   فـي  تـساهم    نهاألفضائية طيور الجنة    
 . لديمفاهيم التربية اإلسالمية

     

  

   لتعاونكم معيوشكراً
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 قـائمــة المـالحـــق

 
  )12( رقم ملحق

  يول لمقياس المالمحكمين السادة أسماء
  

 مكان العمل         الدرجة العلمية  االسم 

  اإلسالميةالجامعة          أستاذ مشارك  عاطف األغا.د -1
  اإلسالميةالجامعة          أستاذ مساعد  نبيل دخان.د -2
  األقصىجامعة             دكتوراة آمنة حمد . د -3
  األقصىجامعة             دكتوراة  نجاح السميري.د -4
  التربية والتعليموزارة             دكتوراة  تغريد عبد الهادي.د -5
  القدس المفتوحةجامعة توراة             دك خليل جبر. د -6
  التربية والتعليموزارة            ماجستير حمدان األغا. أ -7
  القدس المفتوحةجامعة ماجستير            عبد الكريم القشالن. أ -8
  الغوثوكالة     ماجستير             وليد عباس.أ -9

 غوث الوكالة            بكالوريوس  ياسر األسطل.أ -10
  التربية والتعليموزارة            بكالوريوس  نداء أبو سالم.أ -11
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 قـائمــة المـالحـــق

  )13( رقم ملحق
  

 2:عدد الحصص    )1(اإليمان باهللا  :  الموضوع    العقيدة اإلسالمية     : الوحدة

  :   األهداف
  . أن تعرف الطالبة اإليمان-3  .                                أن تصغي الطالبة لألناشيد جيداً-1
  . أن تبين الطالبة معنى التفكر-4.                                    أن تذكر الطالبة نعم اهللا علينا-2
  . أن تستشعر الطالبة واجبها تجاه اهللا تعالى-5
  

 االختباري البند سي األساالمتطلب

أن تذكر الطالبة بعض مخلوقات 
 ناهللا تعالى في الكو

 .اذكري بعض مخلوقات اهللا تعالى في الكون

هو "شريط يحتوي على أناشيد،  كاسيت، الكراسات، الطباشير، السبورة،  الكتاب المدرسي:ة التعليميالوسائل
  "اهللا أعطانا " ، "اهللا

  

 التقويم  واألنشطةالخبرات

لمة بمناقشة الطالبات في ثم تقوم المع" هو اهللا " تهيئة الطالبات من خالل االستماع إلى أنشودة 
  :الدرس من خالل طرح األسئلة اآلتية 

  ؟3 ماذا تشاهدي في الكتاب ص -
   من الذي خلق هذه المخلوقات؟-
   ماذا يتوجب علينا نحو اهللا تعالى الخالق ؟-
   ما معني اإليمان باهللا ؟-
  

   التقويم التكويني 
  :ام العبارة غير الصحيحة فيما يأتيأم) ×(أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  )P(ضعي إشارة  

  (    )  الخالق الذي يستحق العبادة هو اهللا تعالى         -1
  (    ) من مخلوقات اهللا تعالى الشمس والقمر والنجوم   -2
  (    )   واجبنا تجاه اهللا تعالى عصيانه وفعل ما نهى عنه -3
  

  .ل للطالبات قراءة الدرستقرأ المعلمة الدرس قراءة جهرية ومعبرة وتترك المجا
  من سورة الغاشية تالوة صحيحة ثم تناقش الطالبات فيها) 20-17(تتلو المعلمة اآليات 

   إلى أي شيء تدعونا اآليات ؟-
   ما المقصود بالتفكر ؟-
   ما فائدة التفكر في مخلوقات اهللا ؟-
  ما معنى سطحت ؟-

   ما فائدة اإليمان باهللا ؟-

حسن استماع   مالحظة
  الطالبات لألنشودة

  
  مالحظة صحة اإلجابة

  
  
  

تصحيح بعض 
  الكراسات

  
  
  
  
  

  مالحظة دقة اإلجابة
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

   التقويم الختامي
  :ي الفراغ أكمل

................ .،.............. .من النعم التي أنعمها اهللا تعالى علينا -1
،.................  

 .في مخلوقات اهللا تعالى.................. .دعانا القرآن الكريم إلى -2
  .................................واجبنا تجاه اهللا تعالى الخالق -3

  
  النشاط بيتي 
  :سئلة اآلتية أجيبي عن األ

  ما معنى اإليمان باهللا ؟ -1
 ما هي الحواس التي أعطاها اهللا لإلنسان؟ -2

 

  
  تصحيح الكراسات

  
  
  
  
  

 متابعة النشاط البيتي

  الحصة الثانية 
  :اختبار قصير 
  :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي) ×(أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  )P(ضعي إشارة  

  (   )  أنعم اهللا علينا نعم كثيرة -1
  (   ) ال يوجد شيء في الكون يدل على وجود اهللا -2
  (   )  التفكر في مخلوقات اهللا تعالى يقود إلى اإليمان -3
  

ثم تناقشهن في الدرس من خالل طرح " اهللا أعطانا " نشودة تقوم المعلمة بإسماع الطالبات أ
  :األسئلة اآلتية

   ما لون السماء ؟-
   ما المخلوقات التي توجد في السماء ؟-
   ما هي حواس اإلنسان الخمس ؟-
  . دللي من القرآن الكريم على الحواس الخمس-
   ما واجبنا تجاه الحواس الخمس التي أعطانا إياها اهللا ؟-
  

   كتابينشاط
  :أجيبي عن األسئلة اآلتية 

  .اذكري ثالث مخلوقات في الكون تدل على وجود اهللا تعالى -1
 .استخلصي فائدتين من فوائد اإليمان باهللا تعالى -2

  
  النشاط البيتي 

  . من الكتاب المدرسي5 ص4س، 2حل س

  
  تصحيح الكراسات

  
  
  
  
  

  
مالحظة انتباه الطالبات 

  لألنشودة
  

  مالحظة دقة اإلجابة
  
  
  

  تصحيح الكراسات
  
  
  
  
  

  متابعة النشاط  البيتي
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 قـائمــة المـالحـــق

   1: القرآن الكريم وفضل تعلمه وحفظه         عدد الحصص : الموضوع)    1(القرآن الكريم :الوحدة 

  :   األهداف
  . أن تفسر الطالبة جمل تعريف القرآن الكريم-2                      .أن تعرف الطالبة القرآن الكريم -1
 . أن تستنتج الطالبة فضل تالوة القرآن وحفظه-4.                     البة لألنشودة جيداًأن تصغي الط -3
           . أن تستشعر الطالبة واجبها تجاه القرآن الكريم-5
  

 البنداالختباري سي األساالمتطلب

أن تعدد الطالبة الكتب السماوية التي 
 .أنزلها اهللا تعالى

  أنزلها اهللا تعالى ؟ما هي الكتب السماوية التي

شريط ، كاسيت، مصحف قرآن الكريم ،الكراسات ، الطباشير، السبورة،  الكتاب المدرسي:ة التعليميالوسائل
  ، "بالقرآن نحيا" يحتوي على أنشودة 

  
 التقويم  واألنشطةالخبرات

  :تية بعد التهيئة اإليمانية تناقش  المعلمة الطالبات في الدرس من خالل طرح األسئلة اآل
   على من نزل القرآن الكريم ؟-
   ما اسم الملك الذي نزل بالقرآن ؟-
   ماذا كان يفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم في غار حراء ؟ -
   في كم سنة نزل القرآن ؟-
   ماذا  المقصود بكالم اهللا المعجز؟ -
  

  التقويم التكويني
  -:أكملي الفراغ 

  ........... .... نزل القرآن الكريم على سيدنا-1
  ............... كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتعبد في غار-2
  سنة.............. .القرآن الكريم في نزل -3
  

  .ثم تكمل المعلمة شرح الدرس ومناقشة الطالبات
   ما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ؟-
   ما هي السورة المبدوء بها القرآن الكريم ؟-
  ورة المختوم بها القرآن الكريم ؟ ما هي الس-
  
  
  
  

  
مالحظة صحة 

  اإلجابة
  
  
  
  

حل األسئلة مع 
الطالبات على 

  السبورة
  
  
  

  مالحظة
  دقة اإلجابة
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

  -:ثم تجيب من خاللها على األسئلة اآلتية " بالقران نحيا"تستمع الطالبات إلى أنشودة  -
   ما معنى التالوة ؟-
    ما فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه ؟-
  . دللي بحديث شريف على فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه-
  ن الكريم ؟ كيف يهتم المسلمون بالقرآ-
   ما واجبك تجاه القرآن الكريم ؟-
  

  التقويم الختامي
  :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي) ×(أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  )P(ضعي إشارة  

  (   )   القرآن الكريم هو كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -1
     (   ) سنة                      23 نزل القرآن الكريم في -2
  (   ) القرآن الكريم مبدوء بسورة الكوثر                     -3
  (   ) واجبي نحو القرآن الكريم تالوته وحفظه               -4
  

  النشاط بيتي 
  :أجيبي عن األسئلة التالية 

  لماذا يجب علينا أن نتعلم القرآن الكريم ونعلمه لآلخرين ؟ -1
 قرآن الكريم ؟ ما هي أول سورة نزلت من ال-2

مالحظة انتباه 
  الطالبات لألنشودة

مالحظة صحة 
  اإلجابة

  
  
  
  

  تصحيح الكراسات
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط 
 البيتي
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 قـائمــة المـالحـــق

  1:                        عدد الحصصصالة الجماعة        : الفقه           الموضوع: الوحدة 
  :  األهداف

  . أن تبين الطالبة فضل صالة الجماعة- 3.                    أن تصغي الطالبة لألنشودة جيداً-1
   أن تستنتج الطالبة حكم صالة الجماعة-4.             أن تعرف الطالبة مفهوم صالة الجماعة-2
  . الجماعة أن تستشعر الطالبة فوائد صالة-5
  

 ي االختبارالبند اسي األسالمتطلب

  
 .أن تذكر الطالبة أعمال الصالة

  
  من يمثل لنا أعمال الصالة ؟: تمثيل 

 
  

شريط ، كاسيت، صور لصالة الجماعة،الكراسات ، الطباشير، السبورة،  الكتاب المدرسي:ة التعليميالوسائل
  "نادى المؤذن"يحتوي على أنشودة 

 التقويم  واألنشطةالخبرات

  
ثم تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات في " نادى المؤذن" تهيئة الطالبات من خالل االستماع إلى أنشودة 

  :الدرس من خالل طرح األسئلة اآلتية 
   ما المقصود بصالة الجماعة ؟-
   أين تصلى صالة الجماعة ؟-
   أيهما أفضل صالة المنزل أم صالة المسجد ؟-
  

  التقويم التكويني 
  :أمام العبارة غير الصحيحة) ×(أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  )P(ضعي إشارة  

  (    ) الصالة ركن من أركان اإلسالم   -1
  (    ) صالة الجماعة في المنزل أفضل من المسجد  -2
  (    ) يقف المصلون بصفوف منتظمة في صالة الجماعة  -3
  

  .كمل شرح الدرس ومناقشة الطالباتتقوم المعلمة بعرض صور لصالة الجماعة ثم ت
   ماذا تشاهدين في الصور ؟-
   ما هو فضل صالة الجماعة ؟-
  . اذكري حديثاً شريفاً يبين فضل صالة الجماعة-
   ما حكم صالة الجماعة ؟-
  . تحدثي عن فوائد صالة الجماعة-
  
  

  
مالحظة حسن 

استماع الطالبات 
  لألنشودة

مالحظة صحة 
  اإلجابة

  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة

  
  
  
  

مالحظة دقة 
  إلجابة ا
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

    التقويم الختامي 
  :اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 

  :جماعة  هيئة صالة ال-1
 أن يقف المصلون - أن يقف المصلون جانب اإلمام      ج- أن يقف المصلون خلف اإلمام      ب- أ

  .بعيد عن اإلمام
  
  :  حكم صالة الجماعة -2
   واجب-  سنة مؤكدة        ج- فرض         ب- أ
  
  : صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد ب -3
   درجة25 -            ج درجة  24  - درجة               ب23 - أ
  
  : حثنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم على الصالة جماعة في -4
   العمل-  المسجد       ج- المنزل      ب- أ
  
  

  النشاط البيتي 
 ما هي فوائد صالة الجماعة ؟

تصحيح الكراسات 
حل األسئلة مع و

الطالبات على 
  السبورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط 
 البيتي
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 قـائمــة المـالحـــق

  2: عدد الحصص)     1( سورة البلد : الموضوع)            2(القرآن الكريم :  الوحدة 
  :    األهداف
  .طالبة األلفاظ الصعبة الواردة في اآليات أن تفسر ال-2أن تضعي الطالبة لتالوة اآليات  بخشوع     -1
 . أن تشرح الطالبة مكانة مكة المكرمة-4        .أن تتلو الطالبة اآليات تالوة صحيحة-3
  . أن تستشعر الطالبة واجبها تجاه اهللا تعالى المنعم-6  .           أن تصغي الطالبة لألنشودة جيداً-5
  

 االختباري البند سي األساالمتطلب

  
أن تعبر الطالبة عن فهمها لما سبق 

  .تعلمه
  
 

  :أجيبي بنعم أو ال على العبارات اآلتية 
  .أنزل اهللا القرآن على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم (      ) -1
  .آخر سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة (      ) -2
 .القرآن الكريم يدعونا إلى عبادة اهللا وحده (      ) -3

  
، كاسيت، لوحة إيضاح مكتوب عليها السورة،الكراسات ، الطباشير، السبورة، الكتاب المدرسي:ة التعليميسائلالو

  "اهللا أعطانا"شريط يحتوي على أنشودة ،شريط يحتوي على سورة البلد 
  

 التقويم  واألنشطةالخبرات

بعد ذلك تقرأ الطالبات تستمع الطالبات إلى اآليات من الكاسيت ثم تقوم المعلمة بتالوة اآليات و
  .المجيدات ثم باقي الطالبات مع مراعاة النطق السليم والضبط والتشكيل

   من تتلو اآليات ؟-
   عم تتحدث اآليات ؟-
  
  

  : تقوم المعلمة بعرض لوحة إيضاح مكتوب عليها اآليات على السبورة ثم توجه لهن األسئلة اآلتية
   بم أقسم اهللا تعالى في اآليات ؟ -
  اذا أقسم اهللا تعالى بمكة المكرمة ؟ لم-
  ما معنى األلفاظ اآلتية ؟ -

  .ماالً لبداً، أهلكت، كبد، ووالد وما ولد، حُل، هذا البلد   
  

  التقويم التكويني 
  -:أكملي الفراغ 

  .في مكة المكرمة................... . ولد-1
  ..................... و.................... يوجد في مكة المكرمة-2
  .وذريته في اآليات..................... ـ أقسم اهللا تعالى ب-3

مالحظة حسن 
استماع الطالبات 

  لآليات
مالحظة صحة 

  التالوة
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  
  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

  
  .ثم تكمل المعلمة شرح اآليات ومناقشة الطالبات

  . اذكري نعم اهللا علينا الواردة في اآليات-
  . هل هناك نعم أخرى ؟ اذكريها-
  ؟" هديناه النجدين "  ما معنى -
   كيف نميز بين الخير والشر ؟-
  

  -:اآلتيةوتجيب الطالبات على األسئلة " اهللا أعطانا " لمعلمة الدرس بإسماع الطالبات أنشودة تغلق ا
   ما واجبك تجاه نعم اهللا تعالى الكثيرة ؟-
   كيف يشكر المسلم ربه ؟-
  

  التقويم الختامي 
  :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي) ×(أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  )P(ضعي إشارة  

  (     ) البلد الذي أقسم اهللا تعالى بها في القرآن الكريم هو الطائف -1
  (     ) نعم اهللا على اإلنسان كثيرة منها العينين واللسان والشفتين  - 2
   (     ) بين اهللا لإلنسان طريق الخير وطريق الشر ليختار بعقله طريق الخير  - 3
  (     )دها   يجب على اإلنسان إنكار نعم اهللا عليه وجحو-4
  
  

   النشاط البيتي
  .50 من الكتاب المدرسي ص 2س، 1 حل س

  
 

  
مالحظة صحة 

  اإلجابة
  
  
  
  

مالحظة حسن 
استماع الطالبات 

  لألنشودة
  
  

تصحيح 
الكراسات وحل 

مع األسئلة 
الطالبات على 

  السبورة
  
  

متابعة النشاط 
 البيتي

  
  الحصة الثانية 
  :اختبار قصير

  .......................يقسم اهللا تعالى في سورة البلد ب -1
 ......................و................... .من نعم اهللا علينا -2

  ....................... و........................النجدان هما -3
  

تقوم المعلمة بتسميع اآليات لبعض الطالبات ثم تناقشهن في المعاني والمفردات التي درست في 
  .الحصة الماضية

  
  

  
تصحيح 
  الكراسات

  
  
  
  

مالحظة حفظ 
  الطالبات لآليات
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

  
  نشاط كتابي 

  ................ ".وهديناه.................  وولساناً................ .لم نجعل لهأ " -:قال تعالى 
  .أكملي اآليات السابقة -1
 ما معنى هديناه ؟ -2

 المقصود بالنجدين ؟ما  -3

 .عددي نعم اهللا تعالى على اإلنسان الواردة في اآليات السابقة -4
  ما واجبك تجاه هذه النعم ؟ -5

  
  النشاط البيتي

  :اكتبي سطرين عن أهمية النعم اآلتية لإلنسان 
  .العينين -1
 .اللسان -2

 .الشفتين -3

  
  

تصحيح 
  الكراسات

حل األسئلة مع و
الطالبات على 

  السبورة
  
  
  

متابعة النشاط 
 البيتي
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 قـائمــة المـالحـــق

  1: عدد الحصص             حقوق األقارب    : الموضوع    األخالق والتهذيب         : الوحدة 

  :  األهداف
 .رب أن تبين الطالبة موقف اإلسالم من األقا-4.               أن تصغي الطالبة لألناشيد جيداً -1
 .أن تذكر الطالبة طرق مساعدة األقارب-5              .أن تعرف الطالبة مفهوم األقارب -2
   . أن تستنتج الطالبة واجبها تجاه األقارب-3
  

 االختباري البند اسي األسالمتطلب

أن تعبر الطالبات عن فهمهن للبيئة 
  .المحيطة

  
 

   إثارة انتباه الطالبات بمجموعة من األسئلة
  يش ؟ أين نع

   مع من نعيش ؟
  ماذا يسمى من يسكن معنا ؟

  
جـدو  "شريط يحتوي على أناشيد     ، كاسيت، الكراسات، الطباشير، السبورة،  الكتاب المدرسي  :التعليمية الوسائل

  "مين بتحبو أكثر" ، "تيتة
 التقويم  واألنشطةالخبرات

ثم تقوم المعلمة " ن بتحبو أكثر مي"، "جدو تيتة " تهيئة الطالبات من خالل االستماع إلى أناشيد 
  :بمناقشة الطالبات في الدرس من خالل طرح األسئلة اآلتية 

   ما المقصود باألقارب ؟-
   ما موقف اإلسالم  من األقارب ؟-
   ما هي صور بر الوالدين ؟-
   كيف نساعد أقاربنا ؟-
  .ن الكريم على مساعدة األقاربآ دللي من القر-
  

  التقويم التكويني 
  :لي الفراغ أكم
  .هم األجداد واألعمام واألخوال واألخوة واألخوات...................-1
  .هما األب واألم.................. .-2
  ........................... و............................ من طرق مساعدة األقارب-3
  

  . ثم تكمل المعلمة شرح الدرس ومناقشة الطالبات
 مع قريبه مسطح الذي قطع أبو بكر - رضي اهللا عنه -مة بسرد قصة أبي بكر الصديق تقوم المعل

 ونزلت آيات القران الكريم تأمره باستمرار - رضي اهللا عنها -مساعدته له بعد إساءته لعائشة 
  .مساعدة مسطح

  

مالحظة حسن 
استماع الطالبات 

  لألناشيد
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة

  
  
  

  مالحظة دقة اإلجابة
  
  
  
  
  

مالحظة اهتمام 
  الطالبات بالقصة
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

   ما فائدة اإلحسان إلى األقارب ؟-
   كيف يصبح المجتمع إذا ساعدنا األقارب ؟ -
  اجبنا نحو األقارب ؟ ما و-
  

  التقويم الختامي 
  :أجيبي بنعم أو ال على العبارات اآلتية 

  .أساعد قريبي المحتاج بالمال (        ) -1
  .صلة الرحم تقتصر على الوالدين فقط (        ) -2
  .أزور قريبي إذا مرض (        ) -3
  .قطع مساعدتي لهإذا أساء قريبي لي بالفعل أو القول فإنني أ (        ) -4
  .أعامل أقاربي معاملة حسنة (        ) -5
  

   النشاط البيتي 
  . من الكتاب المدرسي69 ص 3س، 2حل س

 

مالحظة صحة 
  اإلجابة

  
  
  

تصحيح بعض 
 وحل الكراسات

األسئلة مع الطالبات 
  على السبورة

  
  
  
  

 متابعة النشاط البيتي
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 قـائمــة المـالحـــق

  2: عدد الحصص    )1(سورة الغاشية :  الموضوع  ) 3(ن الكريم آالقر: الوحدة 
  : األهداف

        .      أن تفسر الطالبة األلفاظ الصعبة الواردة في اآليات-4       . أن تضعي الطالبة لتالوة اآليات بخشوع-1
 . أن تقارن الطالبة بين مصير الكافر والمؤمن يوم القيامة-5           .أن تتلو الطالبة اآليات تالوة صحيحة-2
  . أن تستنتج الطالبة األمور التي تُدخل اإلنسان الجنة-6.                أن تصغي الطالبة لألنشودة جيداً-3
  

 االختباري البند سي األساالمتطلب

كر الطالبة بعض أسماء أن تذ
 . يوم القيامة

  . اذكري بعض أسماء يوم القيامة
 

  
لوحة إيضاح مكتوب عليها ،كاسيت ، الكراسات، الطباشير، السبورة،  الكتاب المدرسي:التعليمية الوسائل
  "الجنة"شريط يحتوي على أنشودة ، شريط يحتوي على سورة الغاشية، اآليات

  
 التقويم  واألنشطةالخبرات

يات وبعد ذلك تقرأ الطالبات آتستمع الطالبات إلى اآليات من الكاسيت ثم تقوم المعلمة بتالوة ال
  .المجيدات ثم باقي الطالبات مع مراعاة النطق السليم والضبط والتشكيل

   من تتلو اآليات ؟-
   عم تتحدث اآليات ؟-
  
  

  :  ثم توجه لهن األسئلة اآلتيةتقوم المعلمة بعرض لوحة إيضاح مكتوب عليها اآليات على السبورة
   بم بدأت سورة الغاشية ؟-
   من المخَاطب في السورة ؟-
   ما معنى األلفاظ اآلتية ؟-

  .مبثوثة، زرابي، نمارق، الغية، ناعمة، ضريع، ناراً، ناصبة، خاشعة، الغاشية
  

  التقويم التكويني
  :ارة غير الصحيحة فيما يأتيأمام العب) ×(أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  )P(ضعي إشارة  

   (     ) الغاشية من أسماء يوم القيامة-1
  (     )م  المخاطب في السورة هو سيدنا إبراهيم عليه السال-2

   (     ) ضاحكة مستبشرة" خاشعة " معنى -3
  
  
  

مالحظة حسن 
استماع الطالبات 

  لآليات
مالحظة صحة 

  التالوة
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة

  
  
  
  
  

تصحيح بعض 
  الكراسات
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

  
  .ثم تكمل المعلمة شرح اآليات ومناقشة الطالبات

  ى للكافر يوم القيامة ؟ ما هي أصناف العذاب التي أعدها اهللا تعال-
   ما هي أصناف النعيم التي أعدها اهللا تعالى للمؤمن يوم القيامة ؟-
  

  -:وتجيب الطالبات عن األسئلة اآلتية" الجنة " تغلق المعلمة الدرس بإسماع الطالبات أنشودة 
    ما المقصود بالجنة ؟-
   ماذا على اإلنسان أن يفعل حتى يدخل الجنة ؟-
  

  ميالتقويم الختا
  :أكملي الفراغ 

  .....................،.................... .،................... .من أسماء يوم القيامة -1
 ................................................الجنة هي -2

 .................................................النار هي -3

 .............................تتحدث سورة الغاشية عن -4
  ...................................و

  
   النشاط البيتي 

  . من الكتاب المدرسي73 ص 2س، 1حل س
 

  
مالحظة دقة 

  اإلجابة
  
  

مالحظة انتباه 
  ودةالطالبات لألنش

  
  

تصحيح الكراسات 
وحل األسئلة مع 

الطالبات على 
  السبورة

  
  
  
  

متابعة النشاط 
 البيتي

  
  :الحصة الثانية 
  :اختبار قصير 

   :- ب - بمعناها في العمود - أ- صلي الكلمة في العمود
  ) ب )                                   ( أ(                  

                             متعبة                 خاشعة       
                   ناصبة                                  ذليلة 

    القول الباطل                   ضريع                              
     مر خبيث                   ناعمة                              

      حسنة ومطمئنة                                           الغية     
  

يات لبعض الطالبات ثم تناقشهن في شرح اآليات التي درست في الحصة اآلتقوم المعلمة بتسميع 
  .الماضية

  

  
  

  تصحيح الكراسات
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة حفظ 
  ات لآلياتالطالب
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةالخبرات

  
  نشاط كتابي 

  : كما في الجدول اآلتي الجنةقارني بين حال الكافر في النار وحال المؤمن في 
  

          المؤمن فر             الكا وجه المقارنة

   صفة وجهه

   شرابه

   طعامه

   مصيره

  
  

    النشاط البيتي 
  :أجيبي عن األسئلة اآلتية 

  ."هل أتاك حديث الغاشية : " وضحي المقصود من قوله تعالى  -1
 .صفي مجالس أهل الجنة -2

 .صفي النار التي يعذب بها الكافر -3

  
  تصحيح الكراسات
وحل األسئلة مع 

الطالبات على 
  السبورة

  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط 
 البيتي
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 قـائمــة المـالحـــق

 2: سورة التكوير                  عدد الحصص :          الموضوع الكريمنآ القرتالوة: الوحدة 

  :األهداف 
             .أن تفسر الطالبة األلفاظ الصعبة الواردة في اآليات -4      . أن تضعي الطالبة لتالوة اآليات بخشوع-1
 . أن تشرح الطالبة أحداث يوم القيامة-5         .أن تتلو الطالبة اآليات  تالوة صحيحة-2
    أن تستنتج الطالبة واجبها تجاه الرسول-6  .             أن تصغي الطالبة لألنشودة جيداً-3
  

 االختباري ندالب األساسي المتطلب

أن تعدد الطالبة بعض المخلوقات 
 .التي خلقها اهللا تعالى

 .عددي بعض المخلوقات التي خلقها اهللا تعالى

  
شريط يحتـوي علـى سـورة       ، كاسيت، الكراسات، الطباشير، السبورة، الكتاب المدرسي  : :التعليمية الوسائل
  "لبيك رسول اهللا"شريط يحتوي على أنشودة ، التكوير

  
 التقويم  واألنشطةبراتالخ

تستمع الطالبات إلى اآليات من الكاسيت ثم تقوم المعلمة بتالوة اآليات وبعد ذلك تقرأ الطالبات 
  .المجيدات ثم باقي الطالبات مع مراعاة النطق السليم والضبط والتشكيل

   من تتلو اآليات ؟-
   عم تتحدث اآليات ؟-
   ما معنى األلفاظ اآلتية ؟-

، أزلفت، كشطت، الموؤدة، زوجت، سجرت، حشرت، العشار عطلت، سيرت، تانكدر، كورت
  .بضنين، تنفس، عسعس، الكنس، الخنس

   ما هي التغيرات التي تحدث في الكون يوم القيامة ؟-
  .اذكريها،  وردت في السورة عادة سيئة كانت منتشرة في الجاهلية وأبطلها اإلسالم-
  

  التقويم التكويني 
  :أكملي الفراغ 

  .................... توجد سورة التكوير في جزء -1
  ....................  تتحدث سورة التكوير عن أحداث-2
  ......................،..................... . من العادات السيئة التي أبطلها اإلسالم-3
  

  .ثم تكمل المعلمة شرح اآليات ومناقشة الطالبات
  ورة ؟ بم يقسم اهللا في الس-
  .اذكريه،  ورد في السورة شيء يتنفس بدون أنف-
   ما هي صفات القرآن الكريم الواردة في السورة ؟-
  

مالحظة حسن 
استماع الطالبات 

  لآليات
  

مالحظة صحة 
  التالوة

  
مالحظة صحة 

  اإلجابة
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة

  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةبراتالخ
  

  -:وتجيب الطالبات على األسئلة اآلتية" لبيك رسول اهللا" تغلق المعلمة الدرس بإسماع الطالبات أنشودة 
   ؟ الواردة في السورة- صلى اهللا عليه وسلم -  ما هي صفات الرسول -
   مجنون ؟- صلى اهللا عليه وسلم - كيف تردين على من يزعم أن الرسول -
   ما العبر المستفادة من السورة ؟-

  
  
  

  التقويم الختامي
  : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 

  :     تحدث تغيرات في ظواهر الكون -1
  وم بدر ي-    ج             يوم العيد -  ب        يوم القيامة   -   أ

  

  :       الشيء الذي يتنفس بدون أنف -2
   الطير-  ج             الصبح    - ب           اإلنسان      -   أ

  

  :  من أسماء القرآن الكريم الواردة في السورة -3
   ذكر-      ج             شفاء   -      ب          هدى      -  أ 
  

  :  من صور الدفاع عن الرسول-4
    التوقف وعدم فعل أي شيء   -  ب    الدفاع عنه والرد على من يشتمه    - أ   
   التخلي عنه وعدم نصرته -  ج  
  

  النشاط البيتي 
  :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي) ×(أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  )P(ضعي إشارة  

      )(     تتساقط النجوم عن مواقعها وتتناثر يوم القيامة  -1
   (      )   القرآن الكريم موعظة للناس من اهللا تعالى      -2
  (      ) الكُنس هي النجوم المضيئة                       -3
 

  
 حسن مالحظة

استماع الطالبات 
  لألنشودة

  
  

  تصحيح الكراسات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط 
 البيتي

  الحصة الثانية
  :اختبار قصير

   :) ب(بمعناها في العمود )   أ (صلي الكلمة في العمود
  ) ب  )                                     ( أ(                  

  تأججت ناراً                                          حشرت         
                   سجرت                                 جمعت

  النجوم المضيئة                   أزلفت                                
    أقبل بظالمه                   الخُنَس                              

      دنت واقتربت  عس                                            عس

  
  تصحيح الكراسات
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 قـائمــة المـالحـــق

 التقويم  واألنشطةبراتالخ

  
تطلب المعلمة من الطالبات تالوة اآليات ثم تناقشهن في شرح اآليات الذي درس في الحصة 

  الماضية 
  

  نشاط كتابي
  : أجيبي عن األسئلة اآلتية 

 ماذا يحدث للشمس يوم القيامة ؟ -1

 . الواردة في السورة اذكري صفات الرسول  -2

 .  الكُنَس والخُنَسقارني بين -3

  
  النشاط البيتي
  :أكملي الفراغ 

  ........  ،  .......   ، ........... ،....... يشمل التغير الذي يحدث في الكون يوم القيامة -1
 .................    ،  ...................   ،   ..............   من أسماء النار -2

 ...............................................   "العشار عطلت " معنى  -3

  "        ...............................................الموؤدة " معنى  -4
  
  
  

   

  
مالحظة صحة 

  التالوة
  
  

تصحيح الكراسات 
وحل األسئلة مع 

الطالبات على 
  السبورة

  
  

متابعة النشاط 
 البيتي
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  )14(ملحق رقم 
  خطاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم

 



 

210  
 

  

  )15(ملحق رقم 
 ة إلى مكتب طيور الجنةخطاب تسهيل مهم


