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 ملخص الدراسة

فاعمية استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيم العميق لدى تقصي  هدف الدراسة:
 .طالبات الصف التاسع األساسي في مادة التربية اإلسالمية واتجاىاتين نحوىا

اختبار ميارات الفيم العميق, ومقياس اتجاه نحو مادة التربية  : تمثمت في بناءأداة الدراسة
 اإلسالمية, دليل معمم لتنمية ميارات الفيم العميق من خالل استخدام استراتيجية القبعات الست.

( طالبة من الصف التاسع األساسي في مدرسة القرارة االعدادية 60تكونت من ) عينة الدراسة:
 .( طالبة30( طالبة, وضابطة )30المشتركة, وزعت عمى مجموعتين متكافئتين تجريبية)

 . والمنيج الوصفي اعتمدت الدراسة المنيج التجريبي الدراسة:منهج 
 أهم نتائج الدراسة:

بين متوسط درجات طالبات المجموعة ( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
التجريبية ومتوسط درجات أقرانين في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

 .ة التربية اإلسالمية لصالح المجموعة التجريبيةميارات الفيم العميق في ماد
بين متوسط درجات طالبات المجموعة ( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

التجريبية ومتوسط درجات أقرانين في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس 
 ية.لصالح المجموعة التجريباالتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية

اتصفت استراتيجية القبعات الست بفاعمية كبيرة في ميارتي الطالقة الفكرية والتنبؤ, بينما لم  .3
تكن فاعمة في ميارتي التفسير واتخاذ القرار والدرجة الكمية لالختبار, في حين اتصفت 
بفاعمية كبيرة في تنمية اتجاىات الطالبات نحو مادة التربية اإلسالمية في كافة المحاور 

 الدرجة الكمية لممقياس. و 
 أهم توصيات الدراسة:

توظيف استراتيجية القبعات الست في تدريس التربية اإلسالمية لتنمية ميارات التفكير لدى  .1
 الطمبة, واالستفادة من مواد الدراسة الحالية؛ لجعل التعمم مشوقًا وأقرب إلى الواقع.

والتعميم ووكالة الغوث الستراتيجية القبعات  ضرورة تبني القائمين عمى التعميم في وزارة التربية .2
 الست لفاعميتيا في تنمية التفكير وتحسين اتجاه الطمبة نحو عممية التعمم.

ضرورة اىتمام المشرفين التربويين بتحسين بيئات التعمم النفسية لمطمبة من خالل حث  .3
من تفاعميم ومشاركتيم المعممين عمى توفير فضاءات تعميمية تعممية إيجابية لممتعممين تزيد 

 بما يسمح بتوظيف استراتيجيات تعميم حديثة تعمل عمى تنمية التفكير كالقبعات الست.
 .ميارات الفيم العميق –استراتيجية القبعات الست  كلمات مفتاحية:
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Abstract   
Study Aim: The study aimed at investigating the effectiveness of the six hats 

strategy in developing ninth graders’ deep understanding of Islamic education 

and attitudes towards it. 

Study Tools: The study tools entailed the construction of the test of deep 

understanding skills, the scale of attitudes towards Islamic education, and the 

teacher’s guide for the development of deep understanding skills through using 

the six hats strategy. 

Study Sample: The study sample consisted of (60) female ninth graders from 

Al-Qararah Coed High Elementary  School, distributed into two equivalent 

groups: an experimental group consisting of (30) female students, and a control 

one consisting of (30) female students. 

Study Methodology: The study adopted the experimental approach & 

descriptive approach. 

Study most important findings: 

1. There were statistically significant differences at the level (0.05) between 

the mean scores of the students in the experimental group and those of their 

counterparts in the control group in the post application of the deep 

understanding of Islamic education skills test  in favor of the experimental 

group. 

2. There were statistically significant differences at the level (0.05) between 

the mean scores of the students in the experimental group and those of their 

counterparts in the control group in the post application of the scale of 

attitudes towards Islamic education in favor of the experimental group. 

3. The six hats strategy was characterized by a high degree of effectiveness in 

the skills of intellectual fluency and prediction, while it was not effective in 

the skills of interpretation and decision-making and the overall test score. 

However, the six hats strategy was characterized by a high degree of 

effectiveness in developing students' attitudes towards Islamic Education in 

all domains and the total score of the scale. 

Study most important recommendations: 

1. The six hats strategy should be used in the teaching of Islamic education for 

the development of thinking skills among students, and benefiting from the 

current study materials to make learning interesting and closer to reality. 

2. It is necessary that those in charge of education in the Ministry of Education 

and United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA) should adopt 

the six hats strategy because of its effectiveness in the development of 

thinking and the improvement of  students’ attitudes towards the learning 

process. 

3. It is necessary that instructional supervisors should pay attention to 

improving the psychological learning environments for students through 

urging teachers to provide positive learning educational spaces for learners, 

which may increase their interaction and participation in a way that allows 

the use of modern teaching strategies capable of enhancing thinking such as 

the six hats. 

Keywords: six hats strategy - deep understanding skills 
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هدإء  إ 
أمد  والدي الحبيبإلى من شممني بعطفو وغمرني ببحر عممو وحممني في سفينة صبره ..     

 هللا في عمره ومتعو بالصحة والعافية

 ..حفظيا هللا ورعاىا أمي الغاليةإلى نير العطاء , وسر الوفاء , وباب الدعاء ,      

 إلى من يخجل العطاء من عطائو , والبحر من سخائو     

 إلى من عممني حب العمم , ونصحني , وأرشدني بكل حمم      

 زوجي العزيزإلى من تحمل مشقة مسيرتي وما زال ..     

 أبنائي األحباءالجيد وزودني الصبر ... إلى من شاطرني     

 إلى من سبقتيم في العمر , وسبقاني في اإلنجاز , وزوداني باإلرادة والعزيمة إلنجاز ىذا      

 . أبنائي  بيان وبراعمالعمل ..      

 إخوتي و أخواتي األعزاءإلى سندي وقوتي ومالذي ..     

 الذين جعموا من أنفسيم شموعا تحترق لتضيء الطريق ألبنائنا المعلمين إلى     

 إلى كل من ييتم برقي األمم , ويسعى لعمو اليمم ويحمم بتزيين جيل مبدع يسمو بين األمم      

  أسرانا البواسل...إلى  شهدائنا الطاهرةإلى أرواح       

 إليهم جميعًا .....عرفاناً 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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كر و 
رش  دي  ق   ت 

الحمد هلل الذي أعان وىدى , وقوى العزم وسدد الخطى, والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء 
 والمرسمين وخير المعممين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عميو أفضل الصالة و أتم التسميم.

في نياية ىذا العمل العممي المتواضع الذي ما قدر لو أن يرى النور إال بفضل هللا سبحانو 
وتعالى أن يسر لي كوكبة من األعالم الذين أتشرف بإسداء الشكر الجزيل إلييم وأبدأ بأستاذي 

لم الذي نالت أطروحتي كرم إشرافو عمييا والذي  األستاذ الدكتور: دمحم سليمان أبو شقيرالكبير 
يبخل عمي بجيد, والذي غمرني بعممو وسعة صدره وفيض صبره مما كان لو األثر الكبير في 

 إخراج ىذا العمل عمى ما ىو عميو.

ألستاذين الكبيرين المذين تكرما بقبول مناقشة اكما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الخالص إلى
والشكر , دمحم شحادة زقوت :كتوراألغا والد عبد المعطي رمضان :الدكتور األستاذ أطروحتي
                لما قدمو من خصوبة فكر وغزارة عمم في نصحي  دحالنعلي لدكتور: عمر لموصول 

رشادي إلى السير عمى الطريق ..و   ا 

ممعممة ول لمديرة مدرسة القرارة اإلعدادية المشتركة أ. عطاف سالمة  كما أتقدم بعظيم شكري 
 أدوات الدراسة.في تطبيق  ما قدماه من تسييالت ومساعدة عمى آمال اليازوري 

رشاد, السادة المحكمون أما   فتقديرىم كبير وشكرىم جزيل عمى ما بذلوا من جيد, ومن نصح وا 

وكل الشكر والتقدير إلى كل من قدم نصحا أو بذل جيدا أو أمضى وقتا من قريب أو بعيد 
 خير الجزاء. إلنجاز ىذه األطروحة, فجزى هللا الجميع عني

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 الباحثة :                                                                                                                    

 سميرة دمحم دحالن
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 الفصل األوؿ

 لمدراسة العاـ اإلطار

 مقدمة:
بيف منظومة مناىج التعميـ  والعظيمة مكانتيا الكبيرة اإلسالميةمتربية مما ال شؾ فيو أف ل     

مف و لما تمثم المميزالمختمفة في مؤسساتنا التربوية المتنوعة، كما سيظل لتدريسيا الدور الياـ و 
، والتطبيق النظرؼ لمعموـ الدينية المختمفة مف خالؿ التأصيل قويـ لإلنسافبناء سميـ صحيح و 

 حياة اإلنساف.مناحي شرائع اإلسالـ وأحكامو التي تتصل بشكل مباشر بمختمف العممي ل
المعنييف بالمناىج الدراسية  ومف التوجيات الحديثة التي تيدؼ إلى إعالء سقف طموحات     

وسبل معالجتيا التوجو نحو االىتماـ بمعالجة التفكير وتنمية مستوياتو العميا مف خالؿ تمؾ 
مـ ويستثير نشاطو )أبو بكر، المناىج، وعرضيا لخبرات التعمـ عرضًا فعااًل يشحذ عقل المتع

 (.35ص ـ،2006
، والتعرؼ عمى قدرة الخالق جل الكوف  نواميس كتشاؼ؛ الحيوية ضرورة التفكيروبما أف      

والتأمل  لمنظر يةآ( 129)في كثير مف المواضع صريحة دعوة الكريـ القرآف دعانا وعال، وقد
، قاؿ (8ص: ـ2015)الحبابي،   والمعرفة العمـدروب  عف والبحث والتدبر التفكرو  العقمي

ِبِل َكْيَف ُخِمَقْت َأَفاَل َيْنُظُروَف تعالى: "  َماِء َكْيَف ُرِفَعْت  *ِإَلى اإْلِ َلى السَّ  ،(18-17" )الغاشية: َواِ 
 َأْنُفِسِيـْ  َوِفي اْْلََفاؽِ  ِفي َآَياِتَنا َسُنِريِيـْ ( أية إلى التبصر كما في قولو تعالى :" 148كما حثت )

تعالى: "  قولو في كما( آيات عمى التدبر 4(، وحّضت )53: )فصمت: اْلَحق   َأنَّوُ  َلُيـْ  َيَتَبيَّفَ  َحتَّى
 في كما( آية عمى التفكر 16(، كما حثت )24: )دمحم: َأْقَفاُلَيا ُقُموب   َعَمى َأـْ  اْلُقْرَآفَ  َيَتَدبَُّروفَ  َأَفاَل 
ًعا َخاِشًعا َلَرَأْيَتوُ  َجَبل   َعَمى اْلُقْرَآفَ  َىَذا َأْنَزْلَنا َلوْ ( :" 21تعالى في )سورة الحشر:  قولو  ِمفْ  ُمَتَصدِّ
ُروفَ  َلَعمَُّيـْ  ِلمنَّاسِ  َنْضِرُبَيا اْْلَْمَثاؿُ  َوِتْمؾَ  ّللاَِّ  َخْشَيةِ  )عبد (، و2ص ـ،2012)المدىوف،  "َيَتَفكَّ

 (.14ص ـ،2012الحميد والبسطامي، 
( 287ص ـ،2003التفكير حيث عّرفيا جابر ) توتعتبر ميارات الفيـ العميق إحدػ ميارا     

بأنيا مجموعة مف القدرات المترابطة التي تنمى وتعمق مف خالؿ اْلسئمة واالستقصاء الناشئ 
 عف التأمل والمناقشة واستخداـ اْلفكار.

( 90ص ـ،2015) ( نقال عف ىاني والدمرداشBroich, 2001كما حددت بروتش )     
سمات الفيـ العميق في إصرار المتعمـ عمى فيـ محتوػ المادة، والتفاعل الناقد مع اْلخريف 
بخصوص المحتوػ، والربط بيف اْلفكار والمعارؼ الجديدة والخبرات السابقة، وتفحص المناقشات 
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لمناقشة المنطقية، وما يتبعيا فرض الفروض، والتنبؤ، واتخاذ القرارات، واستخداـ التساؤالت أثناء ا
 والتعمـ. 
 التيالعقمية  المعالجة استراتيجيات بنوع العميق والتعمـ السطحي التعمـ مف كل ويرتبط     
 التي مبيةالس المعالجة عمميات إلي يرجع السطحي فالتعمـ المتعممة، المادة نحو المتعمموف  يطبقيا
 ،الخارجي الدافع عمي تعتمدالتي  التفكير ميارات مف اً منخفض ػ مستو ، كما يستخدـ التأمل تفتقد
 الدافع عمي تعتمد التي لممعمومات الفعالة المعالجة عف ينتج العميق التعمـ أف نجد العكس وعمي

 (. Entwistle, 2000,15ميارات التفكير ) مف مرتفع مستوؼ  واستخداـ والتأمل الداخمي
ومف ىنا ترػ الباحثة أف الفيـ العميق  يعني أنو أكثر مف مجرد امتالؾ الطالب لممعرفة،      

 في الموجودةوالمعرفة  المكتسبة الجديدة معرفةال بل يتعدػ ذلؾ إلى معرفة الروابط والعالقات بيف
 تنعكس في سموكات الطالب التفكيرية المختمفة والمتنوعة. ل لممتعمـ المعرفية البنية
عبر يتـ ف التربوييف قد اتفقوا عمى أف التفكير أ( 236ص ـ،2007) الطنطاوؼ رػ وت     

مواقف معينة وبأدوات تفكيرية معدة مسبقًا تجعل مف التفكير عادة عقمية يمارسيا المتعمـ في 
يو مف مشكالت ومواقف في حياتو مف انتقاؿ أثر التعمـ إلى ما يواجمواقف تعميمية محددة تض

 اليومية.
، وضرورتيا لحياتنا الدنيوية المناىج الدراسيةفي  اإلسالميةفروع التربية ونظرًا لتعدد      
وىذا ال  ،خروية، كاف مف الضرورؼ أف يبحر طالبنا في فيـ تعاليـ دينيـ اإلسالمي القويـواْل

مية الفيـ العميق يتأتى إال مف خالؿ فيميـ العميق ْلحكامو وشرائعو ومعامالتو، وانطالقًا مف أى
وتطويره مف خالؿ استراتيجيات تدريس  بو باالىتماـ وأوصتفقد تناولتو العديد مف الدراسات 

ىاني، والدمرداش ـ(، و 2016العتيبي )متنوعة باعتباره ميارة عقمية عميا ومف ىذه الدراسات: 
(، ـ2008)(، وخميل ـ2012(، والشريدة )ـ2012(، وأحمد )ـ2012(، والجيورؼ )ـ2015)

 (.ـ2006ولطف هللا )

عمى أف التفكير واإلبداع مفتاح التربية ومفتاح الحل لمعظـ المشكالت، وأكدوا "ويتفق التربويوف 
عمى أىمية ميارات التفكير في النظاـ التعميمي إال أنو ال يوجد اتفاؽ موثق بينيـ عمى كيفية 

اتيجيات التدريس التي تنمي التفكير، تنمية ىذه الميارات، حيت يتوفر لممعمـ العديد مف استر 
ولكل منيا أىدافيا، واستخداماتيا ووسائل تطبيقيا التي تختمف مف مادة إلى أخرػ؛ مما  يدفع 
المعمـ إلى التعرؼ عمييا واختيار االستراتيجية المناسبة لدرسو حيث يقوـ بشرحيا وتطبيقيا 
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ير تساعدىـ عمى مواكبة تطورات ىذا عمميًا؛ مف أجل إكساب الطمبة ميارات متطورة في التفك
 (.14ص ـ2012)عبد الحميد، والبسطامي،  "توالعصر وتعقيدا

ف       وما الخبرات اكتسابيـ ومراعاة دوافعيـ وميوليـ وآليات المتعمميف نمو تمبية احتياجات وا 
 الضرورة أصبحت؛ لذلؾ الحديثة المناىج بناء في أساسيا ركنا عدت مف اختالفات فردية بينيـ
والحفع إلى االكتشاؼ  التمقيف تنتقل بالمتعمـ مف متميزة، تدريس استراتيجيات بحثل ممحة

التي تجعل مف المتعمـ المحور  الست القبعاتة استراتيجي االستراتيجيات ىذه ومفوالتوظيف، 
، كما اْلساسي لمعممية التعميمية، وتحتـر قدراتو وميولو، وتكشف عف طاقاتو الكامنة وتستثمرىا

 . (345ص ـ،2011 شريخ، أبو)إنيا تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف 

الذؼ ييدؼ إلى تبسيط التفكير،  الحديث التفكير تعميـ برامج في استجد ما أحدث مف ولعل
 فمف ،(De Bono) بونو دؼ العالـ بوضعيا قاـ التي الست القبعات استراتيجية وزيادة فاعميتو

مف ناقد إلى إيجابي إلى  تفكيره نمط بتغيير أو باالنتقاؿ لمطالب االستراتيجية تسمحيا خالل
 في الطالب يستخدميا وسيمة عف عبارة بألوانيا المختمفة الست فالقبعات ،إبداعي أو شمولي

 مصطفى) أو يكوف مسؤواًل، أو قائداً  حياتو عندما يحكـ بموضوعية، أو يفرح، أو يحزف،
 .(680ص ـ،2012 والقضاة،

القدرة  لممتعمـ وفرت ا ْلنيدريس؛ الت استراتيجيات أنجح مف الست التفكير قبعاتاستراتيجية  تعدو 
 وتحويل النقاط السمبية إلى نقاط إيجابية وتقييميا، اْلفكار توليد خالؿ مف عمى التفكير المقصود

 التفكير قبعاتفتغيير أنماط التفكير التي تقترحيا استراتيجية وتمكينو مف التفكير بشكل إبداعي، ،
 وف ناقًدا، أو مبدًعا أو مبتكًرافي التدريس تسمح لممتعمـ بأف يمعب أدواًرا مختمفة فقد يك الست

 (.4ص ـ،2012المدىوف، )

 ـ،2001 )بونو دؼ ،(251ص ـ،2011) شريخ أبو ،(3ص ـ،2012) شاميةوترػ كل مف:  
 عناصر جميع حيث إنيا تشمل التفكير، لتحسيف مفيدة الست القبعات استراتيجيةأف  (47ص

 جو توفير عمى تعمل كما التعقيد، مف تخموو  والوضوح بالسيولةالتي تتصف  اْلساسية، التفكير
 بة ستة أنماط لمتفكير، وىي قبعات افتراضيةوىي بمثا القبعات بيف اْلدوار بتبادؿ المتعة مف
 دافعية مف يزيد مما ،طريقة أخرػ ثـ ينتقل إلى  جعل اإلنساف يفكر بطريقة معينةليست حقيقية تو 
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المعمومات واْلفكار عف  المتعمـ يجمع البيضاء ففي القبعة، ولكل قبعة مدلوؿ لمتعمـ الطمبة
 القبعة وفي تجاىيا، المتعمـ مشاعره يظير الحمراء القبعة القضية المدروسة بشكل حيادؼ، وفي

المنطق، وفي  يمحصيا ويحمميا ويحذر مف نتائجيا باستعماؿ و الطالب اْلراء ينقدالسوداء 
، وفي يافي القوة نقاط يضاحية في القضية المطروحة وا  القبعة الصفراء يركز عمى النقاط اإليجاب

القبعة الزرقاء ْلفكار، ويبحث عف بدائل، أما القبعة الخضراء ينزع إلى اإلبداع ويحاوؿ تطوير ا
لتي توجو طريقة تفكير كل القبعات اْلخرػ وتمخص ما قامت بو مف خالؿ التركيز عمى فيي ا
 الموضوع، وتوجيو الحوار والنقاش.  محور

 وأوصتوانطالقًا مف أىمية القبعات الست فقد تناولتيا العديد مف الدراسات في المواد المختمفة 
وتوظيفيا باعتبارىا استراتيجية تدريس فاعمة تنمي ميارات التفكير ومف ىذه  ابي باالىتماـ

(، وعبد الحميد والبسطامي ـ2014(، والسرسي )ـ2014(، والسحت )ـ2015الدراسات: عبابنة )
(، وأبو شريخ ـ2012(، والمدىوف )ـ2012(، وشامية )ـ2012(، ومصطفى والقضاة )ـ2012)
 (. ـ2011)

 مشكمة الدراسة:
خالؿ عمل الباحثة مختصًا تربويًا في دائرة التربية والتعميـ التابعة لوكالة الغوث الدولية،  مف

لمصف التاسع  اإلسالميةواالطالع عمى تحميل نتائج االختبار التحصيمي النيائي لمادة التربية 
ـ، تبيف وجود انخفاض في 2015/2016اْلساسي لمفصل الدراسي اْلوؿ مف العاـ الدراسي 

ويات الطمبة في اْلسئمة التي تحتاج إلى شرح وتفسير وتوضيح، وىذا ينبئ بوجود مشكمة في مست
ليذا الصف تبيف أف الطمبة  اإلسالميةالفيـ، وبعد استطالع آراء مجموعة مف معممي التربية 

يمجؤوف إلى حفع المعمومات واستظيارىا كمسممات دوف الحاجة إلى إعماؿ العقل أو التفكير بيا 
حاكمتيا؛ مما دفع الباحثة لمتفكير في البحث عف سبل وطرائق واستراتيجيات لتنمية ميارات أو م

التفكير والفيـ والبحث والنقد إلى الحد اْلقصى الممكف لدػ الطمبة فكانت مشكمة الدراسة التي 
 تمثمت في السؤاؿ البحثي الرئيس التالي:

 التاسع الصف طالبات لدػ العميق الفيـ ميارات تنمية في الست القبعات ةاستراتيجي فاعمية ما
 نحوىا؟ اتجاىاتيفو  اإلسالمية التربية مادة في اْلساسي
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 :ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس اْلسئمة الفرعية التالية
 التربية مادة في اْلساسي التاسع الصف طالبات لدػ تنميتيا المراد العميق الفيـ ميارات ما .1

 ؟اإلسالمية
 العميق الفيـ ميارات تنمية في توظيفيا المراد الست القبعات ستراتيجيةالاإلطار العاـ  ما .2

 ؟اإلسالمية التربية مادة في اْلساسي التاسع الصف طالبات لدػ
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بيف إحصائية داللة توجد فروؽ ذات ىل .3

 الفيـ ميارات الختبار البعدؼ التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط
 ؟اإلسالمية التربية مادة في العميق

 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ  توجد ىل .4
 نحو االتجاهلمقياس  البعدؼ التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط

 ؟اإلسالميةمادة التربية 
 طالبات اتجاهفي و  ،العميق الفيـ ميارات تنمية في الست القبعات استراتيجية فاعمية ما .5

 اإلسالمية؟ التربية مادة نحو التاسع الصف
 

 : الدراسة فروض
طالبات  درجات متوسط بيف (α ≥ 0.05) مستوػ  عند حصائيةإ داللة ذات فروؽ  توجد ال .1

لتطبيق البعدؼ ا في الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط التجريبية المجموعة
  ؟اإلسالمية التربية مادة في العميق الفيـ مياراتالختبار 

 طالبات درجات متوسط بيف (α ≥ 0.05) مستوػ  عند احصائية داللة ذات فروؽ  توجد ال .2
 البعدؼ التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط التجريبية المجموعة
  .اإلسالمية التربية مادة نحو االتجاهلمقياس 

 طالبات اتجاه ومقياس العميق الفيـ ميارات اختبار في الست القبعات استراتيجية تتصف ال .3
 .يةبالفاعم التاسع الصف

 

 أىداؼ الدراسة : 
 :الدراسة لتحقيق اْلىداؼ التالية تسعى

 .اْلساسي تاسعالصف الطالبات لدػ  الالـز تنميتيا العميق الفيـ مياراتتحديد  .1
لدػ  العميق الفيـ مياراتفي تنمية  الست القبعات استراتيجيةكيفية توظيف التعرؼ إلى  .2

 اْلساسي. التاسعالصف  طالبات
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 تنمية الكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في .3
 .إلسالميةافي مادة التربية  اْلساسي تاسعالصف ال طالباتلدػ  العميق الفيـ ميارات

مقياس في  والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات متوسطي بيف الفروؽ  داللة عف الكشف .4
 .اإلسالمية التربية مادة في اْلساسي التاسع الصف طالبات لدػ االتجاه

  الدراسة:أىمية 
تنمية  تناولت التي -في حدود عمـ الباحثة –الدراسة اْلولى تكتسب الدراسة أىميتيا كونيا 

ومف  باستخداـ استراتيجية القبعات الست، اإلسالميةفي مادة التربية  العميق الفيـميارات 
 :أف تؤدؼ نتائجيا إلى توقعالم
 .اإلسالميةفي مادة التربية  اْلساسي تاسعالصف ال طالباتلدػ  العميق الفيـ ميارات تنمية .1
القبعات الست بحيث تسيـ في استراتيجية عمى توظيف  اإلسالميةالتربية تشجيع معممي  .2

 تنمية قدرات الطالبات في الفيـ العميق لممادة.
طرؽ مياراتيـ التدريسية مف خالؿ االىتماـ ب ، في تطويراإلسالميةالتربية مساعدة معممي  .3

 .التدريس الحديثةواستراتيجيات 
مف  ةالطرؽ التقميديطار إفي حث معممييـ عمى الخروج عف مساعدة المشرفيف التربوييف  .4

 .اإلسالميةالتربية  تدريسيف استراتيجية القبعات الست في خالؿ توظ
 توفر الدراسة دلياًل اجرائيًا في التدريس باستخداـ استراتيجية القبعات الست. .5
 جديدة ذات عالقة بنتائج الدراسة. بحثية مساعدة باحثيف آخريف في فتح آفاؽ .6

 

 حدود الدراسة: 
 يمي: تقتصر الدراسة الحالية عمى ما

 فيالقرارة اإلعدادية المشتركة لالجئيف التابعة لوكالة الغوث الدولية :  مدرسة الحد المكاني .1
 .التعميمية يونس خاف منطقة

 ـ2017-2016مف العاـ الدراسي  اْلوؿ: الفصل الحد الزماني .2
 اإلسالميةالرابعة " السيرة النبوية الشريفة " مف كتاب التربية : الوحدة د الموضوعيالح .3

 .لمصف التاسع اْلساسي
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 :اإلجرائية الدراسة مصطمحات 

  :الفاعمية .1
الفيـ  ميارات تنميةبفيما يتعمق إيجابية عمى تحقيق نتائج استراتيجية القبعات الست قدرة ىي 

 .في مادة التربية اإلسالمية )وحدة السيرة النبوية( طالبات الصف التاسع اْلساسيلدػ العميق 
 القبعات الست .2

تفّعل ستة أنماط مف التفكير يطمق عمييا  التفكير، تعميـل استراتيجية  تعرفيا الباحثة إجرائيًا: بأنيا
 الذؼ الموقف حسب آخر أسموب إلى معيف أسموب مف بتفكيره الفرد ينتقل بحيثالقبعات 
تعبر  ء التيلتفكير الحيادؼ ، والقبعة الصفرا) القبعة البيضاء التي تعبر عف  اوىي لو  يتعرض

الخضراء التي تعبر عف والقبعة  والقبعة الحمراء التي تعبر عف المشاعر، ،عف التفكير اإليجابي
الزرقاء تعبر عف التفكير بداعي ، والقبعة السوداء تعبر عف التفكير السمبي ، والقبعة التفكير اإل
 .(الشمولي

 

 الفيـ العميق: .3
في  والالحقةوالربط بيف المعمومات السابقة تأمل قدرة المتعمـ عمى ال بأنو وتعرفو الباحثة إجرائيًا: 

التنبؤ والطالقة معتمدًا عمى ميارات متعددة كالتفسير و في مادة التربية اإلسالمية إطار منطقي 
 وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المتعمـ في االختبار المعد لذلؾ.واتخاذ القرار، ، الفكرية

 

 : األساسي تاسعلصف الا .4
 طالباتمف مراحل التعميـ العاـ الفمسطيني ويتراوح عمر  العميا ىو أحد صفوؼ المرحمة اْلساسية

ف مف عمرى تاسعةعمى مقاعد الدراسة في السنة ال ويجمسف ،ةسن 15-14ىذا الصف مف 
 الدراسي في مدارس محافظة خاف يونس.

 

 اإلسػالميةمػادة التربيػة اْلساسي نحػو  تاسعالصف ال الباتمحصمة استجابات ط ىو االتجاه: .5
فػػػي المقيػػػاس المعػػػد  حصػػػل عمييػػػاتبػػػالقبوؿ أو الحيػػػاد أو الػػػرفض، ويعبػػػر عنػػػو بالدرجػػػة التػػػي 

راسة. هيذلخصيصًا   الدِّ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

، بينما القبعات الستيف، تناوؿ المحور اْلوؿ يتضمف اإلطار النظرؼ محوريف رئيس
 الفيـ العميق.تناوؿ المحور الثاني 

 
 :ىذا المحور، ويتضمف Six Thinking Hats) استراتيجية القبعات الست ): المحور األوؿ

      

وىب هللا سبحانو وتعالى العقل لإلنساف ليتميز بو عف غيره مف الكائنات، ويكوف لو بمثابة      
اْلخرة فيو أعظـ منحة عمى و المصباح الذؼ ييتدؼ بنوره ليصل إلى طريق النجاة في الدنيا 

ِفي ِإفَّ ": اإلطالؽ،  كما يعد التفكير عبادة يتقرب بيا العبد إلى خالقو بدليل قولو جل في عاله
َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلِؼ المَّْيِل َوالنََّياِر َْلَيات  ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب ) ( الَِّذيَف َيْذُكُروَف ّللاََّ 190َخْمِق السَّ

َماَواِت َواْْلَْرِض َربََّنا َما َخَمْقَت  ُروَف ِفي َخْمِق السَّ ـْ َوَيَتَفكَّ َىَذا َباِطاًل ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَمى ُجُنوِبِي
ف في ىذه اْلية أنو خمق اإلنساف ، فاهلل عز وجل بيّ [190 :آؿ عمراف] "اَنَؾ َفِقَنا َعَذاَب النَّارُسْبحَ 

 ليتفكر ويتدبر ويستنبط منيج حياتو، ويتعرؼ إلى سر وجوده فالعقل أغمى ما يممؾ اإلنساف. 
يستطيع اإلنساف أف يخطو فال ىو أرقى أنواع السموؾ البشرؼ، بل التفكير سموؾ راؽ، ف     

وعمى محاكمة اْلشياء والوصوؿ إلى القرار  ،عمى التخطيط الجيد ؛ فيو يساعدخطوة بدونو
 ( 7ص، ـ2011، وأبو شعيرة حل المشكالت. )غبارؼ و يتـ االكتشاؼ واالبتكار الحكيـ، وبالتفكير 

الحضارؼ الكبير لإلنساف في  بسبب التقدـ ؛حظي التفكير والمفكريف باىتماـ كبير ليذا     
، وىذا ما جعل الحياتية وتحديات المستقبل ومشكالتمواجية لاْلداة الرئيسة  وْلنو ؛العصر الحديث

التعميمية  راحللدػ الممياراتو  ةالتفكير وتنميب ييتموف اىتماما كبيراً القائميف عمى التربية والتعميـ 
 (.  3ص  ،ـ2006)الخزندار وآخروف، .المختمفة

 

 تعريف التفكير: .1
 مشتق مف مادة )فكر( وىو إعماؿ العقل في الشيء، والتفكر اسـ التفكير"التفكير في المغة      

لموصوؿ إلى  "إعماؿ العقل في المعمـو ( والتفكير307ص ،ـ1990وىو التأمل )ابف منظور،
)المعجـ الوسيط،  "وصل إلى حلأعمل عقمو فييا ليت ، أؼمعرفة مجيوؿ" ويقولوف فكر في مشكمة

 (. 698ص ،ـ1972
 ومف أىميا: كثيرة ومتعددةالتفكير في االصطالح  اتأما تعريف 
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ىو إعادة تنظيـ ما نعرفو في أنماط جديدة لـ تكف موجودة مف قبل، وىو العممية "التفكير:      
عمى  مل ىذه العمميةتالتي ينظـ العقل بيا خبراتو بطريقة جديدة لحل مشكمة معينة بحيث تش

دراؾ العالقة بيف السبب والنتيجة . )الخزندار والبنا "إدراؾ العالقة بيف المقدمات والنتائج، وا 
 (.9، صـ2006والربعي 
أنو سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ "( 43ص ،ـ2002جرواف ) عّرفوو      

وىو عممية ، حواس الخمسق واحدة أو أكثر مف العندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طري
آخر، بحث عف معنى في الموقف أو الخبرة، وقد يكوف ىذا المعنى ظاىرا حينا وغامضا حينا 

 ."معاف نظر في الموقف أو الخبرةا  ويتطمب التوصل إليو تأمال و 
عبارة عف مفيوـ معقد يتألف مف ثالثة " فيعرفو عمى أنو:( 40ص ،ـ2003سعادة ) أما     

العمميات المعرفية المعقدة وعمى رأسيا حل المشكالت، واْلقل تعقيدا كالفيـ عناصر في 
والتطبيق، باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوػ المادة أو الموضوع مع توفر االستعدادات 

 ."والعوامل الشخصية مختمفة وال سيما االتجاىات والميوؿ
أداء منظـ أو غير  وأنب( 159ص ،ـ2011) قطامي، وحمدؼ، وأبوطالبصبحي و  يعرفوو      

منظـ يقوـ بو الدماغ وفق آلية عمل )بيو كيميائية( محددة بيدؼ التوصل إلى نتيجة ما، وتكوف 
والتفكير ليس مرىونا بمرحمة عمرية أو مينة  ،الفروقات في التفكير بيف البشر كمية وليست نوعية

 نمو اإلنساف.وىو عممية متجددة أبدا ومتطورة باستمرار، وتنمو مع ، محددة 
       
 وتستخمص الباحثة مما سبق أف التفكير عبارة عف عممية معرفية ديناميكية ىادفة تقـو عمى    

 رتيب ما يعرفو الطالب مف أفكار ومفاىيـ إعادة ت سمسمة مف النشاطات العقمية التي تعمل عمى
 المناسبة القرارات اتخاذفيـ الواقع وحل مشكالتو و  فييوظفيا  مستحدثة شكاؿفي أوتصورات 

 .إلى نتائج جديدةبيدؼ التوصل 
 

 أىمية تعميـ التفكير: .2
يوظفوف  في المدارس المف القرف الماضي تبيف أف الطمبة اْلمريكييف في السنوات اْلخيرة      

 الكميات ومجمس لمواليات التربوية كالمجنةميارات التفكير كما ينبغي مما دفع منظمات بارزة 
" أمة في خطر" و"التفوؽ في تدعو إلى تعميـ التفكير، كما أشارت بعض التقارير مثل تقرير

 ؛التربية اْلمريكية عيوب ىا مف أىـالضعف في عمميات التفكير العميا باعتبار  أماكفإلى  التعميـ"
ع موضو ب تتعمقكاممة  أعداد إلصدار واسعة االنتشار كمجمة القيادة التربويةمما جعل مجالت 

 (13صـ، 1996،، وبراندت، وسوىيوز، وجونز، برسيسف، ورانكف، سوىرزانور ا)م رتعميـ التفكي
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ـ 2006) البنا، والربعيو  ،الخزندارولقد حدد العديد مف التربوييف أىمية تعميـ التفكير مثل:      
ص  ،ـ2003( و سعادة )39-38ص ص  ،ـ2012( و العفوف وعبد الصاحب )15 ص، 
 ( في اْلتي :77
 .في العممية التعميمية التعممية التالميذ في اإللماـ بمختمف أنماط التعمـ ومراعاة ذلؾ ةمساعد" .1
 زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدػ المعمميف. .2
 جعل عممية التدريس تتسـ باإلثارة والمشاركة والتعاوف بينيـ وبيف الطمبة. .3
الدراسية؛ ْلف الطمبة يستمتعوف باْلنشطة التخفيف مف التركيز عمى عممية اإللقاء لممادة  .4

مية المختمفة التي يستطيعوف عف طريقيا اكتساب المعارؼ والميارات واالتجاىات يالتعم
 المرغوب فييا.

 التعميمي.داءىـ أرفع معنويات المعمميف وثقتيـ بأنفسيـ، مما ينعكس إيجابيا عمى  .5
 وجيات نظر اْلخريف. مساعدة التالميذ في النظر إلى القضايا المختمفة مف .6
 .بدقة ووضوحتقييـ آراء اْلخريف في مواقف كثيرة والحكـ عمييا  .7
 احتراـ وجيات نظر اْلخريف وآرائيـ وأفكارىـ. .8
 رىـ.اة بيف آراء الناس وأفكدالتحقق مف االختالفات المتعد .9

 ."تعزيز عممية التعمـ واالستمتاع بيا .10
  ،ـ2003التفكير كما ورد في سعادة ) لتعميـونظرا ليذه اْلىمية ظيرت برامج عديدة      
 :( منيا89ص  ،ـ20016الخزندار وآخروف )، و (90ص

 .الكورت لدؼ بونو لتعميـ التفكير برنامج -1
 ( لتعميـ التفكير.Master thinkerبرنامج المفكر المبدع ) -2
 برنامج العمميات المعرفية. -3
 برنامج العمميات فوؽ المعرفية. -4
 ة والرمزية.برنامج المعالجة المغوي -5
 برنامج التعمـ باالكتشاؼ. -6
 برنامج تعميـ التفكير المنيجي. -7
 برنامج القبعات الست لتعميـ التفكير. -8
وما أىميتيا ومبررات استخداميا  ،دالالت ألوانياما ىي القبعات الست و ماىية ىي فما      
 ؟ضيا وخصائصيا وأنماط التفكير بياوأغرا
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 ماىية القبعات الست: .3
( طبيب بريطاني مف Edward De Bonoدؼ بونو ) إدوارديشير اْلدب التربوؼ إلى أف      

أصل مالطي، ومف رواد التفكير والتفكير اإلبداعي عمى وجو الخصوص، ساعدتو خمفيتو الطبية 
منيا استراتيجية  "فابتكر عدة استراتيجيات لمتفكير ،عمى التعمق في أبحاث الدماغ والتفكر

( حيث قسـ التفكير إلى ستة أنماط، يمثل كل نمط قبعة، Six Thinking Hatsالقبعات الست )
نما ترمز لطريقة تفكير معينة  توائـ مع لوف القبعة توالقبعة ىنا ال يقصد بيا المعنى الحرفي ليا وا 

 (. 72ص ،ـ2014. )العكة، "خصائصياوداللة 
تفكير والسماح لممفكر بتغيير نمط ولقد قاـ دؼ بونو بتطوير ىذا البرنامج بيدؼ تبسيط ال"     

تفكيره، عف طريق نقل تخصصو مف جراحة المخ إلى الفمسفة، فالعدو اْلكبر لمتفكير ىو التعقيد، 
قناعا، ولكي  ْلنو يؤدؼ إلى اإلرباؾ، فعندما يكوف التفكير واضحا وبسيطا يصبح أكثر فاعمية وا 

لى تفعيل التفكير، ويمكف أف يتـ ىذا عف نا فإننا بحاجة إئسنى لنا استغالؿ كل مواىبنا وذكايت
 (.273ص  ،ـ2013. )القواسمة وأبو غزلة، "الستطريق القبعات 

يوصل الذؼ ومف الممكف أف تعطي ىذه االستراتيجية اإلنساف قدرًا كبيرًا مف التوافق الفكرؼ      
مف خالؿ تنسيق اْلفكار تساعده في تحويل المواقف  أنيا كما ، الطالب إلى التفوؽ والنجاح

 .مبدعةمتجددة فييا إبداع وابتكار إلى مواقف الروتينية 
نما قبعاتالقبعات الست ليست قبعاو       توفر الفرصة لمطالب  يفي افتراضية، ت حقيقية وا 

يتحوؿ  فكأ ...لمتفكير بشكل معيف وسرعاف ما تطمب منو التحويل إلى  شكل آخر مف التفكير
ترمز إلى القبعة الخضراء والتي مف القبعة البيضاء التي تعني بجمع المعمومات فقط إلى مثال 

 (.555ص ،ـ2011اإلبداع. )سميماف، 
 

 :بب تسمية القبعات )لماذا قبعات؟(س .4
ورد في عبيدات وأبو  دؼ بونو أف اختيار القبعات تـ عمى اْلساس التالي، كماإدوارد يرػ       

  :(130ص ،ـ2007السميد)
التفكير أف القبعات ىي اْلقرب إلى الرأس، والرأس يحوؼ الدماغ الذؼ يقوـ بوظيفة " .1

 .فمذلؾ ىي اْلقرب لمتفكير
إننا ال نمبس دائما قبعة معينة، ونبقييا فترة طويمة،  فالقبعة التي نمبسيا سرعاف ما نتخمى  .2

ف سرعاف ما س قبعة مناسبة لمالبس معينة، ولكفقد نمبعنيا بسبب تغيير الظروؼ، 
نتخمى عنيا إذا غيرنا مالبسنا، وىكذا اْلفكار، فقد نعجب بفكرة معينة في وقت معيف، 
ونتخمى عنيا في وقت الحق، وكما أف القبعة ال يجوز أف تبقى فترة طويمة عمى الرأس 

 فإف الفكرة ال يجب أف تعيش طويال لدينا.
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تي نمبسيا فترة طويمة، يمكف أف تتسخ وتفقد أناقتيا وكذلؾ الفكرة فإذا بقيت إف القبعة ال .3
 فترة طويمة في رأسنا فإنيا قد تفسد وتصبح قديمة وال جدوػ منيا.

إف القبعة رمز لمدور الذؼ يمارسو الشخص، فرجل اْلمف يمبس قبعة مميزة، والقاضي  .4
 يمبس قبعة خاصة وىكذا... فالقبعة ترمز إلى الدور.

يغير أسموب تفكيره حسب الوضع  فيوإلى ألواف مختمفة مف التفكير، يحتاج اإلنساف  .5
كالعب الجولف الذؼ يستخدـ عدة مضارب فيناؾ مضرب  المستجد أمامو، فيو تماماَ 

مالئـ لضربة البداية، ومضرب آخر لمضربة الخفيفة، وثالث لمضربة السفمية وىكذا... 
 .   ا"ا واحدً يستطيع المعب مستخدما مضرب ال إنو
 

 مفيـو القبعات الست:. 5
ىي تقسيـ التفكير إلى ستة أنماط واعتبار كل نمط قبعة يمبسيا اإلنساف أو يخمعيا حسب "     

لوف مخصص لكل قبعة لنستطيع  إدواردطريقة تفكيره في تمؾ المحظة ولتسييل اْلمر لقد أعطى 
 (.273ص  ،ـ2013. )القواسمة وأبو غزلة، "يولةبس نوع التفكير زيتمي

عمى أنيا تقسيـ التفكير إلى ستة أنماط، واعتبار كل "( 555ص  ،ـ2011ويعرفيا سميماف )     
 ."نمط كقبعة يمبسيا اإلنساف أو يخمعيا حسب طريقة تفكيره في تمؾ المحظة

عمى أنيا طريقة تعطينا الفرصة لنوجو الشخص إلي أف "( 279ص ،ـ2011ويعرفيا رياف )     
، وترؾ الطريقة اْلولى المعتادة لديبطريقة معينة، ثـ نطمب منو التحوؿ إلى طريقة أخرػ، فييفكر 

 ."وينسجـ مع الطريقة الجديدة
جراءات  يتـاستراتيجية تعميمية أنيا "( 19ص ،ـ2012وترػ السمؾ )      توظيفيا عمى أسس وا 

تفكير المختمفة، وتقسميا عممية مخططة ومرتبة، تستخدميا المعممة في الصف لتنظيـ أنماط ال
 ."إلى ستة أنواع مف التفكير، بناء عمى طبيعة الموقف التعميمي وتستخدـ بشكل فردؼ وجمعي

أنيا مجموعة مف اإلجراءات والخطوات المرتبة والمخططة "( 75ص، ـ2014ويرػ العكة )     
ممارسة ست أنواع رئيسة التي يتبعيا المعمـ مع الطالب لتنظيـ وتوجيو تفكيرىـ وتدريبيـ عمى 

لمتفكير مف خالؿ ارتداء ست قبعات لكل منيا وظائف محددة ولوف مميز يرمز ْلحد أنواع 
 ."التفكير

أنيا برنامج تفكيرؼ منظـ يقوـ عمى مجموعة مف الخطوات "( 14ص ،ـ2012وترػ شامية )
 ."المتسمسمة والمتدرجة في التدريس مف خالؿ ممارسة ستة أنماط مف التفكير
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 القبعات الست:  استرتيجيةخصائص  .6
تميز بالخصائص تالقبعات الست  استراتيجية( أف 274ص  ،ـ2013ػ القواسمة وأبو غزلة )ير 

 التالية:
شجع التالميذ عمى ممارسة عمميات االستقصاء، وجمع المعمومات وعمميات التفكير ت -1

)القبعة  مف خالؿ النقدؼ التفكيركما تساعده عمى )القبعة الصفراء( مف خالؿ  اإليجابية
 )القبعة الحمراء(. ه مف خالؿمشاعر التعبير عف تساعده عمى السوداء( و 

تختمف باختالؼ ألواف القبعات  نشطة متنوعة تبدأ بالمعموماتأىذه االستراتيجية ـ تقد -2
 التي تتطمب استخداـ ألواف متنوعة مف التفكير.

 يمكف تقديـ برنامج القبعات الست بطريقتيف: -3
كوف عندما نستخدـ قبعة معينة في كل مرة في أثناء تاالستخداـ العرضي، و  طريقة -

 عممية التفكير.
طريقة االستخداـ المنظـ الذؼ يتـ فيو وضع ترتيب معيف متسمسل لمقبعات قبل البدء بعممية 
التفكير، ويكوف ىذا الترتيب بمثابة برنامج يوجو عممية التفكير مثل ) تخطيط أسرتؾ لعمل 

 .روع تجارؼ مش
 

القبعات الست مجموعة مف الخطوات واإلجراءات  أف استراتيجيةوتستقرغ الباحثة مما سبق      
مع طالب الصف التاسع  أثناء تدريسيـ  اإلسالميةالمنظمة والمخططة التي يتبعيا معمـ التربية 

لميارات الفيـ العميق لوحدة السيرة النبوية لتوجيو وتنظيـ تفكيرىـ وتدريبيـ عمى ممارسة ست 
أنواع رئيسة لمتفكير مف خالؿ ارتداء ست قبعات لكل منيا وظائف محددة ولوف مميز يرمز ْلحد 

اْلنشطة، وتشجيع عمميات االستقصاء ، وىي تتميز بخصائص عديدة منيا تنوع أنواع التفكير
 .والتفكير النقدؼ، والتعبير عف المشاعر

-  
-  
 ألواف القبعات الست ومدلوالتيا :   .7

 التي تتطمبيا وىي كالتالي قفاحسب طبيعة المو بألواف القبعات ختمف ت

 القبعة البيضاء:                                       أواًل: 
إف الموف اْلبيض يشير إلى الحياد والموضوعية والتجرد، فمف يمبس القبعة البيضاء عميو أف "

يكوف محايدا، موضوعيا، متجردا، بعيدا عف إصدار اْلحكاـ أو النقد ، وترتبط القبعة البيضاء 
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 ".ص فييابالمعمومات، ومف يمبس ىذه القبعة يبحث عف المعمومات ويكمل ما لديو مف نق
 (.130ص ،ـ2007وأبو السميد،)عبيدات 

 منو حقائق واْلرقاـ التي تطمبياالمعمومات واليعطيؾ  الحاسوبأف جياز  خيلوكمثاؿ عمى ذلؾ ت
أو آراء ْلنو محايد وال يستطيع التدخل،  شروحاتيطرح ال موضوعي وغير متحيز، و  الحاسوبف

عواطف ال عيدا عفب الحاسوبتفكير طريقة فعندما يرتدؼ المفكر قبعة التفكير البيضاء عميو تبني 
 واْلفكارمعمومات الى محددة لمحصوؿ عمدقيقة و أسئمة  وظفمشاعر، ويتوجب عميو أف يالو 

 (. 36ص  ،ـ2010، 1)قطامي الالزمة.
بشكل متوازف ال مبالغة فيو وتعني القبعة البيضاء أف يبدأ الفرد بطمب المعمومات والحقائق أوال، 

 (.279ص ،ـ2011)رياف،  ْلسئمة الموجية لممعمومات مفيدةف تكوف امركزة وأ والبد أف تكوف 
 

 األسئمة التي يثيرىا التفكير بالقبعة البيضاء: . أ
غبارؼ وأبو و ( 131ص ،2007عبيدات وأبو السميد)( و 89ص، ـ2010) 1يرػ كل مف قطامي

 المفكر بالقبعة البيضاء ىي: ىا( أف اْلسئمة التي يثير 100ص ،ـ2011شعيرة )
 ؟المعمومات المتوفرة لدؼَ ما " -1
 الحصوؿ عمييا؟ ريدما المعمومات التي ن -2
 ؟ياما المعمومات التي نحتاج -3
 كماليا؟است توجبمتوفرة أو الناقصة التي يالغير ومات ما المعم -4
 عمى المعمومات؟لمحصوؿ  طرحياالتي يجب أف أالمحددة ما اْلسئمة  -5

 

 خصائص تفكير الموف األبيض: . ب
 ( أف ىناؾ بعض الخصائص لمتفكير بالموف اْلبيض وىي :29 ص، ـ2010) 1بشير قطامي
 المحايدة. .1
 دوف لوف.ب .2
 ضرورؼ لكل اْللواف. .3
 ال شرط الستخدامو. .4
 معاناة لموصوؿ لمدقة. .5
 ميارة القراءة ضرورية. .6
 يحافع عمى تفكيره في كل اْلوقات، واْلماكف، والمناسبات. .7
 استعداد طبيعي لدػ اْلفراد. .8
 متأمل. .9
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 لديو الميارة.اإلتقاف لمف  .10
 ( أيضا أف خصائص شخصية المفكر اْلبيض ىي:27ص ، ـ2010) 1وأضاؼ قطامي

سمطوؼ وممقف أحيانا، و يعاني مف الجمود، و منضبط بما يقرأ، و ىادغ جدا، و موضوعي، أنو 
نجاز فردؼ، و تجنبي، و فردؼ ، و   رجل ثاف.و ا 

أصحاب  التي يجب أف يتسـ بيا( أف مف الخصائص 77ص، ـ2014وأضاؼ العكة )
 ة البيضاء ىي:عالقب
 عدـ تفسير المعمومات. -1
 االىتماـ باْلسئمة المحددة لمحصوؿ عمى الحقائق والمعمومات. -2
 فييا بموضوعية وواقعية.  التفكير -3

 

  القبعة الحمراء :                                               ثانًيا:
؛ فتفرض القبعة الحمراء عمى الطالب الذؼ يرتدييا  والمشاعرأحمر اْللواف العواطف يعكس "     

 دوف مطالبتو بتبرير أسباب ىذه العواطف أو المشاعر. مشاعرهعواطفو و  عفالتعبير 
التعبير عف مشاعره بعد  خمعيافترة طويمة، ويجب  يرتدييا الطالبوالقبعة الحمراء يجب أف ال 

)عبيدات وأبو السميد: الذؼ تستغرقو.  التي ال ينصح باإلسياب أو اإلسراؼ فييا وفي الوقت
 (.131ص ،ـ2007
رجاؿ  كبار وتعتمد القبعة الحمراء أيضا عمى التخمينات وأساليب الحدس، حيث أشار"     
 "%70بنسبة تصل إلى إلى اعتمادىـ عمى التخميف والحدس في كثير مف قراراتيـ عماؿ اْل

 (.95ص، ـ2006، وآخروف )الخزندار 
ويمكف تمخيصيا والقبعة الحمراء خاصة بمشاعر ووجداف وعواطف وميوؿ وتوقعات المفكر،      

ـ بيا؟" )غبارؼ وأبو القيا بالسؤاؿ التالي " بماذا أشعر تجاه موضوع الميمة العممية التي عميَ 
 (.99ص،ـ2011شعيرة، 
 (45ص ،ـ2010) 2ما ورد في قطامينوعيف مف الشعور كعمى القبعة الحمراء  شتملوت     
 .الشؾو مثل الخوؼ والكره  المألوفة لديناالعواطف " -1
 ،والحس الداخمي ،مثل الحسد وأحاسيسو  المفكر اْلحكاـ المعقدة في مشاعرتتدخل   -2

 ."غير مرئية مف اْلحاسيسأخرػ والذوؽ واإلحساس، وتذوؽ الجماؿ، وأنواع 
 

 ما تركز عميو القبعة الحمراء:                               . أ
 :بالتالي و القبعة الحمراءيتركز عم ىـ ماأ ( 275ص ،ـ2012القواسمة وأبو غزلة )مخص ي

 .إعطاء فرصة لممفكر لكي يعبر عف مشاعره وأحاسيسو  
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  عف مشاعره الحاضرة فقط التعبيرتمكيف المفكر مف. 
 يساعد في اتخاذ القرارات يعتبر التفكير بالقبعة الحمراء جزءا أصيال 
 أف يعيد ارتداء القبعة الحمراء بعد اتخاذ القرار مف الممكف لممفكر 

 دور مرتدي القبعة الحمراء:  . ب
 ( أف مف أدوار مرتدؼ القبعة الحمراء:177ص ،ـ2014ويرػ السحت )

 "السرور والثقة والعضب والشؾ والغيرة  :واْلحاسيس مثلوالعواطف ظيار المشاعر إ
 والخوؼ والكره وغيرىا.

 معموماتدوف الالمشاعر فقط لتركيز عمى ا. 
 .رفض الحقائق واْلراء دوف مبرر عقمي بل عمى أساس المشاعر واْلحاسيس 
 تميز دائما بالتحيز أو التخمينات المائمة إلى الجانب اإلنساني غير العقالني.ال 
 مف استعماليا في جمسات العمل التقميل". 

 
ما تكوف أوؿ القبعات ويجدر التنويو إلى أف القبعة البيضاء ىي أساس القبعات، وغالًبا 

طرًحا ْلنيا تتعمق بجمع المعمومات، أما القبعة الحمراء فيي قبعة المشاعر واالنفعاالت، 
 وىي تساعد في اتخاذ القرارات.

 

 القبعة الخضراء:                                             ثالًثا: 
الطاقة قبعة  اءوالحيوية، فالقبعة الخضر يعكس الموف اْلخضر الخصوبة والنماء والطاقة "     

جديدة، تدفعو لمبحث عف أفكار وبدائل و  إبداعية ، مقترحاتعل المفكر يقدـ لحياة، وىي التي تجاو 
ـ، 2007. )عبيدات وأبو السميد، "ينياتطويرىا وتحسو اْلفكار  إلى تعديل هوىي التي تقود

 ( 133ص
الموف اْلخضر يعني النبات الذؼ ينمو ف التجديد والتغيير،حيث ويدور التفكير ىنا حوؿ اإلبداع "

ويتجدد ويتكاثر لمخروج مف اْلوضاع واْلفكار القديمة إلى اْلوضاع واْلفكار الجديدة، مما قد 
شحوف بالسمبيات مفي الوضع القديـ ال امخاطر عديدة إذا ما استمرو  إلىيدفع الفرد أو اْلفراد 

 (.95ص  ـ،2003 )سعادة. "والمشكالت الكبيرة والعيوب
واالقتراحات والتوقعات  نتاج اْلفكار المختمفة،إكير اإلبداعي وتشمل ىذه القبعة "وىي خاصة بالتف

 في ذلؾ :" ما الطرؽ الممكنة لجعل اْلفكار تتحقق؟"، " ما التي تستخدـ اْلسئمة ومف  الجديدة
 (.100ص  ـ،2011شعيرة،". )غبارؼ وأبو ؟الطرؽ اْلخرػ التي قد تساعد في حل مشكمة
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 تطمبات تفكير القبعة الخضراء:م . أ
( أنو حتى ينجح الفرد في ممارسة تفكير القبعة الخضراء 57ص ـ،2010) 3ورد في قطامي

 فإنو:
 يحتاج إلى طموح. -1
 يحتاج إلى ميارة إلظيار موىبتو. -2
 يحتاج ْلف يفكر تفكيرا عكسيا في القضايا التي يفكر فييا. -3
 المنطقي والصحيح.أف يبتعد عف البحث  -4
 ما تركز عميو القبعة الخضراء: . ب

 ( أف ما تركز عمو القبعة الحمراء :276صـ، 2012يرػ القواسمة وأبو غزلة )
 .بذؿ جيد إبداعي 
 .زالة اْلخطاء  تعديل اْلفكار وا 
 .استكشاؼ بدائل مختمفة لتنفيذ اْلفعاؿ واْلعماؿ 
 .تشجيع التفكير اإلبداعي 
 األخضر:خصائص تفكير الموف ج. 

( أف ىناؾ عدة خصائص لمتفكير بالموف اْلخضر 23-22ص صـ، 2010) 3يرػ قطامي
 والمفكر بالموف اْلخضر ومف ىذه الخصائص:

 أوال: ما يتعمق بتفكير الموف اْلخضر:
 الحرية واالنفتاح والتفاؤؿ." -1
 .حيوية الحياة -2
 .نمو وازدىار وحركة  -3
 .عبر الريح والضوء إلى آخرمتنقل مف مكاف  -4
 يتجاوز لموصوؿ لممستقبل. -5
 لمترتيب اإلجبارؼ. خالفم -6
 .لألعمىلألسف و تحرؾ  م -7
 ."ضافيإانطالقي  -8

استبصارؼ،  ،، االختراؽ، النشط، الحر المنطمق"المرونة المفكر اْلخضر: ومف أىـ خصائص
 متجاوز الزماف والمكاف، مغير لممفاىيـ، يتجاوز الخمفيات، سريع الحركة".

 دور مرتدي القبعة الخضراء: د. 
 :أنو ( أف مف أدوار مرتدؼ القبعة الخضراء177صـ، 2014ويرػ السحت )

  اْلفكار. كل جديد مف عمىيحرص 
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 ويستعد لممارسة كل جديد. عف البدائلدائمًا بحث ي  
 ماذا لو ..؟"  التفكير الجانبي أو اإلبداع ووسائمو مثلأدوات  يستعمل"." 
 الجديدةالغريبة و تطوير اْلفكار  حاوؿي. 
 لتحمل المخاطر واكتشاؼ الجديد. مستعد 
استعماؿ القبعة السوداء ثـ الصفراء يفضل أف يتبعيا استعماؿ ىذه القبعة  كما يرػ أنو بعد     
 هقبل اختيار المفكر رتدييا يأف ، كما يفضل إيجابيات اْلفكار الجديدة وسمبياتيا عرؼيتحتى 

، وعمى المعمـ أف يطور مف ارتدائيا جديدة أفكارديو بدائل و د لتجد ومبدائل المطروحة لعمل
 ليساعدىـ عمى تطوير أفكارىـ.؛ لطالبو

 
وتمحع الباحثة أف القبعة الخضراء ىي قبعة اإلبداع يبحث فييا المتعمـ عف اْلفكار الجديدة    

 ويطورىا، ويكتشف االخطاء ويعمل عمى إزاتيا.
                                              القبعة السوداء:رابًعا: 

 ْلنويعكس التحفع والنقد والمساءلة والتحذير، فالقاضي يمبس مالبس سوداء  اْلسود الموف "     
، ْلىميتيا الكبيرةمف أكثر القبعات استخداما القبعة السوداء و ، والحكـ  يتمتع بالجدية والقوة

 والمصمحوف غالبا يرتدوف قبعة سوداء ويصدروف أحكاما لكي شرطةوال أولياء اْلمورفالمعمموف و 
ـ، 2007بيدات وأبو السميد، . )ع"مف المخاطر ويحموننااْلخطاء  ويحذرونا مف الوقوع في

 (.132ص
 وأسبابلو ومع ذلؾ فإف النظرة النقدية التشاؤمية لألمور التفكير بالقبعة السوداء "يعالج      

مد عمى الحقائق والمعمومات، ويرػ كثيروف أف استخداـ القبعة السوداء تعتالتي مقنعة المبررة و ال
أفكارىـ وتقبميا  يعمل عمى التخفيف مف ميل الناس لمنقد، ْلنيا تتيح لصاحبيا الحرية في طرح
ـ، 2003)سعادة، مف اْلخريف وىذا يدفعيـ إلى المطالبة بالتخفيف مف حدة النقد المستمر".

 (.94ص
في  معالجتياالنظر جيدا إلى نقاط الضعف لمعمل عمى  التفكير بالقبعة السوداء"ويركز      

وال يتـ ذلؾ إال بنقدىا والتعميق عمييا  ،يا وطرؽ عالجيا، وذلؾ بمعرفة أسبابالجديدةالمواقف 
المعايير: " ىل ىذه وضع مف اْلسئمة التي توالحكـ عمييا في ضوء معايير خاصة ، وتقويميا 

أيف يكمف ة أؼ دائمة الحدوث في المواقف التعميمية ؟"، " يحقيقتي توصمنا غمييا النقاط الضعف 
النقاط؟". ىذه  معالجةنقاط عمى التعمـ؟"، "كيف يمكف ىذه ال؟"، "ما تأثير الخطأ في ىذه النقاط
 (.100صـ، 2011)غبارؼ وأبوشعيرة،
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 ما تركز عميو القبعة السوداء: . أ
 ( أف أىـ ما تركز عميو القبعة السوداء ىو:276ص  ـ،2013يرػ القواسمة وأبو غزلة )

  مناسب )الخبرات، الحقائق، القيـ، ...(الغير التفكير 
 .اْلخطاء في تصميـ ما 
 .المشكالت اْلساسية 
 المنطق. أخطاء 
 دور مرتدي القبعة السوداء:  . ب

 ( أف مف أدوار مرتدؼ القبعة السوداء:177صـ، 2014ويرػ السحت )
  وغير صحيحة(.ليا حالتاف )صحيحة 
 المنطق. توظيفتمحيصيا والحذر مف نتائجيا بتحميميا و  نقد اْلراء و 
 بعد النجاح والتركيز عمى احتماالت الفشل. الفاشمة خطواتالتشاـؤ في ال 
 بالمنطق توضيح أسباب عدـ النجاح. 
 يانقاط الضعف فيالجوانب السمبية ْلؼ فكرة و  توضيح. 
  والمشكالت والمعيقات.التجارب الفاشمة التركيز عمى 
 مع معرفة آليات معالجتيابنقاط الضعف  عمى مف يرتدييا االعتراؼ. 
  يجابياتاْلفكار  الصفراء لمتعرؼ عمى سمبياتالسوداء و استعماليا مع القبعة  .ياوا 
 مغامرة  غة في توقعات النجاح أو الدخوؿ فيارتداؤىا مف قبل المفكر يعني عدـ المبال

 بدوف حساب. 
 القبعة الصفراء:                                           خامًسا: 

أشعة الشمس والتفاؤؿ والوضوح إلى يرمز  ْلنواء، يعتبر تفكير القبعة الصفراء إيجابيا وبنّ "
الرغبة في جعل اْلشياء و التفاؤؿ، و القبعة الصفراء عمى التقييـ اإليجابي، فكير ويركز ت

وما  مف ناحية، سمسمة تتراوح بيف ما ىو منطقي وعممي عةالقببيذه تفكير التحدث، ويشمل 
 (. 31صـ، 2010 ،4ي. )قطام"ثانية ناحيةىو أحالـ وخياؿ وآماؿ مف 

أف وعمى المتعمـ ية دعميا ليعاد توظيفيا في مواقف جديدة، ، وكيفبنقاط القوةوىي خاصة "     
مكف أف بماذا ي ،؟يجابيةالنقاط اإلف نستفيد مف ىذه كيف يمكف أ يسأؿ نفسو اْلسئمة التالية:

. "؟جديدةقاط عمميا في المواقف النىذه ال طبيق؟ "، " كيف يمكف تيجابية تساعدنا ىذه النقاط اإل
 (101صـ، 2011)غبارؼ وأبو شعيرة، 

      



 
22 

ويتمخص مما سبق أف تفكير القبعة الصفراء عكس تفكير القبعة السوداء، والمبالغة في ىذا      
التفكير قد يقود إلى أحالـ اليقظة، فيو يجعل صاحبو يأمل في المستقبل بصورة مبررة،  النوع مف

 .ويبحث في الجوانب النافعة
 

 ما تركز عميو القبعة الصفراء: . أ
( أف ما تركز 98صـ، 2010) 4قطامي( و 277صـ، 2013كل مف القواسمة وأبو غزلة ) يرػ 

 عميو القبعة الصفراء:
 "والمرئية الجدوػ والفوائد الكامنة. 
 .الفوائد التي سنجنييا 
  ه الفكرةتطبيق ىذباإلمكاف ىل. 
 .ىل يمكف تعديل ىذه الفكرة حتى تصبح قابمة لمتنفيذ 
 ىل يمكننا تعديل النظاـ الحالي". 

 

 دور مرتدي القبعة الصفراء:  . ب
 ( أف مف أدوار مرتدؼ القبعة الصفراء:177ص ـ،2014ويرػ السحت )

 "والتجريبواإلقداـ  واإليجابية التفاؤؿ. 
 الفشل. تالنجاح وتقميل احتماال تالتركيز عمى احتماال 
  نقاط اإليجابية.العمى  التركيزمع نقاط القوة في الفكرة توضيح 
 تيويف المخاطر والمشاكل. 
 الفرص المتاحة والحرص عمى استغالليا.لتركيز عمى ا 
 .توقع النجاح والتشجيع عمى اإلقداـ 
 ظيارالمن توظيف   .المشاعر واْلحاسيسو، والتخفيف مف يجابي وتحسينالرأؼ اإل طق وا 
   اإلنتاجاإلنجاز و يسيطر عمى صاحبيا حب. 
  عند مناقشة أؼ موضوعمف الممكف أف يرتدييا المفكر قبل القبعة السوداء أو بعدىا" . 

ـ، 2007ورد في عبيدات وأبو السميد) ومف اْلسئمة التي يطرحيا أصحاب القبعة الصفراء كما
 ( :132ص

 ىذه الفكرة؟ المميزات التي تحوييا ما" -1
 ؟ىذه الفكرةإيجابيات ما  -2
 ؟ىذه الفكرة التي ستقود إلييا ما المنافع -3
 ؟المستفيد مف ىذه الفكرة مف  -4
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 ؟ىذه الفكرة"عمى فوائد سيتـ الحصوؿ كيف  -5
 

 القبعة الزرقاء:                                               سادًسا: 
العامة وسميت الزرقاء تفكير النظرة  وىوترمز ىذه القبعة إلى التفكير الشمولي الموجو، "

تشبييًا ليا بالشمس التي تغطي كل شيء ويقع تحتو كل شيء، وْلف ىذا الموف يوحي بالقوة 
 (.558ص ـ، 2011)سميماف، وفييا يتـ توجيو التفكير لموصوؿ إلى افضل النتائج".

الموجو الذؼ والمرشد و يكوف بمثابة الضابط الذؼ  التفكير في التفكير الزرقاءوتعني القبعة "     
ْلخر،  نمط تفكيرؼ وىو الذؼ يقرر االنتقاؿ مف  خرػ،يتحكـ في توجيو أنواع التفكير الخمسة اْل

 سوالتسمسل في ارتداء القبعات التفكيرية لي ،مف التفكير ومتى ينتيينوع ىذا الويقرر متى يبدأ 
بل يمكف استدعاء القبعة المناسبة أو نوع التفكير المناسب حسب الحاجة، وعمى ذلؾ  ،ضرورياً 

فإف عمل القبعة الزرقاء يشبو قائد اْلوركسترا، إنو يقرر أصناؼ اْلالت التي ستعزؼ، ومتى 
 (.285ص ـ،2011.)رياف، "اف اإليقاع لكل منوستتوقف، وأوز 

لمساعدة المتعمـ عمى أداء ىذا ترتيب التفكير وتنظيمو خاصة بالقدرة عمى القبعة الزرقاء و "     
أكثر مف ذلؾ؟"، ما  فعمو"ما الذؼ يمكف أف ن مف خالؿ توظيف اْلسئمة التالية النوع مف التفكير

ـ، 2011ؼ وأبو شعيرة، في الموقف التعميمي القادـ؟". )غبار  مف ذلؾ الذؼ يمكف فعمو أكثر
 (.100ص
 ـ،2007ورد في عبيدات وأبو السميد )كما  ة الزرقاءمف األسئمة التي تثيرىا القبع . أ

 ( ما يمي:133ص
 ما الذؼ يجب عممو الحقا؟ ؟ و التالية الخطوة ما -1
 يمكف تنفيذ ىذه الفكرة؟ كيف  -2
 القبعة السوداء؟ أشارت إلييا الوقوع في المحاذير التي نتجنبكيف  -3
  يمكف االستفادة مف مقترحات القبعة الصفراء؟ كيف  -4
 القبعة الحمراء؟.العواطف والمشاعر التي أشارت إلييا نحافع عمى لنا أف كيف  -5
 ما تركز عميو القبعة الزرقاء: . ب

 ( أف أىـ ما تركز عميو القبعة الزرقاء ىو:277ص ـ،2013ورد في القواسمة وأبو غزلة )
 ".الخطوة التالية 
 .جديد اْلعماؿ 
 .الطمبات 
 .الممخص 
 االستنتاجات والقرارات". 
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 دور مرتدي القبعة الزرقاء: ج. 
 ( أف مف أدوار مرتدؼ القبعة الزرقاء:177ـ، ص2014ويرػ السحت )

  البرمجة ووضع خطوات التنفيذ.الترتيب و 
 التركيز عمى محور الموضوع.، و توجيو الحوار والنقاش لمخروج بأمور عممية 
 تحديد نوع القبعة التي يرتدييا المفكر وتوجييو. قدرة عمى ال 
  .تجميع اْلراء وتمخيصيا وا عادة بمورتيا 
  إدارة االجتماعات.الميل إلى 
 النيائية.الفعالة و  تقديـ االقتراحات 

 

 خطوات التدريس باستخداـ القبعات الست: .8
"ال يوجد ىناؾ إلزاـ بترتيب   (267-263ص ص، ـ2001) بونو دؼ إدواردلقد أوضح     

ويفضل البدء بالقبعة البيضاء ثـ الصفراء، ونترؾ القبعة القبعات واالنتقاؿ مف واحدة إلى أخرػ، 
يجابيتوالمعمـ  فعاليةالتركيز عمى مع ء في النياية، الخضراء والزرقا توظيفو ثناء أونشاطو  وا 

ـ، 2014السحت )في . "بحيث يكوف مرشدا وميسرًا ومرشًدا لتعمـ طمبتو، لمقبعات والتنقل بينيا
 .(178ص

ىناؾ مرونة ترتيب القبعات يحدده سياؽ التعمـ و أف " ( 179ص ـ، 2014وورد في السحت )
 :فيما يمياستراتيجية القبعات الست تحديد خطوات يمكف عميو  ، وئيافي ارتدا
 البدء بالقبعة البيضاء لجمع المعمومات المرتبطة بالدرس بموضوعية وحيادية." -1
 ل القبعات السابقة ليا ذاتيا.االنتياء بالقبعة الزرقاء لمتحكـ بالتفكير وتقويـ نتائج عم -2
وطبيعة لبيضاء والقبعة الزرقاء، ابيف القبعة الواقعة ال يوجد تسمسل لباقي القبعات  -3

 تقتضي الضرورة ارتداء فمف الممكف أف، المحتوػ وشكل السياؽ يحدداف تسمسل القبعات
لتحديد اْلخطاء والتعرؼ عمى  بعد القبعة البيضاء مباشرة السوداء المفكر لمقبعة

 ارتداءأيضًا تقتضي  مف الممكف أف، و المعمومات التي تـ جمعيا ءفي ضو  المخاطر
الفوائد واإليجابيات في ضوء ما تـ جمعو مف بيدؼ استكشاؼ الصفراء  المفكر لمقبعة
بيدؼ مقبعة الخضراء ل المفكر ارتداءكما مف الممكف اف تقتضي الضرورة معمومات، 

 في ضوء ما تـ جمع مف معمومات.لممشكالت ح بدائل وحموؿ جديدة اقترا
عة السوداء القبمف الممكف أف يرتدؼ المفكر القبعة الحمراء بعد  الضرورة اقتضت إذا  -4

المواقف و السموكات  السمبية نحووالمشاعر والميوؿ واالتجاىات و سابكبيدؼ إ
 والسموكيات غير السميمة التي تضر بو وبمجتمعو.
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 الميوؿ تعزيز بيدؼ الصفراء القبعة بعد الحمراء القبعة المفكر يرتدؼ أف اْلفضل مف -5
 .    والمجتمع البيئة وتنفع تفيده التي اإليجابية والمشاعر واالتجاىات

     

مفتاح لجميع القبعات وتعتبر اْلساس ليا  ْلنيا  مما سبق أف القبعة البيضاء يتبيف لناو      
الممخصة  ىي القبعة الزرقاءكما يتضح أف ، فكار وىي اوؿ القبعات طرحاً تحوؼ المعمومات واْل

آخر القبعات طرحا، والموجية لباقي القبعات وبيذا الوصف تكوف  والمتحكمة في عمميات التفكير
 ويترؾ باقي تسمسل القبعات لما يقتضيو الموقف والسياؽ التعميمي.

      
مف المحور السابق إلى أف القبعات الست استراتيجية تدريس عصرية تمثل الباحثة خمص وت     

توظيفيا وتفعيميا مف أجل مساعدة الطمبة  اإلسالميةستة أنماط تفكيرية تستوجب مف معمـ التربية 
عمى القياـ بعمميات عقمية متنوعة تبدأ بجمع المعمومات، والتعبير عف المشاعر واْلحاسيس تجاه 

ث عف اإلبداع والجديد مف اْلفكار، واستخالص إيجابيات وسمبيات اْلشياء، اْلشياء، والبح
 لموصوؿ في النياية  إلى االستنتاجات والقرارات مما يؤدؼ إلى فيـ أعمق واستيعاب أوسع.
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 :ويتضمف ىذا المحور،  (Deep Understanding)الفيـ العميق: لثانيالمحور ا
 

 الفيـ:ماىية  .1
لمموقف التعميمي برمتو يعد عامال أساسيا في الوصوؿ الى االستنتاجات  إف فيـ المتعمـ     

 الصحيحة ،والدالالت المناسبة التي تقوده لحل المشكالت ومف ثـ اتخاذ القرارات المالئمة .
عممية توليد المعاني مف مصادر  الفيـ عمى أنو"( 107صـ، 1996مارزانو ) فقد عّرؼ     

 ،أو أفالـ الكرتوف  ،لمباشرة لمظواىر أو القراءة أو مشاىدة الرموزمتنوعة عف طريق المالحظة ا
أو  ،أو اإلصغاء الى المحاضرات أو المناقشات ،أو الموحات الزيتية ،توضيحيةالاْلشكاؿ أو 

تضمف استخالص معمومات جديدة ي كما أنو ،مشاىدة اْلفالـ بصرؼ النظر عف المصدر
 . "جديد ودمجيا بما نعرؼ سابقا بقصد توليد معنى

في معجـ المصطمحات التربوية ( الفيـ 218صـ، 2003المقاني والجمل ) ؼرّ عُ و  كما     
 ،الذؼ يواجيوعمى إعطاء معنى لمموقف أنو قدرة التمميذ ب"المعرفة في المناىج وطرؽ التدريس 

ر وتفوؽ مستوػ التذك تمميذيرىا الات العقمية التي يظويستدؿ عميو مف مجموعة مف السموك
طي مثاال أو ات كأف يترجـ أو يفسر أو يستكمل أو يشرح أو يعندرج تحتيا مجموعة مف السموكوت

 ."ما يءيستنتج أو يعبر عف ش
يتـ تنميتيا أنو مجموعة مف القدرات المترابطة التي " (286صـ، 2003)جابر ويرػ      

والمناقشة واستخداـ عف طريق اْلسئمة وخطوط االستقصاء التي تنشأ مف التأمل وتعميقيا 
استيعاب المفاىيـ والتعميمات والنظريات المجردة والتصويرية وليس مجرد  يتطمب وىو اْلفكار،

 . "القدرة عمى استخداـ المعرفة والميارة في السياؽ ويتضمفبل  ،عرفة ما ىو عياني ومنفصلم
 بيا يقوـ واعية ذىنية معرفية عممية"بأنو  (82صـ، 2005وعمور) قطاميفي حيف عّرفو       
 لمظواىر الحسية كالمالحظة مختمفة مصادر مف معو يتفاعل ما مع خبرة أو معنى لتوليد الطالب
 االشتراؾ أو، توضيحية أشكاؿ مشاىدة أو عنيا شئ قراءة أو، بالخبرة ترتبط والتي يصادفيا الذؼ
 لدػ المخزونة المعرفة تطوير الى المعرفية العممية ىذه تيدؼ حيث الخبرة ىذه مناقشة في

 ."جديدة وخبرات معمومات توليد بيدؼ الطالب
قدرة الطالب عمى ادراؾ المادة العممية " :( فعرفو عمى أنو28صـ، 2012وأما الجيورؼ )    

وجوانب المياـ اْلكاديمية مف خالؿ ترجمة المادة العممية المتعممة مف صورة إلى أخرػ، 
ج مف خالؿ االستنتاجات، وقدرتو عمى االستفادة منيا اإليجاز والتنبؤ بالنتائ وتفسيرىا بالشرح أػو

 . "أو إعادة استخداميا بطرؽ مختمفة
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وتستقرغ الباحثة مما سبق أف الفيـ ىو قدرة الطالب عمى إعادة صياغة المعمومات التي      
س مجرد معرفة حقائق تحصميا بمغتو الخاصة إما بترجمتيا مف صورة ْلخرػ أو تفسيرىا، فيو لي

 القدرة عمى استخداميا.و بل معرفة أسبابيا 
لى اْلكثر تعقيدا الفيـ يتفاوت مف حيث السذاجة والسطحية مف اْلكثر سذاجة وتبسيطا اف     

يستطيع أف يضع تصورًا متكاماًل لمحقائق واْلفكار أعمق  اً فالطالب الذؼ لديو فيم، وتقدما وعمقا
مف  وذلؾعمى الفيـ العميق  طمبتيـتنمية قدرات إلى  معمموناد أف يسعى الب لذابشكل أكثر دقة، 

. وىذا ما يؤكده زيتوف في عممية التعمـ اً ر كبي  ا عطاء المتعمـ دوراً و  ،خالؿ االىتماـ بالعمق
( أف التدريس ينبغي أف يركز عمى العمق بداًل مف التوسع اْلفقي وفق شعار 62صـ، 2002)
 . "بعمق خير مف معرفة سطحية كثيرة قميل مف المعرفة تعممو"

 ماىية الفيـ العميق : .2
 ومنيا: وقد تشابيت في معظميا لفيـ العميقالتي تناولت ا تعريفاتتعددت ال

بأنو الفحص الناقد لألفكار والحقائق الجديدة  (Newton, 2000,p.149)نيوتف وفعرّ ما      
لمتعمـ وفييا يبحث ا، دة بيف ىذه اْلفكارترابطات متعد ووضعيـ في البناء المعرفي القائـ وعمل

والبراىيف اْلساسية والمفاىيـ المطموبة لحل مشكمة ما والتفاعل  جعف المعنى ويركز عمى الحج
 .النشط وعمل ترابطات بيف النماذج المختمفة والحياة الواقعية

التمميذ عمى استيعاب معنى المادة والخبرة التعميمية  قدرة" :أنو( ـ2003جابر ) كما ويرػ      
ووضوح اْلفكار وتطبيقيا في مواقف جديدة  ،جزاء المادة والتوسع فيياوتظير في تفسير بعض أ

 .  "،وتصوير المشكمة وحميا بطرؽ مختمفة
( عمى أف الفيـ العميق يتحدد بقدرة المتعمـ عمى 111ص ـ،2009في حيف أكد طمبة )     
ز ومعالجة المعمومات عند المستوػ اْلعمق القائـ عمى المعنى، ويتيح لو إيجاد نوع مف تجيي

العالقات بيف عناصر أو مكونات المادة موضوع التعمـ، وأيضا تنظيـ وتخطيط المعمومات، 
أكثر ديمومة ليذه المعمومات ومف ثـ سيولة  عممية الفيـ مما يؤدؼ الى احتفاظ وتأمل الذات عند

 ا.استرجاعي
بأنو ذلؾ النوع مف الفيـ الذؼ يجعل الطالب  فقد عرفتو( 603صـ، 2006ما  لطف هللا )أ     

قادرًا عمى ممارسة ميارات التفكير التوليدؼ، واتخاذ القرار المناسب وا عطاء تفسيرات مالئمة، 
 وطرح تساؤالت جوىرية متعددة المستويات.

عمى توضيح وشرح المادة  قدرة الطالبأنو ( 185صـ، 2011عرفو آؿ رشود )في حيف      
 قف جديدة وامتالؾالعممية المقدمة ليا وتفسيرىا وتطبيق المعمومات والمعارؼ والميارات في موا

 وطريقة تعمميا وقدرتيا عمى تقويـ ذاتيا بدقة ،وتنظيميا بفاعمية . ،معرفة لذاتياال
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لمعرفة السطحية لمعمـ وتشير تجاوز اتعممية عقمية أنو ( 28ص ـ،2012) الجيورؼ ويرػ      
 ،عاد ومعقد بداخل إطاره المفاىيميالى سبر غور تفكير الطالب بأشكاؿ متكاممة ومتعددة اْلب
وفييا يترجموف  مية المنوطة لمطالب،يويقـو بشكل أساسي عمى إعماؿ التفكير حوؿ المياـ اْلكاد

ت الذاتية التي تدفع بالفيـ نحو وكل ىذه العمميات تقوـ عمى طرح التساؤال ،ويفسروف ويستنتجوف 
 العمق .
الطالب يات الذىنية الذؼ يوظفيا مم( بأنو مجموعة مف الع12ص ـ،2016ي )وعرفو العتيب     

 يقوـ عمى الشرح والتوضيح والتفسير والتطبيق واتخاد المنظور .  ولفيـ محتوػ منيج معيف في
      

ومما سبق تمحع الباحثة أف ىناؾ اتفاقًا عمى أف الفيـ العميق ىو عمميات عقمية ترتقي      
بقدرات الطالب مف مستويات التفكير السطحية إلى المستويات العميا العميقة مثل: الربط والتفسير 

 والتحميل وحل المشكالت واتخاذ القرارات والتنبؤ.
 

 ميارات الفيـ العميق: .3
تبيف لمباحثة وجود العديد مف الدراسات العربية التي اىتمت بتنمية بتقصي اْلدب التربوؼ      

 عندما درجاتو بأفضل يتجمىحيث  لمطمبة، اْلساسية فكريةال الميارات مف باعتبارهالفيـ العميق 
 اْلفكار وبناء بحيث يتطمب منو طرح التساؤالت، المطروح، المحتوػ  تفسيرات في الطالب يتعمق

 تكويف إلى يحتاج بل تمقائيا يحدث ال العميق الفيـ أف أوضحتو  كما السابقة، المعرفة واستدعاء
حداث المعالجات العميقة المتمثمة  والتأمل التفسير عمى قدرتو نميت الطالب لدػ عقمية عادات وا 

 المعرفة ودمجالمعاني ، وتحديد المبادغ واْلفكار، وتوظيف اْلدلة والبراىيف،  في عمميات فيـ
 ـ ؛2012 يورؼ الج ـ ؛2016 العتيبيأمثاؿ دراسة: ) النقدؼ التقييـو  السابقة، بالمعرفة الجديدة
 (.ـ2006 ورمضاف الديف حساــ ؛ 2006 هللا لطفـ ؛ 2008 خميل ـ ؛2009 طمبة
( إلى أف الفيـ العميق لدػ الطالب ليس مجرد 226ص ـ،2003ويشير جابر )كما       

كما  نعكس في أدوات وسياقات مختمفةنما يتضمف استبصارات وقدرات توا   ،المعرفة والميارة لديو
  تطمب شاىدا ودليال ال يمكف تحقيقو واكتسابو مف االختبارات التقميدية.وي

ة مدػ تحققو، ولكف اختمفت أراء لذلؾ كاف البد مف وجود ميارات لقياس الفيـ العميق لمعرف
التربوييف في كونيا ميارات أـ أبعاد أـ مظاىر أـ سمات الفيـ العميق، فبعد اطالع الباحثة عمى 

 .لمتعبير عنيا اْلدب التربوؼ تبيف أنو يمكف استخداـ مصطمح ميارات الفيـ العميق
يمكف  الما بينيا ولكف حيث أنيا تتداخل فيفقد تعددت ميارات الفيـ العميق وتنوعت،      

 اختزاليا.
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 في العميق والتعمـ الفيـ مظاىر (Chin and David, 2000)شايف وديفيد  فقد حدد         
  إتماـ مداخل ، المعرفة وراء ما أنشطة ، اْلسئمة طرح ، التفسيرات طبيعة ، التوليدؼ التفكير
  . الميمة
، المادة فيـعمى  اراإلصر  :في العميق الفيـ سماتفتحدد ( ,Broich 2001) تشبرو  أما      

 الجديدة والمعارؼ اْلفكار بيف الربطو  ،المادة محتوػ  بخصوص اْلخريف مع الناقد التفاعلو 
 واتخاذ تنبؤالو  ،فروضفرض ال مف تتبعيا وما المنطقية المناقشات تفحص، و السابقة والخبرات

 في) اْلفكار لتكامل تنظيمية أساليب واستخداـ ،التعمـ أثناء عميقة تساؤالت واستخداـ ،قراراتال
  (79 ص ـ،2008 ،خميل
  أوجه هً:( مظاىر الفيـ العميق في ستة 226ص  ـ،2003ويجمل جابر )      

 متقنة مدعمة لمظواىر والحقائق والبيانات  اً الشرح: وىو تقديـ أوصاف
 التفسير: ىو التوصل الى نتيجة مف البيانات منفصمة وتقديـ قصص ذات معنى وترجمة سميمة 

 التطبيق: ىو القدرة عمى استخداـ المعرفة بفعالية في مواقف جديدة وسياقات مختمفة 
المنظور: ىو أف يرػ الفرد ويسمع وجيات النظر اْلخرػ عف طريق عيوف وآذاف ناقدة لرؤية 

 الصورة الكبيرة 
 نظر شخص آخر ة الفرد إلدراؾ العالـ مف وجية التعاطف: ىو قدر 

وأفعالو الى فيـ مستنير أو إلى فيـ  تفكيرهمعرفة الذات: أف يعرؼ الفرد جيمو وكيف تؤدػ أنماط 
 . متحيز
 العميق، لمفيـ التربوية اْلبعاد( (Tedi, 2003معيد تطوير التدريب والتعميـ  وحدد كما     

 عمى القدرةو  طويمة، لفترة ـالتعم أثر ،وبقاء المياـب المرتبطة االستجابات وتطور نمو في وتمثمت
 التعمـ في االستقاللية وتعزيز جديدة، نماذجو  معاف   وتوليد جديدة، مواقف في االستجابات تطبيق

 .الذاتي التعمـ نحو التوجوأخيرا و 
 قياس( 176ص ـ،2012) وأحمد( 610ص ـ،2006) هللا لطف مف كل اختارت حيف في     
 .القرار واتخاذ التساؤالت، وطرح التفسيرات، وا عطاء التوليدؼ التفكير أبعاد في العميق الفيـ

 أف عمى الطالب قدرة في المتمثمة العميق الفيـ مظاىر( 110صـ، 2009) طمبة حدد وقد        
 وميارتو معرفتو وتحديد ،الناقدة النظرية ف ويكوّ  العممية المفاىيـ ويوضح ويترجـ ويفسر يترجـ
 واستخداـ اْلخريف مع الناقد تفاعلالو  المادة استيعاب الى لموصوؿ مثابرتو وكذلؾ ،الذاتي ووعيو

 التعميـ في االستقاللية وتعزيز اْلفكار لتكامل منتظمة أساليب مع التعمـ أثناء عميقة تساؤالت
  . التعمـ بقاء وفاعمية

 ميارات وىي العميق الفيـ مظاىر اعتمدا فقد( 116صـ، 2015) والدمرداش ىاني أما     
 . القرارات واتخاذ التفسيرات، وتقديـ التوليدؼ، التفكير
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 امتد بل فقط التحصيل عمى يقتصر ال العميق الفيـ أف( 4صـ، 2016)العتيبي ويرػ      
، والتفسير كالشرح وعقمية معرفية أبعاداً  يتضمف فالفيـ الطالب، شخصية مف أخرػ  جوانب ليشمل
 لمفيـ الستة المظاىر في جابر مع يتفق ، وىو بذلؾالذات ومعرفة كالتفيـ وجدانية وأبعاداً 
 . العميق
مما سبق ترػ الباحثة أف ىناؾ اتفاقا بيف التربوييف عمى بعض ميارات الفيـ العميق مثل      

الطالقة والمرونة، وفرض )التفسير، وطرح اْلسئمة، والتفكير التوليدؼ حيث تتمثل أبعاده في 
 مياراتالباحثة  اعتمدت، واتخاذ القرار، وفي ضوء ذلؾ (الفروض، والتنبؤ في ضوء المعطيات

 ،(الفكرية والطالقة التنبؤ،وبعدؼ التفكير التوليدؼ وىما) التفسير،: في المتمثمة العميق فيـال
القرار، وذلؾ لمناسبتيا لطالبات الصف التاسع اْلساسي، ومالءمتيا مع طبيعة مادة  واتخاذ
 في المرحمة اْلساسية. اإلسالميةالتربية 
المكتسبة، البد أف تنمى لديو الميارات  ولكي يصل الطالب إلى الفيـ العميق لممعرفة      
 التالية:

 

 التفسير: أواًل: 
معنى عمى خبراتنا الحياتية واستخالص معنى منيا  افةإض ىدفياف التفسير عممية عقمية إ"     

وعندما نسأؿ عف  ،بشرح المعنى الذؼ أوحت بو الينا فنحف عندما نقدـ تفسيرا لخبرة ما إنما يقوـ،
 ،فصيالت تدعـ تفسيرنا لتمؾ الخبرةلمعنى معيف مف خبرتنا فإننا نقوـ بإعطاء تكيفية توصمنا 

 ـطمب منينو  ،وؿ أو صور أو رسوـ كاريكاتيريةأو جدا ،وعندما نعرض عمى الطمبة رسوـ بيانية
 "بواقع اْلمر أنيـ أماـ ميمة تستدعي اعطاء تفسير لما يشاىدوف  ،استخالص معنى أو عبرة منيا

 (. 187ص، ـ2002جرواف، )
 باستخداـ الفرد فيو يقوـ إنساني نشاط بأنو التفسير( Gier ،1995) عرؼ فقد ريجاي وأما     

 وتتوقف والظواىر، والعمميات واْلحداث واْلفكار اْلشياء لتوضيح والنماذج العممية النظريات
 .بالتفسير القائميف لدػ الواسع العممي المحتوػ  عمى وفيميا التفسيرات بناء عممية
 تحتيا ويندرج والمفاىيـ الحقائق بيف الربط أنو (27صـ، 2003) والجمل المقاني كما ويرػ      

 الجداوؿ مف واالستخالص والتطابق واالختالؼ التشابو حيث مف المختمفة اْلفكار بيف المقارنة
  . معينة ظاىرة وجود الى أدت التي اْلسباب وتحديد البيانية والرسوـ

 لمعنى وعميقة متقنة وسيطرة إدراؾفعرفو بأنو ( 319-218صص  ـ،2003)  جابر أما      
 السطور بيف ما قراءة أنو ويضيف المياـ، تقييـ عمى القدرة أو والبيانات واْلحداث النصوص مف

 معنى ذات وصفا ويقدـ نص أو متف ْلؼ والمعاني الممكنة الكبيرة لألغراض أوصاؼ وتقديـ
 .مةومالء منااًل  أكثر اْلفكار جعل عمى وقدرة مركبة، لمواقف
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 التفسير بناء عمى الطالب قدرة بأنو( 97صـ، 2006) ورمضاف، الديف حساـ ويعرفو كما      
 بيف واالختالؼ الشبو أوجو إدراؾ عمى القدرة أو، مقارنات وعمل، المتعمقة المواقف لبعض
 وسياقات مواقف في بفاعمية المعرفة واستخداـ المعرفة تطبيق عمى القدرةأو  ،والتطبيق المفاىيـ
، مختمفة بطرؽ  المشكمة تصوير عمى الطالب قدرة في يتمثل الذؼ المنظور وامتالؾ، مختمفة

  .مختمفة زوايا مف حميا مف واالقتراب

 والمفاىيـ الحقائق ربط في تظير خاصية التفسير أف( 29صـ، 2012) يورؼ الج ويرػ      
 قد سؤاؿ فإف ،لذا أكثر أو فكرتيف بيف عالقة استخداـ أو عالقة اكتشاؼ بمعنى والقيـ والميارات

 تكوف  قد فكرة تطرح أو بينيما، العالقة إيجاد الطالب مف ويطمب فكرتيف،ل عرض بصورة يعطي
 صور في اْلفكار مف سمسمة إرجاع يطمب حيف معقدا السؤاؿ يكوف  وقد معقدة، أو بسيطة سيمة
 :ومنيا متعددة
 أو مرتبطة غير أو مختمفة أو متشابية أو واحدة اْلفكار كانت ذاإ بتقرير: مقارنة عالقة 

 .متعاكسة
 أو المدعمة الشواىد مف شاىد وجود في استقرائي تعميـ عالقة إما وتكوف : ضمنية عالقة 

 أو عددية عالقة أو لالستخداـ صالحة اْلمثمة مف لمثل تعريف أو ميارة أو قيمة عالقة
 . (والتأثير السبب) سببية عالقة

أنو القدرة عمى إعطاء ب التفسير فقد وصفا"( 130ص ـ،2012ف وعبد الصاحب )أما العفو      
 عمى عمى المعمومات السابقة أوىذا المعنى  عتمدوقد ي ،لمنتائج والعالقات الرابطة اً معنى منطقي

دورا أساسيا في تنمية قة لممتعمـ تمعب بأف الخبرة السا وضحكما ي، طبيعة المشكمة وخصائصيا
ْلنيا تساعد عمى تعميق الفيـ ووضوح المعنى  ميارة تفسير البيانات والمعمومات المتوافرة

والتوصل الى معرفة جديدة عف طريق الربط بيف الخبرة التي تتضمنيا البيانات الحالية والخبرة 
 ."السابقة
تحديد الطالب لألسباب التي يكمف في  التفسير" :يرػ أف( ف4صـ، 2016أما العتيبي )     

أدت الى نتائج معينة وتعرؼ الشواىد واْلدلة المرتبطة بالمحتوػ والتوصل الى نتائج ،وتقديـ 
 . "تفسيرات ذات معنى حوليا

توصمت الباحثة إلى أف التفسير ىو قدرة الطالب عمى ترجمة البيانات وفي ضوء ما سبق،      
واستنباط الحكـ والدروس المستفادة مف المواقف  ،منطقياوتوضيحيا وشرح اْلسباب والعالقات 
معتمدًا بذلؾ عمى المعمومات السابقة وطبيعة المعمومات المختمفة وتدعيميا بشواىد وأدلة 

 .وخصائصيا 
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 :التفكير التوليدي مياراتمف  ميارتيفثانيا: )الطالقة الفكرية والتنبؤ(، وىما 
أو التفكير التوليدؼ ىدؼ نسعى إلى  ،تفكير الثاقب الواعيعمى ال إف تنمية قدرة التالميذ     

مف  اً وىذا ما يحقق مف خالؿ إعطاء المتعمـ مزيد ،اإلسالميةمادة التربية تحقيقو في تدريس 
ـ، 2004، ة في عممية التعميـ والتعمـ والبعد عف السطحية واالىتماـ بالعمق )الجندؼيالمسؤول

 (703ص
( التفكير التوليدؼ بأنو أحد أنماط التفكير 217-216ص صـ، 1996وقد عّرؼ مارزانو )     

الذؼ يتضمف استخداـ المعرفة السابقة إلضافة معمومات جديدة، بحيث تبرز المعمومات السابقة 
 في تراكيب جديدة مف خالؿ ميارات التفسير والتنبؤ واإلتقاف والتوسع.

 المرونة  ( بتصنيف مياراتو إلى311-287صص ـ، 1999في حيف قاـ جرواف )     
حيث تعد ىذه الميارات مف الميارات  ووضع الفرضياتوالتنبؤ في ضوء المعطيات، الطالقة، و 

 الالزمة لتنمية الفيـ العميق. 
الطالقة الفكرية وىما  ميارتيف مف ميارات التفكير التوليدؼوقد اقتصرت الباحثة في دراستيا عمى 

 مف التفصيل: اوليما بشيءنوسنت ،والتنبؤ
 :الطالقة . 1

مكونات التفكير اإلبداعي وتعني قدرة الفرد عمى توليد اْلفكار بسيولة ويسر الطالقة ىي إحدػ 
حموؿ جديدة لـ في فترة محدودة ووضع ىذه اْلفكار في الصيغ المفظية ليا بيدؼ الوصوؿ الى 

بيرية التع ،والترابطية المفظية،والطالقة  ،الفكريةوتندرج تحتيا الطالقة  ،تكف موجودة مف قبل
  .(131ص ـ،2003، )المقاني والجمل

وىي  ،ػ ميارات توليد المعموماتإحد" :بأنياالطالقة ( 247ص ـ،2002ويعرفيا جرواف )     
ومف  "سرعة وسيولةبأو اْلفكار أو المشكالت  البدائلو درة عمى توليد عدد كبير مف المترادفات قال

 :أبرز أشكاليا
  ) الطالقة المفظية )طالقة الكممات 
 عاني أو الطالقة الفكرية مطالقة ال 
  طالقة اْلشكاؿ 
 إلى التوصل عمى القدرة تعني" :ياإلى أن( 278-275صص ـ، 2003وأشار سعادة )     

فييا،  الجدة جوانبمستويات ىذه اْلفكار أو  عف النظر بصرؼ محدد وقت في أفكار كثيرة
الطالقة مف وجية نظر الباحثيف ىي الميارة العقمية التي تستخدـ مف أجل توليد وأضاؼ أف 

تنساب بحرية تامة في ضوء عدد مف اْلفكار ذات العالقة ،أما مف وجية نظر الطمبة فيي  أفكار
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 عمى أفكار كثيرة وبأسرعتمؾ الميارة التي تجعل أفكار الطمبة تنساب بحرية مف أجل الحصوؿ 
 ومف أنواعيا:  "وقت ممكف

 الطالقة المفظية أو طالقة الكممات.  
 طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية.  
 طالقة اْلشكاؿ.  
 طالقة التداعي.  
 الطالقة التعبيرية. 
      

وبناء عمى ذلؾ توصمت الباحثة الى أف الطالقة الفكرية ىي قدرة الطالبات عمى توليد أفكار      
نتاج معنى واحد لمجموعة أفكار، وا عادة صوغ المشكمة أو الفكرة بأساليب متعددة،  متعددة، وا 

 وتمخيص أحداث الدرس مرتبة.
 

 ؤ:ػػلتنبا. 2
واستشراؼ االتجاىات المستقبمية لظاىرة ما مف واقع إف ميارة التنبؤ في ضوء المعطيات "     

والمعمـ والباحث  ،المعمومات المتوفرة تعد مف أكثر ميارات التفكير التي يحتاجيا الطالب
والطبيب  ،والراصد الجوؼ ، والمخطط ،المستثمرو  ،االجتماعي واالقتصادؼ ورجل السياسة

 طرح في لمتفكير تستخدـ إنياحيث ". (264صـ، 2002)جرواف،  "ـرىوالميندس وغي ،والمزارع
 لمظواىر السببية العالقات تحديد ميارة عناصر مف ميما عنصرا تمثلو  ،الحموؿ مف المزيد

 (563-562ص صـ،  2003،سعادة) "المختمفة والبشرية الطبيعية
التنبؤ عبارة عف توقع نتائج معينة في موقف "( إلى أف 218ص ـ،1996) ونزاويشير مار      
تقدير احتماؿ وفي الغالب تتـ عمميات التنبؤ ب ،مستقبمية اً وربما تكوف ىذه النتائج أحداث معيف

 ."ويمكف اعتبار ميارة التنبؤ نوعا خاصا مف التفسير ،نتيجة لمعرفة سابقة
المقدرة عمى قراءة البيانات " :أنوفيعرفو عمى ( 263 -262ص صـ، 2002جرواف ) أما     

واالستدالؿ مف خالليا عمى ما ىو أبعد مف ذلؾ في أحد اْلبعاد التالية  أو المعمومات المتوافرة
إلى التعرؼ  اْلسئمة التي تقيس ميارة التنبؤ كما وتيدؼ، الزماف ، الموضوع ، العينة والمجتمع

عمى قدرة المفحوص عمى تجاوز حدود ما ىو معمـو والذىاب الى ما ىو أبعد مف ذلؾ بصورة أو 
 . "بأخرػ 
تمؾ الميارة التي تمثل التفكير في ما سيجرؼ "( أنو 561صـ، 2003)سعادة  ويرػ كما      

مكانية استخداـ ، في المستقبل وتنبع أىميتيا مف كونيا ميارة ضرورية لكل مف مجاالت الحياة وا 
خطط  الخبرات والمعارؼ والمعمومات أو توظيفيا مف أجل الوصوؿ الى خيارات ذكية ،ووضع

 في اْلتي: خطواتياويمخص كما  "دقيقة لممستقبل
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 جمع المعمومات حوؿ موضوع ما مع ربط ذلؾ في الخبرات السابقة.  
 تحميل البيانات والمعمومات مع البحث عف أنماط وتصنيعات ممكنة ليا.  
  المعمومات التي تـ طرحيا وتصنيفيابالنتائج المتوقعة مف البيانات و التنبؤ.  
  ف.بإتقاتطبيق خطوات ميارة التنبؤ  
  ميارة التنبؤ فييا في ضوء ثالثة  وظيفاْلعماؿ التي تـ تمستوػ فاعمية الحكـ عمى

الذؼ  ما ؟ ،نجازه بعدإالذؼ لـ يتـ  ما ؟ ،فعمو حتى اْلفتـ ما الذؼ  أسئمة ميمة ىي:
 ؟    ياء المتبقية بطرؽ جديدة ومختمفةيمكف فعمو مع اْلش

 

قدرة الطالب عمى وضع التوقعات في ضوء وقد توصمت الباحثة إلى أف التنبؤ ىو      
أف لممعمميف  ترػ ت، واقتراح حموؿ لمشكالت ومواقف، و المعطيات، وتحميل البيانات والمعموما

 جدًا في تشجيع الطمبة عمى التنبؤ وذلؾ مف خالؿ:ا كبيرا وىاما دور 
 .توفير أنشطة متنوعة تدمج الطمبة في مواقف تنبؤية فعمية 
  اْلسئمة واشتماليا عمى أسئمة التفكير العميا التي تدور حوؿ التنبؤ.تنوع مستويات 
  تحميل المواقف التي أخطأ فييا الطمبة التنبؤ واالستفادة مف التغذية الراجعة لمحصوؿ

 عمى معمومات مفيدة.
 فرةاالمتو الصحيح في ضوء المعمومات  يـ عمى التنبؤطالب بناء ثقة المتعمميف بقدرات. 
  أكبر قدر ممكف مف اْلدلة لتدعيـ تنبؤاتيـ.االستناد إلى 
      

 اتخاذ القرار: ثالثًا: 
في التربية باإلضافة إلى ميارات  ركزيةعممية اتخاذ القرار النقطة الم"ينبغي أف تكوف      

، فال بد أف تكوف القرارات التي يتخذىا نستخدميا واْلساس المعرفي التي يدعمياالتفكير التي 
الفرد منطقية ومدروسة، ففي كل قرار يتخذه البد أف يكوف محدد اليدؼ ويّولد أفكارّا، يضع 

(، ويتفق مع ذلؾ 123صـ، 1999)مارزانو،  "اليدؼ الذؼ حددهخطة، ثـ ينفذىا لتحقيق 
 اراختي لىإ تيدؼ مركبة تفكير عمميةالذؼ يعتبر اتخاذ القرار "( 116صـ، 2002جرواف )
 اليدؼ تحقيق الى الوصوؿ أجل مف معيف موقف في لمفرد المتاحة والحموؿ البدائل أفضل
   ."المرجو

ا عندما يواجيو قدرة الفرد عمى اتخاذ قرار م :"( أنو8صـ،  2003ويرػ المقاني والجمل )     
المتصمة بيذا الموقف دراسة وذلؾ مف خالؿ دراسة المعمومات والبيانات موقف أو مشكمة ما 

 . "واقعية وىذه العممية ىي آخر مرحمة في عممية صنع القرار
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متعددة ثـ  بدائل توليد في المتضمنة الميارات بأنو (165صـ، 2003 جابر،) ويعرفكما       
 التي القرار اتخاذ ميارات كتابو في ويعرض كما، عمييا الحكـ عمى بناء بينيما مف االختيار
 :في وتتمثل الناقد التفكير ميارات إلحدػ كمثاؿ  Halpren حددتيا
 البدائل مف المختمفة اْلنواع في لمنظر طرؽ  بعدة قرار تأطير.  
 بدائل توليد. 
 المختمفة البدائل عواقب تقويـ.  
 وقوعيا بعد الحادثة تحميل في التحيز إدراؾ. 
 القرار اتخاذ عمل ورقة استخداـ.  
 لبديل بعينو. التحيز في الوقوع تجنب  
 الشاىد عف البحث.  
 القرار اتخاذ بآثار الوعي. 

 ترجمة عدوي كما المركب التفكير ميارات إحدػ" :أنو( 178ص ـ،2012) أحمد ويرػ      
 التغيرات نتيجة المجتمع فييا ويمر حياتو في يقابميا التي المشكالت مواجية في العممي لمتفكير

 . "المتالحقة
( فقد حدد عددًا مف العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات بالرغـ 406صـ، 2002أما زيتوف )

 مف اختالؼ جوىرىا والظروؼ التي تتخذ فييا وىي:
  .المتعمقة بما يمكف عممو أماـ متخذ القرار البدائلوجود عدد مف  -1
 لذؼ يتـ اختياره.عمى البديل االتي تترتب محتممة المختمفة و النتائج مجموعة مف الىناؾ  -2
 ال يوجد تساو  في مقدار حدوث ىذه النتائج.  -3
      

 تحديد أؼ التشخيص عمى الطالب قدرة ىو القرار اتخاذ أف الى الباحثة توصمت ىنا ومف     
 . القرار تنفيذ ثـ ومف القرار، نتائج وتقويـ لمقرار، الممكنة البدائل ووضع والمعوقات، الصعوبات

 

 القرار:مراحل اتخاذ 
 ( وىي: 116صـ،  2002) جرواف ياقسم كماخاذ القرار تتـ في عدة مراحل ف عممية اتإ

 "تحديد اليدؼ أو اْلىداؼ المرغوبة بوضوح.  
 تحديد جميع البدائل الممكنة و المقبولة.  
  :درجة تحميل البدائل بعد تجميع معمومات وافية عف كل منيا باستخداـ المعايير اْلتية

  .قيـ الفرد ومحددات المجتمع –المجيود الالـز  –المنفعة  –التوافق 
 ترتيب البدائل في قائمة أولويات حسب درجة تحقيقيا لممعايير الموضوعة.  
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  في ضوء المخاطر التي ينطوؼ عمييا كل بديل.إعادة تقييـ أفضل بديميف أو ثالثة 
  منيا واعتماد لمتنفيذ .اختيار أفضل البدائل 

 في خمس مياـ ىي: ( 406ص ـ،2002زيتوف )  ياولخصكما          
 )تحديد موقف اتخاذ القرار )أؼ تحديد القضية. 
 جمع المعمومات المرتبطة بالقضية.  
 دائل وتبعاتياتوليد الب. 
 البدائل سمسلتحديد ت.  
 )اختيار أفضل البدائل )اتخاذ القرار". 

 

وترػ الباحثة أف مرحمة اختيار البديل اْلفضل مف بيف البدائل المتاحة ىي المرحمة 
كما ذكرىا اْلصعب مف بينيا، والبد أف تتـ المفاضمة فيما بينيا وفق معايير موضوعية 

 ( وىي:119صـ، 2002زيتوف في كتابو )
  .تحقيق البديل لميدؼ أو اْلىداؼ التي يمكف أف تسيـ في حل مشكمة -1
المتوفرة والظروؼ البيئية المحيطة ومدػ مساعدتيا لتنفيذ البديل  المعموماتنوع  -2

  .وفاعميتو
عو ودرجة المتوقعة مف اتبا ودرجة المخاطر ،لذؼ سيحققووالعائد االمختار كفاءة البديل  -3

 .ارد واإلمكانات المطموبة لتنفيذهوالمو  ،صعوبة أو سيولة التنفيذ
 

كما  بداعية يمكف تمخيصيا فيما يأتيإعمى عناصر كما وتنطوؼ عممية اتخاذ القرار      
 : وىي (119ص ـ،2002) وضحيا جرواف

  ”توليد البدائل بالنسبة لمقرارات الصعبة أو المصيرية.  
 التنبؤ باْلثار المترتبة عمى اختيار بديل معيف في ضوء االتجاىات السائدة في الحاضر.  
  ْلنيا تشكل عامال مؤثرا في كل  ؛شيءإدراؾ القيـ واْلولويات الشخصية قبل كل

المتبعة في اتخاذ  االستراتيجية تي تتخذىا بغض النظر عف اْلسموب أوالقرارات ال
 ."القرار

 

الطالب بعمميات التفسير عندما يقوـ  أف الفيـ العميق يحدث ويتضح مف ىذا المحور،     
ومف ثـ التوصل إلى  ،بما سيحدث والتنبؤ جديدة، توليد أفكار ومعاف  و  ،تالمتعمق لممعموما
، والطمبة، وتقبمو والمعمـ المحتوػ، مع، وذلؾ مف خالؿ تفاعل الطالب النشط قرارات صائبة
 التغذية الراجعة.
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 :تربية اإلسالمية: ، ويتضمف ىذا المحورال: لثالثالمحور ا
 

 عز وجل، العبادة الخالصة هلل تقويةالعقيدة الراسخة و  ترسيخ عمىتقوـ التربية اإلسالمية      
مف  داخمو في الشرّ  نوازع وضبط لديو، الخير نوازع وتقويةوتيدؼ إلى تحصيف الفرد المسمـ، 

في نفسو باعتبارىا أىـ الركائز لبناء مجتمع قوؼ ومتكافل، كما أنيا  اْلخالؽ الكريمة خالؿ غرس
كوف الشخصّية اإلسالمّية الناضجة والمثاؿ الذؼ تتالطاقات نحَو اْلىداؼ السامّية التي بيا توجو 

 .ُيحتذػ في النجاح والتمّيز

ف      في اْلحاديث النبوية  في القرآف الكريـ أو تي ذكرتال مبادغ التربية اإلسالمية سواء وا 
اْلصوؿ والمبادغ، قادرًة عمى الدفاع  ةثابتة إسالميّ  صبحبناء شخصّية الفرد لت ىـ فياالشريفة ُتس

، تجاه رّبوا ممتزم ،لمسمـلإلنساف ابميا، فبيذا يصبح الفرد نموذجًا عف دينيا وأمتيا، وبناء مستق
 .ونبّيو محّمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومتمسكًا بمبادغ دينو العظيـ، إيمانًا وقواًل وعماًل وسموكاً 

 : مفيـو التربية اإلسالمية .1
 يا تنشئة الفرد عمى اإليماف باهلل( التربية اإلسالمية بأن33، صـ2010ولقد عرؼ حمس)     

حتى يصبح قادًرا عمى فعل الخير أقصى ما تسمح بو إمكاناتو وطاقاتو غ ووحدانيتو تنشئة تبم
 لنفسو ، وأمتو وعمى خالفة اْلرض، وجديًرا في اْلخرة برضى هللا وثوابو.

 
الشخصية الجوانب  جميع تنمية الفرد مف بأنيا (4ص ـ،2005وىاشـ) عرفيا الخميفةو كما      

نساف الصالح الذؼ إلى إعداد اإل وتيدؼ ،طار الثقافي الذؼ يعيش فيوالمعرفي والعقمي داخل اإل
  .يقر بالعبودية هلل سبحانو وتعالى ويعمل وفق تعاليمو

  
 أىمية التربية اإلسالمية :  .2
المفكريف التربوييف اإلسالمييف ْلىمية التربية اإلسالمية، ومنيـ ولقد تطرؽ العديد مف      
 أنيا: ا وضححيث أ (4ص ـ،2005وىاشـ ) الخميفة
  .وتعمل عمى إسعادىـ ،وتربي ضمائرىـ ،وتطير نفوسيـ تسمو بأخالؽ الناشئة، .1
  .تحدد لإلنساف اْلحكاـ والمبادغ والقواعد التي تحكـ سموكو وعبادتو وعالقتو بربو .2
 أفراد المجتمع المسمـ عمى مواجية التيارات الفكرية .ف تعي .3
  .تقوؼ الوازع الديني وتعمل عمى الحد مف الجرائـ واالنحرافات في المجتمع .4
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 التي تالـز الفرد . ةالصحيح يةإلسالمالقيـ التربوية اتغرس  .5
 التي تميزت بطغياف الناحية المادية . العصر لحياةالتوازف تعيد  .6
 
 ج التربية اإلسالمية:المنيالعامة األسس  .3

التي وردت ( اْلسس العامة لمنياج التربية اإلسالمية 36ـ، ص2010ولقد لخص حمس )
 ىي:و في أربعة أسس ( 12-1في الخطوط العريضة لممنياج الفمسطيني )

 
 :الفطري والفكري األساس أ. 
وليـ دور ىاـ في تحقيق  ،التصور اإلسالمي والكمي لإلنساف والكوف والحياةأساس ىو     

  صياغة مضمونو.و  ، وتحديد مدخالتو، جاالمني
 : االجتماعياألساس ب. 

بالنظاـ االجتماعي لممسمـ  ادخاؿ العناصر التي تجعل المنياج مرتبطً في ىذا اْلساس إويتمثل 
 ة.الثابتقيـ اإلسالمية الحقائق والب معمميففي ثقافتو وقيمو وعاداتو وأعرافو كأداة فاعمة تمد ال

  :)الديني(األساس المعرفي. ج
ج التربية اإلسالمية عمى مقومات العقيدة اإلسالمية بحيث تعد ايرتكز ىذا اْلساس لمنيو      

 .مة لياليذه العقيدة وداع جوانب التربية اإلسالمية معززة
  :النفسياألساس  د.

، لناشئيفالنفسي لدػ ا االستقرارمراعاة كل ما مف شأنو تحقيق يرتكز ىذا اْلساس عمى و      
 .ةزنتوتكويف شخصياتيـ الم

 
  :لخطوط العريضة لممنياج الفمسطينياألىداؼ العامة في ضوء ا .4
مف  المعدّ ( 12-1الخطوط العريضة لمنياج التربية اإلسالمية لمصفوؼ مف ) ورد فيولقد      

 اْلىداؼ العامة وىي:( 11-10، ص ص1999قبل الفريق الوطني )
قيميا ونظرتيا لإلنساف والكوف مبادئيا و يماف المتعمميف بعقيدتيـ اإلسالمية و إتعميق  .1

  .والحياة
  .نواىيو جتنابوامره وابألى االلتزاـ إ مما يدفعوتعالى توثيق صمة الطالب باهلل  .2
مجميع اْلمف الطالب بأف رسالة اإلسالـ رسالة حضارية إنسانية راقية تكفل لوعية ت .3

  .والسعادة



 
39 

والمعتز  ،المتمسؾ بشريعتو ،، والمؤمف بعقيدتوالمسمـ الصالح الواثق بربو ودينوجاد يإ .4
  .بقيمو وأخالقو

وصمتو ا، ا ومنيجً ا وتفسيرً ف الكريـ والتمسؾ بتالوتو وحفظً صمة الطالب بالقرآتوطيد  .5
  .برسوؿ هللا باالقتداء بمنيجو وترسيخ محبتو في قمبو ووجدانو

  .ال بالعمل عمى رضا هللا والتضحية في سبيمواإليماف الحق ال يكوف إالمسمـ بأف تبصير  .6
سيامو في الحضارة العالمية .7   .وقوؼ المسمـ عمى تاريخ اإلسالـ والمسمميف وا 
ترسيخ اإلطار التعميمي السميـ لممتعمـ ، وتعزيز المثل العميا لدييـ وتمثل القيـ السميمة  .8

  .في حياتيـ
 .ودوره في حماية الديف والوطف ،د في سبيل هللاىمية الجياالطالب أ دراؾ إ .9
   نظمو وأف عصر كل في المستجدات مواجية عمى قادر اإلسالمي الديف بأف االقتناع.10    

 .ومكاف زماف لكل صالحة
 االجتماعي التكامل لتحقيق الطمبة نفوس في والتعاوف  والتآلف اْلخوة روح وتعميق بث. 11   
 .اْلفراد بيف
 توعية الطالب بقضايا العالـ اإلسالمي ومشكالتو، وما يواجييـ مف صور الظمـ والعدواف. . 12  

 
  :أىداؼ تدريس التربية اإلسالمية .5

 ي:ف تدريس التربية اإلسالمية ( أىداؼ35، صـ2010حمس ) أجملولقد 
 . طبيعتو بو تسمح ما أقصى إلى المسمـ اإلنساف وطاقات إمكانات تنمية .1
  .لمحياة اْلخرةعداد المسمـ إ  .2
 .فييا والخالفة اْلرض إعمار إقداـ المسمـ عمى .3
  .ا في نفوس المتعمميفيبناء العقيدة اإلسالمية وترسيخ .4
  .تعويد المسمـ عمى عبادة هللا وتقواه وطاعتو .5
 سالمي الكريـ.تحمي الطالب المسمـ بالخمق اإل .6
  .النافعةيدىـ بالعمـو والمعارؼ و وتز  ة،مبمل لدػ الطتنمية حب الع .7
  .في تكامل وتناسق ةبروحية لدػ الطمالجوانب المختمفة العقمية والجسدية وال ةتنمي .8

 
وترػ الباحثة أف تدريس التربية اإلسالمية يجب أف يحتل أىمية كبيرة بحجـ مكانة ىذه       

فيبحث عف أفضل طرائق التدريس ، عمى المعمـوىذا سميقي أمانة كبيرة عمى عاتق المادة، 
الستراتيجيات الحديثة التي تنقل الطالب مف دور المتمقي السمبي إلى دور المتعمـ النشط لتحقيق وا

 ااْلىداؼ المنشودة عمى أكمل وجو.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

مف خالؿ محوريف، اْلوؿ يتمثل يعرض ىذا الفصل الدراسات السابقة المتعمقة بالدراسة الحالية 
في استراتيجية القبعات الست، والثاني يتمثل في ميارات الفيـ العميق، وىي مرتبة زمنيا مف 

 اْلحدث إلى االقدـ.
 وقد تـ تناوليا وفق المنيجية التالية:

 تحديد ىدؼ الدراسة، ومنيجيا، وعينتيا، وأدواتيا المستخدمة، وأىـ النتائج المرتبطة بالدراسة
 الحالية ثـ التعقيب العاـ عمى كل محور منيا.

 المحور األوؿ: دراسات تناولت استراتيجية القبعات الست:
استراتيجية القبعات الست؛ بيستعرض ىذا المحور مجموعة مف الدراسات السابقة التي تختص 

توصمت بيدؼ اإلفادة منيا في إثراء اإلطار النظرؼ وتصميـ أدوات الدراسة والوقوؼ عمى ما 
 إليو مف نتائج واالستفادة منيا في تفسير نتائج الدراسة الحالية. وىي كالتالي:

 

 (:Ziadat & Ziyadat, 2016) زيادات وزيادات دراسة
في  الست تحديد مدػ فعالية برنامج تدريبي استنادا إلى نموذج القبعات إلىىذه الدراسة  ىدفت

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واإلنجازات اْلكاديمية في المغة العربية لمطمبة اْلردنييف الموىوبيف 
 وتمثمت في الصف السابع، ولتحقيق ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي، والمتفوقيف

اإلبداعي طبقت  كيرلمتف( ب) تورانس واختبار، الست بالقبعات تدريبي برنامج في الدراسة أدوات
مف مدرسة  السابع ( طالبا موىوبا مف الذكور واإلناث مف الصف59مف )عمى عينة مكونة 

وقسمت عشوائيا إلى ، اْلردفب ديرية التربية والتعميـ في السمطالممؾ عبدهللا الثاني النخبة في م
 ،طالب وطالبة (32) ضابطة مفثانية طالبا وطالبة، وال( 27)تجريبية مفاْلولى مجموعتيف: 

بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية ذات داللة إحصائية  فروقاً وأظيرت نتائج ىذه الدراسة 
 . لصالح المجموعة التجريبيةاإلبداعي  والضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار التفكير

 

 (:Salah Eldeen & Maher, 2016) صالح الديف وماىر دراسة
مساؽ  تدريس في الست القبعات استراتيجية استخداـ أثر عف الدراسة الكشف ىذه تقصد

الدراسي، ولتحقيق ىدؼ  التحصيل ومستوػ  اإلبداعي التفكير تنمية في البدنية والمياقة الصحة
وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تورانس اإلبداعي طبق  الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي،

التجريبية  المجموعة مجموعتيف: إلى التربية مقسمة كمية مف بةطال( 76) عمى عينة مكونة مف
طالبة ( 39) أما المجموعة الضابطة تكونت مف القبعات الست، والتي تعممت باستراتيجية( 37)

 مف بكثير كانت أعمى التجريبية تعمموا بالطريقة االعتيادية، وأظيرت النتائج أف المجموعة
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 بكثير أعمى التجريبية المجموعة وكانت تورانس لمتفكير االبداعي،اختبار  في الضابطة المجموعة
 الدراسي، وخمصت الدراسة إلى أف استخداـ التحصيل اختبار في الضابطة المجموعة مف

 والمياقة الصحة تعميـ عمى مفيد تأثير لو أسابيع عشرة لمدة في التفكير الست القبعات استراتيجية
 . الجامعة لطالبات الدراسي التحصيل ومستوػ  إلبداعيا التفكير تنمية وعمى البدنية

 

 (:Alkhateeb, 2015)دراسة الخطيب 
تحسيف محورؼ في الالقبعات الست في تنمية التفكير  ةاستراتيجيمعرفة أثر  ىذه الدراسة تتناو 

، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث جامعة الحسيفلطمبة مفاىيـ اإلسالمية ال تحصيل
عشوائيا إلى  يـ( طالبا وطالبة، تـ تقسيم216)مف عينة الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت 

 وتكونت ة( طالب54طالبا(، و ) 54( ويتكوف مف )108مجموعتيف: مجموعة تجريبية مف )
طالبا(. وأظيرت النتائج أف  54) طالبة( 54( طالبا وطالبة في )108) مفالمجموعة الضابطة 

درجة التحسف مع الطالب في المجموعة التجريبية كانت أفضل مف درجة التحسف مع المجموعة 
 طريقة التدريس الطالبات معتفاعل  أظيرت أيضا أف درجةو نتائج اختبار التحصيل  فيالضابطة 

 . كانت أفضل مف الذكور
 

 :(Khataybeh, 2015 & Tarawneh) الترا نوة والخطايبة  دراسة
 ميارة تنمية في الست التفكير قبعات طريقة استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تسع

 والتعميـ التربية مديرية في عشر الحادؼ الصف لطالبات أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة كتابة
 الستخداـ تأثير ىناؾ كاف إذا معرفة إلى وىدفت كما. 2013/2014 الدراسي العاـ المزار خالؿ

، (ومنخفض متوسط مرتفع،) اإلنجميزية المغة حسب مستويات الطالبات في اْلسموب ىذا
اختبار  في الدراسة أدوات وتمثمت ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي،

 مدرسة مؤتة مف عشر الحادؼ طالبة في الصف ( 50 مف) مكونة عينة طبق عمى الذؼالكتابة 
 المجموعة مجموعتيف إلى عشوائياً  قصديًا ومف ثـ تـ تقسيميف اختياره تـ الذؼ لمبنات الثانوية
( 26مف) الضابطة الست والمجموعة التفكير قبعات درسف باستخداـ ( طالبة24مف) التجريبية

 إحصائية داللة ذات فروؽ  وجود إلى الدراسة نتائج التقميدية، وأشارت لمطريقة طالبة درسف وفقا
 داللة ذات فروؽ  ووجود ،الست التفكير لقبعات وفقا درست التي التجريبية المجموعة لصالح

 استخداـ أف يعني ما وىو والمتوسطة، العالية وفقا لمتغيرات مستوػ الطمبة المستويات إحصائية
 .لمتوسطةوا العالية المستويات في لمطالب أثراً  أكثر تكان التفكير الست القبعات طريقة
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 (:ـ2015دراسة عبابنة )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ استقصاء أثر استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية االستيعاب 
القرائي بالمستوػ االستنتاجي لدػ طمبة الصف الرابع اْلساسي في لواء بني كنانة، ولتحقيق 

( طالبا 80عينة الدراسة مف )أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت 
وطالبة وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية  درست باستخداـ برنامج القبعات الست، وعددىا 

( طالبا وطالبة، 40( طالبا وطالبة، والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعددىيا )40)
رت شاتوػ االستنتاجي، وألقرائي بالمسوتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لقياس االستيعاب ا

نتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية يعزػ ْلثر استراتيجية التدريس لصالح استراتيجية ال
قبعات التفكير الست، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا يعزػ ْلثر متغيرؼ الجنس والتفاعل بيف 

 استراتيجية التدريس والجنس.
 

 (:Ercan & Bilen, 2014) دراسة عرساف وبايمف
التحصيل  الست في القبعاتو ويب الأسموب التعميـ بمساعدة استخداـ  أثر إلى التعرؼ بقصد

، نحو استخداـ الحاسب اْللي في دروس العموـو نحو العموـ  واتجاىاتيـالعممي لمطالب، 
المنيج التجريبي والمنيج الوصفي، وتمثمت أداتا الدراسة في اختبار  ت ىذه الدراسةماستخد

تـ  صفيفمف ( طالبا 50تحصيمي ومقياس اتجاه تـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة المكونة مف )
( طالبًا، والثانية ضابطة 25وزعوا عمى مجموعتيف متساويتيف اْلولى تجريبية )عشوائيا  ـاختيارى

فروقا دالة إحصائيا في متوسط درجات المجموعتيف في التطبيق  نتائجوأظيرت ال طالباً  (25)
 البعدؼ الختبار التحصيل ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.

 

 (:ـ2014دراسة السحت )
التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية القبعات الست في تحصيل الدراسات  إلىت ىذه الدراسة ىدف

االجتماعية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدػ تالميذ الصف الثاني اإلعدادؼ، ولتحقيق 
أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لالستفادة مف أدبيات البحث التربوؼ والمنيج 

( طالبا وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية  درست 63الدراسة مف ) التجريبي، وتكونت عينة
( طالبا، والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية 32باستخداـ برنامج القبعات الست، وعددىا )

( طالبا، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي وآخر لميارات التفكير اإلبداعي 31وعددىا )
نتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الاعية، وأظيرت في الدراسات االجتم

المجموعة التجريبية وبيف متوسط درجات المجموعة الضابطة في تحصيل الدراسات االجتماعية 
 وميارات التفكير اإلبداعي في القياس البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية.

 



 
44 

 ( :ـ2014دراسة العكة )
لتعرؼ إلى فاعمية التدريس بدورة التعمـ الخماسية  وقبعات التفكير  الست ا ت ىذه الدراسةقصد

في تنمية ميارات حل المسألة اليندسية لدػ طالب الصف الثامف بغزة، ولتحقيق أىداؼ الدراسة 
( طالبا وزعت عمى ثالث 108استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

( 36تجريبيتيف اْلولى درست باستخداـ دورة التعمـ الخماسية، وعددىا ) مجموعات اثنتيف منيما
(، ومجموعة 36طالبا، والثانية درست باستخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست وعددىا )

( طالبا، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار 36ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعددىـ )
نتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية، وتفوؽ الوأظيرت  لميارات حل المسائل اليندسية،

عمى المجموعة الضابطة في جميع ميارات حل المسألة في حيف لـ تظير التجريبية المجموعتيف 
النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات المجموعات الثالث في ميارة رسـ 

ؽ مجموعة القبعات الست عمى مجموعة دورة المسألة اليندسية، كما توصمت الدراسة إلى تفو 
 التعمـ الخماسية في ميارة حل المسألة اليندسية.

 

 (:ـ2014دراسة السرسي والزيات وجعفر )
تأثير القبعات الست في تنمية ميارات التفكير االبتكارؼ لدػ أطفاؿ  ةعرفمت ىذه الدراسة تناول

الروضة، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف 
( طفال وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية درست باستخداـ طريقة القبعات الست 50)

( طفال، 25استخداـ الطريقة االعتيادية وعددىا )بطة درست ( طفال، والثانية ضاب25وعددىا )
وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لميارات التفكير االبتكارؼ، وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوؽ 

التدريس ليا باستخداـ استراتيجية القبعات الست عمى المجموعة  المجموعة التجريبية التي تـ
 اْلسموب التقميدؼ في تنمية مستوػ التفكير االبتكارؼ.الضابطة التي تـ التدريس ليا ب

 

 (: ـ2013دراسة عاصـ والسيد )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى فعالية استخداـ  قبعات التفكير الست في اكتساب 
المفاىيـ البيولوجية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي واتخاذ القرار لدػ طالب الصف اْلوؿ 
الثانوؼ، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف 

طالبا وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية  درست باستخداـ برنامج القبعات الست، ( 53)
( طالبا، وتمثمت 29( طالبا، والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعددىا )24وعددىا )

أدوات الدراسة في اختبار المفاىيـ البيولوجية ومقياس ميارات التفكير اإلبداعي، ومقياس ميارات 
القرار، وأظيرت النتائج فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في اكتساب المفاىيـ اتخاذ 
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البيولوجية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي، بينما لـ يكف لقبعات التفكير الست فاعمية في تنمية 
 ميارات اتخاذ القرار.

 

 :ـ(2013دراسة ىالؿ )
عات التفكير الست في تنمية بعض عادات قبالستراتيجية التعرؼ إلى فاعمية استخداـ ا بقصد

الدراسة المنيج ىذه العقل وتحصيل الرياضيات لدػ طالب الصف اْلوؿ الثانوؼ، استخدمت 
( طالبة تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف متكافئتيف اْلولى 64التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

ت بالطريقة االعتيادية، وتمثمت تجريبية درست باستراتيجية القبعات الست والثانية ضابطة درس
أدوات الدراسة في مقياس عادات العقل، وبطاقة التقدير الذاتي لقياس عادات العقل واختبار 

فاعمية إلى تحصيمي في اليندسة، ودليل لممعمـ لتدريس مقرر اليندسة، وقد أشارت نتائج الدراسة 
ة عادات العقل)موضع االىتماـ في االستراتيجية المقترحة القائمة عمى القبعات الست في تنمي

الدراسة(، ورفع مستوػ التحصيل في اليندسة، حيث تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة 
الضابطة في التحصيل وعادات العقل، وكاف حجـ اْلثر كبيرا في تنمية عادات العقل والتحصيل 

 لدػ طالب المجموعة التجريبية.
 

 :ـ(2013دراسة شكر هللا )
برنامج القبعات الست في تنمية ميارات التفكير الناقد لدػ  ة فاعميةعرفم إلى ىذه الدراسةت سع

تالميذ الصف الرابع االبتدائي بدولة الكويت، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة المنيج 
( طالبا وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية  درست 50التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

( طالبا، والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية 25استخداـ برنامج القبعات الست، وعددىا )ب
( طالبا، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لميارات التفكير الناقد، وبرنامج القبعات 25وعددىا )

ة الست، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموع
التجريبية وبيف متوسط درجات المجموعة الضابطة في التفكير الناقد في القياس البعدؼ لصالح 

 المجموعة التجريبية لدػ تالميذ الصف الرابع االبتدائي بدولة الكويت.
 

 :ـ(2012دراسة شامية )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى أثر استخداـ نموذج القبعات الست في تنمية بعض 

رات التعبير اإلبداعي  لدػ طالبات الصف السادس اْلساسي، ولقد استخدمت الدراسة المنيج ميا
( طالبة وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية  درست 90التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

( طالبة، والثانية ضابطة درست بالطريقة 45باستخداـ برنامج القبعات الست، وعددىا )
( طالبة، وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة ميارات التعبير اإلبداعي ودليل 45ددىا )االعتيادية وع
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لممعمـ لتدريس ميارات التعبير اإلبداعي واختبار لميارات التعبير اإلبداعي، وأظيرت النتائج 
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف 

نموذج القبعات الست،  وأقرانيف في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التعبير باستخداـ 
لصالح المجموعة التجريبية مما يدلل عمى فاعمية استخداـ نموذج القبعات الست في تنمية 

 الميارات.
 

 :ـ(2012دراسة المدىوف )
التعرؼ إلى أثر برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي )الطالقة،  بقصد

المرونة، اْلصالة( في مبحث حقوؽ اإلنساف لدػ تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدارس 
( تمميذ 140الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )ىذه وكالة الغوث، استخدمت 

ذة، وزعت عمى مجموعتيف متكافئتيف وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لميارات التفكير وتممي
اإلبداعي، وبرنامج القبعات التفكير الست، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
متوسط درجات المجموعة التجريبية وبيف متوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير 

 ي البعدؼ  لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.اإلبداع
 

 : ـ(2012دراسة مصطفى والقضاة )
التعرؼ إلى أثر استخداـ قبعات التفكير الست لدؼ بونو في التحصيل  ىذه الدراسة كاف ىدؼ

والتفكير الناقد في مبحث التربية اإلسالمية لدػ طالبات الصف السابع اْلساسي، ولتحقيق 
( طالبا وزعت 60دمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )أىداؼ الدراسة استخ

( طالبا، 30عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية  درست باستخداـ برنامج القبعات الست، وعددىا )
( طالبا، وتمثمت أدوات الدراسة في 30والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعددىا )

ارات التفكير الناقد، وبرنامج القبعات الست، وأظيرت النتائج وجود اختبار تحصيمي وآخر لمي
في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، ووجود  دراسةفروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعتي ال
 في اختبار التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية. دراسةفروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعتي ال

 

 :ـ(2012والبسطامي )راسة عبد الحميد د
التعرؼ إلى فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست لتدريس النصوص  ىذه الدراسة تتناول

القرآنية في تنمية التفكير اإلبداعي والقيـ الخمقية لدػ تمميذات الصف الثاني اإلعدادؼ اْلزىرؼ، 
يف صفينة الدراسة مف ريبي، وتكونت عولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحث المنيج التج

( تمميذة درست باستراتيجية القبعات الست 45دراسييف أحدىما يمثل المجموعة التجريبية وعددىا )
( تمميذة درسف بالطريقة االعتيادية، وتمثمت أدوات 45واْلخر يمثل المجموعة الضابطة وعددىا )
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ل لممعمـ، وأظيرت نتائج الدراسة اإلبداعي ودلي، الدراسة في مقياس لمقيـ الخمقية واختبار لمتفكير
فاعميتيا في تنمية القيـ الخمقية لدػ عينة أيضا فاعمية االستراتيجية في تنمية التفكير اإلبداعي و 

 الدراسة.
 

 : ـ(2012دراسة العويضي )
قياس فاعمية وحدة دراسية قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في  إلى ت ىذه الدراسةىدف

تنمية التحصيل وميارات التدريس اإلبداعي لدػ الطالبات المعممات في مجاالت: التخطيط 
والتنفيذ والتقويـ واتجاىاتيف نحوىا ، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، 

( طالبة مف برنامج الدبمـو العاـ في التربية مف تخصص المغة 25مف )وتكونت عينة الدراسة 
وبطاقة مالحظة لميارات التدريس اإلبداعي،  ،العربية، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيل

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات القياس القبمي والبعدؼ في 
س البعدؼ، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اختبار التحصيل لصالح القيا

القياس القبمي والبعدؼ في بطاقة مالحظة ميارات التخطيط وتنفيذ وتقويـ الدروس لصالح القياس 
 البعدؼ.

 

 : ـ(2011خ )يدراسة أبو شر 
 استخداـ استراتيجيتي الذكاءات المتعددة والقبعاتأثر أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى 

العاشر اْلساسي الصف وتنمية ميارات التفكير الناقد لدػ طمبة واالحتفاظ،  ،الست في التحصيل
واتجاىاتيـ نحو الفقو اإلسالمي في مبحث التربية اإلسالمية، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت 

لى اْلو  طالبًا وزعت عمى مجموعتيف (73الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( طالبا، والثانية تجريبية 36تجريبية درست باستخداـ استراتيجية الذكاءات المتعددة وعددىا )

(، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار 37درست باستخداـ استراتيجية القبعات الست وعددىا )
ية حصائإنتائج وجود فروؽ ذات داللة التحصيمي ومقياس اتجاه واختبار لمتفكير الناقد، وأظيرت 

لصالح المجموعة  داء أفراد المجموعتيف في االختبار التحصيمي البعدؼ والمؤجلأبيف متوسطات 
وجود فروؽ  تأظير كما ، المتعددة الذكاءات استراتيجية باستخداـ ْلولى التي درستلتجريبية ا

، لصالح أفراد ومقياس االتجاه ذات داللة احصائية في مقياس ميارات التفكير الناقد البعدؼ
  .   باستراتيجية القبعات الستالثانية التي درست المجموعة التجريبية 

 

 :ـ(2010يمي )بدراسة الج
التعرؼ إلى أثر طريقة  القبعات الست في تنمية ميارات التفكير الناقد لدػ تالميذ الصف  بقصد

( 188الدراسة مف ) الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة ىذه السادس اْلساسي، استخدمت
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طالبة( وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية درست  58طالبا، و  60طالبا وطالبة بواقع )
طالبة(، والثانية ضابطة  28طالبا، و 28( بواقع )56باستخداـ طريقة القبعات الست وعددىا )

تمثمت أدوات طالبة(، و  30طالبا، و 32( بواقع )62درست استخداـ الطريقة االعتيادية وعددىا )
الدراسة في اختبار لميارات التفكير الناقد، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
متوسط درجات المجموعة التجريبية وبيف متوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير 

 اإلبداعي البعدؼ لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.
 

 :ـ(2009)دراسة الشايع والعقيل 
التعرؼ إلى أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمـو في تنمية  ىذه الدراسة كاف ىدؼ

التفكير اإلبداعي والتفاعل الصفي المفظي لدػ تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة 
 المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينةباحثاف ق أىداؼ الدراسة استخدمت الالرياض، ولتحقي
( طالبا وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية درست باستخداـ قبعات التفكير 60الدراسة مف )

( طالبا، 30( طالبا، والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعددىا )30الست، وعددىا )
وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس تورانس الشكمي المقنف عمى البيئة السعودية "الصورة ب" لقياس 
القدرة عمى التفكير اإلبداعي وأداة فالندرز لمعرفة التفاعل الصفي المفظي بيف المعمـ وتالميذه، 
وأظيرت نتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد العينة في ميارات التفكير اإلبداعي كل 

ات الست عمى حدة، وفي المجموع الكمي الختبار التفكير اإلبداعي، كما كشفت عف فاعمية القبع
 .إحصائيا في تحسيف نسب التفاعل الصفي المفظي

 
 

 التعميق عمى دراسات المحور األوؿ:
 

 أوال: مف حيث أغراض الدراسة وأىدافيا:
 كاف مف أىداؼ الدراسات السابقة التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست

ودراسة مصطفى والقضاة  ،ـ(2014مف المواد مثل دراسة السحت )التحصيل في مخت عمى
 .ـ(2011ودراسة أبو شرخ )ـ(2013، ودراسة ىالؿ )ـ(2012، ودراسة العويضي )ـ(2012)

مثل دراسة السرسي وأبو بينما تناولت بقية الدراسات متغيرات أخرػ كتنمية التفكير االبتكارؼ 
، ودراسة Ziadat & Ziyadat. (2016)، وتنمية التفكير االبداعي مثل دراسة  ـ(2014جعفر)

Salah Eldeen, M. & Maher (2016) يد ، ودراسة عاصـ والسـ(2014السحت )، ودراسة
، ودراسة ـ(2012راسة عبد الحميد والبسطامي )، ودـ(2012، ودراسة المدىوف )ـ(2013)

، ودراسة ـ(2011خ )يوتنمية ميارات التفكير الناقد كدراسة أبو شر  ـ(،2009الشايع والعقيل )
،وتنمية ـ(2013، ودراسة شكر هللا )ـ(2012ة )، ودراسة مصطفى والقضاـ(2011)الجيمي 
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، وتنمية ميارات حل ـ(2015لمفاىيمي مثل دراسة عبابنة )ميارات االستيعاب القرائي بالمستوػ ا
، ـ(2013ادات العقل مثل دراسة ىالؿ )وتنمية ع، ـ(2014اليندسية مثل دراسة العكة )ة المسأل

 .ـ(2009صفي كدراسة الشايع والعقيل)المفظي ال تنمية التفاعلو 
المتغير المستقل )استراتيجية القبعات الست(،  واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في

الصف التاسع  الباتوىو ميارات الفيـ العميق لدػ ط ولكنيا اختمفت معيا في المتغير التابع
 اْلساسي.

 

 ثانيا: مف حيث منيج الدراسة:       
باستثناء دراسة  الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبيمع كافة  اتفقت الدراسة الحالية

 .المنيج شبو التجريبي ـ( التي استخدمت2009الشايع والعقيل)
 Ercan & Bilen( 2014) عرساف وبايمف ـ(،2014السحت )مع دراسة كل مف وكذلؾ اتفقت 
 .التجريبي المنيج بجانب الوصفي المنيجفي استخداـ 

 

 ثالثا: مف حيث العينة:
 مف طمبة المدارس االبتدائية مثلالدراسة، فكانت عينة في أفراد الدراسات السابقة  توعتن

الجيمي و ، ـ(2012، وشامية ) ـ(2013شكر هللا )و ، ـ(2015عبابنة ) دراسات كل مف: 
سي والزيات وجعفر ، بينما كانت عينة دراسة السر ـ(2009)، والشايع والعقيل ـ(2010)
 & .Salah Eldeen, M دراسات كل مف:  مف رياض اْلطفاؿ، فيما كانت عينةـ(2014)

Maher (2016)( ،2014 )Ercan & Bilen ،( 2014السحت)ـ(2014، العكة )ـ ،
ارس االعدادية، مف طالب المد ،ـ(2012، عبد الحميد والبسطامي )ـ(2012مصطفى والقضاة )

، وىالؿ ـ(2013عاصـ والسيد)و  Ziadat & Ziyadat (2016)فيما كانت عينة دراسة 
دراسات كل مف:  طالب المدارس الثانوية، وتناولتمف (، 2011خ )ي، وأبو شر ـ(2013)
(2016)Salah Eldeen, M. & Maher  Alkhateeb  (2015) ( 2012العويضي )، و
مع  "الصف التاسع اْلساسي"واتفقت ىذه الدراسة في عينتيا طالبات  ةالجامع طمبةنة مف يع

 .تي تناولت المرحمة اإلعداديةت الادراس
 

 رابعا: مف حيث األدوات:
وؿ االختبار كأداة رئيسية، بينما استخدمت استخدمت جميع  الدراسات السابقة في المحور اْل

تبعا لتنوع وتعدد المتغيرات فييا وىي بعض الدراسات أدوات أخرػ إلى جانب االختبار تنوعت 
 كالتالي:
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 & .Salah Eldeen, M( 2016و ) Ziadat & Ziyadat( 2016)استخدمت دراسة 
Maher ( 2015) دراسة اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي، واستخدمتAlkhateeb  اختبار

اختبار الكتابة،  Khataybeh & Tarawneh (2015) دراسة التحصيل، واستخدمت
قرار، واستخدمت دراسة ىالؿ مقياس ميارات اتخاذ الـ(2013عاصـ والسيد )واستخدمت دراسة 

مقياس القيـ ـ(2012اسة عبد الحميد والبسطامي )مقياس عادات العقل، واستخدمت در  ـ(2013)
تا كل بطاقة المالحظة، واستخدمت دراس ـ(2012ة، واستخدمت دراسة العويضي )الحمقي

اسة مقياس االتجاه، بينما استخدمت در  ـ(2011خ )يأبو شر ، و Ercan & Bilen( 2014ف)م
 مقياس فالندرز لمتفاعل المفظي. ـ(2009الشايع والعقيل )

 واستخدمت الدراسة الحالية اختبار ميارات الفيـ العميق، ومقياس اتجاه.
 

 خامًسا: مف حيث نتائج الدراسة:
 المتغيرات تنمية في اتفقت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في فاعمية القبعات الست  

لمجموعة ، حيث توضح النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ا.ةالتابع
، وذلؾ لصالح في التطبيق البعدؼ لالختبار الضابطةالتجريبية ومتوسط درجات المجموعة 

ـ( في عدـ فاعمية استراتيجية 2013ية، وكذلؾ اتفقت مع دراسة عاصـ والسيد )لتجريبالمجموعة ا
ة ميارات التفكير القبعات الست في تنمية ميارة اتخاذ القرار، في حيف أثبتت فاعميتيا في تنمي

 التوليدؼ.
  Ercan & Bilen( 2014) وبايمف عرساف مف دراسة كلولقد اتفقت ىذه الدراسة أيًضا مع 

 المجموعة إحصائية في مقياس االتجاه لصالح داللة ذات فروؽ  ـ( في وجود2011) وأبو شريخ
 .، وىذا يدلل عمى فاعمية القبعات الست في تنمية اتجاىات الطمبة التجريبية

 

 ا: ما استفادتو الباحثة مف دارسات المحور األوؿ:سادسً 
 الست.بناء دليل المعمـ وفق استراتيجية استراتيجية القبعات  -
 التأصيل لإلطار النظرؼ لمدراسة الحالية. -
 اختيار اْلساليب االحصائية المناسبة لمدراسة. -
 مقارنة النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة.  -
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 المحور الثاني: دراسات تناولت ميارات الفيـ العميق:
ميارات لمتفكير، فقد تـ إجراء العديد مف الدراسات نظرا ْلىمية ميارات الفيـ العميق التي تعتبر 

وقد استخدمت بعض الدراسات  بيدؼ الكشف عف أنسب الطرؽ التي تساعد في تنميتيا،
 ومف ىذه الدراسات:مصطمح االستيعاب المفاىيمي مرادفًا لمصطمح الفيـ العميق 

 

 (:2016العتيبي )
 في العميق الفيـ أبعاد تنمية في المعرفي التدريس نموذج أثر معرفة إلى الدراسة ىذه تىدف
، ولتحقيق ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي، الثانوية طالب لدػ التوحيد منيج

( طالبا، قسمت عمى مجموعتيف متكافئتيف في العدد اْلولى 64وتكونت عينة الدراسة مف )
ابطة درست بالطريقة االعتيادية، تجريبية درست باستخداـ نموذج التدريس المعرفي، والثانية ض

وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة بأبعاد الفيـ العميق، واختبار لقياس أبعاد الفيـ العميق، ودليل 
لممعمـ ، وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية نموذج التدريس المعرفي في تنمية أبعاد الفيـ العميق في 

مية أبعاد الفيـ العميق كل عمى حدة )الشرح، منيج التوحيد لطالب المرحمة الثانوية ككل، وتن
 التوضيح، التفسير، التطبيق، المنظور(. 

 

 :ـ(2015دراسة عياد )
الكشف عف فاعمية مدونة تعميمية لمساؽ تقنيات التدريس في تنمية التحصيل  ىذه الدراسة كاف

المعرفي وأسموب التعمـ العميق ودرجة قبوؿ المدونة لدػ طالبات جامعة اْلقصى، ولتحقيق 
( طالبة، وزعت 85أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

( طالبة، وقد تـ 42( طالبة، والثانية ضابطة بواقع )43جريبية بواقع )عمى مجموعتيف اْلولى ت
اختيار الشعبتيف عشوائيا، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس قبوؿ المدونة التعميمية ومقياس 

 في التعميمية المدونة استخداـ أف النتائج وأظيرتأساليب التعمـ واالختبار التحصيمي المعرفي، 
 المجموعة طالبات في قبوؿ مرتفعة درجة تحقيق إلى أدػ التدريس تقنيات مساؽ تدريس

أف استخداـ المدونة التعميمية قد حقق فاعمية مقبولة في تنمية التحصيل  لممدونة، كما التجريبية
 تنمية في فاعمية ذا التعميمية المدونة استخداـ يكف لـ حيف في الطالبات، سالمعرفي لدػ نف

 درجتي في إحصائية داللة ذات فروؽ  وجود إلى النتائج ييف، وأشارتلد العميق التعمـ أسموب
 والتجريبية الضابطة طالبات المجموعتيف بيف العميق التعمـ وأسموب المعرفي التحصيل تنمية
 المجموعة التجريبية لصالح التقميدؼ(، وذلؾ التعمـ التعميمية، التدريس)المدونة الستراتيجية تعزػ 
 .التعميمية المدونة باستخداـ درست التي
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 :ـ(2014دراسة السيد )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ دراسة التفاعل بيف سقاالت التعمـ في بيئة التعمـ القائـ عمى الويب 

العميق( في التحصيل لدػ طالب كمية التربية، وقدرتيـ عمى اتخاذ /وأسموب التعمـ )السطحي
ىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أ قرار اختيار مصادر التعمـ المناسبة لمموقف التعميمي، ولتحقيق 

( طالبا، وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية 85المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( طالبا، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار 43ية ضابطة بواقع )( طالبا، والثان42بواقع )

 /السطحي) التعمـ أسموب ذوػ  التجريبية المجموعة طالب تفوؽ التحصيل، وقد أظيرت النتائج 
ذؼ  تعمـ حدوث إلى الموجية الممارسة أدت حيث التعمـ، سقاالت باستخداـ درسوا الذيف( العميق
المستقمة  الممارسة مرحمة في و معنى، وليا ممموسة مفاىيـ إلى المجردة المفاىيـ وتحولت معنى،

التحصيل  وزيادة العميق، الفيـ إلى أدػ مما التعمـ، موضوعات نحو المتعمميف جيد استقطاب تـ
 (.العميق/السطحي) التعمـ أسموب ذوػ  التجريبية المجموعة الدراسي لطالب

 

 :ـ(2012دراسة الشريدة والطوباف )
التعرؼ إلى تأثير سعة الذاكرة العاممة في الفيـ القرائي لدػ تالميذ  ةالدراست ىذه قصد 

وتمميذات المرحمة االبتدائية بمنطقة القصيـ، وكذلؾ دراسة تأثير مستوػ تجييز المعمومات 
عميق( في الفيـ المغوؼ والفيـ القرائي لمنصوص القرائية لدػ تالميذ وتمميذات المرحمة  -)سطحي

منخفض(  -منطقة القصيـ، باإلضافة إلى دراسة تفاعل كل مف مستوػ الذاكرة )مرتفعاالبتدائية ب
عميق( في اْلداء عمى فيـ النص المقروء لدػ تالميذ وتمميذات  -وتجييز المعمومات )سطحي

المرحمة االبتدائية بالقصيـ، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثتاف المنيج التجريبي، 
( تمميذة تـ اختيارىـ بشكل عشوائي مف تالميذ 200( تمميذا و )92اسة مف )وتكونت عينة الدر 

الصف الخامس االبتدائي، وتمثمت أدوات الدراسة في المياـ والمقاييس لقياس الذاكرة العاممة، 
ومستوػ تجييز المعمومات، وميارات فيـ النص المقروء، وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات 

جموعتي التجييز في الفيـ القرائي لصالح مجموعة عميقي تجييز داللة إحصائية بيف م
 /عميقالمعمومات، كما وأشارت إلى عدـ وجود تأثير داؿ احصائيا بيف مستوػ المعالجة )

 مرتفع( عمى الفيـ القرائي لدػ أفراد العينة الحالية. -سطحي( وسعة الذاكرة )منخفض
 

 :ـ(2012دراسة الجيوري )
( في تنمية الفيـ k.w.k.hفاعمية استراتيجية الجدوؿ الذاتي )إلى التعرؼ  ت ىذه الدراسةتناول

العميق لممفاىيـ الفيزيائية وميارات ما وراء المعرفة لدػ طالب الصف الثامف اْلساسي بسمطنة 
( 120عماف، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة مف )
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إلى مجموعتيف، اْلولى مجموعة تجريبية درست باستخداـ استراتيجية طالبا قسمت عشوائيا 
(k.w.k.h( بواقع )طالبا، والثانية مجموعة ضابطة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية 60 )

( طالبا، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار الفيـ العميق لممفاىيـ الفيزيائية، ومقياس 60بواقع )
، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ميارات ما وراء المعرفة

طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في المجموع الكمي وفي جميع مستويات 
اختبار الفيـ العميق لممفاىيـ الفيزيائية لصالح طالب المجموعة التجريبية، وكذلؾ وجود فروؽ 

درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة  ذات داللة إحصائية بيف متوسط
في المجموع الكمي وجميع الميارات الرئيسية لما وراء المعرفة لممفاىيـ الفيزيائية لصالح طالب 

 المجموعة التجريبية.
 

 :ـ(2012دراسة أحمد )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ تنمية الفيـ العميق والدافعية لإلنجاز في مادة العمـو لدػ تالميذ 
الصف اْلوؿ االعدادؼ باستخداـ التعميـ االستراتيجي، ولتحقيق ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة 

( طالبة وزعت عمى مجموعتيف اْلولى 82المنيج التجريبي، وقامت باختيار عينة مكوف مف )
( طالبة، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار 41( طالبة والثانية ضابطة بواقع )41بية بواقع )تجري

لميارات التفكير التوليدؼ ومقياس دافعية اإلنجاز، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة 
إحصائيا بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار 

ير التوليدؼ وأبعاده ما عدا بعد التنبؤ لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ دالة التفك
إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدؼ لمقياس الدافعية لإلنجاز ما عدا بعد 

 "الخوؼ مف الفشل". 
 

 (:  ـ2011) رشود آؿ دراسة

 نظرية عمى القائمة العجمة حوؿ التعميـ استراتيجية فاعمية استقصاء بيدؼ الدراسة ىذه أجريت
 وأنماط الكيمياء في المفاىيمي االستيعاب تنمية في الدماغ إلى المستند التعمـ ونظرية ىيرماف
 الباحثة استخدمت الدراسة أىداؼ ولتحقيق، الرياض بمدينة الثانوية المرحمة طالب لدػ التفكير
 اْلولى مجموعتيف عمى وزعت طالبة( 56) مف الدراسة عينة وتكونت، التجريبي شبو المنيج
 وعددىا ىيرماف نظرية عمى القائمة العجمة حوؿ التعميـ استراتيجية باستخداـ درست تجريبية

 أدوات وتمثمت، طالبة( 28) وعددىا االعتيادية بالطريقة درست ضابطة والثانية طالبة( 28)
 بيف إحصائيا دالة فروؽ  وجود الدراسة نتائج وأظيرت، المفاىيمي االستيعاب اختبار في الدراسة
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 الموضوعي التفكير لنمط تبعا المعدؿ البعدؼ والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات متوسطي
 بيف إحصائيا دالة فروؽ  ووجود التجريبية، المجموعة لصالح ىيرماف مقياس وفق المنطقي
 اإلجرائي التفكير لنمط تبعا المعدؿ بعدؼال والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات متوسطي
 بيف إحصائيا دالة فروؽ  ووجود التجريبية، المجموعة لصالح ىيرماف مقياس وفق التنفيذؼ
 المشاعرؼ  التفكير لنمط تبعا المعدؿ البعدؼ والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات متوسطي

 متوسطي بيف إحصائيا دالة فروؽ  ووجود التجريبية، المجموعة لصالح ىيرماف مقياس وفق
 مقياس وفق اإلبداعي التفكير لنمط تبعا المعدؿ البعدؼ والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات
 .التجريبية المجموعة لصالح ىيرماف

 (:ـ2009) طمبة دراسة

 ومستويات التشابيي التفكير استراتيجيتي بيف التفاعل أثر إلى التعرؼ بيدؼ الدراسة ىذه أجريت
 اْلوؿ الصف طالب لدػ الفيزيائية المسائل وحل المفاىيمي الفيـ تحقيق في المعمومات تجييز
 عينة باختيار قاـ حيث، التجريبي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ ولتحقيق، الثانوؼ 
 تجريبية مجموعة اْلولى، مجموعتيف إلى عشوائيا قسمت طالبا( 114) مف المكونة الدراسة
 بواقع المعمومات تجييز ومستويات التشابيي التفكير استراتيجيتي بيف التفاعل باستخداـ درست

، طالبا( 57) بواقع االعتيادية الطريقة باستخداـ درست ضابطة مجموعة والثانية، طالبا( 57)
 وأظيرت، لمدراسة كأداة الفيزيائية المسائل وحل المفاىيمي الفيـ اختبار في الدراسة أدوات وتمثمت
 ومتوسط التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ  وجود النتائج
 لصالح الفيزيائية المسائل وحل المفاىيـ الفيـ اختبار في الضابطة المجموعة طالب درجات

 .التجريبية المجموعة

 : ـ(2008دراسة الخميل )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى أثر استخداـ خرائط التفكير في تنمية التحصيل والفيـ 
العميق ودافعية االنجاز لدػ تالميذ الصف الخامس االبتدائي، واستخدمت الدراسة المنيج 

( طالب وطالبة، طالبة وزعت عمى مجموعتيف اْلولى 80التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( طالب وطالبة درست وفق استراتيجية خرائط المفاىيـ، والثانية ضابطة بواقع 40واقع )تجريبية ب

( طالب وطالبة درست وفق الطريقة االعتيادية، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار التحصيل 40)
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واختبار الفيـ العميق ومقياس الدافعية، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 
التحصيل والفيـ العميق  ضابطة في التطبيق البعدؼ الختبارت المجموعتيف التجريبية والمتوسطا

 ومقياس الدافعية لصالح المجموعة التجريبية.
 

 ـ(2008دراسة حسف )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى التفاعل بيف بعض أساليب التعمـ واستراتيجيات التدريس 

الفيـ العميق والتفكير العممي لدؼ تالميذ المرحمة اإلعدادية،  في مادة العموـ وأثرىا في تنمية
( 74ولتحقيق ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( 38وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية درست وفقًا الستراتيجيات الذكاءات المتعددة بواقع )

اء اإلعدادية بنات والثانية  ضابطة درست وفقًا لمطريقة االعتيادية تمميذة، تمميذة مف مدرسة الشيم
( تمميذة مف مدرسة حمواف اإلعدادية بنات، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار الفيـ 36بواقع )

العميق واختبار التفكير العممي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
يف الضابطة والتجريبية في كل مف الفيـ العميق والتفكير العممي متوسطات درجات المجموعت

لتالميذ الصف اْلوؿ اإلعدادؼ وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية،  وال يوجد تفاعل داؿ إحصائيا 
بيف معالجتي التدريس )استراتيجية الذكاءات المتعددة والطريقة المعتادة( وأسموب التعمـ 

 ر الفيـ العميق والتفكير العممي.)السطحي/ العميق( عمى اختبا
 

 : ـ(2007دراسة الحصاف )
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ استقصاء فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تنمية بعض ميارات التفكير 
واالستيعاب المفاىيمي في العموـ واإلدراكات نحو بيئة الصف لدػ تمميذات الصف السادس 

الباحثة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف  تاستخدماْلساسي، ولتحقيق أىداؼ الدراسة 
( تمميذة 30( تمميذة مف مدرستيف مختمفتيف وزعت عمى مجموعتيف اْلولى تجريبية بواقع )60)

( تمميذة درست بالطريقة االعتيادية، 30درست بنموذج أبعاد التعمـ واْلخرػ ضابطة بواقع )
رات التفكير، واختبار االستيعاب المفاىيمي، ومقياس وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ميا
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف وأظيرت النتائج اإلدراكات نحو البيئة  كأدوات لمدراسة، 

اختبار ميارات التفكير واختبار عمى متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة 
 لصالح المجموعة التجريبية.   بيئةاالستيعاب المفاىيمي، ومقياس اإلدراكات نحو ال
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 (: ـ2006) الديف حساـ دراسة

 المفاىيـ استيعاب في العقمية النماذج بناء مدخل فاعمية استقصاء بيدؼ الدراسة ىذه أجريت
، االبتدائي السادس الصف لتالميذ اإلنساف جسـ أجيزة دراسة نحو واالتجاه العمـ وعمميات
( 100) مف الدراسة عينة وتكونت، التجريبي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ ولتحقيق
 بناء مدخل باستخداـ درست طالب( 50) بواقع تجريبية اْلولى مجموعتيف عمى وزعت طالب
 أدوات وتمثمت، االعتيادية بالطريقة درست طالب( 50) بواقع ضابطة والثانية، العقمية النماذج
، الدراسة نحو االتجاه ومقياس، العمـ ميارات واختبار، المفاىيـ استيعاب اختبار في الدراسة
، المفاىيمي االستيعاب اختبارات نتائج في إحصائيا دالة فروؽ  وجود الدراسة نتائج وأظيرت
 الذيف التجريبية المجموعة لصالح، اإلنساف جسـ دراسة نحو االتجاه ومقياس، العمـ وعمميات
 .ةالعقمي النماذج بناء مدخل باستخداـ درسوا

 

 :(Chin& brown, 2000)تشايف وبراوف  دراسة
أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى العمق مقابل السطحية في تعمـ العموـ لطالب الصف 

( 6الثامف، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف )
والمقابمة، وأظيرت نتائج الدراسة العديد مف الفروؽ طالب، وتمثمت أدوات الدراسة في المالحظة 

التفكير التوليدؼ، طبيعة الشرح، طرح اْلسئمة، أنشطة فوؽ  :بيف الطمبة في الميارات التالية
معرفية كما أكدت، النتائج أف الطرائق المتعمقة تحتاج إلى استخداـ اْلسئمة والتنبؤ والشرح أثناء 

مف المعمـ كما أظيرت النتائج أف بعض الطالب أفضل في التدريس كما تحتاج إلى محفزات 
 تعمـ العمـو تبعا لمتغير التعمـ المقصود مقابل الحفع لصالح المقصود. 

 

 تعميق عمى دراسات المحور الثاني:
 أوال: مف حيث أغراض الدراسة وأىدافيا:

استخداـ العديد مف لى فاعمية إأىداؼ الدراسات السابقة في المحور الثاني التعرؼ  كاف مف
 في المعرفي التدريس نموذج أثر المتغيرات المستقمة في تنمية ميارات الفيـ العميق، فنجد مثال

أثر استخداـ استراتيجيات )المدونة التعميمية، سعة الذاكرة، الجدوؿ و  ،العميق الفيـ أبعاد تنمية
مدخل بناء النماذج العقمية، التعمـ (، التفكير التشابيي، نموذج أبعاد التعمـ، k.w.k.hالذاتي )

الترتيب كما حوؿ العجمة القائمة عمى نظرية ىيرماف، خرائط التفكير، التعمـ االستراتيجي( وذلؾ ب
، ـ(2012، والشريدة والطوباف)ـ(2015عياد )و  ـ(2016ات كل مف: العتيبي )في دراس
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، ودراسة ـ(2006لديف)، و حساـ اـ(2007، والحصاف )ـ(2009، وطمبة )ـ(2012) الجيورؼ و 
 .ـ(2012، و أحمد)ـ(2008، والخميل)ـ(2011رشواف)آؿ 

وتميزت الدراسة الحالية بدراسة المتغير المستقل )استراتيجية القبعات الست( في تنمية 
 ميارات الفيـ العميق.

  مف حيث المنيج:ثانيا:         
اختمفت مع و  ،في استخداـ المنيج التجريبي السابقة الدراسات معظـالدراسة الحالية مع اتفقت 

 التي استخدمت المنيج الوصفي.  Chin& brown(2000) وف اف وبر ايدراسة تش
 

 مف حيث العينة:ثالثا:     
العتيبي يـ العاـ، مثل: جاءت عينة جميع دراسات المحور الثاني مف طمبة مدارس التعم

ف وبراوف اي، ودراسة تشـ(2012)، ودراسة الجيورؼ ـ(2012دراسة أحمد )ـ( و 2016)
 بعض تناولت في حيث، ـ(2009) ودراسة طمبة ،ـ(2011) ددراسة آؿ رشو ، و ـ(2000)

 ـ(2014) السيد ودراسة، ـ(2015)عياد مثل دراسة الجامعات طمبة الدراسات
 

مبة التعميـ العاـ وبالتحديد وتتفق الدراسة الحالية في عينتيا مع الدراسات التي تناولت ط
 الصف التاسع. الباتط

 
 مف حيث األدوات:رابعا:      

استخدمت معظـ الدراسات السابقة في المحور الثاني االختبار كأداة ليا لقياس ميارات الفيـ 
بينما  مقياس الذاكرة، ـ(2012مت دراسة الشريدة والطوباف )استخدكما العميق والتحصيل، 

ة واستخدمت دراسة مقياس الدافعي ـ(2008والخميل ) ـ(2012كل مف أحمد ) تاستخدمت دراسا
مقياس اإلدراكات  ـ(2007كما استخدمت دراسة الحصاف ) تحميل المحتوػ، ـ(2011) دآؿ رشو 

مقياس االتجاه، كما استخدمت دراسة  ـ(2006ساـ الديف )واستخدمت دراسة ح ،نحو البيئة
 المالحظة والمقابمة. أداتي ـ( 2000ف وبراوف)ايتش

وتتفق الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في المحور الثاني في استخداميا الختبار 
 في استخداـ مقياس االتجاه.ـ 2006تتفق مع دراسة حساـ الديف )ميارات الفيـ العميق، و 
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  :ائجتالن حيث مف: اخامسً 
 

اتفقت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف   
في تنمية ميارات الفيـ  الضابطةلمجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة متوسط درجات ا
 ية.لصالح المجموعة التجريبالمتغيرات المستقمة فاعمية العميق، وفي 

المتغير المستقل في تنمية  في عدـ فاعمية (ـ2015)عياد دراسة مع  ختمقت ىذه الدراسةاو 
  أسموب التعمـ العميق لدػ الطالبات.

 

 ما استفادتو الباحثة مف دراسات المحور الثاني:
 التأصيل لإلطار النظرؼ لمدراسة الحالية. -
 بناء أدوات الدراسة الحالية. -
 اختيار اْلساليب االحصائية والتي تتوافق مع عينة الدراسة. -
 .مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مع الدراسات السابقة -

 
 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: 

تميزت الدراسة الحالية عف معظـ الدراسات السابقة بأنيا تناولت ميارات الفيـ العميق  -
في قطاع غزة مف خالؿ استراتيجية القبعات الست ، فيي الدراسة اْلولى التي أجريت 

 في حدود عمـ الباحثة.
تميزت الدراسة الحالية في كونيا تناولت عينة مف طالبات المجتمع الفمسطيني، وىف  -

 طالبات الصف التاسع اْلساسي في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية.
 

 تعميق عاـ عمى الدراسات السابقة:
التي سبق ذكرىا في استخداـ استراتيجية اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة  .1

القبعات الست في التدريس لمعظـ المباحث التدريسية ، واختمفت عنيا في تطبيق ىذه 
 االستراتيجية في مبحث التربية االسالمية وحدة السيرة النبوية الشريفة .

تيف اتفقت معظـ الدراسات عمى استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى مجموعتيف متكافئ .2
الدراسات السابقة في استخداميا المنيج معظـ ىذه الدراسة مع  اتفقتوضابطة(، و  )تجريبية
 التجريبي.

تنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة، ولكف اتفق معظميا عمى االختبار التحصيمي   .3
سات لفيـ العميق في الدراابعات الست ، وأداة قائمة ميارات في الدراسات التي تناولت الق
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المتكوف  لميارات الفيـ العميق اواستخدمت الدراسة الحالية اختبار  ،التي تناولت الفيـ العميق
ومقياس  ،ميارات )التفسير، التنبؤ، الطالقة الفكرية، اتخاذ القرار(مف عدد مف الفقرات في 

 االتجاه نحو مادة التربية اإلسالمية .
ما بيف تالميذ التعميـ اْلساسي واإلعدادؼ شممت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنوعت  .4

والثانوؼ وحتى طمبة الجامعات، وجاءت عينة الدراسة الحالية مف طالبات الصف التاسع 
 مدارس وكالة الغوث الدولية. فيس اْلساسي )الثالث االعدادؼ( بمحافظة خاف يون

ينية في قطاع غزة في اْلولى عمى مستوػ البيئة التعميمية الفمسطبأنيا   تميزت ىذه الدراسة .5
حدود عمـ الباحثة والتي تناولت فاعمية استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ 

 العميق لدػ تمميذات الصف التاسع اْلساسي )الثالث االعدادؼ(.  
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع

 واإلجراءاتالطريقة 

الباحثة في ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبعتيا في ىذه الدراسة بدءًا بالمنيج المتبع  تتناول     
في الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتيا وكيفية اختيارىا، وأدوات الدراسة وكيفية بنائيا والتحقق مف 

ج وتحميميا، وفيما يمي تفصيل صدقيا وثباتيا، والمعالجة اإلحصائية لمبيانات وصواًل إلى النتائ
 ذلؾ:

 أواًل: منيج الدراسة:
وُيعّرؼ عمى أنو "منيج يدرس ظاىرة المنيج التجريبي، استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة      

"                    حالية مع إدخاؿ تغيرات في أحد العوامل أو أكثر ورصد نتائج ىذا التغير
، إحداىا تجريبية بعدي لمجموعتيف –تصميـ قبميواتبعت  ،(83ـ، ص2003)اْلغا واْلستاذ، 

، واْلخرػ ضابطة درست بالطريقة المعتادة؛ مف أجل التعرؼ باستراتيجية القبعات الستدرست 
واستخدمت  كما ،الفيـ العميقفي تنمية ميارات  القبعات الست استخداـ استراتيجيةإلى فاعمية 

 والشكل التالي يوضح .حو مادة التربية اإلسالمية الطالبات ن اتجاهلقياس  المنيج الوصفي
 التصميـ التجريبي الذؼ جرػ تطبيقو بالدراسة:

 المجموعة التجريبية                          المجموعة الضابطة               
 
 
 
 
 

                                             
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصميـ التجريبي لمدراسة (4.1الشكل )

 

 ومقياس االتجاه التطبيق القبمي : اختبار ميارات الفيـ العميق

باستخداـ التدريس 
 استراتيجية القبعات الست

 

 التدريس باستخداـ الطريقة

 االعتيادية

 12/11/2016إلى  15/10/2016تـ تطبيق التجربة مف 

 ومقياس االتجاهالتطبيق البعدي : اختبار ميارات الفيـ العميق 
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 :الدراسةًا: عينة ثاني
بطريقة قصدية، والتي تحتوؼ  القرارة اإلعدادية المشتركةقامت الباحثة باختيار مدرسة 

إحداىما تجريبية  شعبتيف، ومف ثـ قامت باختيار اْلساسي أربع شعب لمصف التاسععمى 
أفراد العينة  عدد التالي يوضح( 4.1)ضابطة عشوائيًا وذلؾ بنظاـ القرعة، والجدوؿ واْلخرػ 
 المختارة:

 عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطةأفراد  عدد (4.1)جدول 

 النسبة المئوية العدد الصف المدرسة

مدرسة القرارة 
 االعدادية المشتركة

 %50 30 المجموعة التجريبية 3تاسع 

 %50 30 المجموعة الضابطة 1 تاسع
 %100 60 المجموع

 حيث تكونت مف: :الدراسةًا: متغيرات ثالث
 . استراتيجية القبعات الستالمتغير المستقل : 
 .اإلسالميةواالتجاه نحو مادة التربية  ميارات الفيـ العميقالمتغير التابع : 

 

 :وموادىا الدراسة: أدوات ارابعً 
 :العميق الفيـ ميارات : قائمةأواًل 

 :التالية الخطوات وفق العميق الفيـ ميارات قائمة بإعداد الباحثة قامت
 العميق بالفيـ المتعمق التربوؼ  اْلدب مسح تـ . 
 الشريفة النبوية السيرة وحدة محتوػ  تحميل. 
 (2) الممحق في مشار ىو كما اْلولية القائمة إعداد 
 في والمختصيف اْلكاديمييف المحكميف مف مجموعة عمى اْلولية بصورتيا القائمة عرض تـ 

 .ومالحظاتيـ آرائيـ إبداء منيـ وطمب ،اإلسالمية التربية مجاؿ
 (3ممحق ) في موضح ىو كما النيائية بصورتيا لتصبح المحكميف وتوجييات بآراء اْلخذ تـ 
 

 الدراسة: أدواتثانيا: 
لدػ  القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ العميق استراتيجية ؼ إلى فاعمية توظيفمتعر ل     

 :وىيأىداؼ الدراسة ق يتحقل أداتيفلباحثة بإعداد ، قامت ااْلساسي التاسعالصف  طالبات
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  اختبار الفيـ العميق 
  اإلسالميةمقياس اتجاه نحو مادة التربية 
 :الفيـ العميقاختبار  ثانيا:  
 : اليدؼ مف االختبار 

لدػ  تنمية ميارات الفيـ العميقفي  فاعمية استراتيجية القبعات الست س مدػقياويتمثل في 
 بغزة. اْلساسي التاسعالصف  طالبات

 

  خطوات إعداد االختبار 

 :ارات الفيـ العميقلقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد اختبار مي
 

 :وفق ميارات الفيـ العميق، وتـ ذلؾ كما يمي المحتوى لممادة العمميةتحميل أواًل: 
 اليدؼ مف التحميل: .1

 ىدفت عممية تحميل المحتوػ إلى :
تحميل أنشطة الكتاب المدرسي المتضمنة في ، و ـ في وحدة السيرة النبويةيتحميل أسئمة التقو  -

قة المتمثمة بػ )التفسير، والطال أسئمة نفكر والواجبات البيتية وفق ميارات الفيـ العميق
، وذلؾ لالستفادة منيا (4.2) رقـ جدوؿ الفكرية، والتنبؤ، واتخاذ القرار(، كما ىو مشار في

 في:
 االنطالؽ منيا في وضع أسئمة االختبار. .1

 .الستراتيجية القبعات الست اً فقو  سيرة النبوية الشريفةعداد دليل المعمـ لتدريس وحدة الإ  .2

  :عناصر التحميل .2
 اعتمدت الباحثة عناصر التحميل التالية، والتي عرفتيا إجرائيًا: 

 منطقيا، والعالقات اْلسباب وشرح وتوضيحيا البيانات ترجمة عمى الطالبة قدرة ىو :التفسير .1
 معتمدة وأدلة بشواىد وتدعيميا ،المختمفة المواقف مف المستفادة والدروس الحكـ واستنباط

 .وخصائصيا المعمومات وطبيعة السابقة المعمومات عمى بذلؾ
نتاج متعددة، أفكار توليد عمى الطالبة قدرة ىي :الطالقة الفكرية .2  لمجموعة واحد معنى وا 

 .مرتبة الدرس أحداث وتمخيص متعددة، بأساليب الفكرة أو المشكمة صوغ وا عادة أفكار،
 البيانات وتحميل المعطيات، ضوء في التوقعات وضع عمى الطالبة قدرة ىو :التنبؤ .3

 .ومواقف لمشكالت حموؿ واقتراح والمعمومات،
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 ووضع والمعوقات، الصعوبات تحديد أؼ التشخيص عمى الطالبة قدرة ىو :اتخاذ القرار .4
 .القرار تنفيذ ثـ ومف القرار، نتائج وتقويـ لمقرار، الممكنة البدائل

تبيف أف نسبة كبيرة مف اْلنشطة واْلسئمة تقيس ميارة التذكر، لذلؾ كاف  ولكف بعد التحميل
والجدوؿ  ،اْلوزاف النسبية حثة إضافة ىذه الميارة في التحميل لتوضيحالبا ىضروريًا عم

 التالي يبيف ذلؾ:

 وتحميل أنشطة الكتاب المدرسي  أسئمة التقويـنتائج تحميل  (4.2جدوؿ )
 السيرة النبوية وحدة  والواجبات البيتية وفق ميارات الفيـ العميقالمتضمنة في أسئمة نفكر 

الطالقة  الفيـ التذكر الموضوع الدرس
 الفكرية

اتخاذ  التنبؤ
 القرار

 المجموع

 14 2 1 1 4 6 غزوة األحزاب األوؿ

 12 1 - - 3 8 غزوة بني قريظة الثاني

 17 - 1 1 5 11 صمح الحديبية الثالث

 11 - 2 - 4 4 أـ سممة الرابع

 53 3 4 2 16 28 المجموع

 %111 %6 %7 %4 %31 %53 النسبة المئوية

 
 التحميل وثباتو: لتأكد مف صدؽا .3

  صدؽ التحميل :أواًل: 

عمى مجموعة مف معممي يا بعد إعداد الصورة اْلولية لتحميل المحتوػ، قامت الباحثة بعرض
 اإلسالمية التربيةحث ذوؼ الخبرة في التدريس، ومشرفي وكالة الغوث في مب اإلسالميةالتربية 
الواردة أسماؤىـ في ممحق رقـ  لمختصيف في المناىج وطرؽ التدريس، وااْلساسي لتاسعلمصف ا

(1.) 
 

 ثبات التحميل :ثانيًا: 

 تعتبر طريقة إعادة التحميل مف أكثر الطرؽ المناسبة لتقدير ثبات التحميل، ويأخذ إعادة 
 تحميل المحتوػ أحد الشكميف:

  بالتحميل مرتيف، بحيث تفصل بينيما فترة زمنية. ةقـو الباحثتأف 
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  أف يقوـ بالتحميل باحثاف، بحيث يتفقاف مف البداية عمى معايير التحميل وأسسو، ثـ يقوـ كل
 منيما بتحميل المحتوػ بشكل منفرد.

في بداية السيرة النبوية الشريفة قامت الباحثة بتحميل محتوػ وحدة  الثباتولحساب معامل      
بعد أؼ  ـ2016أكتوبر مرة أخرػ في بداية شير قامت بإعادة التحميل  ـ، ثـ2016 سبتمبرشير 

 التاليوالجدوؿ  محتوػ الوحدة، تحميلل ¹، وقد تـ االتفاؽ مع معممة أخرػ شير مف التحميل اْلوؿ
 :عبر الزمف وعبر اْلشخاصيمخص نتائج التحميل 

 عبر الزمف وعبر األشخاصالسيرة النبوية نتائج تحميل محتوى وحدة  (4.3) جدوؿ
 

 التصنيف
 التحميل عبر األشخاص التحميل عبر الزمف

التحميل 
 األوؿ

التحميل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاؽ

التحميل 
 األوؿ

التحميل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاؽ

 16 16 16 16 15 16 التفسير

 2 3 2 2 2 2 الطالقة الفكرية

 3 3 4 3 3 4 التنبؤ

 2 2 3 2 3 3 اتخاذ القرار

 23 24 25 23 23 25 المجموع

 ¹آماؿ اليازورؼ اسـ المعممة:        

الخاصة بتحميل المحتوػ، والتي  Hohsti وقد تـ حساب ثبات التحميل باستخداـ معادلة ىولستي
 يعبر عنيا بالصيغة التالية:

    

     
   معامل الثبات 

 (226ـ، ص2004،طعيمة)                                                                      حيث إف:

 .عمييا المتفق الفئات عدد:    
 تحميميا تـ التي الفئات مجموع :     

(، وفي حالة 0.958( أف الثبات في حالة التحميل عبر الزمف بمغ )4.2جدوؿ)ويتضح مف 
 تدعواف لالطمئناف عمى ثبات التحميل. (، وىما قيمتاف0.939التحميل عبر اْلشخاص بمغ )
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 : الصػورة المبدئيػة لالختبػارثانيًا: وضع 

 :صػوغ فقػرات االختبػار 
وتحديد  ،الكتب والمراجع المتخصصة في بناء االختبارات االطالع عمىقامت الباحثة ب     

التي أقرتيا الدراسات العممية في تبارات الشروط الواجب توافرىا في االختبار الجيد، ومراجعة االخ
 .اإلسالميةالتربية مجاؿ تدريس 

 عند صوغ مفردات االختبار: النواحي التالية وفي ضوء ذلؾ تـ مراعاة
 أف تقيس كل فقرة ىدفا تعميمًيا مناسًبا ليا.  .1

 أف يكوف السؤاؿ محدًدا وواضًحا.  .2

 خمو الفقرات مف أؼ مؤشرات تدؿ عمى اإلجابة الصحيحة.  .3

 توزيع اإلجابة الصحيحة لألسئمة عشوائًيا تجنبًا لمتخميف.  .4

 بينيا تداخل.  ، وأال يكوف أف تكوف البدائل متجانسة في الشكل والناحية المغوية .5

 :اْلسئمة مراعًيا وقد جاء ترتيب
 التدرج مف السيل إلى الصعب وفًقا لمميارات التي يقيسيا االختبار. .1
ترتيب موقع البدائل الصحيحة عشوائًيا حتى ال يكشف الطالب ترتيب أو تنظيـ  .2

 اإلجابات؛ وبذلؾ يبتعد عامل الصدفة أو التخميف.
 

 تعميمػات االختبػػار: 
طالبات واضحة ومالئمة لمستوػ وضع تعميمات االختبار بمغة بعد صوغ فقرات االختبار تـ      

مثاؿ توضيحي يبيف طريقة ت ىدؼ االختبار ومكوناتو، و تناولقد ، و اْلساسي الصف التاسع
 اإلجابة، كما تـ التنبيو عمى أىمية قراءة السؤاؿ جيًدا قبل البدء في اإلجابة.

 تصحيح االختبػػار: 

الفيـ العميق لتصبح كل فقرة مف فقرات اختبار ميارات الباحثة برصد درجة واحدة لقامت  .1
 درجة.  40الدرجة النيائية 

ا إذا ما كانت إجابتي 1)) واحد عمى مت الباحثة بتصحيح اْلوراؽ بحيث تتحصل الطالبةقا .2
 ا خطأ، ىذا بالنسبة لألسئمةإذا ما كانت إجابتي 0)) صفر تحصل عمىصحيحة، وت

تـ تصحيحيا بحيث تتحصل  6، أما بالنسبة لألسئمة المقالية وعددىا 34الموضوعية وعددىا 
إذا ما  0)) صفر تحصل عمىإذا ما أجابت بفكرتيف أو أكثر، وت 1)) واحد عمى الطالبة

 أجابت بأقل مف فكرتيف.
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يًا ثـ تـ أعيدت عممية التصحيح مرة أخرػ لمتأكد منيا قبل تحميميا، ثـ رتبت اْلوراؽ تنازل .3
 رصد الدرجات.

 صالحيػة الصػورة المبدئيػة لالختبػار: 
، عرضت مف نوع اختيار مف متعدد ( فقرة44عمى ) لمبدئيةاشتمل االختبار في صورتو ا     

، اإلسالميةالتربية والتربوييف المتخصصيف في مجاؿ  فكاديميياْلعمى مجموعة مف المحكميف 
؛ وذلؾ الستطالع آرائيـ حوؿ الصورة (1ممحق رقـ ) اإلسالميةالتربية  وبعض مشرفي ومعممي

 (.4المبدئية لالختبار ممحق رقـ )

 وقد تـ الطمب منيـ إبداء الرأؼ حوؿ مدػ:
 السالمة المغوية والصحة العممية لفقرات االختبار.  -

 . اْلساسي تاسعالصف الطالبات ستوػ لم فقرةالمناسبة   -

 . ووضوحيا تعميمات االختباردقة  -

، كما وتـ وفي ضوء آراء المحكميف تـ تعديل بعض الفقرات لغويًا، وتعديل بعض المموىات     
تحويل الفقرات الخاصة بميارة الطالقة الفكرية إلى أسئمة مقالية بيدؼ ترؾ مساحة أكبر لمطالبة 

 لصوغ وتوليد أفكار متعددة أو إنتاج معنى واحد لعدة أفكار.

 الختبػارالتجربػة االستطالعيػة ل: 
عمى عينة استطالعية مف  لمبدئيةابعد إعداده بصورتو بتطبيق االختبار  ةالباحث تقام        

مف  ( طالبة30) مفالمرور بالخبرة مكونة  ف، والتي سبق ليطالبات الصف العاشر اْلساسي
لما تو لمتأكد مف صالحيو  ،وثباتو االختبار حساب صدؽلوذلؾ عيمبوف الثانوية لمبنات، مدرسة 

 .، وحساب معامالت السيولة والصعوبة، وتحديد الزمف الالـز إلجرائووضع مف أجمو

 تحديػػد زمػف االختبػػار 
حيث طالبة، وآخر  طالبةتـ حساب الزمف بإيجاد متوسط الوقت الذؼ استغرقتو أوؿ  
 مف خالؿ المعادلة التالية : .( دقيقة 60 - 30بيف )تراوح 

الزمن الذي استغرقته الطالبة  األولى الزمن الذي استغرقته الطالبة األخٌرة

 
 الزمن المناسب 

 ( 307ـ، ص1994،أبو ناىية) 
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 دقيقة. (45االختبار )وبيذا يكوف زمف  
  :حسػاب معامػالت الصعوبػة لفقػرات االختبػار 

 وتـ حساب معامالت الصعوبة باستخداـ المعادلة التالية:

عدد التالمٌذ الذٌن أجابوا إجابة خطأ

عدد الذٌن حاولوا اإلجابة
 معامل الصعوبة 

 (277ـ، ص2414، المفتوحة)   

( بمتوسط 0.23-0.70)ة لفقرات االختبار في الفترة المغمقة بيف بو صعتراوحت معامالت الوقد 
بأف فقرات  قرره المختصوف في القياس والتقويـمقبولة حسبما معامالت  وىي (،0.47عاـ )

ـ، 2010)النجار،  0.80 – 0.20االختبار تكوف مقبولة إذا تراوح معامل صعوبتيا بيف 
 ذلؾ: ( يبيف4.4والجدوؿ) ( 270ص

   :حسػاب معامػالت التمييػػز لفقػرات االختبػار 
 التحصيل" ويقصد بالتمييز: "قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الفئة العميا والفئة الدنيا مف فئات    

  .(285ـ، ص2012)الكيالني وآخروف، 

 ما يمي:ب ةالباحث قامتلكل فقرة مف فقرات االختبار  ولتعييف التمييز 
  الكمية ترتيًبا تنازلًيػا حسػب الدرجة تمميذاتدرجات الترتيب. 
  مف الطالبات 8، أؼ عمى أعمى الدرجاتالتمميذات الالتي حصّمف % مف 27تحديد. 
  مف الطالبات. 8أؼ  ،عمى أدنى الدرجاتالتمميذات الالتي حصّمف  % مف27تحديد 
  ة:مف خالؿ المعادلة التالي معامل التمييزحساب 

 معامل التمييز =

عدد اإلجابات الصحٌحة فً المجموعة الدنٌا عدد اإلجابات الصحٌحة فً المجموعة العلٌا 

نصف عدد األفراد  في المجموعتين
 

  (280ـ، ص2414 ،المفتوحة) 

(، بمتوسط عاـ 4775، 0.25)المعادلة وجد أف معامل تمييز الفقرات يتراوح بيفوبتطبيق      
أف  المختصوف في القياس والتقويـ حسبما قرر المستوػ المعقوؿ مف التمييز فيوىي (، 0.35)
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( مقبولة والفقرات التي تتمتع 0.39 – 0.20الفقرات ذات معامالت التمييز التي تتراوح بيف )
 .(271ـ، ص2414)النجار، ( جيدة ويحتفع بيا 0.39بمعامل تمييز أعمى مف )

 الصعوبة والتمييزمعامالت  (4.4) جدوؿ
معامل               #

 الصعوبة
معامل               #

 الصعوبة
 معامل    #

 التمييز
 معامل   #

 التمييز
1 1227 21 1237 1 1225 21 1225 

2 1243 22 1261 2 1225 22 1225 

3 1251 23 1257 3 1238 23 1263 

4 1241 24 1263 4 1225 24 1225 

5 1263 25 1223 5 1238 25 1275 

6 1251 26 1237 6 1275 26 1225 

7 1271 27 1233 7 1225 27 1251 

8 1271 28 1237 8 1225 28 1225 

9 1231 29 1223 9 1225 29 1238 

10 1251 31 1243 10 1251 31 1225 

11 1251 31 1261 11 1225 31 1225 
12 1223 32 1257 12 1238 32 1225 

13 1251 33 1241 13 1238 33 1225 

14 1253 34 1237 14 1225 34 1225 

15 1247 35 1263 15 1225 35 1238 

16 1237 36 1267 16 1238 36 1263 

17 1257 37 1243 17 1238 37 1238 

18 1247 38 1267 18 1225 38 1225 

19 1247 39 1243 19 1263 39 1225 

20 1247 40 1233 20 1238 40 1238 

 1247 المتوسط العاـ لمعامل الصعوبة 

 1235 المتوسط العاـ لمعامل التمييز

  :صػدؽ االختبػار       
ـ، 2007. )النجار، قطلقياسو ف أعدما بالفعل  يقصد بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار

 . (280ص

 وقد تـ االعتماد في تحديد صدؽ االختبار عمى األنواع التالية:
 صػدؽ المحكميػف:. أ

كاديمييف والتربوييف المتخصصيف في مجموعة مف المحكميف اْلتـ عرض االختبار عمى  
وتـ اْلخذ  (،1ممحق رقـ ) اإلسالميةلتربية ي اعمم، وبعض مشرفي وماإلسالميةالتربية مجاؿ 
 ، كما وتـ تحويل الفقرات تـ تعديل بعض الفقرات لغويًا، وتعديل بعض المموىاتحيث  بآرائيـ
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 .(5إلى أسئمة مقالية في ممحق رقـ )الخاصة بميارة الطالقة الفكرية 
 ب. صدؽ االتساؽ الداخمي:

 االختبار عمى حدة ودرجة االختباررجة كل فقرة مف فقرات دقوة االرتباط بيف ويقصد بو:      
رجة كل فقرة مف االختبار مع المجاؿ الذؼ تنتمي إليو باستخداـ معامل بيف دوكذلؾ  ،الكمي

رجة كل فقرة مف فقرات بيف د رتباطاال تمعامالبحساب  حيث قامت الباحثة بيرسوف،ارتباط 
 يبيف ذلؾ: (4.5)والجدوؿبيرسوف،  اطارتب باستخداـ معاملاالختبار مع الدرجة الكمية لو 

 والدرجة الكمية لفقراتوارتباط كل فقرة مف فقرات االختبار  تمعامال (4.5) جدوؿ
 الرتباطمعامل ا    رقـ الفقرة معامل االرتباط  رقـ الفقرة

1 12438* 21 12537** 

2 12456** 22 12562** 

3 12556** 23 12661** 

4 12364* 24 12481** 

5 12456** 25 12597** 

6 12551** 26 12537** 

7 12456** 27 12481** 

8 12511** 28 12519** 

9 12551** 29 12412* 

11 12491** 31 12519** 

11 12516** 31 12536** 

12 12413* 32 12551** 

13 12525** 33 12412* 

14 12516** 34 12516** 

15 12569** 35 12525** 

16 12511** 36 12511** 

17 12412* 37 12597** 

18 12455** 38 12611** 

19 12516** 39 12481** 

20 12525** 40 12537** 

 0.349( = 30ودرجة حرية) ( 0.05مستوى داللة ) " الجدولية عندr*قيمة "           

 0.449( = 30(  ودرجة حرية)0.01الجدولية عند مستوى داللة )" rقيمة "**          
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 مرتبطة بالدرجة الكمية ارتباطًا داالً فقرات االختبار  جميعيتضح مف الجدوؿ السابق أف      
أف االختبار عمى درجة عالية مف يدؿ عمى  وىذا (،0.05( و)0.01داللة )إحصائيًا عند مستوػ 

 االتساؽ الداخمي.
مجاؿ الذؼ رجة كل فقرة مف االختبار بالبيف د رتباطاال تمعامالبحساب  كما وقامت الباحثة

 ذلؾ ( يبيف4.6بيرسوف، والجدوؿ)باستخداـ معامل تنتمي إليو 

 ارتباط كل فقرة مف فقرات االختبار بمجاليا الذي تنتمي إليو تمعامال (4.6) جدوؿ

رقـ    الميارة
 فقرةال

معامل 
 االرتباط

رقـ 
 لفقرةا

معامل 
 االرتباط

رقـ    الميارة
 لفقرةا

معامل 
 االرتباط

رقـ 
 لفقرةا

 معامل
 االرتباط

 التفسير

1 *0.377 8 12669** 

الطالقة 
 الفكرية

15 12569** 21 12543** 

2 12431* 9 12439* 16 12561** 21 12384* 

3 12561** 11 12377* 17 12473** 22 12618** 

4 12669** 11 12418* 18 12493** 23 12718** 

5 12364* 12 12364* 19 12645** 24 12384* 

6 12431* 13 12439* 

اتخاذ 
 القرار

33 12391* 37 12427* 

7 12561** 14 12377* 34 12624** 38 12511** 

 التنبؤ

25 12515** 29 12515** 35 12496** 39 12624** 

26 12512** 31 12439* 
36 12511** 41 12689** 27 12611** 31 12615** 

28 12615** 32 12379* 

 0.349( = 30ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندrمة "*قي

 0.449( = 30(  ودرجة حرية)0.01الجدولية عند مستوػ داللة )" rقيمة "**

إحصائيًا  مرتبطة بمجاليا ارتباطًا داالً فقرات االختبار  جميعيتضح مف الجدوؿ السابق أف       
أف االختبار عمى درجة عالية مف االتساؽ يدؿ عمى  وىذا (،0.05( و)0.01) داللةعند مستوػ 

 الداخمي، مما يطمئف الباحثة لتطبيق ىذا االختبار عمى عينة الدراسة.

 :ثبػػات االختبػار 
: حصوؿ الفرد نفسو عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في يقصد بثبات االختبار 
)أبو عالـ، رػ. عند تطبيقو مرة أخ االختبار أو مجموعات مف أسئمة متكافئة أو متماثمةنفس 

  .(481ـ، ص2010
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 ولمتحقق مف ثبات االختبار استخدمت الباحثة الطرؽ التالية :
  التجزئة النصفية:. أ

قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية، حيث قامت الباحثة      
اْلرقاـ الفردية، والفقرات ذات اْلرقاـ الزوجية، ثـ تـ الفقرات ذات  بتجزئة االختبار إلى جزئيف:

( بيف النصف اْلوؿ مف spssحساب معامل ارتباط "بيرسوف" باستخداـ البرنامج االحصائي )
االختبار والذؼ تمثمو الفقرات الفردية والنصف الثاني والذؼ تمثمو الفقرات الزوجية فكاف معامل 

ة الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف برواف  وفق المعادلة ثـ جرػ تعديل قيم  (،0.762)الثبات 
 التالية :

   

    
  (.0.86الثبات )فأصبح معامل   معامل االرتباط rحيث أف   معامل الثبات 

ىذا يدلل عمى أف االختبار يتمتع بدرجة جيدة مف الثبات الذؼ يمكف الوثوؽ بو واالطمئناف إلى و 
 صحة إجراءات الدراسة.

  :Richardson Auder 21كودر ريتشاردسوف . ب

مف طرؽ حساب معامل الثبات وىي معادلة كودر  لقد استخدمت الباحثة طريقة أخرػ      
عالية ،  وىي قيمة  ( 47843لالختبار ككل كاف يساوؼ )كاف معامل الثبات حيث  21ريتشاردسوف 

مما يشير إلى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات، مما يؤكد صالحية استخداـ االختبار 
 في الدراسة الحالية بطمأنينة، ويدؿ عمى الوثوؽ بيذا االختبار.

 الصػورة النيائية لالختبػار:ثالثًا: وضع 
يائية، كما ىو موضح في بعد االنتياء مف إجراءات تقنيف االختبار، أعدت الباحثة الصورة الن

 اشتمل االختبار عمى:  ( وقد5رقـ )ممحق 

 تعميمات االختبار وتضمنت : .1
 درس فيو.، والصف الذؼ تلطالبةمكاف كتابة اسـ ا 
 .الغرض مف االختبار 
 .عدد اْلسئمة التي يتكوف منيا االختبار، وزمف اإلجابة 
  اإلجابة. طريقةمثاؿ توضيحي يبيف 
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فقرة، واسئمة مقالية  34ددىا يشمل أسئمة موضوعية ع االختبارأسئمة االختبار، فكاف  .2
. حيث تضمنت كل منيا ميارة مف ميارات الفيـ العميق وىي: "التفسير، فقرات 6ا عددى

يوضح توزيع أسئمة االختبار  (4.7رقـ )والطالقة الفكرية، والتنبؤ، واتخاذ القرار"، وجدوؿ 
 عمى ميارات الفيـ العميق.

 الفيـ العميقتوزيع أسئمة االختبار عمى ميارات  (4.7) جدوؿ

 
 العامل

  الفيـ العميقرات ميا
 اتخاذ القرار التنبؤ الطالقة الفكرية التفسير المجموع

عدد 
 األسئمة

14 10 8 8 40 

 1,6,10,19,3,13,18 المفردات
24, 4,20 

23,5,11,17 

35,36,37,39 
,2,15, 

12,16,29,40 

7,8,21,25,34 
,38,9,27 

14,33,22,32,26 
30,28,31 

40 

 40 8 8 10 14 الدرجة

 

 :االتجاه مقياس: ثالثاً 
 التربية مادة في التاسع الصف طالبات اتجاىات عمى لمتعرؼ مقياساً  الباحثة وضعت     

 .اإلسالمية

 تـ الدراسة بمشكمة المتعمقة السابقة الدراسات ضوء وفي التربوؼ، دباْل عمى االطالع بعدف     
 : يمي كما وىي المقياس محاور تحديد

 . اإلسالمية التربية مادة تعمـ طبيعة نحو الطالبات اتجاه .1
 . اإلسالمية التربية مادة نحو الطالبات اتجاه .2
 . اإلسالمية التربية بمادة االستمتاع نحو الطالبات تجاها .3

 : التالية بالخطوات الباحثة قامت ثـ

 لممقياس: المبدئية الصورة وضع:  أوالً 
 8 عمى الثالثة المحاور مف محور كل حيث اشتملتـ بناء المقياس في صورتو اْلولية       
 الخماسي ليكرت مقياس وفق االستجابات تقسيـ تـ كما، والسالب الموجب بيف وتفاوتت فقرات
 :التالي الجدوؿ حسب
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 الخماسي ليكرت مقياستقسيـ االستجابات وفق  (4.8) جدوؿ

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوافق بشدة االتجاه

 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 تعميمات وضع تـ ذلؾ وبعد ،( 150-30)  بيف ما الدراسة عينة أفراد درجات تنحصر ذلؾوب

 طريقة يبيف توضيحي بمثاؿ زود حيث، المقياس فقرات مع التعامل كيفية توضح إرشادية
 .(6) رقـ ممحق في موضح ىو كما أيضًا، منو اليدؼ وضح، و اإلجابة

 
 عددىف بمغ حيث العاشر الصف طالبات مف استطالعية عينة عمى المقياس تطبيق تـ :ثانياً 
 :بيدؼ "االختبار عمييا طبق التي االستطالعية العينة نفس "وىي الدراسة عينة خارج طالبة 30
 
 المقياس: صدؽ مف التأكد .1

 : عمى المقياس صدؽ تحديد في االعتماد تـ قد
 
 المحكميف صدؽ:  

 مييفاْلكادي المحكميف مف مجموعة عمى اْلولية بصورتو المقياس عرض تـ حيث
 :حوؿ ومالحظاتيـ آرائيـ إبداء منيـ طمبو  ،عمـ النفس مجاؿ في والمختصيف

 والفقرات المفردات مالئمة مدػ. 
 إلييا. تنتمي التي بالمحاور ارتباط الفقرات مدػ 
 المغوية. صياغتيا سالمة ومدػ 

 ىو كما النيائية صورتو في ليصبح آرائيـ ضوء في التعديالت بعض إجراء تـ حيث 
 .(7) ممحق في مشار

 
 الداخمي االتساؽ صدؽ : 

والدرجة الكمية لمقياس كما وقامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كل فقرة مف ا
 .ذلؾ ( يبيف4.9بيرسوف، والجدوؿ)لفقراتو باستخداـ معامل 
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 والدرجة الكمية لفقراتو لمقياسارتباط كل فقرة مف فقرات ا تمعامال (4.9) جدوؿ    
 الرتباطمعامل ا    رقـ الفقرة معامل االرتباط  رقـ الفقرة

1 12454** 13 12454** 

2 12471** 14 12436** 

3 12418** 15 12436** 

4 12444** 16 12579** 

5 12484** 17 12482** 

6 12579** 18 12482** 

7 12454** 19 12362* 

8 12436** 21 12436** 

9 12444** 21 12362* 

11 12482** 22 12454** 

11 12436** 23 12444** 

12 12579** 24 12436** 

 0.349( = 30ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندr*قيمة "                             

 0.449( = 30(  ودرجة حرية)0.01الجدولية عند مستوػ داللة )" rقيمة "**                          
 

 المقياس: ثبات مف التأكد .2
 :حيث تـ ذلؾ بطريقتيف

 التجزئة النصفية:  
حيث قامت الباحثة بتجزئة المقياس إلى جزئيف: الفقرات ذات اْلرقاـ الفردية، والفقرات ذات      

( بيف spssالزوجية، ثـ تـ حساب معامل ارتباط "بيرسوف" باستخداـ البرنامج االحصائي )اْلرقاـ 
ثـ جرػ تعديل قيمة الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف   (،47813)النصفيف فكاف معامل الثبات 

  (.0.897الثبات )برواف فأصبح معامل 
يمكف الوثوؽ بو واالطمئناف إلى  وىذا يدلل عمى أف المقياس يتمتع بدرجة جيدة مف الثبات الذؼ

 صحة إجراءات الدراسة.

  لقد استخدمت الباحثة طريقة أخرػ مف طرؽ حساب معامل الثبات وىي ألفا  :ألفا كرونباخ
عالية ، مما يشير إلى أف المقياس  وىي قيمة  ، (47784)كرونباخ، حيث كاف معامل الثبات 

 بات.عمى درجة عالية مف الث
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 لممقياس: نيائيةال الصورة وضع: ثالثاً 
 موزعة فقرة 24 مف تكوف  حيث النيائية بصورتو المقياس إعداد تـ، التقنيف إجراءات بعد     
 : التالي الجدوؿ في كما محاور ةثالث عمى

 توزيع فقرات المقياس عمى المحاور الثالثة (4.10) جدوؿ

 عدد الفقرات  أرقاـ فقرات كل محور محاور المقياس

اتجاه الطمبة نحو طبيعة تعمـ مادة التربية 
 اإلسالمية

1,2,3,4,5,6,7,8 
8 

 8 9,11,11,12,13,14,15,16 اإلسالميةاتجاه الطمبة نحو مادة التربية 
اتجاه الطمبة نحو االستمتاع بمادة التربية 

 اإلسالمية
17,18,19,21,21,22,23,24 

8 

 24 المجموع
 

 دليل المعمـ:  
باستراتيجية القبعات عاـ لمجمل اْلنشطة واْلىداؼ المتعمقة قامت الباحثة بإعداد إطار      
 .ستراتيجيةمف المعمـ والمتعمـ وفقًا ليذه اال لدور كل يدؼ تقديـ عرض  واؼ  ، بالست
 مرت عممية إعداد دليل المعمـ باإلجراءات التالية: 

أعدت دليل المعمـ ضمف التي بعد االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة      
 اإلسالميةالتربية في مادة  ميارات الفيـ العميق، تـ إعداد دليل المعمـ لتدريس إجراءاتيا
 .الستراتيجية القبعات الستوفقًا  التاسع اْلساسيالصف  لطالبات

 :المعّد عمى النقاط التاليةالدليل  اشتملوقد 
 .أواًل : الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة المختارة  
 لموحدة.ثانيًا : تحديد اْلىداؼ العامة  
 .القبعات الستعف فكرة عامة ثالثًا :  
 .الفيـ العميقعف فكرة عامة رابعًا :  

 خامسا: فكرة عامة عف االتجاه.
 :ويتضمف العناصر التالية، الستراتيجية القبعات الست اً سًا: تخطيط دروس الوحدة وفقساد

 عنواف الدرس .1
 .لمتدريس عدد الحصص المقترحة .2
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 اليدؼ العاـ لمدرس. .3
  .اْلىداؼ السموكية لكل درس .4
 ية والبنود االختبارية.اْلساسالمتطمبات  .5
  .الوسائل واْلدوات التعميمية .6
خطة السير في الدرس، وتشمل: اْلنشطة والخبرات "دور المعمـ والمتعمـ" وطرؽ  .7

 التدريس. 
  أوراؽ العمل. .8

 ، ويتضمف:التقويـ بأنواعو.10
  ي : ويكوف في بداية الدرس الجديدالتقويـ القبم.  
  التقويـ التكويني : ويكوف أثناء شرح الدرس وبعد االنتياء مف كل ىدؼ سموكي محدد.  
   الختامي : ويكوف في نياية الدرس يـالتقو. 

 
  :صالحية الدليل 

 :حوؿعمى آرائيـ  لمتعرؼالدليل عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف، وذلؾ  تـ عرض
 .مدػ كفاية الدليل وشموليتو .1

 .سالمة الصياغة المغوية والعممية لمدليل .2

 .مدػ وضوح التعميمات لممعمـ .3

 .المتضمنة في الدليلمدػ دقة صياغة اْلىداؼ السموكية  .4

 .اْلساسي تاسعالصف ال طالباتدليل لمدػ مناسبة اْلنشطة الواردة في ال .5

 .تضمنو الدرسيالتقويـ لألىداؼ السموكية ولما  مدػ مالئمة أساليب .6

التعديالت وفقًا  تـ إجراءو ، (8رقـ )ممحق مف خالؿ استمارة تحكيـ الدليل المشار ليا في 
 (.9)فأصبح بصورتو النيائية كما ىو مشار في ممحق رقـ  لممحوظاتيـ

 

 12/11/2416 - 15/14/2416عينة الدراسة في الفترة الزمنية تـ تطبيق التجربة عمى      
 .حصص أسبوعياً  حصة بواقع ثالث 12عمى مدار شير كامل بمجموع 

 ًا: ضبط متغيرات الدراسة:خامس

ي ثار المتغيرات الدخيمة التضماف سالمة نتائج الدراسة، وتجنبًا ْل عمى حرصًا مف الباحثة     
بضبط  تلتعميـ، قاملالستعماؿ واوصوؿ إلى نتائج قابمة يتوجب ضبطيا لمحد مف آثارىا، ولم

 تكافؤ المجموعتيف وذلؾ في :



 
78 

 العمر الزمني. .1
 .ثانيدراسي المف خالؿ نتائج اختبار نياية الفصل ال اإلسالميةلتربية ا مادة التحصيل في .2
 التطبيق القبمي لالختبار. .3
 .التطبيق القبمي لمقياس االتجاه .4

 
 : العمر الزمني 

 بمعالجتيا باختبار تقامت الباحثة برصد أعمار العينة مف خالؿ سجالت المدرسة وقام      
(t-testلعينتيف مستقمتيف )،  لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبل 

 لتطبيق، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾالبدء في ا
  لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطي (t-test)نتائج اختبار  (4.11) جدوؿ

 المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر الزمني طالبات

 قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 العمر
 الزمني

 0.201 12292 0.207 14.097 31 الضابطة
 0.147 14.037 31 التجريبية

 2.00( = 58ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "        
 2.66( = 58(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة         

 

بيف متوسطي العمر الزمني  المقارنة( المحسوبة في tقيمة )يتضح مف الجدوؿ السابق أف      
 ( المحسوبةt( الجدولية، وىذا يعني أف قيمة )tالمجموعتيف كانت أصغر مف قيمة ) لطالبات

أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي ( 0.05)غير دالة إحصائيًا عند مستوػ 
يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف المجموعتيف التجريبية والضابطة، وىذا  لطالبات العمر الزمني

 التجريبية والضابطة في العمر الزمني.

 اإلسالميةلتربية التحصيل في ا: 
مف خالؿ  اإلسالميةالتربية في مادة مجموعتي الدراسة  قامت الباحثة برصد درجات طالبات

 ـ، وقامت 2015 -2016الدراسي ثاني مف العاـ نتائج اختبار نياية الفصل الدراسي ال
الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية  إلىلعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ  (t-test)اختبار بمعالجتيا ب
 قبل البدء في التطبيق، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ: والضابطة
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 الفروؽ بيف متوسطي درجات إلىلمتعرؼ  (t-test)نتائج اختبار  (4.12) جدوؿ
 اإلسالميةالتربية المجموعتيف التجريبية والضابطة في تحصيل مادة  طالبات

 قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المتغير

 التحصيل
 0.122 1257 6.16 32.67 31 التجريبية
 5.32 35.00 31 الضابطة

 2.00( = 58ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "       
 2.66( = 58(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة        

 طالبات( المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي درجات tأف قيمة )يتضح مف الجدوؿ السابق      
غير دالة  ( المحسوبةt( الجدولية، وىذا يعني أف قيمة )tالمجموعتيف كانت أصغر مف قيمة )

أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  (0.05)إحصائيًا عند مستوػ 
جريبية والضابطة وىذا يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف التطالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة، 

 .اإلسالميةالتحصيل في مادة التربية  في
  العميق الفيـ مياراتالتطبيق القبمي الختبار: 

-t)في االختبار القبمي، وقامت بمعالجتيا باختبار  لطالباتقامت الباحثة برصد درجات ا

test) قبل البدء  الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة إلىمستقمتيف لمتعرؼ  لعينتيف
 .في التطبيق، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ

 متوسطي درجات الفروؽ بيف إلىلمتعرؼ ( t-test)نتائج اختبار  (4.13) جدوؿ
 القبميالفيـ العميق  المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات طالبات

 قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المجاؿ
 2229 5.67 30 الضابطة التفسير

1225 12813 
 1281 5.80 30 التجريبية

الطالقة 
 الفكرية

 1281 3.30 30 الضابطة
1247 12147 

 1232 2.70 30 التجريبية

 1267 2.40 30 الضابطة التنبؤ
12234 12816 

 1264 2.30 30 التجريبية

 1246 1.83 30 الضابطة اتخاذ القرار
12373 12711 

 1231 1.97 30 التجريبية

الدرجة 
 الكمية

 5221 12.20 30 الضابطة
12343 12733 

 4257 12.77 30 التجريبية

 2.00( = 58ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "      
 2.66( = 58(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة       
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 طالبات( المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي درجات tوؿ السابق أف قيمة )يتضح مف الجد     
( المحسوبة غير دالة t( الجدولية، وىذا يعني أف قيمة )tالمجموعتيف كانت أصغر مف قيمة )

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  ( أؼ0.05إحصائيًا عند مستوػ )
وىذا يدؿ عمى تكافؤ طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات الفيـ العميق، 

 االختبار القبمي لميارات الفيـ العميق. لمجموعتيف التجريبية والضابطة فيا

  لمقياس االتجاهالتطبيق القبمي: 
( t-test، وقامت بمعالجتيا باختبار )المقياسالطالبات في  استجابات قامت الباحثة برصد

الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبل البدء في  إلىمستقمتيف لمتعرؼ  لعينتيف
 :التطبيق، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ

 متوسطي درجات لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف( t-test)نتائج اختبار  (4.14) جدوؿ
 مقياس االتجاهالمجموعتيف التجريبية والضابطة في  طالبات

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المجاؿ
 المعياري 

قيمة  tقيمة 
 الداللة

اتجاه الطمبة نحو طبيعة تعمـ 
 اإلسالميةمادة التربية 

 12287 1281 30 الضابطة
 12151 1.82 30 التجريبية 12377 12891

اتجاه الطمبة نحو االستمتاع 
 اإلسالميةبمادة التربية 

 12318 1292 30 الضابطة
 12285 1.93 30 التجريبية 12544 12611

اتجاه الطمبة نحو مادة التربية 
 اإلسالمية

 12252 1214 30 الضابطة
 12235 1.06 30 التجريبية 12698 12391

 12326 1216 30 الضابطة الدرجة الكمية
 12244 1.08 30 التجريبية 12493 12691

 2.00( = 58ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "      
 2.66( = 58(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة       

 

 طالبات( المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي درجات tوؿ السابق أف قيمة )يتضح مف الجد     
( المحسوبة غير دالة t( الجدولية، وىذا يعني أف قيمة )tالمجموعتيف كانت أصغر مف قيمة )

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  ( أؼ0.05) إحصائيًا عند مستوػ 
وىذا يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف ، مقياس االتجاهطالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

 .مقياس االتجاه القبمي التجريبية والضابطة في
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 :ًا: خطوات إجراء الدراسةسادس

 لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة الحالية: لقد اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية
  بالقبعات الست وميارات الفيـ العميق. ذات عالقةتربوية االطالع عمى أدبيات وبحوث  .1
 تحميل محتوػ وحدة السيرة النبوية الشريفة لمصف التاسع اْلساسي الفصل الدراسي اْلوؿ. .2
 إعداد قائمة ميارات الفيـ العميق وعرضيا عمى المحكميف. .3
 الفيـ العميق، وعرضو عمى المحكميف.ميارات بار بناء اخت .4
 إعداد مقياس اتجاه، وعرضو عمى المحكميف لمتأكد مف صالحية تطبيقو. .5
وحدة السيرة النبوية الشريفة وفقًا لالستراتيجية القبعات  رشادؼ لممعمـ لتدريسإعداد الدليل اإل .6

التربية  الست، ثـ عرضو عمى مجموعة مف المتخصصيف في مناىج وطرؽ تدريس
 ، لمتأكد مف صحتو ومناسبتو، وابداء الرأؼ حولو.اإلسالمية

استصدار تصريح لتطبيق الدراسة في مدارس وكالة الغوث الدولية كما ىو مشار في ممحق  .7
 (.9رقـ )

طالبة مف خارج عينة الدراسة، وذلؾ ( 30يا )تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية قوام .8
زمف االختبار، ولحساب معامل الصعوبة والتمييز لكل فقرة مف لتقنيف االختبار ولتحديد 

 فقرات االختبار وكذلؾ االختبار ككل.
 تحديد عينة الدراسة " المجموعة التجريبية والضابطة". .9

ضبط العوامل التي قد تؤثر عمى سير التجربة مثل العمر الزمني، والتحصيل في مادة  .10
 الرياضيات.

لعميق ومقياس االتجاه قبميًا عمى عينة الدراسة، لمتأكد مف تطبيق اختبار ميارات الفيـ ا .11
 تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة.

تطبيق التجربة حسب التصميـ التجريبي المعد حيث قامت الباحثة بتدريس المجموعة  .12
التجريبية وحدة السيرة النبوية الشريفة باستخداـ استراتيجية القبعات الست، وتدريس 

 لضابطة بالطريقة االعتيادية.المجموعة ا
بعد االنتياء مف تطبيق التجربة، تـ تطبيق اختبار ميارات الفيـ العميق ومقياس االتجاه  .13

 بعديًا مباشرًة.
تصحيح االختبار، وتـ تجميع بيانات االختبار البعدؼ وتحميميا إحصائيًا بواسطة برنامج  .14

SPSS قترحات في ضوء النتائج النتائج ومناقشتيا، ووضع التوصيات والم وتفسير
 المستخمصة.
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 اإلحصائية:ًا: المعالجات سابع
 :  المعالجات اإلحصائية التاليةلإلجابة عف تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثة 

 .المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ 
 راختبا  T-Testروؽ بيف متوسطي درجات الفبحث داللة نتيف مستقمتيف، للعي

 .الفيـ العميقالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار ف المجموعتي
  معامل مربع إيتا لمتأكد مف أف حجـ الفروؽ الناتجة ىي فروؽ حقيقية تعود إلى

 متغيرات الدراسة.
  في اختبار الفيـ معدؿ كسب لبالؾ لقياس مدػ فاعمية استراتيجية القبعات الست

 .اإلسالميةربية اتجاه الطالبات نحو مادة التو  العميق،
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 الفصل الخامس

 وتفسيرىا نتائج الدراسة ومناقشتيا
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 خامسالفصل ال

 وتفسيرىا نتائج الدراسة ومناقشتيا

ي تشكل اإلجابة عف النتائج التي تـ التوصل إلييا، والت تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصل
ويعرض كيفية استخالص النتائج ومناقشتيا ، والتحقق مف صحة فروضيا، أسئمة الدراسة

اؿ الذؼ دارت فيو بحثية، استكمااًل لممجالمقترحات ال، ثـ يقدـ عددًا مف التوصيات، و وتفسيرىا
 :الدراسة الحالية، وفيما يمي تفصيل لذلؾ

 الفيـ ميارات ما: "أواًل: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى
 ؟" اإلسالمية التربية مادة في اْلساسي التاسع الصف طالبات لدػ تنميتيا ادالمر  العميق

 ولإلجابة عف السؤاؿ اْلوؿ مف أسئمة الدراسة  قامت الباحثة بما يمي:     

 ؛ـ2016 العتيبيأمثاؿ دراسة: ) الفيـ العميقميارات بمسح اْلدب التربوؼ المتعمق  .1
 الديف حساــ،  2006 هللا لطف ـ، 2008 خميل ،ـ2009 طمبة ؛ـ2012 يورؼ الج

 .ـ(2006 ورمضاف
تحميل محتوػ وحدة السيرة النبوية الشريفة؛ لمعرفة مدػ توافر ميارات الفيـ العميق فييا  .2

 وتحديد اْلوزاف النسبية لكل منيا لمعمل عمى تنميتيا.
 الصف التاسع اْلساسي الباتلط فيـ العميق الالزمةالوضع تصور مبدئي لقائمة ميارات  .3

حيث  ، التفسير، التنبؤ ، اتخاذ القرار(  الفكرية )الطالقة :ت الميارات التاليةنتضم والتي
 .(6كما ىو مشار إلييا في الممحق)لميارات الفرعية تتضمف كل ميارة منيا مجموعة مف ا

تدريس التربية عمى مجموعة مف المحكميف مف أساتذة المناىج وطرؽ  القائمةعرض  .4
 ة.لممرحمة اإلعدادي اإلسالميةومعممي التربية  شرفيمف م ، ومجموعةاإلسالمية

مف خالؿ حذؼ بعض الفقرات أو  يـومقترحاتالمحكميف  آراءتعديل القائمة في ضوء   .5
إضافة أخرػ أو تعديل في النسب المئوية لمميارات بما يتناسب مع المرحمة العمرية لمفئة 

 المستيدفة.  
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إعداد قائمة ميارات الفيـ العميق في صورتيا النيائية والتي تـ تصميـ أدوات الدراسة  .6
 (. 3مف اختبار ودليل المعمـ بناء عمييا انظر ممحق رقـ )

اإلطار العاـ  ما" ثانيًا: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني الذي ينص عمى:
 الصف طالبات لدػ العميق الفيـ ميارات تنمية في توظيفيا المراد الست القبعات ستراتيجيةال

 "؟ اإلسالمية التربية مادة في اْلساسي التاسع
 

عمى العديد مف  االطالعب قامت الباحثةولإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة      
ـ ؛ والعكة، 2014ـ ؛ والسحت، 2015أمثاؿ دراسة )عبابنة، البحوث والدراسات التربوية 

ـ ؛ 2413؛ وىالؿ،  ـ2013وعاصـ والسيد، ـ ؛ 2414والسرسي والزيات وجعفر، ـ ؛ 2014
 تعميـل ىي استراتيجية  ، وتوصمت الباحثة إلى أف استراتيجية القبعات الست(ـ2413وشكر هللا ؛ 

تفّعل وىذه االستراتيجية  ،تتمثل في مجموعة مف الخطوات واإلجراءات التي ينظميا المعمـ التفكير
 مف بتفكيره المتعمـ ينتقل بحيثلكل منيا لوف مميز ستة أنماط مف التفكير يطمق عمييا القبعات 

القبعة وىي )لو  يتعرض الذؼ الموقف طبيعة حسب آخر نمط تفكيرؼ  إلى معيفنمط تفكيرؼ 
 ،يء التي تعبر عف التفكير اإليجابالبيضاء التي تعبر عف  لمتفكير الحيادؼ ، والقبعة الصفرا

بداعي ، الخضراء التي تعبر عف التفكير اإلوالقبعة  والقبعة الحمراء التي تعبر عف المشاعر،
ولتنفيذ  ،(الزرقاء تعبر عف التفكير الشموليوالقبعة السوداء تعبر عف التفكير السمبي ، والقبعة 

ح كيفية ىذه االستراتيجية داخل الغرفة الصفية قامت الباحثة بإعداد دليل المعمـ الذؼ يوض
 ، ودور كل مف المعمـ والمتعمـ فييا،اإلسالميةفي وحدة السيرة النبوية في مادة التربية  تدريسيا

 3حزاب ( حصة موزعة كالتالي درس غزوة اْل12وىي مكونة مف أربعة دروس موزعة عمى )
حصص، ودرس أـ  4حصص، ودرس صمح الحديبية  3حصص، ودرس غزوة بني قريظة 

 (.9ىو مشار في ممحق )سممة حصتاف كما 

 توجد فروؽ ذات ىل" ثالثًا: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذي ينص عمى:
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بيف (α ≥ 0.05)عند مستوػ  إحصائية داللة

 الفيـ ميارات الختبار البعدؼ التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط
 ؟اإلسالمية التربية مادة في العميق
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التحقق مف صحة الفرض بولإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة قامت الباحثة       
 بيف( α  = 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروؽ  توجد ال": اْلوؿ الذؼ ينص عمى

 الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط
 راستخداـ اختباب" اإلسالمية التربية مادة في العميق الفيـ ميارات الختبار البعدي التطبيق في
(tلعينتيف مستقمتيف ) Two Independent sample T-Test ،( نتائج 5.1ؿ )جدو  ويوضح

 . اختبار
 متوسطي درجات  مفروؽ بيفل (t-test)نتائج اختبار  (5.1)دوؿج
 البعدي الفيـ العميقالمجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات  طالبات

 قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المجاؿ
 1271 11.40 30 التجريبية التفسير

4221 
0.000 

 2231 7221 30 الضابطة

الطالقة 
 الفكرية

 2221 6247 30 التجريبية
4249 

0.006 

 2255 4271 30 الضابطة

 1251 6213 30 التجريبية التنبؤ
3259 

0.012 

 1239 5217 30 الضابطة

 1276 5223 30 التجريبية اتخاذ القرار
3297 

0.003 

 1261 3286 30 الضابطة

 5223 27213 30 التجريبية الدرجة الكمية
4.31 

0.000 

 6234 21283 30 الضابطة

 2.00 ( =58ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "
 2.66( = 58(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة 

المحسوبة لجميع ميارات الفيـ العميق اْلربع " t" قيـ أف (5.1)تضح مف الجدوؿ السابق ي     
، والدرجة الكمية القرار اتخاذ الفكرية، التنبؤ، التفسير، الطالقةالمتمثمة في المراد تنميتيا و 

 المتوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ   مما يعني وجود الجدولية" t" قيـ مف أكبر لالختبار
المجموعة التجريبية الالتي درسف باستراتيجية  لطالبات (0.05) داللة مستوػ  عند الحسابية

مجموعة الضابطة الالتي درسف بالطريقة االعتيادية لصالح المجموعة القبعات الست، وطالبات ال
أفضل مف استخداـ الطريقة االعتيادية في  القبعات الستعمى أف استخداـ  لمما يدل؛ التجريبية

أما  (11241، كما نمحع اف ميارة التفسير أعمى الميارات في المتوسط )الفيـ العميقتنمية ميارات 

وقد يعود ذلؾ غمى أف ميارة التفسير ىي  (،5723فيي أقل الميارات في المتوسط ) ميارة اتخاذ القرار
كما اف عدد فقرات ميارة  أما ميارة اتخاذ القرار فيي الميارة االكثر تعقيًداأبسط الميارات اْلربعة 
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فقرات، وىذا يؤثر عمى متوسط  8فقرة بينما تبمغ عدد فقرات اتخاذ القرار  14التفسير تبمغ 
ـ ؛ 2014ـ ؛ والسحت، 2015)عبابنة، . وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل مف رجات الد

 :يمي لما ذلؾ الباحثة تعزوو  (،ـ2413؛ وىالؿ،  ـ2013ـ ؛ وعاصـ والسيد، 2014والعكة، 
إجراءات التدريس وفق استراتيجية قبعات التفكير الست وفيـ الطالبات لصيغة اْلنماط  .1

تفعميا القبعات أدػ إلى إبعاد الطالبات عف االستظيار اْلصـ لممعرفة،  الفكرية الستة التي
مما كاف  ،وأبعدىف عمى الجمود  في التفكير القائـ عمى تمقي المعمومات وحفظيا كما ىي

 لو اْلثر اْلكبر في تنمية ميارات الفيـ العميق لدييف.

 خالؿ مف عميق بشكل المحتوػ  عناصر فيـ عمى الطالبات المقترحة االستراتيجية اعدتس .2
 المنطقي التفسير عمى الطالبات ميارات تنمية عمى ساعت عقمية عمميات مف تضمنتو ما
 ساعدت كما الالحقة السابقة الخبرات بيف الترابط حقق مما، السابقة الخبرات ضوء في
 إلى إضافة، المحتوػ  مف المستفادة والدروس والحكـ العممية المعرفة استنباط عمى

 .وآرائيف فرىافكْل مدعمة وبراىيف بحجج االستدالؿ

 ودمج، جديدة أفكار واقتراح لتكويف لمطالبات فكرياً  فضاءً  الست القبعات استراتيجية وفرت .3
 مف وزاد المعرفية يفقواميس توسيع إلى أدػ مما رئيسة أو كمية فكرة في الجزئية اْلفكار
 .المحتوػ  مف والمفيوـ المقروء تمخيص عمى قدراتيف

استقاللية التعامل مع الفكرة وعدـ تداخل أنماط توفر خطوات استراتيجية القبعات الست  .4
وجعمت الطالبة تتعامل مع فكرة في وقت  ،إلى تبسيط عممية التفكيرمما يؤدؼ التفكير 

 .ةأكثر متعة وفاعميالتفكير ؛ مما جعل دوف تداخل دواح

ات الست سيما القبعة الخضراء التي تجعل الطالبة تعدد اْلنشطة العقمية التي توفرىا القبع .5
تحرص عمى الخروج عف المعتاد وتقديـ الجديد مف اْلفكار وتطورييا الجديد، فيي تدفع 

 الطالبات لمتحرر مف قيد اْلفكار التقميدية إلى فضاءات اْلفكار الجديدة.

 استراتيجية القبعات الستولمعرفة ما إذا كاف الفرؽ نتيجة الصدفة أـ ىو فعاًل تأثير 
  :باستخداـ المعادلة التالية لحساب حجـ التأثير، وذلؾ ( η2) اايتمربع استخدمت الباحثة  

   
  

        
 

 
 (38ـ، ص2000،عفانة)                                                                                     
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                                                                                        :إف حيث

η
 : تعبر عف نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذؼ يمكف أف يرجع إلى المتغير المستقل.2

 ".tمربع قيمة "   : 
  2- 2+ف 1فدرجة الحرية =   : 

 باستخداـ المعادلة  ( η2) مف خالؿ (dقيمة )ولمكشف عف درجة التأثير قامت الباحثة بحساب 

                           التالية:
  √  

√    
 

 (667ـ، ص2003،صر)ع                                                                              :إف حيث

d : تعبر عف حجـ التأثير. 
 المرجعي المقترح التالي: الجدوؿحجـ التأثير مربع إيتا لمستويات  لتحديد وقد اعتمدت الباحثة

 η2"،""dالجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكل مف " (5.2)جدوؿ

 حجـ التأثير األداة المستخدمة
 كبير متوسط صغير

 0.01 0.06 0.14 ( η2) ايتإمربع 

 0.2 0.5 0.8 (d)الدرجة المعيارية 
 (38ـ، ص2000)عفانة،

 "η2"  ،"d"والجدوؿ التالي يوضح حجـ التأثير بواسطة  
 

 الفيـ العميق البعدي مياراتإليجاد حجـ التأثير في اختبار t"، " η2 "" ، "dكل مف "قيمة  (5.3)جدوؿ

 حجـ التأثير t" η2 Dقيمة " df المجاؿ
 كبير 1216 1223 4221 58 التفسير

 كبير 1219 1226 4249 58 الطالقة الفكرية

 كبير 1293 1218 3259 58 التنبؤ

 كبير 1213 1221 3297 58 اتخاذ القرار

 كبير 1212 1224 4231 58 االختبار ككل

أف قيـ مربع إيتا لجميع الميارات واالختبار ككل كبيرة  (5.3)السابق يتضح مف الجدوؿ      
(، وبمغت لميارة التنبؤ 1746(، وبمغت لميارة الطالقة الفكرية )4723لميارة التفسير )حيث بمغت 

يؤكد أف  ، وىذا(1712) ككل (، وبمغت لالختبار1743(، بينما بمغت لميارة اتخاذ القرار )4793)
في تدريس وحدة السيرة النبوية الشريفة كاف ليا تأثير كبير  استخداـ استراتيجيات القبعات الست
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وترػ الباحثة أف سبب ىذا اْلثر الكبير يعود لخطوات ىذه ات الفيـ العميق، ميار عمى تنمية 
جراءاتيا التي ، ات ومشاركتيف الفاعمة في عممية التعمـمف إيجابية الطالب تزيد االستراتيجية وا 

ـ ءتالبما ي ىفمف خالؿ تنويع أنماط تفكير  فوترفع مف مستوػ تحمل المسؤولية الفكرية لديي
 .عقميةال اقدراتيو 

 ذات فروؽ  توجد ىل" الذي ينص عمى: رابع: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الرابعاً 
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بيف( α ≥ 0.05) مستوػ  عند إحصائية داللة

 مادة نحو االتجاه لمقياس البعدؼ التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط
 "؟اإلسالمية التربية
التحقق مف صحة الفرض بمف أسئمة الدراسة قامت الباحثة  لرابعولإلجابة عف السؤاؿ ا      
 بيف (α  = 0.05) مستوى  عند احصائية داللة ذات فروؽ  توجد ال ": الذؼ ينص عمى الثاني
 الضابطة المجموعة في أقرانيف درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط

( t) راستخداـ اختباتـ . اإلسالمية التربية مادة نحو االتجاهلمقياس  البعدي التطبيق في
 .ختباراال( نتائج 5.4ؿ )جدو ويبيف  Two Independent sample T-Testمستقمتيف لعينتيف 

 طالبات  ( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطي درجاتt-testنتائج اختبار ) (5.4)جدوؿ
 اإلسالميةنحو مادة التربية  االتجاه مقياسل البعديالتطبيق  فيوالضابطة  التجريبيةالمجموعتيف 

 قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة حورالم
نحو  طالباتاتجاه ال

طبيعة تعمـ مادة 
 اإلسالميةالتربية 

 12213 4216 30 التجريبية

 الضابطة 12111 42491
30 3.82 12219 

نحو  الباتاتجاه الط
االستمتاع بمادة 

 اإلسالميةالتربية 

 12361 4222 30 التجريبية

 الضابطة 12113 3236
30 3.93 12275 

نحو  الباتاتجاه الط
مادة التربية 
 اإلسالمية

 12379 3263 30 التجريبية

 الضابطة 12115 3296
30 2.06 12416 

 12218 3291 30 التجريبية الكميةالدرجة 
4212 12111 

 12232 3.08 30 الضابطة

 2.66( = 58(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )tقيمة "           
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: في المتمثمة الثالثة المقياس لمحاور  المحسوبة" t" قيـ أف( 5.4) السابق الجدوؿ مف يتضح
 التربية بمادة االستمتاع نحو واتجاىيف اإلسالمية، التربية مادة تعمـ طبيعة نحو الطالبات اتجاه

" t" قيـ مف أكبر لالختبار الكمية والدرجة ، اإلسالمية التربية مادة نحو واتجاىيف ،اإلسالمية
 داللة مستوػ  عند الحسابية المتوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ   وجود يعني مما الجدولية

 القبعات باستراتيجية درسف الالتي التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بيف( 0.01)
لصالح  ومتوسط درجات أقرانيف في المجموعة الضابطة الالتي درست بالطريقة االعتيادية الست

 في واضح أثر لو الست القبعات استراتيجية استخداـ مما يدلل عمى أف ،المجموعة التجريبية
  .اإلسالمية التربية ماد نحو الطالبات اتجاه تحسيف

 :يمي لما ذلؾ الباحثة وتعزو     
،  ومناسبة فاعمة تعميمية بيئة توفير عمى ساعد الست القبعات باستراتيجية التدريس خطوات .1

 والمشاعر، والسمبيات، باإليجابيات ومرورا المعمومات بجمع بدءا الفكرؼ  التدرج عمى قائمة
 نحو االتجاه في اإليجابية زيادة إلى أدػ مما والمعارؼ؛ اْلفكار بتعزيز وانتياء واإلبداعات،

 .اإلسالمية التربية مادة
 في الطالبات ميارات مف زاد الست القبعات استراتيجية توظفيا التي الفكرية اْلنماط تنوع .2

 .التعمـ في رغبتيف مف زاد مما لممشكالت؛ الحموؿ واقتراح التوقعات ووضع والتنبؤ التحميل
 لدػ العقمية العمميات تفعيل خالؿ مف الممل عمى وقضت، والتمقيف السرد االستراتيجية أنيت .3

 وتحميميا، المعمومات، جمع عمى قدراتيف مف زاد مما التفكير عمى وتشجيعيف، الطالبات
 حب زيادة إلى بدوره أدػ وىذا المالئمة القرارات التخاذ وتقويميا وتنظيميا، وتصنيفيا،
 .اإلسالمية التربية بمادة التعمق زيادة وبالتالي التدريس واستراتيجية لممعممة الطالبات

 استراتيجية القبعات الستولمعرفة ما إذا كاف الفرؽ نتيجة الصدفة أـ ىو فعاًل تأثير 
  :باستخداـ المعادلة التالية لحساب حجـ التأثير، وذلؾ ( η2) اايتمربع استخدمت الباحثة  

   
  

        
 

 (38ـ، ص2000،عفانة)                                                                                     
                                                                                        :إف حيث

η
 التابع الذؼ يمكف أف يرجع إلى المتغير المستقل.: تعبر عف نسبة التبايف الكمي في المتغير 2

 ".tمربع قيمة "   : 
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  2- 2+ف 1فدرجة الحرية =   : 
 باستخداـ المعادلة  ( η2) مف خالؿ (dقيمة )ولمكشف عف درجة التأثير قامت الباحثة بحساب 

                           التالية:
  √  

√    
 

 (667ـ، ص2003،صر)ع
                                                                               :إف حيث

d : تعبر عف حجـ التأثير. 
 المرجعي المقترح التالي: الجدوؿحجـ التأثير مربع إيتا لمستويات  لتحديد وقد اعتمدت الباحثة

 η2"،""dبالنسبة لكل مف "الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير  (5.5)جدوؿ

 حجـ التأثير األداة المستخدمة
 كبير متوسط صغير

 0.01 0.06 0.14 ( η2) ايتإمربع 

 0.2 0.5 0.8 (d)الدرجة المعيارية 

 (38ـ، ص2000)عفانة،
 "η2"  ،"d"والجدوؿ التالي يوضح حجـ التأثير بواسطة    

 الفيـ العميق البعدي مياراتإليجاد حجـ التأثير في اختبار t"، " η2 "" ، "dكل مف "قيمة  (5.6)جدوؿ

 حجـ التأثير t" η2 Dقيمة " Df المحاور
نحو طبيعة  طالباتاتجاه ال

 اإلسالميةتعمـ مادة التربية 
 كبير 1219 1226 4249 58

نحو االستمتاع  الباتاتجاه الط
 اإلسالميةبمادة التربية 

 كبير 1287 1216 3236 58

نحو مادة  الباتالطاتجاه 
 اإلسالميةالتربية 

 كبير 1213 1221 3296 58

 كبير 1216 1222 4212 58 الدرجة الكمية

 الكمية والدرجةمحاور المقياس الثالث  أف قيـ مربع إيتا لجميع  (6.5)السابق يتضح مف الجدوؿ 
 التربية مادة تعمـ طبيعة نحو الطالبات اتجاه حيت بمغت لممحور اْلوؿ: كبيرة، لممقياس ككل 

 التربية بمادة االستمتاع نحو بمغت في المحور الثاني: اتجاه الطالباتو  ،(0.26) اإلسالمية
 اإلسالمية التربية مادة نحو بينما بمغت في المحور الثالث: اتجاه الطالبات ،( 0.16) اإلسالمية

استراتيجيات القبعات  استخداـأف يدلل عمى  وىذا ،(0.22وبمغت في الدرجة الكمية ) ،(0.21)
اتجاه الطالبات نحو تأثير كبير عمى تنمية  ة السيرة النبوية الشريفة كاف لوفي تدريس وحد الست
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 نقمتالتي  االستراتيجية ىذهسبب ىذا اْلثر الكبير إلى خطوات الباحثة  عزووت، التربية اإلسالمية
 التعميمي الموقف مف جعمت كما، المفكر اإليجابي الدور إلى السمبي المتمقي موقف مف الطالبات
بداعيا مما ساعد عمى زيادة حبيف لممادة  إيجابيا  القبعات الست، ستراتيجيةا حداثة كما أفوا 
 اىتماـ مف زاد وتوظيفيا االستراتيجية ىذه مع التعامل في الكبيرة ودافعيتيا المعممة ورغبة

وبالتالي تنمية  لدييف العميق الفيـ ميارات تحسيف إلى أدػ مما معيا؛ وتفاعميف بيا، الطالبات
 2412، العويضي) مف كل دراسات نتائج مع النتيجة ىذه وتتفق، اتجاىاتيف إيجابيا نحو المادة

 .(ـErcan & Bilen 2414،  ـ2411، شريخ وأبو ، ـ

ما فاعمية " الذي ينص عمى: خامس: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الاً خامس
استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ العميق واتجاه طالبات الصف التاسع نحو مادة 

 "؟اإلسالميةالتربية 
التحقق مف صحة الفرض بمف أسئمة الدراسة قامت الباحثة س ولإلجابة عف السؤاؿ الخام      
ميارات الفيـ العميق في اختبار ال تتصف استراتيجية القبعات الست ": الذؼ ينص عمى الثالث

 حيث : الكسب لبالؾ معدؿ استخداـب فعالية."الب ومقياس اتجاه طالبات الصف التاسع
ص س

د س
     

ص س

د
  نسبة الكسب المعدل لبالك  

 (38، صـ1989،المفتي)  

 في لمقياس البعدؼ الطالباتص = متوسط درجات  إف: حيث
 في لمقياس القبمي  س  = متوسط درجات الطالبات          
 د  =  الدرجة النيائية           

اف مدػ فاعمية استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات يوضح افالتالي فوالجدوال
 ذلؾ. الفيـ العميق واتجاه الطالبات نحو التربية اإلسالمية
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 والقبميقيمة المتوسط الحسابي في ميارات الفيـ العميق البعدي  (5.7)جدوؿ
 ونسبة الكسب لبالؾ لطالبات المجموعة التجريبية 

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات 5.7ؿ )جدو تشير النتائج في       
التطبيق القبمي لميارات اختبار الفيـ العميق اْلربع )التفسير، والطالقة الفكرية،  الحسابية في

، 2774، 5784قيمتيا عمى الترتيب )حيث بمغت والتنبؤ، واتخاذ القرار( والدرجة الكمية لالختبار 
، 6747، 14744التطبيق البعدؼ )(، بينما بمغت قيمة المتوسطات في 12777، 1797، 2741
لميارات التفسير واتخاذ القرار والدرجة الكمية قيمة كسب بالؾ وجاءت  (27713، 5723، 6743

( غير فاعمة، بينما جاءت لميارتي الطالقة 4788، 479، 479بدرجة متوسطة عمى الترتيب )
ىذا يدلل عمى فاعمية القبعات الست في ، و (1.2، 174)الفكرية والتنبؤ بدرجة كبيرة عمى الترتيب 

، العويضي) مف كل دراسات نتائج مع النتيجة ىذه وتتفق ،العميق لميارتيف لمفيـىاتيف ا تنمية
 .(ـ2411، شريخ وأبو ؛ ـ 2412

طبيعة موضوعات السيرة النبوية القائمة  إلى قد يعود عدـ فاعمية ميارة التفسيرتعزو الباحثة و 
وقمة  لممعمومات،المعممات بالتفسير السطحي اكتفاء  عمى السرد القصصي، وقد يعود ذلؾ إلى

بينما بينيا،  والروابط لتعمق الكبير في الترجمة المنطقية، وتحديد العالقاتالطالبات عمى اتشجيع 
الحقيقية قمة المواقف الفعمية  إلى  طالباتاللدػ تعزو الباحثة ضعف فاعمية ميارة اتخاذ القرار 

  التي توضع فييا الطالبات لتمكنيف مف اتخاذ قرارات مناسبة.
  

النياية العظمي  المجاؿ
 لممقياس

متوسط درجات 
 التطبيق القبمي

متوسط درجات 
 التطبيق البعدي

نسبة الكسب 
 الداللة لبالؾ

 متوسط 129 11241 5281 14 التفسير

 كبير 124 6247 2271 10 الطالقة الفكرية
 كبير 122 6213 2211 8 التنبؤ

 متوسط 129 5223 1297 8 اتخاذ القرار

 متوسط 1288 27213 12277 41 الدرجة الكمية
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 قيمة المتوسط الحسابي في مقياس االتجاه البعدي والقبمي (5.8)جدوؿ 
 ونسبة الكسب لبالؾ لطالبات المجموعة التجريبية 

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات 5.8ؿ )جدو تشير النتائج في       
التطبيق القبمي لمحاور المقياس الثالث المتمثمة في  ( في0.01الحسابية عند مستوػ داللة )

، والمحور الثاني: اتجاه اإلسالميةنحو طبيعة تعمـ مادة التربية  الباتاتجاه الطالمحور اْلوؿ: 
نحو مادة  الباتاتجاه الط، والمحور الثالث: اإلسالميةنحو االستمتاع بمادة التربية  الطالبات
،  1793،  1782عمى الترتيب )، إضافة إلى محاور المقياس ككل حيث بمغت اإلسالميةالتربية 
،  3763 ، 4722،  4746التطبيق البعدؼ )(، بينما بمغت قيمة المتوسطات في  1748،  1746
ىذا يدلل عمى فاعمية القبعات ، و (173،  172،  172،  1748قيمة كسب بالؾ )وجاءت  (3794

اتجاىات طالبات الصف التاسع اْلساسي نحو مادة التربية اإلسالمية بدرجة الست في تنمية 
 ـ2411، شريخ وأبو ، ـ 2412، العويضي)وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل مف فاعمة 

 أنماطإلى ما تقدمو ىذه االستراتيجية مف  ذلؾ الباحثة تعزوو ، (ـErcan & Bilen 2414و
 والمشاعر والسمبيات باإليجابيات وتمر والحقائق المعمومات بجمع تبدأ ومتعددة متنوعة تفكيرية
 فاعال إيجابيا تفكيرا لمطالبات، كما وتوفر ييار وتطو  قرارات واتخاذ جديدة بأفكار لتخرج، واْلراء
بداعيا وناقدا  المشاعر عف التعبير فرص ليف توفر كما نجازواإل بالنجاح شعورىف مف يزيد وا 

تعمقيف بمادة التربية ، فيزيد مف الذات عف والتعبير بالنفس الثقة لدييف يزيد مما واْلحاسيس
 .وحبيف ليا اإلسالمية

النياية العظمي  المجاؿ
 لممقياس

متوسط درجات 
 التطبيق القبمي

متوسط درجات 
 التطبيق البعدي

نسبة 
الكسب 
 لبالؾ

 الداللة

اتجاه الطمبة نحو طبيعة تعمـ 
 اإلسالميةمادة التربية 

 فعالة 1.48 4.06 1.82 5

اتجاه الطمبة نحو االستمتاع 
 فعالة 1.2 4.22 1.93 5 اإلسالميةبمادة التربية 

اتجاه الطمبة نحو مادة 
 اإلسالميةالتربية 

 فعالة 1.2 3.63 1.06 5

 فعالة 1.3 3.90 1.08 5 الدرجة الكمية
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 ػػػة:ثانيًا: توصيػػػػات الدراسػػػ

 توصي الباحثة بما يمي: لنتائج التي توصمت إلييا الدراسةفي ضوء ا

لتنمية ميارات التفكير لدػ  اإلسالميةتربية في تدريس ال استراتيجية القبعات الستتوظيف  .1
 وأقرب إلى الواقع. مشوقاً  تعمـاللجعل مواد الدراسة الحالية؛  ، واالستفادة مفالطمبة

 القبعات ستراتيجيةالضرورة تبني القائميف عمى التعميـ في وزارة التربية والتعميـ ووكالة الغوث  .2
وتحسيف اتجاه الطمبة نحو عممية والفيـ العميق، التفكير ميارات لفاعميتيا في تنمية  الست
 التعمـ.

 تفعيل آليات وؿوورش عمل لممعمميف ح ،ندواتدورات تدريبية، ولقاءات تربوية، و عقد  .3
 .توظيفياكيفية  لىإ، والتعرؼ اإلسالميةتربية في تدريس ال استراتيجية القبعات الست

ضرورة اىتماـ المشرفيف التربوييف بتحسيف بيئات التعمـ النفسية لمطمبة مف خالؿ حث  .4
المعمميف عمى توفير فضاءات تعميمية تعممية إيجابية لممتعمميف تزيد مف تفاعميـ ومشاركتيـ 

 يسمح بتوظيف استراتيجيات تعميـ حديثة تعمل عمى تنمية التفكير كالقبعات الست.بما 
تطوير المناىج التعميمية في جميع المباحث الدراسية لمختمف المراحل التعميمية لتشمل  .5

 ميارات التفكير العميا التي تنمي الفيـ العميق لدػ الطمبة.

 ػػػػػة:ثالثًا: مقترحػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػػ

في ضوء أىداؼ الدراسة الحالية ونتائجيا، يمكف اقتراح مجموعة مف الدراسات التي يمكف أف 
 تكوف امتدادًا لمدراسة الحالية:

 في المراحل التعميمية المختمفة. اإلسالميةفي التربية إجراء دراسات مماثمة   -1
الفيـ  أخرػ، غير عمى متغيرات استراتيجية القبعات الستإجراء دراسات تبحث فاعمية   -2

 : كالتحصيل، انتقاؿ أثر التعمـ، عمميات التفكير لبياف أثرىا عمى ىذه المتغيرات.العميق
وغيرىا مف طرؽ  استراتيجية القبعات الست استخداـإجراء دراسات مقارنة بيف فاعمية   -3

 التدريس الحديثة.
في متغيرات تابعة  إجراء دراسات تتعمق بالقبعات الست عمى المواد الدراسية المختمفة -4

 مختمفة.
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 المصادر والمراجع

 أوال:  المصادر:

 القرآف الكريـ.
 

 ثانيًا: المراجع العربية:

(. ، الطبعة (15ج ). لساف العرب(. 1990ابف منظور، أبي الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكـر
 اْلولى، القاىرة، دار المعارؼ.

(. أثر استخداـ استراتيجيتي الذكاءات المتعددة والقبعات الست في 2011أبو شريخ، شاىر.)
التحصيل وتنمية ميارات التفكير الناقد لدػ طمبة الصف العاشر اْلساسي في اْلردف 

 -مجمة كمية التربيةواتجاىاتيـ نحو تعميـ الفقو اإلسالمي في مبحث التربية اإلسالمية. 
 .375 –341ص (،ص2(، مج)145، ع)جامعة اْلزىر

 تنمية في التعاوني التعمـ استراتيجية استخداـ أثر .(2006)عمي. عبدالقادر عبدالمطيف أبوبكر،
 اإلسالمية الدراسات شعبة طالبات لدػ النبوية السيرة مادة نحو واالتجاه العقمية السجايا
 .70 – 34 ص ص :53 ع، والمعرفة القراءة مجمة عماف. بسمطة التربية بكميات

(. تنمية الفيـ العميق والدافعية لإلنجاز في مادة العمـو لدػ 2012.)دمحم عمي أحمد، فطومة
، مصر -مجمة التربية العمميةتالميذ الصف اْلوؿ اإلعدادؼ باستخداـ التعمـ االستراتيجي. 

 .212-159ص ص (،15(، مج)4ع)
. غزة، مكتبة البحث التربوؼ  مقدمة في تصميـ(. 2003اْلغا، إحساف، واْلستاذ، محمود.)

 الرنتيسي.
(. فاعمية استراتيجية التعميـ حوؿ العجمة القائمة عمى نظرية ىيرماف 2011، جواىر.)دآؿ رشو 

في الكيمياء وأنماط التفكير  يالمفاىيمونظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية االستيعاب 
(، 119، ع)السعودية -ة الخميج العربيرساللدػ طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض. 

 .234-172ص ص (،32مج)
. القاىرة: دار الفكر . تنمية وتعميقالذكاءات المتعددة والفيـ(. 2003جابر.)عبد الحميد جابر، 

 العربي.

. عماف: أطر التفكير ونظرياتو دليل لمتدريس والتعميـ والبحث(. 2008جابر.) الحميد عبدجابر، 
 والتوزيع. دار المسيرة لمنشر
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(. أثر استخداـ طريقة القبعات الست في تنمية ميارات التفكير الناقد 2010الجبيمي، أحمد. )
، السعودية -مجمة العموـ التربويةلدػ تالميذ الصف السادس في مادة الرياضيات. 

 .129-101ص ص(،1ع)
لمتحدة: دار الكتاب . اإلمارات العربية اتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(. 1999جرواف، فتحي.)
 الجامعي.

 . عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع.تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(. 2002جرواف، فتحي.)

دراسة التفاعل بيف بعض أساليب التعمـ والسقاالت ـ(. 2004دؼ، أمينة، أحمد، نعيمة. )الجن
وـ لدػ تمميذات الصف التعميمية في تنمية التحصيل والتفكير التوليدؼ واالتجاه نحو العم

 ص ص (،2، مصر، ج)-تكويف المعمـ–. المؤتمر العممي السادس عشر الثاني اإلعدادؼ
688-728. 

( في تنمية الفيـ العميق k.w.l.h(. فاعمية استراتيجية الجدوؿ الذاتي )2012الجيورؼ، ناصر.)
لممفاىيـ الفيزيائية وميارات ما وراء المعرفة لدػ طالب الصف الثامف اْلساسي بسمطنة 

 -12ص (،ص2(، مج)32، ع)(ASEPدراسات عربية في التربية وعمـ النفس )عماف. 
58. 
 عربيةال المممكة-عبدالعزيز بف سمماف جامعة .التفكير ميارات تنمية .(2015). لما الحبابي،

 .السعودية
(. فاعمية مدخل بناء النماذج العقمية في استيعاب المفاىيـ وعمميات 2006حساـ الديف، ليمى.)

مجمة العمـ واالتجاه نحو دراسة أجيزة جسـ اإلنساف لتالميذ الصف السادس االبتدائي. 
 .137-89ص ص (،9(، مج)2، ع)مصر -التربية العممية
بيف بعض أساليب التعمـ واستراتيجيات التدريس في مادة التفاعل (. 2008حسف، صباح. )

)رسالة  العموـ وأثرىا في تنمية الفيـ العميق والتفكير العممي لدؼ تالميذ المرحمة اإلعدادية
 مصر. -دكتوراه غير منشورة( جامعة عيف شمس

فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تنمية بعض ميارات التفكير (. 2007الحصاف، أماف. )
االستيعاب المفاىيمي في العموـ واإلدراكات نحو بيئة الصف لدػ تمميذات الصف السادس و 

(، ص ص 1( مج)2(، ع)ASEP) االبتدائي. دراسات عربية في التربية وعمـ النفس
215- 218. 
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، 3(. محاضػػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػػي طرائػػػػػػػػػػػػػق تػػػػػػػػػػػػػدريس التربيػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػالمية، ط2010حمػػػػػػػػػػػػػس، داوود.)
www.softwarelabs.com . 

. غزة: مكتبة الطالب تنمية التفكير(. 2006الخزندار، نائمة، والبنا، أنور، والربعي، عائد.)
 الجامعي.

(. فصوؿ في تدريس التربية اإلسالمية. الرياض مكتبة 2005الخميفة، حسف، وىاشـ، كماؿ.)
 الرشد لمنشر والتوزيع.

ستخداـ خرائط التفكير في تنمية التحصيل والفيـ العميق ودافعية (. أثر ا2008خميل، نواؿ.)
(، 4، ع)مصر -مجمة التربية العمميةاإلنجاز لدػ تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 

 .118-63ص ص (،11مج)
 المجمع ظبي، أبو  الجيوشي، خميل ترجمة .الست التفكير قبعات .( 2001) إدوارد. بونو، دؼ

 .الثقافي

 التفكير الناقد والتفكير االبتكارؼ تعمميا وتعميميا لمرقي الحضارؼ والتقدـ(. 2011رياف، دمحم. )
 . الكويت: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.العممي

: عالـ استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ والتعمـ. القاىرة(. 2003زيتوف، حسف.)
 الكتب لمنشر والتوزيع.

 . القاىرة: عمـ الكتب لمنشر والتوزيع.تدريس العمـو لمفيـ رؤية بنائية(. 2002زيتوف، كماؿ.)

(. تأثير استخداـ القبعات الست في تحصيل الدراسات االجتماعية 2014السحت، مصطفى. )
دراسات عربية في وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدػ تالميذ الصف الثاني اإلعدادؼ. 

 . 194-164ص ص (،2(، مج)48، ع)السعودية -(ASEPـ النفس)التربية وعم
(. استخداـ برنامج قائـ عمى استراتيجية 2014السرسي، أسماء، والزيات، نيى، وجعفر، إيماف.)

جامعة  -دراسات الطفولةالقبعات الست في تنمية التفكير االبتكارؼ لدػ أطفاؿ الروضة. 
 .117 – 105 ص ، صعيف شمس
. راـ هللا: دار تدريس ميارات التفكير مع مئات اْلمثمة التطبيقية(. 2003سعادة، جودت.)

 الشروؽ لمنشر والتوزيع.

http://www.softwarelabs.com/
http://www.softwarelabs.com/


 
100 

أثر توظيف استراتيجية القبعات الست في تدريس المغة اإلنجميزية عمى (. 2012السمؾ، أماني .)
ماجستير غير  . رسالةتنمية التفكير اإلبداعي لدػ طالبات الصف الثامف اْلساسي بغزة

 منشورة، الجامعة اإلسالمية.

. القاىرة: عالـ الكتب تعميمو تنمية مياراتو -التفكير أساسياتو وأنواعو(. 2011سميماف، سناء.)
 لمنشر والتوزيع.

(. أثر التفاعل القائـ عمى الويب بيف السقاالت التعميمية وأسموب التعمـ 2014السيد، مصطفى. )
واتخاذ قرار اختيار مصادر التعمـ لدػ طالب كمية التربية. السطحي العميق في تحصيل 
 .180 -129ص ص(، 16، ع)مصر -مجمة كمية التربية ببور سعيد

أثر استخداـ نموذج القبعات الست لتنمية ميارات التعبير االبداعي لدػ (. 2012شامية، نسريف.)
 عة اإلسالمية، غزة.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجام طالبات الصف السادس اْلساسي

(. أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العموـ عمى 2009الشايع، فيد، والعقيل، دمحم. )
تنمية التفكير اإلبداعي والتفاعل الصفي المفظي لدػ تالميذ الصف السادس االبتدائي في 

(، 1، مج )(2، ع)السعودية -مجمة دراسات في المناىج واإلسراؼ التربوؼ مدينة الرياض. 
 .56 -19صص 
 تجييز ومستوػ ( منخفض - مرتفع) العاممة الذاكرة سعة دور .(2012). صالح أمل الشريدة،

 الخامس الصف وتمميذات تالميذ لدػ القرائي الفيـ في( عميق - سطحي) المعمومات
، (92) ع، (23مج)،  مصر - بنيا التربية، جامعة كمية مجمة القصيـ. منطقة في االبتدائي

 .438 – 395ص ص

فاعمية برنامج باستخداـ القبعات الستة لتنمية بعض ميارات التفكير (. 2013شكر هللا، سارة.)
)رسالة ماجستير غير منشورة( معيد الدراسات  الناقد لدػ تالميذ المرجمة االبتدائية بالكويت

 مصر. -التربوية
لتشابيي ومستويات تجييز الممومات (. أثر التفاعل بيف استراتيجية التفكير ا2009طمبة، إيياب.)

. المؤتمر وحل المسائل الفيزيائية لدػ طالب الصف اْلوؿ الثانوؼ  المفاىيـفي تحقيق الفيـ 
ص  مصر، -العممي الثالث عشر )التربية العممية المعمـ والمنيج والكتاب دعوة لممراجعة(

 .189-109ص
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تفكير التشابيي ومستويات تجييز أثر التفاعل بيف استراتيجية ال(. 2009طمبة، إيياب.)
المعمومات في تحقيق الفيـ المفاىيمي وحل المسائل الفيزيائية لدػ طالب الصف اْلوؿ 

. المؤتمر العممي الثالث عشر )التربية العممية المعمـ والمنيج والكتاب دعوة الثانوؼ 
 .189-109ص صمصر،  -لممراجعة(
 المصرية الجمعية العممية، التربية برامج في يرالتفك تعميـ .(2007). مصطفى عفت الطنطاوؼ،
 المرجاف، فندؽ أيف؟. إلى...العممية االتربية عشر الحادؼ العممي المؤتمر ،العممية لمتربية
 .251-233 صص  اإلسماعيمية، -فايد

(. فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في اكتساب 2013عاصـ، وداد، والسيد، محمود.)
المفاىيـ البيولوجية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي واتخاذ القرار لدػ طالب الصف اْلوؿ 

ص (، 3(، مج)38، ع)السعودية -(ASEPدراسات عربية في التربية وعمـ النفس)الثانوؼ. 
 .292 -249ص

(. أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية االستيعاب 2015.)عبد الفتاح عبابنة، إيماف
دراسات القرائي بالمستوػ االستنتاجي لدػ طمبة الصف الرابع اْلساسي في لواء بني كنانة. 

 .600 -587 صص (، 42(، مج )2، ع)اْلردف -العمـو التربوية
(. فاعمية استراتيجية قبعات التفكير الست لدريس 2012عبد الحميد، خضرة، والبسطامي، دعاء.)

النصوص القرآنية في تنمية التفكير اإلبداعي، والقيـ الخمقية لدػ تالميذ الصف الثاني 
(، 29، ع)السعودية -(ASEPدراسات عربية في التربية وعمـ النفس )اإلعدادؼ اْلزىرؼ. 

 .54 – 11ص ص(،3مج)
. عماف: دار الفكر لمنشر الدماغ والتعميـ والتفكير(. 2007يمة.)عبيدات، ذوقاف، وأبو السميد، سي

 والتوزيع.

ـ(. فاعمية نموذج التدريس المعرفي في تنمية أبعاد الفيـ العميق في 2016العتيبي، نايف. )
سالمية لمدراسات التربوية اإلمجمة الجامعة منيج التوحيد لدػ طالب المرحمة الثانوية. 

 .23-1ص ص(،24مج) (،2، ع)غزة –والنفسية 

ساليب إحصائية لقياس اْلىمية العممية لنتائج البحوث اْل (. حجـ اْلثر:2003عصر،  رضا. )
. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الخامس عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التربوية

 .674-644ص ص(، 2التدريس )التعميـ واإلعداد لمحياة المعاصرة(. مج)



 
102 

مجمة البحوث (. حجـ التأثير واستخداماتو في البحوث التربوية والنفسية. 2000عفانة، عزو. )
 .58 -29ص ص(،3، ع)والدراسات الفمسطينية

التفكير أنماطو ونظرياتو وأساليب تعميمو (. 2012العفوف، نادية، وعبد الصاحب، منتيى.)
 عماف: دار الصفاء لمنشر والتوزيع. وتعممو.

فاعمية التدريس بدورة التعمـ الخماسية والقبعات الست في تنمية ميارات (. 2014العكة، أحمد.)
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  حل المسائل اليندسية لدػ طالب الصف الثامف بغزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

(. فاعمية وجدة دراسية قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية 2012العويضي، وفاء.)
يل وميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحوىا لدػ الطالبات معممات المغة العربية التحص

 -64صص ، (26، ع)السعودية -مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعيةبالمرحمة المتوسطة. 
106. 

(. فاعمية مدونة تعميمية لمساؽ تقنيات التدريس في تنمية التحصيل المعرفي 2015عياد، فؤاد. )
مجمة العموـ وأسموب التعمـ العميق ودرجة قبوؿ المدونة لدػ طالبات جامعة اْلقصى. 

 .563-517صص  (،16(، مج)3، ع)البحريف -التربوية والنفسية
. عماف: مكتبة المجتمع العربي أساسيات في التفكير(. 2011غبارؼ، ثاثر، وابو شعيرة، خالد.)

 لمنشر والتوزيع.

(. الخطوط العريضة لمنياج التربية اإلسالمية 1999الفريق الوطني لمبحث التربية اإلسالمية.)
 .11-10(، وزارة التربية والتعميـ فمسطيف، اإلدارة العامة لممناىج، ص ص12-1لمصفوؼ)

(. 2011وحمدؼ، نزيو، وقطامي، يوسف، وأبو طالب، صابر.)قطامي، نايفة، وصبحي، تيسير، 
 . عماف: منشورات جامعة القدس المفتوحة.التفكير االبداعي

. عماف: دار عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق(. 2005قطامي، يوسف، وعمور، أميمية.)
 الفكر لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار تفكير القبعة البيضاء -تعميـ تفكير القبعات الست(. 2010.)1قطامي، يوسف
 المسيرة لمنشر والتوزيع. 
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. عماف: دار تفكير القبعة الحمراء -تعميـ تفكير القبعات الست(. 2010.)2قطامي، يوسف
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار تفكير القبعة الخضراء -تعميـ تفكير القبعات الست(. 2010.)3قطامي، يوسف
 التوزيع.المسيرة لمنشر و 

. عماف: دار تفكير القبعة الصفراء -تعميـ تفكير القبعات الست(. 2010.)4قطامي، يوسف
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار تنمية ميارات التعمـ والتفكير والبحث(. 2013القواسمة، أحمد، وأبو غزلة، دمحم.)
 الصفاء لمنشر والتوزيع.

القياس (، 2014مف، والتقي، أحمد، وعالونة، معزوز. )الكيالني، عبد هللا، وعدس، عبد الرح
 عماف: منشورات جامعة القدس المفتوحة. والتقويـ في التعمـ والتعميـ.

 وتنمية المعرفية البنية تركيب في اْلصيل التقويـ استخداـ أثر .(2006)سمعاف. نادية هللا، لطف
 التربية - العاشر العممى المؤتمر .إعداده لدػ العموـ معمـ لدػ الذات ومفيوـ ، العميق الفيـ

 .640 – 595ص ص :2 مج،  مصر-المستقبل ورؤػ  الحاضر تحديات - العممية

معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرؽ  (.2003المقاني، أحمد، والجمل، عمي .)
 والتوزيع.. القاىرة، عالـ الكتب لمنشر التدريس

مارازانو، روبرت، و براندت، روناس، و سوىيوز، كاروليف، وجونز، بوفالؼ، وبرسيسف، 
. )ترجمة يعقوب نشواف و أبعاد التفكيربرباراز،ورانكف، سيتيوات، وسيور، شارلز. )ب ت(. 

 دمحم خطاب(.

ثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير أ(. 2012المدىوف، حناف.)
)رسالة ماجستير غير  إلبداعي في مبحث حقوؽ اإلنساف لدػ تالميذ الصف السادس بغزةا

 غزة. -منشورة( جامعة اْلزىر
، المعجـ الوسيطمصطفى، إبراىيـ، والزيات، حسف، وعبد القادر، حامد، والنجار، دمحم.)ب ت(. 

 تركيا. -المكتبة اإلسالمية لمنشر والتوزيع، استانبوؿ
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(. أثر استخداـ قبعات التفكير الست لدؼ بونو في 2012اة، حاتـ.)مصطفى، ىند، والقض
التحصيل والتفكير الناقد في مبحث التربية اإلسالمية لدػ طالبات الصف السابع اْلساسي. 

 .712 – 679ص ص (، 1(، مج)36، ع)جامعة عيف شمس -مجمة كمية التربية
. كمية العمـو SPSS(. القياس والتقويـ منظور تطبيقي مع تطبيقات 2010النجار، نبيل. )

 التربوية، جامعة مؤتة.
 فى البيولوجية الرياضيات فى مقترحة وحدة فاعمية .(2015). دمحم والدمرداش مرفت، ىاني،

، مصر -العممية التربية مجمة الثانوية. المرحمة طالب لدػ العميق الفيـ ميارات تنمية
 .156 – 89ص ص ،6ع، 18مج

(. فاعمية استراتيجية قائمة عمى قبعات التفكير الست في تحصيل 2013ىالؿ، سامية.)
دراسات عربية في الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدػ طالب الصف اْلوؿ الثانوؼ. 

 .168 -124صص  (،1(، مج)44، ع)السعودية -(ASEPالتربية وعمـ النفس )
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 (1ِٓذن سهْ )

 ٓذ٢ٌٔ ؤدٝاد اُذساعخ اُغبدح هبئٔخ ثإعٔبء

قائمة ميارات  مكاف العمل التخصص الدرجة العممية االسـ #
 الفيـ العميق

اختبار الفيـ 
 العميق

دليل 
 المعمـ

مقياس 
 االتجاه

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ د. دمحم زقوت 1
 لغة عربية

الجامعة 
  × × × اإلسالمية

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ د. داود حمس 2
 تربية إسالمية

الجامعة 
  × × × اإلسالمية

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ د. إياد عبد الجواد 3
 لغة عربية

  × × × جامعة األقصى
مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مساعد د. ماجد الدلو 4

 تربية إسالمية
  × × × جامعة األقصى

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ د.أشرؼ بربخ 5
 تربية إسالمية

  × × × جامعة األقصى
وطرؽ تدريس مناىج  أستاذ مساعد د. دمحم فروانة 6

 تربية إسالمية
  × × × جامعة األقصى

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مساعد  د. أكـر الرقب 7
 تربية إسالمية

معمـ تربية 
إسالمية في 
مدارس وزارة 
 التربية والتعميـ

× × ×  

مشرف تربية  أصوؿ ديف وشريعة دكتور د. خالد ترباف  8
إسالمية  في 
وكالة الغوث 

 الدولية
× × ×  

أصول تربية "  أستاذ مشارؾ  د. حمدي معمر 9
   × × جامعة األقصى دراسات اسالمية"

أصول تربية "  أستاذ مساعد د. نافذ الجعب 10
 دراسات اسالمية"

   × × جامعة األقصى
أصول تربية "  أستاذ مساعد د. رندة شرير 11

 دراسات اسالمية"
   × × جامعة األقصى

د. أيمف الشيخ  12
 عمي

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مساعد
 تربية إسالمية

  × × × جامعة األقصى
مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ د. عمر دحالف 13

 لغة عربية
  × × × جامعة األقصى

مشرف تربية  أصول دين ماجستير أ. جماؿ الفي 14
إسالمية  في 
وكالة الغوث 

 الدولية

× × ×  
وطرؽ تدريس مناىج  ماجستير أ. أماؿ ظاىر 15

 تربية إسالمية
 جامعة األقصى

 × ×  
معممة في وكالة  أصول دين ماجستير أ. ريـ األزعر 16

 الغوث

 × ×  
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الدرجة  االسـ #
 مكاف العمل التخصص العممية

قائمة 
ميارات الفيـ 

 العميق

اختبار الفيـ 
 العميق

دليل 
 المعمـ

مقياس 
 االتجاه

معممة في وكالة  اإلسالمية تربية بكالوريس أ. آماؿ اليازوري  17
 الغوث

 × ×  
 صحة نفسية أستاذ مشارك د. يحيى النجار  18

 جامعة األقصى
   × 

 جامعة األقصى عمـ نفس أستاذ دكتور أ.د نعمات عمواف 19
   × 

د. ياسرة ابو  21
 ىدروس

 علم نفس أستاذ مشارؾ
 جامعة األقصى

   × 
 اكلنيكي علم نفس أستاذ مساعد د.نعيـ العبادلة 21

 جامعة األقصى
   × 

 علم نفس أستاذ مساعد د. عيسى المحتسب 22
 جامعة األقصى

   × 
د. عبد الرؤوؼ  23

 الطالع
 علم نفس أستاذ مشارؾ

 ×    جامعة األقصى
 علم نفس أستاذ مساعد د. دمحم صادؽ 24

 ×    جامعة األقصى
 علم نفس أستاذ مشارؾ عوف محيسفد.  25

 جامعة األقصى
   × 
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 (2ِٓذن سهْ )

 وبئٔخ ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔناُظٞسح ا٤ُٝ٧خ ُ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 السيد الدكتور : .................................................  حفظه هللا
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,, وبعد 
 

 اُلْٜ اُؼ٤ٔنٜٓبساد هبئٔخ أُٞػٞع : رذ٤ٌْ 

مناىج وطرؽ التقـو الباحثة بدراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص 
 التدريس تحت عنواف:  

" كبػ٤ِخ اعزشار٤ج٤خ اُوجؼبد اُغذ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن ُذٟ طبُجبد 

 اُظق اُزبعغ ا٧عبع٢ ك٢ ٓبدح اُزشث٤خ ا٩عال٤ٓخ ثـضح ٝارجبٛبرٜٖ ٗذٞٛب"

، الطالقة الفكرية، التنبؤ، التفسيروىي:"  الفيـ العميقميارات ب قائمةعداد ومف أجل ذلؾ تـ إ 
 ". اتخاذ القرار

بداءقائمةلذا المرجو مف سيادتكـ قراءة ال ا إذا ما كانت القائمة قد شممت الرأي حولي ، وا 
ميارات التفكير العميق المالئمة لمستوى طالبات الصف التاسع األساسي، مع  تقييـ مدى 

ولكـ مطمق الحرية في الحذؼ، أو التعديل، أو مالءمة األوزاف النسبية المقترحة لكل ميارة، 
 حسب ما ترونو مناسبًا لصالح الدراسة. ااإلضافة إليي

 ٣َ اُشٌش ٝػظ٤ْ االٓز٘بٕ ُذغٖ رؼبٌْٝٗ ،،                                           ٌُْٝ ٢٘ٓ عض

 

 ددالٕ ع٤ٔشح ٓذٔذاُجبدضخ : 

 
 

 بيانات المحكـ
 التخصص: .................. االسـ: ..................

 مكاف العمل: .................. الدرجة العممية: ..................
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 ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔنبئٔخ ه

 

 
الميارة 
 الرئيسية

 
 مناسبة الميارات الفرعية

غير 
 مناسبة

الثقل 
النسبي 
 لكل ميارة

 التفسير

 ترجمة المعمومات بأسموبو الخاص   

40% 
  ًشرح اْلسباب والعالقات منطقيا   
 استنباط الحكـ والدروس المستفادة مف المواقف المختمفة   
  السببية وتفسيرىاتحديد العالقات   
 االستدالؿ بشواىد مف القرآف والسنة   

 

الطالقة 
 الفكرية

 توليد أفكار متعددة   

25% 

  تمخيص أحداث الدرس مرتبة   
 نتاج معنى واحد لمجموعة أفكارإ   
 إعادة صوغ المشكمة أو الفكرة بأساليب متعددة   
  لموصوؿ إلى الربط بيف اْلفكار المتباعدة والمتقاربة

 معنى معيف
  

 التنبؤ
 وضع التوقعات في ضوء المعطيات   

25%   تحميل البيانات والمعمومات   
  اقتراح حموؿ لمشكالت ومواقف   

اتخاذ 
 القرار

 )ميارة التشخيص ) تحديد الصعوبات والمعوقات   

10% 
 وضع البدائل الممكنة لمقرار   
 تقويـ نتائج القرار   
 تنفيذ الحل   

  متابعة تنفيذ الحل   
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 (3ِٓذن سهْ )

 وبئٔخ ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔناُظٞسح اُٜ٘بئ٤خ ُ

 

 

 هبئٔخ ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن
 

 
الميارة 
 الرئيسية

 
 الميارات الفرعية

الثقل 
النسبي 
 لكل ميارة

 التفسير

 ترجمة المعمومات بأسموبو الخاص 

35% 
  منطقياشرح اْلسباب والعالقات 
 استنباط الحكـ والدروس المستفادة مف المواقف المختمفة 
 االستدالؿ بشواىد مف القرآف والسنة 

 

الطالقة 
 الفكرية

 توليد أفكار متعددة 

25% 
  تمخيص أحداث الدرس مرتبة 
 نتاج معنى واحد لمجموعة أفكارإ 
 إعادة صوغ المشكمة أو الفكرة بأساليب متعددة 

 التنبؤ
 وضع التوقعات في ضوء المعطيات 

20%   تحميل البيانات والمعمومات 
  اقتراح حموؿ لمشكالت ومواقف 

اتخاذ 
 القرار

 )ميارة التشخيص ) تحديد الصعوبات والمعوقات 

20%  وضع البدائل الممكنة لمقرار 
 تقويـ نتائج القرار 
 تنفيذ الحل 
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(4ِذن سهْ )ٓ  

 الخزجبس ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔناُظٞسح ا٤ُٝ٧خ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 السيد الدكتور : ..................................................... حفظه هللا

 اُغالّ ػ٤ٌِْ ٝسدٔخ اهلل ٝثشًبرٚ ،،، ٝثؼذ :

 أُٞػٞع : رذ٤ٌْ اخزجبس ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن

درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرؽ محصوؿ عمى ل تكميمية تقـو الباحثة بدراسة
  : التدريس تحت عنواف

" كبػ٤ِخ اعزشار٤ج٤خ اُوجؼبد اُغذ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن ُذٟ طبُجبد 

 اُظق اُزبعغ ا٧عبع٢ ك٢ ٓبدح اُزشث٤خ ا٩عال٤ٓخ ثـضح ٝارجبٛبرٜٖ ٗذٞٛب"
" التفسير، التنبؤ، الطالقة ميارات الفيـ العميق وىي:اختبار لقياس ومف أجل ذلؾ تـ إعداد  

 س.األسا تاسعلمصف ال السيرة النبوية الشريفة  حدةو  في  الفكرية، اتخاذ القرار "

بداء، راالختبا قراءة المرجو مف سيادتكـ لذا  :حيث مف حولو الرأي وا 

 .االختبار لفقرات والعممية المفظية الصياغة سالمة مدى .1

 .األساسطالبات الصف التاسع  لمستوى  السؤاؿ مناسبة مدى .2

 ". الدراسة محلالفيـ العميق "  لميارات االختبار فقرات تمثيل .3

 مناسباً  ترونو ما حسب ،فيو أو إليو اإلضافة أو، ، أو التعديلالحذؼ في الحرية مطمق ولكـ
 .الدراسة لصالح

             رؼبٌْٝٗ ُذغٖ االٓز٘بٕ ٝػظ٤ْ اُشٌش عض٣َ ٢٘ٓ ٌُْٝ

 : ع٤ٔشح ٓذٔذ ددالٕاُجبدضخ 

 بيانات المحكـ
 التخصص: .................. االسـ: ..................

 مكاف العمل: .................. الدرجة العممية: ..................
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 عميقميارات الفيـ ال جدوؿ اختبار

الميارة 
 الرئيسية

 أرقاـ األسئمة الميارات الفرعية
الثقل النسبي 
 لمميارات

 التفسير

  24-13-8-1 وتوضيحياترجمة المعمومات 

35% 
 30-23-17-5 شرح اْلسباب والعالقات منطقيا 
 29-26-6 استنباط الحكـ والدروس المستفادة مف المواقف المختمفة 
 22-14-7 االستدالؿ بشواىد مف القرآف والسنة 

 

الطالقة 
 الفكرية

 3-25-15-2 توليد أفكار متعددة 

25% 
  20-4 تمخيص أحداث الدرس مرتبة 
 21-16 نتاج معنى واحد لمجموعة أفكارإ 
 19-11 إعادة صوغ المشكمة أو الفكرة بأساليب متعددة 

 التنبؤ
 27-10-9 وضع التوقعات في ضوء المعطيات 

20%   40-35-31 تحميل البيانات والمعمومات 
  33-12 اقتراح حموؿ لمشكالت ومواقف 

اتخاذ 
 القرار

 )39-18 ميارة التشخيص ) تحديد الصعوبات والمعوقات 

20% 
 38-37 وضع البدائل الممكنة لمقرار 
 36-32 تقويـ نتائج القرار 
 34-28 تنفيذ الحل 
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 جابات التالية :إجابة الصحيحة من بين الإال ير اختا

 المسمميف بػػػ:يمكف تفسير استجابة قريش لطمب بني قريظة في حرب  .1
 تعاونيـ مع كل مف يحارب المسمميفب.   عداوة قريش الشديدة لإلسالـأ. 
 أ + ب معا د.  رغبتيـ في بناء عالقات جيدة مع بني قريظة ج. 
 شياء التي جعمت غزوة األحزاب خطرة جدًا عمى المسمميف:مف األ .2

 ضياع الجية الوحيدة اْلمنة في نظر المسمميفب.  انضماـ بني قريظة لبني النضير في حربيـ عمى المسمميفأ. 
 كل ما ذكر صحيحد.  إحاطة المدينة باْلعداء مف كل الجوانبج. 
     :مف األسباب التي جعمت أـ سممة  تكتسب مكانتيا العممية واحدة مما يمي ليست .3

 ب. دورىا في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أ. روايتيا لمحديث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 د. دورىا في حمل رسالة اإلسالـ والدفاع عنو     ج. ىجرتيا في سبيل الديف اإلسالمي          

        :مف األحداث التي حدثت  في العاـ السادس اليجري بالترتيب .4
  الفتح –الخروج ْلداء العمرة  –المبايعة  –السكينة ب.  الخروج ْلداء العمرة                 –السكينة  –المبايعة  –الفتح أ. 
 الخروج ْلداء العمرة          –الفتح  –السكينة  -المبايعة . د الفتح  –السكينة  –المبايعة  –الخروج ْلداء العمرة . ج
  :تختمف غزوة الخندؽ عف غزوة بني قريظة بالنسبة لممسمميف بأنيا .5

 خطة لميجـو                  ب.   خطة لمدفاع       أ. 
 خوؼ مف جموع المشركيفد.  خطة لمحرب النفسيةج. 
 :عدا واحدة مف الدروس المستفادة مف صمح الحديبية. ىذه 6

 االنقياد ْلمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصب.                      مع الكفاراحتراـ العيود والمواثيق عدـ أ. 
 ب+ ج معاد.  القدوة الحسنة ليا أكبر اْلثر عمى اْلخريف                      ج. 

ـُ الرُّْعَب َفِريًقا َتْقُتُموَف َوَتْأِسُروَف َفِريًقا ")الحشر:  .7  ( الضمير في قموبيـ يعود عمى: 26قاؿ تعالى " َوَقَذَؼ ِفي ُقُموِبِي
      ب.  ييود بني قريظة    أ. ييود بني النضير        

 د. ييود خيبر ج. ييود بني قينقاع            
 قاؿ النبي )ص( لقد حكمت فييـ بحكـ هللا عزوجل ترجـ ىذا القوؿ سعد بف معاذ في ييود بني قريظة بػ:. 8

 أمواليـأسر مقاتمييـ ومصادرة ب.  سر مقاتمييـ وقتميـ                                          أأ. 
 مصادرة أمواليـ وعدـ قتميـ د. مواليـ                                أقتل مقاتمييـ ومصادرة ج. 
 . مف االفتراضات المتوقعة الستعداد المسمميف وحفرىـ لمخندؽ :9

    وتراجعيـ عف الحربخوؼ المشركيف ب.   المشركيف ونصر المؤمنيفدحر أ. 
 صحيحكل ما ذكر د.  تفكؾ جيوش التحالف ج. 
 مف االفتراضات المتوقعة لقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ال يصميف أحدكـ العصر إال في بني قريظة:  .10
  صعوبة الوصوؿ إلى بني قريظة وبعدىا عف المسمميف ب.  وجوب صالة المسمميف في بني قريظة أ. 
 سرعة تنفيذ أوامر هللا عز وجل د.  حب الرسوؿ عميو الصالة والسالـ والمسمميف قتاؿ اْلعداء ج. 
 :. ىذه مف األفكار التي تنبثق مف بيعة الرضواف عدا واحدة11

 عودة عثماف بف عفاف كاف سبب في مبايعة المسمميف لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى الموت  أ. تأخر
 ب.  ثقة المسمميف برسوليـ ومبايعتو تحت الشجرة أدػ إلى تراجع قريش عف موقفيا 

 ج. رفض بعض المسمميف صمح الحديبية ْلنيـ رأوا أنو خضوع لقريش
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 في صد قريش ليـ د. خروج المسمميف لمحرب والقتاؿ كاف سبباً 
 . مف الحموؿ التي اقترحيا نعيـ بف مسعود عمى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص:12
 بالخروج مف التحالف        إقناع قبيمتو غطفاف ب.   ؼ جبية المسمميف       إعالف إسالمو ليقوّ أ. 
 إشغاؿ قبائل التحالف ليتمكف المسمموف مف حفر الخندؽ         د.  التفريق بيف القبائل المتحالفةج. 
  :طريق سيره ولـ يسمؾ الطريقة المعتادة الى مكة -صمى هللا عميو وسمَّـ -سبب تغيير الرسوؿ الكريـ . 13
 حفاظا عمى ىيبة البيت العتيقب.   رغبة منو في القتاؿ                            أ.  

 حفاظا عمى ىيبة قريش بيف العربد.  خوفا مف لقائو قريش                           ج. 
 عظيما لممسمميف ىي: . اآلية التي  تدؿ عمى أف صمح الحديبية يعد فتحاً 14

ِ َواْلَفْتُح )أ. " ِإَذا َجاَء َنْصُر  ِ َأْفَواًجا "النصر )1ّللاَّ  (2-1( َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُموَف ِفي ِديِف ّللاَّ
ـْ َمَعرَّة   ـْ ِمْنُي ـْ َفُتِصيَبُك ـْ َأْف َتَطُئوُى ـْ َتْعَمُموُى ـ " الفتح ) ب.  "َوَلْواَل ِرَجاؿ  ُمْؤِمُنوَف َوِنَساء  ُمْؤِمَنات  َل  (25ِبَغْيِر ِعْم

ـْ َفَأْنَزَؿ السَّ " .ج ـَ َما ِفي ُقُموِبِي َجَرِة َفَعِم ـْ َفْتًحا َقِريًبا" )الفتح:َلَقْد َرِضَي ّللاَُّ َعِف اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ ُيَباِيُعوَنَؾ َتْحَت الشَّ ـْ َوَأَثاَبُي  (18ِكيَنَة َعَمْيِي
 د. ب+ ج معا

 ديبية:. مف األفكار التي تطرأ عمى ذىنؾ عند سماعؾ بصمح الح15
 ف وقريش دوف نقاش أو مفاوضات ميأ. عقد الصمح بيف المسم

 ب. عقد الصمح بيف المسمميف وقريش بعد حوار ونقاش ومفاوضات 
 نيائياج. وقف الحرب بيف المسمميف وقريش 
 د. تجدد الحرب في حاؿ فشل الصمح. 

        عدا واحدة:ىذه مف دوافع ىجرة أـ سممة  .16
 الفرار بالديف واالبتعاد عف أذػ قريشب.   القناعة التامة بالديف اإلسالمي            أ. 
 التضحية باْلىل والوطف مف أجل رفع راية الديف د. ترؾ الديار واْلىل والوطف              ج. 
 إرساؿ النبي )ص( عثماف إلقناع قريش بالسماح لممسمميف بأداء العمرة دليل عمى:  .17
 بقدرة عثماف عمى اإلقناع  -عميو الصالة والسالـ-ثقة النبي .  ب وذكاؤه في القتاؿ مع قريش  -ملسو هيلع هللا ىلص–النبي  حكمة. أ
 أ+ب معا د.  بأف قريشا لف تقتل عثماف لمكانتو. -عميو الصالة والسالـ–قناعة النبي . ج
 مف مخاطر حصار المسمميف لبني قريظة: .18
 تحصنيـ وقتاليـ لممسمميف ب.  صمود بني قريظة وعدـ استسالميـ أ. 
 نفاد عدة المسمميف وعتادىـ د.  مواصمتيـ الحرب بسبب  ؤىـتعب المسمميف وا عياج. 
 التالية:الرئيسة عمى المسمميف في الفكرة  يتجسد حقد بني النضير .19
                      .إجالؤىـ عف المدينة  كاف دافعا لتحريض القبائل عمى القتاؿأ. 

 كراىيتيـ لإلسالـ والمسمميف ومحاولتيـ قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلصب.  
 رغبتيـ في السيطرة عمى المدينة المنورة                       ج. 
 اتفاقيـ مع قريش عمى حرب المسمميف د.
 يمكف ترتيب أحداث غزوة االحزاب كما يمي: .20
 ىزيمة الكفار  -حفر الخندؽ  -تحريض بني النضير لمقبائل  -حصار المسمميف أ. 

 ىزيمة الكفار -حصار المسمميف  -حفر الخندؽ  -تحريض بني النضير لمقبائل ب.  
 ىزيمة الكفار -حصار المسمميف  -تحريض بني النضير لمقبائل  -ج. حفر الخندؽ 
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 ىزيمة الكفار -تحريض بني النضير لمقبائل  -حفر الخندؽ  -حصار المسمميف  د.
 حصار المسمميف لبني قريظة واستسالميـ وقتل مقاتمييـ ومصادرة أمواليـ دليل عمى: .21
  انتقاـ هللا عز وجل منيـب.  ضعفيـ وىوانيـ                                 أ. 
 عدـ صمودىـ أماـ المسمميفد.  قمة عددىـ                              ج. 
 اآلية التي تصف حاؿ المسمميف الشديد في غزوة األحزاب: .22
ْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحَناِجَر َوَتظُ أ. " ـْ َواِ  ـْ َوِمْف َأْسَفَل ِمْنُك ـْ ِمْف َفْوِقُك ِ الظ ُنوَنا" )اْلحزاب  ن وفَ ِإْذ َجاُءوُك  (10ِباَّللَّ
ـْ ِإالَّ ِإيَماًنا َوَتْسِميًما" )اْلحزاب " َوَلمَّا َرَأػ اْلُمْؤِمُنوَف اْْلَْحَزاَب َقاُلوا َىَذا َما َوَعَدَنا ّللاَُّ َوَرُسوُلُو َوَصَدَؽ ّللاَُّ َوَرُسوُلُو َومَ .ب  (22ا َزاَدُى
ـُ . ج ـَ اْلَوكِ الَِّذيَف َقاَؿ َلُي ُ َوِنْع ـْ ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا ّللاَّ ـْ َفَزاَدُى ـْ َفاْخَشْوُى  (173يُل )آؿ عمراف: النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُك

ـْ ُجُنود  َفَأْرَسْمنَ د."  ـْ ِإْذ َجاَءْتُك ِ َعَمْيُك ـْ َتَرْوَىا" )اْلحزاب: َيا َأي َيا الَِّذيَف َآَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة ّللاَّ ـْ ِريًحا َوُجُنوًدا َل  (9ا َعَمْيِي
 : عدا واحدةىذه مف أسباب غزوة الخندؽ . 23
 نقض  كعب بف أسد زعيـ بني قريظة العيد مع المسمميف . ب تحريض بني النضير القبائل العربية عمى قتاؿ المسمميفأ. 
 حماية المدينة مف كل عدو يداىميا  د. تحالف قبيمة غطفاف مع القبائل ضد المسمميف ج. 
 : المتوقع أف تسيـ خطة نعيـ بف مسعود في غزوة األحزاب فيمف  .24
   ىزيمة المسمميفب.   خديعة المسمميفأ. 
  فشل الخطةد.   فشل الحصار ج. 
 :عدا واحدةاألفكار التي تتفق مع مفيوـ اليدنة  ىذه مف. 25

 وقف الحرب نيائياً ب.   مدة مف الزمفأ. وقف الحرب 
 د. الصمح بيف الطرفيف   ج. اإلعداد لجولة أخرػ  

ـُ الرُّْعػَب َفِريًقػا َتْقُتُمػوَف  ىذه مف الدروس والعبر المستفادة مف اآليػة الكريمػة التاليػة:. 26 " َوَقػَذَؼ ِفػي ُقُمػوِبِي
 عدا واحدة: (26")الحشر: َوَتْأِسُروَف َفِريًقا 

 المسمـ لممسمـ كالبنياف يشد بعضو بعضاب.                           وتعالى عباده المؤمنيف عمى الكافريفنصر هللا سبحانو أ. 
 البد أف يالقي الظالموف جزاء ظمميـد.                         انييار القوػ المعنوية سبب أكيد في اليزيمة ج.
 . مف االفتراضات المتوقعة لقتل عشرة مف المشركيف مقابل ستة مف المسمميف في غزوة األحزاب ما يمي:  27
 كبير    عدد جيش المسمميفب.   عدد جيش الكفار كبير                             أ. 
 كثيرةىجمات المشركيف عمى المسمميف د.  خطة المسمميف ناجحة  في صد الكفار          ج. 
 :لو كنت مكاف عثماف بف عفاف عندما أرسل رسوال إلى قريش أقوـ بػ. 28
      أرّىبيـ مف عداوة المسمميفب.          أقنعيـ بأداء المسمميف لمعمرة دوف قتاؿأ.  
        كل ما ذكر صحيحد.       أحذرىـ مف عواقب رفضيـ دخوؿ المسمميف ْلداء العمرة. ج
 عدا واحدة:. ىذه مف الدروس والعبر المستفادة مف غزوة األحزاب 29
 مبدأ الشورػ ب.   الحرب خدعة             أ. 
 جواز الكذب عمى اْلعداءد.  جواز استسالـ المسمميف عند الخطرج. 
ـْ  .30 ِ َعَمْيُك  ِإْذ العالقة بيف كممة جنود األولى والثانية في اآلية الكريمة " َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاَّ

ـْ َتَرْوَىا" )األحزاب:  ـْ ِريًحا َوُجُنوًدا َل ـْ ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِي  ( عالقة: 9َجاَءْتُك
 وسبب  ب.  نتيجة أ. سبب ونتيجة 

 د. أ+ج معا ج. ترادؼ 
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 ل في مواليؾ ( ما يمي عدا واحدة :مِ نستنبط مف مقولة ) يا أبا عمرو أجْ  .31
 أف يحكـ في بني قريظة بحكـ هللا عز وجلب.  أف يرحـ بني قريظة                                 أ. 
 إلييـأف يحسف د.  أف يستجيب لطمبيـ برفع الحصار عنيـ           ج. 
 مف نتائج اختيار سعد بف معاذ حكما في بني قريظة: .32
 رحمتو ْلصدقائو مف بني قريظةب.   تمبيتو لطمب اْلوس أ. 
 حكمو المبني عمى التحيز واالنتقاـد.  حكمو المبني عمى العدالة والموضوعية                       ج. 
 مف الحموؿ المقترحة أماـ قريش كبديل عف صمح الحديبية: ليست ىذه .33
 السماح لممسمميف الدخوؿ ْلداء العمرة في البيت الحراـ .  ب قتاؿ المسمميف وصدىـ عف البيت الحراـ أ. 
 المفاوضات بيف الطرفيف د.  االنقضاض عمييـ بعد دخوليـ المسجد الحراـ ج. 
ة المرأة ولـ يكف ليا ولي وليا أوالد فإنو:    .34  اذا انقضت عدَّ
 ال يجوز خطبتيا مف نفسيا    ب.   يجوز خطبتيا مف نفسياأ. 
 كل ما ذكر صحيحد.   يجوز خطبتيا مف عياليا              ج. 
 قوؿ أـ سممة  لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "فاخرج الييـ فانحر واحمق" فيو إشارة إلى:      .35
 االنتقاؿ مف السنة القولية الى الفعميةب.   االنتقاؿ مف السنة الفعمية الى القولية              أ. 
 ذكر صحيحكل ما د.  السنة القولية والفعمية معا                             ج. 
( مف بنود صمح الحديبية )مف أتى دمحمًا مف قريش بغير إذنيـ رده إلييـ ومػف  3نحكـ عمى البند رقـ )  .36

 أتى قريشًا مف المسممف قبموه(  بأنو:
   ظاىره لصالح المسمميف وباطنو لصالح المشركيف  ب. ظاىره لصالح المشركيف وباطنو لصالح المسمميفأ. 
 لصالح المسمميف       د.  لصالح المشركيف       ج. 
 .  لو كنت مكاف أـ سممة ومنعؾ أىمؾ مف اليجرة مع زوجؾ وابنؾ:37
 أقنعيـ وأىاجرب.  أتسمل خفية وأىاجرأ. 
 فكر باليجرةأستسمـ لألمر الواقع وال أد.  أخالف رأييـ وأىاجرج. 
 عدا واحدة:.  ىذه مف البدائل الممكنة لبني قريظة في معركتيـ ضد المسمميف 38
ذعانيـ ْلمر النبي ملسو هيلع هللا ىلصب.  التفاوض مع المسمميف لموصوؿ الى اتفاؽأ.   استسالميـ وا 
 الصمود والقتاؿ سيما لدييـ العتاد والعدةد.  حصار المسمميف وىزيمتيـ ج. 
 عمى:    إلى بيعة الرضواف رداً . دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص39
 نو قتل                                              أعة بشاتأخر عثماف بف عفاف في العودة واإل. ب موقف قريش الرافض بالسماح لممسمميف بأداء العمرة                          . أ

 الخندؽىزيمة المشركيف في غزوة د.  أ + ب معاج. 
 . وجـ الصحابة ولـ يقـ منيـ أحد عندما أمرىـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالنحر والحمق دليل عمى:40
  غياب الحكمة عف عقوليـ مف ىذا اْلمرب.  االنقياد ْلوامر النبي وطاعتو                  أ. 
 و ج معاب د.  عدـ رضاىـ عف بنود صمح الحديبية                         ج. 
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 (5ِٓذن سهْ )

 اُظٞسح اُٜ٘بئ٤خ الخزجبس اُلْٜ اُؼ٤ٔن

 
 اُلْٜ اُؼ٤ٔن ُِظق اُزبعغ ا٧عبط اخزجبس

 :طبُجخاُ ػض٣ض١

 عالقة لو ليس االختبار وىذاالفيـ العميق،  عمى قدرتؾ مدػ لقياس اختبار يديؾ بيف      
  بدرجاتؾ

قراءة تعميمات االختبار قبل الشروع  منؾأرجو  لذلؾ، إنما لمبحث العممي فقط، التحصيمية
 .باإلجابة

 

 رؼ٤ِٔبد االخزجبس :  

 " فقرة. 40يتكوف االختبار مف " 
 " دقيقة45زمف االختبار " 
  .ال تترؾ فقرة دوف إجابة 
 .تأكد مف كتابة االسـ، والشعبة، والمدرسة بأعمى الصفحة 
  الصحيحة. اإلجابةيرجى قراءة كل فقرة جيدًا، ثـ تضع دائرة حوؿ رمز 

 والمثاؿ التالي يوضح طريقة الحل :    
 لجأ المسمموف إلى الخدعة في الحرب في غزوة 

 أ. غزوة صمح الحديبية
 غزوة األحزاب   

 د. غزوة بدر ج. غزوة بني قريظة
 

 ٝاهلل ٢ُٝ اُزٞك٤ن
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 اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات التالية :

 يمكف تفسير استجابة قريش لطمب بني قريظة في حرب المسمميف بػػػ:. 1
 تعاونيـ مع كل مف يحارب المسمميفب.   لإلسالـعداوة قريش الشديدة أ. 
 أ + ب معا د.  رغبتيـ في بناء عالقات جيدة مع بني قريظة ج. 
        :مف األحداث التي حدثت  في العاـ السادس اليجري بالترتيب.2

  الفتح –الخروج ْلداء العمرة  –المبايعة  –السكينة ب.  الخروج ْلداء العمرة                 –السكينة  –المبايعة  –الفتح أ. 
 الخروج ْلداء العمرة          –الفتح  –السكينة  -المبايعة د.  الفتح  –السكينة  –المبايعة  –الخروج ْلداء العمرة ج. 
  :تختمف غزوة الخندؽ عف غزوة بني قريظة بالنسبة لممسمميف بأنيا.3

 خطة لميجـو                  ب.   خطة لمدفاع       أ. 
 خوؼ مف جموع المشركيفد.  خطة لمحرب النفسيةج. 
 :عدا واحدة مف الدروس المستفادة مف صمح الحديبية. ىذه 4

 االنقياد ْلمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصب.                      مع الكفاراحتراـ العيود والمواثيق عدـ أ. 
 ب+ ج معاد.  القدوة الحسنة ليا أكبر اْلثر عمى اْلخريف                      ج. 
ـُ الرُّْعَب َفِريًقا َتْقُتُموَف َوَتْأِسُروَف َفِريًقا ")الحشر: . 5  ( الضمير في قموبيـ يعود عمى: 26قاؿ تعالى " َوَقَذَؼ ِفي ُقُموِبِي

 ب.  ييود بني قريظة         أ. ييود بني النضير        
 د. ييود خيبر ج. ييود بني قينقاع            

 قاؿ النبي )ص( لقد حكمت فييـ بحكـ هللا عزوجل ترجـ ىذا القوؿ سعد بف معاذ في ييود بني قريظة بػ:. 6
 أمواليـأسر مقاتمييـ ومصادرة ب.  سر مقاتمييـ وقتميـ                                          أأ. 
 مصادرة أمواليـ وعدـ قتميـ د. مواليـ                                أقتل مقاتمييـ ومصادرة ج. 
 . مف االفتراضات المتوقعة الستعداد المسمميف وحفرىـ لمخندؽ :7

    وتراجعيـ عف الحربخوؼ المشركيف ب.   المشركيف ونصر المؤمنيفدحر أ. 
 كل ما ذكر صحيحد.  تفكؾ جيوش التحالف ج. 
 مف االفتراضات المتوقعة لقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ال يصميف أحدكـ العصر إال في بني قريظة:  .8

  صعوبة الوصوؿ إلى بني قريظة وبعدىا عف المسمميف ب.  وجوب صالة المسمميف في بني قريظة أ. 
 سرعة تنفيذ أوامر هللا عز وجل د.  حب الرسوؿ عميو الصالة والسالـ والمسمميف قتاؿ اْلعداء . ج
 . مف الحموؿ التي اقترحيا نعيـ بف مسعود عمى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص:9

 إقناع قبيمتو غطفاف بالخروج مف التحالف        ب.   ؼ جبية المسمميف       إعالف إسالمو ليقوّ أ. 
 إشغاؿ قبائل التحالف ليتمكف المسمموف مف حفر الخندؽ          .د التفريق بيف القبائل المتحالفةج. 
  :طريق سيره ولـ يسمؾ الطريقة المعتادة الى مكة -صمى هللا عميو وسمَّـ -سبب تغيير الرسوؿ الكريـ . 10
 عمى ىيبة البيت العتيقحفاظا ب.   رغبة منو في القتاؿ                            أ.  

 حفاظا عمى ىيبة قريش بيف العربد.  خوفا مف لقائو قريش                           ج. 

 ...............................اسـ المدرسة  :..........................................
 ............الصف :: .................. ...........:................... ةاسـ الطالب
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 عظيما لممسمميف ىي: اآلية التي  تدؿ عمى أف صمح الحديبية يعد فتحاً . 11
ِ َواْلَفْتُح ) ِ َأْفَواًجا "النصر )( َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُموَف 1أ. " ِإَذا َجاَء َنْصُر ّللاَّ  (2-1ِفي ِديِف ّللاَّ

ـْ َمَعرَّة   ـْ ِمْنُي ـْ َفُتِصيَبُك ـْ َأْف َتَطُئوُى ـْ َتْعَمُموُى ـ " الفتح ) ب.  "َوَلْواَل ِرَجاؿ  ُمْؤِمُنوَف َوِنَساء  ُمْؤِمَنات  َل  (25ِبَغْيِر ِعْم
ُ َعِف اْلُمػْؤِمِنيَف ِإْذ ج ـْ َفْتًحػا َقِري. "َلَقْد َرِضَي ّللاَّ ـْ َوَأَثػاَبُي ػِكيَنَة َعَمػْيِي ـْ َفػَأْنَزَؿ السَّ ـَ َمػا ِفػي ُقُمػوِبِي ػَجَرِة َفَعِمػ ًبػا" ُيَباِيُعوَنػَؾ َتْحػَت الشَّ

 (18)الفتح:
 د. ب+ ج معا

       ىي: دوافع ىجرة أـ سممة . الفكرة التي تجمع12
  محاؽ بزوجيا وابنياالب.   االبتعاد عف أذػ قريشأ. 
 الدفاع عف الديف د. التضحية باْلىل والوطف مف أجل رفع راية الديفج. 
 إرساؿ النبي )ص( عثماف إلقناع قريش بالسماح لممسمميف بأداء العمرة دليل عمى: .13
 بقدرة عثماف عمى اإلقناع  -عميو الصالة والسالـ-ثقة النبي .  ب وذكاؤه في القتاؿ مع قريش  -ملسو هيلع هللا ىلص–حكمة النبي . أ
 أ+ب معا د.  بأف قريشا لف تقتل عثماف لمكانتو. -عميو الصالة والسالـ–قناعة النبي . ج
 مف مخاطر حصار المسمميف لبني قريظة:. 14
 تحصنيـ وقتاليـ لممسمميف ب.  صمود بني قريظة وعدـ استسالميـ أ. 
 نفاد عدة المسمميف وعتادىـ د.  مواصمتيـ الحرب بسبب  ؤىـتعب المسمميف وا عياج. 
 يمكف ترتيب أحداث غزوة االحزاب كما يمي:. 15
 ىزيمة الكفار  -حفر الخندؽ  -تحريض بني النضير لمقبائل  -حصار المسمميف أ. 

 ىزيمة الكفار -حصار المسمميف  -حفر الخندؽ  -تحريض بني النضير لمقبائل ب.  
 ىزيمة الكفار -حصار المسمميف  -تحريض بني النضير لمقبائل  -الخندؽ ج. حفر 

 ىزيمة الكفار -تحريض بني النضير لمقبائل  -حفر الخندؽ  -حصار المسمميف  د.
 التالية:الرئيسة عمى المسمميف في الفكرة  يتجسد حقد بني النضير .23
 إجالؤىـ عف المدينة  كاف دافعا لتحريض القبائل عمى القتاؿ.                     أ. 
 كراىيتيـ لإلسالـ والمسمميف ومحاولتيـ قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ب
 رغبتيـ في السيطرة عمى المدينة المنورة                       ج. 
 اتفاقيـ مع قريش عمى حرب المسمميف د.
 التي تصف حاؿ المسمميف الشديد في غزوة األحزاب: اآلية .24
ْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحَناِجَر َوَتظُ . "أ ـْ َواِ  ـْ َوِمْف َأْسَفَل ِمْنُك ـْ ِمْف َفْوِقُك ِ الظ ُنوَنا" )اْلحزاب ِإْذ َجاُءوُك  (10ن وَف ِباَّللَّ
ـْ ِإالَّ ِإيَماًنا وَ َوَلمَّا َرَأػ اْلُمْؤِمُنوَف ." ب  (22َتْسِميًما" )اْلحزاب اْْلَْحَزاَب َقاُلوا َىَذا َما َوَعَدَنا ّللاَُّ َوَرُسوُلُو َوَصَدَؽ ّللاَُّ َوَرُسوُلُو َوَما َزاَدُى
ـْ ِإيَمانً ج ـْ َفَزاَدُى ـْ َفاْخَشْوُى ـُ النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُك ـَ اْلَوِكيُل )آؿ عمراف: . الَِّذيَف َقاَؿ َلُي ُ َوِنْع  (173ا َوَقاُلوا َحْسُبَنا ّللاَّ
ـْ رِ د ـْ ُجُنود  َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِي ـْ ِإْذ َجاَءْتُك ِ َعَمْيُك ـْ َتَرْوَىا" )اْلحزاب: ." َيا َأي َيا الَِّذيَف َآَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة ّللاَّ  (9يًحا َوُجُنوًدا َل
 : عدا واحدةىذه مف أسباب غزوة الخندؽ . 18
 نقض  كعب بف أسد زعيـ بني قريظة العيد مع المسمميف ب.  تحريض بني النضير القبائل العربية عمى قتاؿ المسمميفأ. 
 حماية المدينة مف كل عدو يداىميا  د. تحالف قبيمة غطفاف مع القبائل ضد المسمميف ج. 

 
 : نعيـ بف مسعود في غزوة األحزاب فيالمتوقع أف تسيـ خطة مف  .19



 
121 

   ىزيمة المسمميفب.   خديعة المسمميفأ. 
  فشل الخطةد.   فشل الحصار ج. 
ـُ الرُّْعػَب َفِريًقػا َتْقُتُمػوَف  ىذه مف الدروس والعبر المستفادة مف اآليػة الكريمػة التاليػة:. 20 " َوَقػَذَؼ ِفػي ُقُمػوِبِي

 عدا واحدة: (26 ")الحشر:َوَتْأِسُروَف َفِريًقا 
نصػػػر هللا سػػػبحانو وتعػػػالى عبػػػاده المػػػؤمنيف عمػػػى أ. 

                         الكافريف
 المسمـ لممسمـ كالبنياف يشد بعضو بعضاب.  

 البد أف يالقي الظالموف جزاء ظمميـد.                         انييار القوػ المعنوية سبب أكيد في اليزيمة ج.
 . مف االفتراضات المتوقعة لقتل عشرة مف المشركيف مقابل ستة مف المسمميف في غزوة األحزاب ما يمي:  21
 كبير    عدد جيش المسمميفب.   عدد جيش الكفار كبير                             أ. 
 كثيرةىجمات المشركيف عمى المسمميف د.  خطة المسمميف ناجحة  في صد الكفار          ج. 
 :لو كنت مكاف عثماف بف عفاف عندما أرسل رسوال إلى قريش أقوـ بػ. 22
      أرّىبيـ مف عداوة المسمميفب.          أقنعيـ بأداء المسمميف لمعمرة دوف قتاؿأ.  
        كل ما ذكر صحيحد.       أحذرىـ مف عواقب رفضيـ دخوؿ المسمميف ْلداء العمرة. ج
 عدا واحدة:. ىذه مف الدروس والعبر المستفادة مف غزوة األحزاب 23
 مبدأ الشورػ ب.   الحرب خدعة             أ. 
 جواز الكذب عمى اْلعداءد.  جواز استسالـ المسمميف عند الخطرج. 
ِ َعَمْيُكـْ . 24  ِإْذ العالقة بيف كممة جنود األولى والثانية في اآلية الكريمة " َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاَّ

ـْ َتَرْوَىا" )األحزاب:  ـْ ِريًحا َوُجُنوًدا َل ـْ ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِي  ( عالقة: 9َجاَءْتُك
 وسبب  ب.  نتيجة أ. سبب ونتيجة 

 د. أ+ج معا ج. ترادؼ 
 ل في مواليؾ ( ما يمي عدا واحدة :مِ نستنبط مف مقولة ) يا أبا عمرو أجْ . 25
 أف يحكـ في بني قريظة بحكـ هللا عز وجلب.  أف يرحـ بني قريظة                                 أ. 
 إلييـ أف يحسفد.  أف يستجيب لطمبيـ برفع الحصار عنيـ           ج. 
 مف نتائج اختيار سعد بف معاذ حكما في بني قريظة:. 26
 رحمتو ْلصدقائو مف بني قريظةب.   تمبيتو لطمب اْلوس أ. 
 حكمو المبني عمى التحيز واالنتقاـد.  حكمو المبني عمى العدالة والموضوعية                       ج. 
 مف الحموؿ المقترحة أماـ قريش كبديل عف صمح الحديبية: ليست ىذه. 27
 السماح لممسمميف الدخوؿ ْلداء العمرة في البيت الحراـ .  ب قتاؿ المسمميف وصدىـ عف البيت الحراـ أ. 
 المفاوضات بيف الطرفيف د.  االنقضاض عمييـ بعد دخوليـ المسجد الحراـ ج. 
ة المرأة ولـ يكف ليا ولي وليا أوالد فإنو:   . 28  اذا انقضت عدَّ
 ال يجوز خطبتيا مف نفسيا    ب.   يجوز خطبتيا مف نفسياأ. 
 كل ما ذكر صحيحد.   يجوز خطبتيا مف عياليا              ج. 
 قوؿ أـ سممة  لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "فاخرج الييـ فانحر واحمق" فيو إشارة إلى:     . 29
 االنتقاؿ مف السنة القولية الى الفعميةب.   االنتقاؿ مف السنة الفعمية الى القولية              أ. 
 ذكر صحيحكل ما د.  السنة القولية والفعمية معا                             ج. 
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( مف بنود صمح الحديبية )مف أتى دمحمًا مػف قػريش بغيػر إذنيػـ رده إلػييـ ومػف  3نحكـ عمى البند رقـ ) .30
 أتى قريشًا مف المسممف قبموه(  بأنو:

   ظاىره لصالح المسمميف وباطنو لصالح المشركيف  ب. ظاىره لصالح المشركيف وباطنو لصالح المسمميفأ. 
 لصالح المسمميف       د.  لصالح المشركيف       ج. 
 .  لو كنت مكاف أـ سممة ومنعؾ أىمؾ مف اليجرة مع زوجؾ وابنؾ:31
 أقنعيـ وأىاجرب.  أتسمل خفية وأىاجرأ. 
 فكر باليجرةأستسمـ لألمر الواقع وال أد.  أخالف رأييـ وأىاجرج. 
 عدا واحدة:.  ىذه مف البدائل الممكنة لبني قريظة في معركتيـ ضد المسمميف 32
ذعانيـ ْلمر النبي ملسو هيلع هللا ىلصب.  التفاوض مع المسمميف لموصوؿ الى اتفاؽأ.   استسالميـ وا 
 الصمود والقتاؿ سيما لدييـ العتاد والعدةد.  حصار المسمميف وىزيمتيـ ج. 
 عمى:    إلى بيعة الرضواف رداً . دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص33
 نو قتل                                              أعة بشاتأخر عثماف بف عفاف في العودة واإلب.  موقف قريش الرافض بالسماح لممسمميف بأداء العمرة                          . أ

 الخندؽىزيمة المشركيف في غزوة د.  أ + ب معاج. 
 . وجـ الصحابة ولـ يقـ منيـ أحد عندما أمرىـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالنحر والحمق دليل عمى:34
  غياب الحكمة عف عقوليـ مف ىذا اْلمرب.  االنقياد ْلوامر النبي وطاعتو                  أ. 
 و ج معاب د.  عدـ رضاىـ عف بنود صمح الحديبية                         ج. 
 شياء التي جعمت غزوة األحزاب خطرة جدًا عمى المسمميف:مف األ. 35
 ..........................................................................................أ. 

 ب...........................................................................................
 . . .........................................................................................ج
 . .......................................................................................... د
     :العممية أـ سممة تنبثق مف مكانة التي فكارمف األ. 36
 ..........................................................................................أ. 

 ................................................................................ب...........
 . . .........................................................................................ج
 . ............... ...........................................................................د
 مف األفكار التي تطرأ عمى ذىنؾ عند سماعؾ بصمح الحديبية:. 37
 ..........................................................................................أ. 

 ب...........................................................................................
 . . .........................................................................................ج
 . .......................................................................................... د
  

 حصار المسمميف لبني قريظة واستسالميـ وقتل مقاتمييـ ومصادرة أمواليـ دليل عمى:. 38
 ..........................................................................................أ. 

 ب...........................................................................................
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 . . .........................................................................................ج
 . .......................................................................................... د
 مفيوـ اليدنة : فق منبثاألفكار التي ت . مف39
 ..........................................................................................أ. 

 ....................................................................ب.......................
 . . .........................................................................................ج
 . ... .......................................................................................د
)أعيدي صوغ ىذه المشكمة في مبايعة المسمميف لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص  اً عودة عثماف بف عفاف كاف سبب تأخر. 40

 بأساليب متعددة: 
 ..........................................................................................أ. 

 ب...........................................................................................
 . . .........................................................................................ج
 . ........................... ...............................................................د

 مع تمنياتي لكف بالتوفيق والنجاح
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 عميقميارات الفيـ ال جدوؿ اختبار

الميارة 
 الرئيسية

 أرقاـ األسئمة الميارات الفرعية
الثقل 
النسبي 
 لمميارات

 التفسير

  19-10-6-1 وتوضيحياترجمة المعمومات 

35% 
 24-18-13-3 شرح اْلسباب والعالقات منطقيا 
 23-20-4 استنباط الحكـ والدروس المستفادة مف المواقف المختمفة 
 17-11-5 االستدالؿ بشواىد مف القرآف والسنة 

 

الطالقة 
 الفكرية

 39-37-36-35 توليد أفكار متعددة 

25% 
  15-2 تمخيص أحداث الدرس مرتبة 
 16-12 نتاج معنى واحد لمجموعة أفكارإ 
 40-29 المشكمة أو الفكرة بأساليب متعددة إعادة صوغ 

 التنبؤ
 21-8-7 وضع التوقعات في ضوء المعطيات 

20%   38-34-25 تحميل البيانات والمعمومات 
  27-9 اقتراح حموؿ لمشكالت ومواقف 

اتخاذ 
 القرار

 )33-17 ميارة التشخيص ) تحديد الصعوبات والمعوقات 

20% 
  32-22 لمقراروضع البدائل الممكنة 
 30-26 تقويـ نتائج القرار 
 31-28 تنفيذ الحل 
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 ٓلزبح  ا٩عبثخ  اُ٘ٔٞرع٤خ الخزجبس ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 د ج ب أ السؤاؿ د ج ب أ السؤاؿ
1    × 18    × 
2   ×  19   ×  
3 ×    20  ×   
4 ×    21   ×  

5  ×   22 ×    

6  ×   23   ×  

7 ×    24 ×    
8    × 25  ×   

9   ×  26   ×  

10  ×   27    × 

11    × 28 ×    
12   ×  29  ×   

13    × 30 ×    

14   ×  31  ×   

15  ×   32   ×  
16 ×    33   ×  

17 ×    34    × 
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 (6ِذن سهْ )ٓ

 اُظٞسح ا٤ُٝ٧خ ُٔو٤بط االرجبٙ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 السيد الدكتور : ..................................................... حفظه هللا

 اُغالّ ػ٤ٌِْ ٝسدٔخ اهلل ٝثشًبرٚ ،،، ٝثؼذ :

 ٓو٤بط ارجبٙ ٗذٞ ٓبدح اُزشث٤خ ا٩عال٤ٓخأُٞػٞع : رذ٤ٌْ 

تخصص مناىج وطرؽ درجة الماجستير في محصوؿ عمى ل تكميمية تقـو الباحثة بدراسة
  : التدريس تحت عنواف

" كبػ٤ِخ اعزشار٤ج٤خ اُوجؼبد اُغذ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن ُذٟ طبُجبد 

 اُظق اُزبعغ ا٧عبع٢ ك٢ ٓبدح اُزشث٤خ ا٩عال٤ٓخ ثـضح ٝارجبٛبرٜٖ ٗذٞٛب"

المقياس لمساعدة الباحثة في إيجاد صدؽ  فالرجاء مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا المقياس
 مف حيث :

 تغطية األبعاد ألىداؼ المقياس . •
 التأكد مف مدى مالءمة العبارات لمبعد الذي تقيسو . •
 دقة العبارات وصياغتيا المغوية . •
 وضوح تعميمات المقياس . •
 اقتراح أي أمور أخرى ترونيا مناسبة . •

 

 ٝثبسى اهلل ك٤ٌْ ، ٌُْٝ ٓ٘ب ًَ أُذجخ ٝاُزوذ٣ش

                                                                                                     

 بيانات المحكـ
 التخصص: .................. االسـ: ..................

 مكاف العمل: .................. الدرجة العممية: ..................
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أوافق  العبارة #
أعارض  أعارض محايد أوافق  بشدة

 بشدة
 المحور األوؿ / اتجاه الطمبة نحو طبيعة تعمـ مادة التربية اإلسالمية

      أحب مادة التربية اإلسالمية ْلنيا ممتعة ومفيدة في الدنيا واْلخرة  1

      أرغب في حضور حصص التربية اإلسالمية ْلنيا تنمي الشخصية المستقمة  2

      أشعر بأف مادة التربية اإلسالمية صعبة لكثرة فروعيا وأحكاميا  3

      أرػ أف فروع مادة التربية اإلسالمية تنمي ميارات التفسير والتنبؤ والطالقة  4

      أحب مادة التربية اإلسالمية ْلنيا تشجعني عمى التأمل والتفكير  5

      المواد ْلنيا تزرع القيـ الحميدة في نفسيأفضل التربية اإلسالمية عمى غيرىا مف  6

      أحب مادة التربية اإلسالمية ْلنيا تساعدني في تطبيق ما تعممتو في حياتي  7

      التربية اإلسالمية ال تفيدني في دراسة المواد اْلخرػ  8

 اإلسالمية التربية مادة تعمـ نحو الطمبة اتجاه/  الثاني المحور
      أتعمـ بشكل أفضل في حصص التربية اإلسالمية التي تتنوع فييا طرائق التدريس  1

      أجد صعوبة في االستدالؿ عمى المواقف المختمفة بشواىد مف القرآف والسنة   2

      ترشدني دراسة التربية اإلسالمية الى تصور واضح وفيـ أعمق ْلمور الحياة  3

      أجد سيولة في استنباط الحكـ والعبر المستفادة مف دروس التربية اإلسالمية  4

      أشعر بارتياح أثناء تأديتي الختبار التربية اإلسالمية  5

      أفضل تعمـ ميارات الفيـ والتفسير أكثر مف ميارات الحفع واالستظيار  6

      مف مشكالتي االجتماعية يساعدني تعمـ التربية اإلسالمية في حل الكثير 7

      أجيد التعبير بأسموبي الخاص عف قصص ومواقف في التربية اإلسالمية  8

 اإلسالمية التربية بمادة االستمتاع نحو الطمبة اتجاه/  الثالث المحور
      أشعر بالسعادة عندما اتعمـ شيئا جديدا في التربية اإلسالمية  1

      أشعر بالنفور مف مادة التربية اإلسالمية لكثرة مفاىيميا وصعوبة مفرداتيا  2

      أشعر بسعادة عندما أتمكف مف اتخاذ قرارات صائبة  3

      أشعر بمتعة في المشاركة بمسابقات وأنشطة التربية اإلسالمية في المدرسة  4

      ال أحب مادة التربية اإلسالمية لكثرة الحفع  5

      أرػ اف مادة التربية اإلسالمية أقل أىمية مف المواد اْلخرػ  6

      أشعر بالمتعة عندما أبحر في فروع التربية اإلسالمية المختمفة  7

      أرػ أف تكوف مادة التربية اإلسالمية اختيارية 8
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 (7ِٓذن سهْ )

 اُظٞسح اُٜ٘بئ٤خ ُٔو٤بط االرجبٙ

 
 ٓبدح اُزشث٤خ ا٩عال٤ٓخٓو٤بط ارجبٙ ٗذٞ 

 :طبُجخاُ ػض٣ض١

ىذا المقياس وضع ْلجل البحث العممي فقط يقيس اتجاىؾ الشخصي نحو مادة التربية       
اإلسالمية لذلؾ ستجديف فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تتعمق بمادة التربية اإلسالمية والتي 

 البعض اْلخر .قد توافقيف عمى بعضيا بينما قد ال توافقيف  عمى  
لذا يرجى منؾ قراءة كل عبارة بدقة ثـ تقرر مدػ موافقتؾ أو عدـ موافقتؾ عمييا بوضع عالمة  

) : ليؾ المثاؿ التالي  ( تحت اإلجابة التي ترينيا مناسبة مف وجية نظرؾ ، وا 

أوافق  العبارة ـ
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 بشدة
      تفوقي في التربية اإلسالمية مرتبط بحبي لمعمميا   1

      
الحظي أف الطالبة التي أوضحت رأييا في العبارة السابقة بأنيا " توافق بشدة " فيي متأكدة مف 
أف تفوقيا في التربية  اإلسالمية مرتبط بحبيا لمعممتيا وبمعنى آخر أنيا تقر بوجود عالقة قوية 

 بيف حب الطالبة لمعممة التربية اإلسالمية وتفوقيا فييا.  
 رؼ٤ِٔبد أُو٤بط :  

 جابات خطأ ماداـ أنيا تعبر عف رأيؾ بصدؽ . ال  توجد إجابات صحيحة وا 
 . تأكدؼ مف عدـ ترؾ أؼ عبارة دوف اإلجابة عنيا 
 . إذا رغبت في تغيير إجابتؾ فتأكد أنؾ قد محوت إجابتؾ اْلولى بشكل تاـ 
 . درجاتؾ في ىذا المقياس ال تؤثر عمى درجاتؾ المدرسية 
 حصة دراسية واحدة. مدة اإلجابة عف ىذا المقياس ىي 
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1.  
 العبارة #

أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق 
أعارض 
 بشدة

 المحور األوؿ / اتجاه الطمبة نحو طبيعة تعمـ مادة التربية اإلسالمية
      أحب مادة التربية اإلسالمية. 1
      أرغب في حضور حصص التربية اإلسالمية . 2
      كثرة فروع التربية اإلسالمية يشعرني بصعوبتيا.  3
      تنمي مادة التربية اإلسالمية لدؼ ميارات التفسير والتنبؤ والطالقة.  4
      تشجعني مادة التربية اإلسالمية عمى  التفكير والتأمل. 5
      تزرع مادة التربية اإلسالمية في نفسي  القيـ الحميدة 6
      تساعدني  مادة التربية اإلسالمية  عمى تطبيق ما أتعممو   7
      أعتقد اف مادة التربية اإلسالمية ال تفيدني في دراسة المواد اْلخرػ  8
 المحور الثاني / اتجاه الطمبة نحو تعمـ مادة التربية اإلسالمية 

1 
أجد صعوبة في االستدالؿ عمى المواقف المختمفة بشواىد مف 

 القرآف والسنة.  
     

      ترشدني دراسة التربية اإلسالمية الى فيـ أعمق ْلمور الحياة. 2

استنبط  بسيولة الحكـ والعبر المستفادة مف دروس التربية  3
 اإلسالمية .

     

      أشعر بارتياح أثناء تأديتي الختبار التربية اإلسالمية  4

يساعدني تعمـ التربية اإلسالمية في حل الكثير مف مشكالتي  5
 االجتماعية

     

      أجيد التعبير بأسموبي الخاص عف قصص في التربية اإلسالمية  6
 المحور الثالث / اتجاه الطمبة نحو االستمتاع بمادة التربية اإلسالمية 
      أشعر بالسعادة عندما اتعمـ شيئا جديدا في التربية اإلسالمية  1
      أشعر بالنفور مف مادة التربية اإلسالمية لكثرة مفاىيميا  2

أشعر بمتعة عندما أشترؾ في أنشطة التربية اإلسالمية في  3
 المدرسة 

     

      أنفر مف مادة التربية اإلسالمية لكثرة الحفع  4
      أرػ اف مادة التربية اإلسالمية أقل أىمية مف المواد اْلخرػ  5
      أرػ أف تكوف مادة التربية اإلسالمية اختيارية 6
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 (8ِٓذن سهْ )

 اعزٔبسح رذ٤ٌْ د٤َُ أُؼِْ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 السيد الدكتور : .................................................  حفظه هللا
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,, وبعد 
 

 الموضوع: تحكيم دليل المعلم
 

تقـو الباحثة بدراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرؽ 
 :عنوافبالتدريس 

" كبػ٤ِخ اعزشار٤ج٤خ اُوجؼبد اُغذ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن ُذٟ طبُجبد 

 اُظق اُزبعغ ا٧عبع٢ ك٢ ٓبدح اُزشث٤خ ا٩عال٤ٓخ ثـضح ٝارجبٛبرٜٖ ٗذٞٛب"

 
السيرة النبوية وحدة  نمية ميارات الفيـ العميق فيل لممعمـ لتومف أجل ذلؾ تـ إعداد دلي

األساس باستخداـ  تاسعلمصف ال وؿالفصل الدراسي األ  تربية االسالميةمف كتاب الالشريفة 
 بعات الست.القاستراتيجية 

 
بداء رأيكـ واقتراحاتكـ سواء  لذا نرجو مف سيادتكـ قبولكـ تحكيـ ىذه المادة التعميمية وا 

 .أو اإلضافة حسبما ترونو مناسباً  ،أو الحذؼ ،بالتعديل
 ٌُْٝ ٢٘ٓ عض٣َ اُشٌش ٝػظ٤ْ االٓز٘بٕ ُذغٖ رؼبٌْٝٗ ،،

 اُجبدضخ: ع٤ٔشح ٓذٔذ ددالٕ         

 بيانات المحكـ
 التخصص: .................. االسـ: ..................

 ..................مكاف العمل:  الدرجة العممية: ..................
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 ثطبهخ رذ٤ٌْ أُبدح اُزؼ٤ٔ٤ِخ

خرى :
 
 مالحظات أ

1. 
2. 
3. 

 

 

  

 المالحظات غير مناسبة مناسبة العبارة ـ

    وشموليتو. الدليل كفاية مدػ 1
    سالمة الصياغة المغوية والعممية لمدليل. 2
    مدػ وضوح التعميمات لممعمـ. 3
 في المتضمنة اْلىداؼ السموكية صياغة دقة مدػ 4

 الدليل.
   

لطالبات  الدليل في الواردة اْلنشطة مناسبة مدػ 5
 اْلساس. التاسع الصف

   

مدػ مالءمة أساليب التقويـ لألىداؼ السموكية ولما  6
 يتضمنو الدرس.
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 (9ِذن سهْ )ٓ

 اُظٞسح اُٜ٘بئ٤خ ُذ٤َُ أُؼِْ

  

 
 

 د٤َُ أُؼِْ

اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ  ٝدذحٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن ك٢ زذس٣ظ ُ 

ٍٝ اُلظَ اُذساع٢ ا٧ زشث٤خ ا٩عال٤ٓخٖٓ ًزبة اُاُشش٣لخ 

 ثبعزخذاّ اُوجؼبد اُغذ ا٧عبطزبعغ ُِظق اُ

 

 بػذاد اُجبدضخ:

 ددالٕع٤ٔشح ٓذٔذ 

 

 بششاف : 

 ؤ.د. ٓذٔذ ؤثٞ شو٤ش

 اُش٣بػ٤بد رذس٣ظ ٝطشم أُ٘بٛظ ؤعزبر

 ُِؼبّ اُذساع٢

2015-2016 ّ 
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 ض٣ض١ أُؼِْ : ػ
 استخداـاْلساس ب التاسعلمصف ميارات الفيـ العميق بيف يديؾ دليل إرشادؼ لتدريس       

 ميارات الفيـ العميق حيث ُيقدـ الخطوات التفصيمية لكيفية تناوؿ  استراتيجيات القبعات الست،
حيث أعدتو الباحثة  ،الستالسيرة النبوية الشريفة وفق استراتيجيات القبعات الواردة في وحدة 

"فاعمية استراتيجية القبعات الست في تنمية  ضمف إجراءات تطبيق دراستيا والتي بعنواف
ميارات الفيـ العميق لدى طالبات الصف التاسع األساسي في مادة التربية اإلسالمية بغزة 

 ".واتجاىاتيف نحوىا
 ويتضمف الدليل ما يمي :
 .حة لتدريس الوحدة المختارة أواًل : الخطة الزمنية المقتر 

 لموحدة.ثانيًا : تحديد اْلىداؼ العامة  
 القبعات الست.عف فكرة عامة ثالثًا :  
 الفيـ العميق.عف فكرة عامة رابعًا :  

 خامسًا: فكرة عامة عف االتجاه
 ، ويتضمف العناصر التالية:الستراتيجية القبعات الست اً ًا: تخطيط دروس الوحدة وفقسادس

 عنواف الدرس .9
 .لمتدريس عدد الحصص المقترحة .10
 اليدؼ العاـ لمدرس. .11
  .اْلىداؼ السموكية لكل درس .12
 ْلساسية والبنود االختبارية.المتطمبات ا .13
  .الوسائل واْلدوات التعميمية .14
خطة السير في الدرس، وتشمل: اْلنشطة والخبرات "دور المعمـ والمتعمـ" وطرؽ  .15

 التدريس. 
 أوراؽ العمل.  .16

 ، ويتضمف:التقويـ بأنواعو.10
 التقويـ القبمي : ويكوف في بداية الدرس الجديد.  
  التقويـ التكويني : ويكوف أثناء شرح الدرس وبعد االنتياء مف كل ىدؼ سموكي

  .محدد
 التقويـ الختامي : ويكوف في نياية الدرس. 
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 ذح أُخزبسحٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن ك٢ اُٞدؤٝاًل : اُخطخ اُض٤٘ٓخ أُوزشدخ ُزذس٣ظ 

 اعزشار٤ج٤بد اُوجؼبد اُغذ بعزخذاّث

 الحصص عدد الدرس عنواف الدرس
 3 غزوة األحزاب "الخندؽ" األوؿ
 3 غزوة بني قريظة الثاني
 4 صمح الحديبية الثالث
 2 أـ المؤمنيف " أـ سممة" الرابع

 حصة12 مجموع الحصص
 

 صب٤ًٗب : رذذ٣ذ ا٧ٛذاف اُؼبٓخ :

  بقدرة هللا عمى نصر المؤمنيف الباتيماف الطإتعميق. 
 تبياف أثر الروح المعنوية عمى نصر المسمميف.  
  ملسو هيلع هللا ىلص.أخذ الدروس والعبر مف غزوات الرسوؿ 
 توضيح صفات المسمـ الذؼ يحكـ بحكـ هللا عزوجل. 
 تفسير اْليات القرآنية التي تدلل عمى مواقف المسمميف والكفار. 
  في كل أقوالو و أفعالو ملسو هيلع هللا ىلصاتباع سنة النبي 
 بياف أثر القدوة الحسنة عمى اْلخريف.  
 تعميق اإليماف باهلل عزوجل والتضحية بالروح في سبيل هللا. 
  احتراـ العيود والمواثيق التي يعقدىا المسمموف مع غيرىـ إذا كانت منسجمة مع

 .أحكاـ اإلسالـ
 في حمل الدعوة اإلسالمية بياف مكانة أـ سممة في اإلسالـ ودورىا.  

 صبُضًب : كٌشح ػبٓخ ػٖ اُوجؼبد اُغذ:

التفكير تتمثل في مجموعة مف الخطوات واإلجراءات التي ينظميا  لتعميـ استراتيجية ىي      
 ينتقل المعمـ، تفّعل ستة أنماط مف التفكير يطمق عمييا القبعات لكل منيا لوف مميز بحيث

 لو وىي: يتعرض الذؼ الموقف حسب طبيعة آخر أسموب إلى معيف أسموب مف بتفكيره المتعمـ
  القبعة البيضاء التي تعبر عف  لمتفكير الحيادؼ، حيث تقوـ الطالبة مف خالليا بجمع

 المعمومات والحقائق. 
  القبعة الصفراء التي تعبر عف التفكير اإليجابي، حيث تقوـ الطالبة مف خالليا بالنظر

 واإليجابية.إلى نقاط القوة 
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  القبعة الحمراء التي تعبر عف المشاعر، حيث تقوـ الطالبة مف خالليا بالتعبير عف
 عواطفو.

  القبعة الخضراء التي تعبر عف التفكير اإلبداعي، حيث تقوـ الطالبة مف خالليا بإنتاج
 البحث عف أفكار جديدة وبديمة.

 البة مف خالليا بالنظر إلى القبعة السوداء تعبر عف التفكير السمبي، حيث تقوـ الط
 نقاط الخمل والضعف والعمل عمى تالفييا في مواقف أخرػ. 

  القبعة الزرقاء تعبر عف التفكير الشمولي، حيث تقوـ الطالبة مف خالليا توزيع عمل
 باقي القبعات.

  اُلْٜ اُؼ٤ٔن:ػٖ  كٌشح ػبٓخساثؼًب : 

السابقة والالحقة في إطار منطقي معتمدًا  قدرة المتعمـ عمى التأمل والربط بيف المعمومات     
 عمى ميارات متعددة كالتفسير والتنبؤ والطالقة الفكرية، واتخاذ القرار.

 :ٜٓبساد اُلْٜ اُؼ٤ٔن

 اْلسباب وشرح وتوضيحيا البيانات ترجمة عمى الطالبة قدرة ىو :التفسير .1
 وتدعيميا المختمفة المواقف مف المستفادة والدروس الحكـ واستنباط منطقيا، والعالقات
 .وخصائصيا المعمومات وطبيعة السابقة المعمومات عمى بذلؾ معتمداً  وأدلة بشواىد

نتاج متعددة، أفكار توليد عمى الطالبة قدرة ىي :الطالقة الفكرية .2  واحد معنى وا 
 أحداث وتمخيص متعددة، بأساليب الفكرة أو المشكمة صوغ وا عادة أفكار، لمجموعة
 .مرتبة الدرس

 البيانات وتحميل المعطيات، ضوء في التوقعات وضع عمى الطالبة قدرة ىو :التنبؤ .3
 .ومواقف لمشكالت حموؿ واقتراح والمعمومات،

 ووضع والمعوقات، الصعوبات تحديد أؼ التشخيص عمى الطالبة قدرة ىو :اتخاذ القرار .4
 .القرار تنفيذ ثـ ومف القرار، نتائج وتقويـ لمقرار، الممكنة البدائل

  االرجبٙ:ػٖ  كٌشح ػبٓخًب : خبٓغ

بالقبوؿ أو الحياد أو الرفض،  مادة التربية اإلسالميةنحو  الباتطالمحصمة استجابات  ىو      
، وينعكس ىذا عمى مدػ استمتاعيا في المقياس المعد حصل عميياتويعبر عنو بالدرجة التي 

 : يمي كما وىي المقياس محاور تحديد تـبدراسة وحدة السيرة النبوية الشريفة، حيث 
 . االسالمية التربية مادة تعمـ طبيعة نحو الطالبات اتجاه .4
 . االسالمية التربية مادة طبيعة نحو الطالبات اتجاه .5
 . االسالمية التربية بمادة االستمتاع نحو الطالبات اتجاه .6
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 تخطيط الدروس
 لتنمية ميارات الفيـ العميق مف خالؿ استخداـ

 استراتيجية القبعات الست 
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      ............... /  (3ص )لحص عددا                          التاريخ/  .............         اليـو
 الموضوع/ غزوة الخندؽ                     الصف/  التاسع       المادة/تربية إسالمية            

 

 اُزو٣ْٞ أُزطِت ا٧عبع٢ اُغ٤ًِٞخا٧ٛذاف 

 بؼجش ػٖ خجشارٜر

 اُغبثوخ 

ٓ٘بهشخ  ؤعجبة ٛض٣ٔخ أُغ٤ِٖٔ ك٢ ؿضٝح 

 ؤدذ

ٓبرا رلؼَ ُٞ ً٘ذ ٌٓبٕ هبئذ 

 اُشٓبح ك٢ رُي اُٞهذ؟ 

 

 اُزو٣ْٞ اُخجشاد ٝا٧ٗشطخ ا٧ٛذاف اُغ٤ًِٞخ

 

ؼجش شل٣ٞب ًٝزبث٤ب ر

 بػٖ خجشارٜ

اُغبثوخ ر٤ٜٔذا 

 ُِذسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جٔغ أُؼِٞٓبد ر

ػٖ ؿضٝح اُخ٘ذم 

ٖٓ خالٍ هشاءح 

 اُذسط.

 

ذَِ اُج٤بٗبد ر

ٝأُؼِٞٓبد 

أُؼطبح ك٢ 

 اُذسط.

 

 اُز٤ٜٔذ/  ٖٓ خالٍ طشح ا٧عئِخ اُزب٤ُخ :

 ؿضٝح شبسى اُشعٍٞ ك٤ٜب؟ ًْ 

 .ٖػذد١ ثؼغ ؿضٝاد أُغ٤ِٔ 

 ؿضٝح ٛضّ ك٤ٜب أُغ٤ِٖٔ ؟ ًْ 

 

ا٤ُّٞ ع٘زؼشف ػ٠ِ ؿضٝح عذ٣ذح ٖٓ ؿضٝاد 

 .ؿضٝح اُخ٘ذماُشعٍٞ )ص( ٢ٛٝ 

 ًزبثخ ػ٘ٞإ اُذسط ػ٠ِ اُغجٞسح ..

ٝرطِت أُؼِٔخ ٖٓ اُطبُجبد هشاءح اُذسط هشاءح 

 دهبئن. 5طبٓزخ ك٢ ٓذح اهظبٛب 

 

 اُوجؼخ اُج٤ؼبء

روّٞ أُؼِٔخ ثؼشع خبسطخ رج٤ٖ ٌٓبٕ ؿضٝح 

َ ٖٓ ع٤ش اُخ٘ذم ٝؤثؼبدٙ ، ٌٝٓبٕ رٔذٞس ً

 أُغ٤ِٖٔ ٝع٤ش ا٧دضاة ٤ِ٣ٜب ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

 عجت ؿضح اُخ٘ذم؟ ٖٓ 

 ًبٕ ػذد أُشش٤ًٖ؟ ًْ 

 ًبٕ ػذد أُغ٤ِٖٔ؟ ًْ 

 اٗزظش أُغ٤ِٖٔ ؟ َٛ 

 اُز١ ٗوغ اُؼٜذ ٓغ أُغ٤ِٖٔ؟ ٖٓ 

 ؤػِٖ اعالٓٚ ؤص٘بء اُذشة؟ ٖٓ 

 ًبٕ ػذد شٜذاء أُغ٤ِٖٔ؟ ًْ 

 ًبٕ ػذد هز٠ِ اٌُلبس؟ ًْ 

 

 

ا٤ُٜٞد٣خ  ػذد١ اُوجبئَ

اُز٢ عٌ٘ذ أُذ٣٘خ 

 أُ٘ٞسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓب اعْ اُظذبث٢ اُز١ 

ؤشبس ػ٠ِ اُشعٍٞ )ص( 

 ثذلش اُخ٘ذم؟
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غز٘جط ٓؼب٢ٗ ر -

 ا٣٥بد اٌُش٣ٔخ

آٖ ثوذسح اهلل ر -

ػ٠ِ ٗظش 

 أُغ٤ِٖٔ.

غز٘زظ عجت ع٤ش ر -

أُغ٤ِٖٔ خِق 

٠ِ اهلل اُ٘ج٢ )ط

 (.ػ٤ِٚ ٝعِْ

لغش عجت صوخ ر -

أُغ٤ِٖٔ 

 ثبُ٘ظش.

ششح ا٧عبط ر -

اُز١ اعزذ ػ٤ِٚ 

عِٔبٕ اُلبسع٢ 

 ثذلش اُخ٘ذم.

غزخِض اُؼجش ر -

ٝاُذسٝط 

أُغزلبدح ٖٓ 

 اُخ٘ذم.

 

 

ز٘جإ ثب٧دذاس ر

اُغِج٤خ ك٢ ػٞء 

 اُوجؼخ اُظلشاء

( ٖٓ عٞسح ا٧دضاة ػ٠ِ 9ػشع ا٣٥خ اُوشآ٤ٗخ ) -

بعٔبع اُطبُجبد ا٣٥خ ثبعزخذاّ  ٝ lcdعٜبص 

 اُذبعٞة ؤٝ شش٣ط اُزغج٤َ صْ :

 هشاءح اُطبُجبد ٣٦ُبد  -

 " ػَٔ رؼب٢ٗٝ " 

روغْ أُؼِٔخ اُطبُجبد ب٠ُ ٓجٔٞػبد  ُٔ٘بهشخ  

 ا٧عئِخ اُزب٤ُخ /

  رًش اهلل رؼب٠ُ ًِٔخ "ع٘ٞد" ٓشر٤ٖ ك٢

ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ ، كٔب أُوظٞد ثٜب ك٢ ًَ 

 ٓشح ؟

 أُغ٤ِٖٔ؟س َٛ ًبٕ ُذ٣ي شي ك٢ اٗزظب 

  ٓب اُلٞائذ اُز٢ ع٘بٛب أُغِٕٔٞ ٖٓ ؿضٝح

 اُخ٘ذم؟

 ٢ اعز٘زظ عجت ع٤ش أُغ٤ِٖٔ خِق اُ٘ج

)ص( سؿْ اخزالف ٓٞاصٕ اُوٞح ث٤ٖ اٌُلبس 

 ٝأُغ٤ِٖٔ. 

 .كغش عش صوخ أُغ٤ِٖٔ ثبُ٘ظش 

 

  ٕاششح ا٧عبط اُز١ اعز٘ذ ػ٤ِٚ عِٔب

 اُلبسع٢ ثذلش اُخ٘ذم.

 

 حٝٓب اُذسٝط ٝاُؼجش أُغزلبدح ٖٓ ؿض 

 اُخ٘ذم؟

 

 

 

 اُوجؼخ اُغٞداء

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

  ٖٓ ر٘جإ ٓبرا ع٤ذذس ُٞ رٌٖٔ اٌُلبس

 اُخ٘ذم؟اخزشام 

  ٕٓبرا ُٞ ُْ ٣إخز اُشعٍٞ )ص( ثشؤ١ عِٔب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دَُ ثأ٣خ هشآ٤ٗخ راًذ 

 ٗظش أُغ٤ِٖٔ.
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 ٓؼط٤بد اُذسط.

 

 

 

 

 

 

 

وزشح دِٞال ُِ٘ظش ر

ثبُـضٝح ٝرذغ٤ٖ 

 ا٧داء

 

ؼغ ثذائَ ُِذشة ر

 ٖٓ ٝعٜخ ٗظشٙ.

 

ذبًْ كٌشح عِٔبٕ ر

ثذلش اُلبسع٢ 

 اُخ٘ذم.

 

 

ظق شؼٞسٙ ث٘ظش ر

 أُغ٤ِٖٔ.

 

آٖ ثوذسح اهلل ر

ػَ ٗظش 

 أُغ٤ِٖٔ.

 

 

 

ؼغ اُز٘جااد ك٢ ر

 ػٞء أُؼط٤بد

 

 اُلبسع٢؟

  ً٘ذ ٓوبرال ك٢ اُـضٝح ٓب أُخبطش اُز٢ ُٞ

 رغبٝسى ػ٘ذ اُزوبء اُج٤ش٤ٖ؟

 

 

 اُوجؼخ اُخؼشاء

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

  ٖٓب اهزشادبري ُزذغ٤ٖ ؤداء أُغ٤ِٔ

 اُوزب٢ُ هجَ ؿضٝح اُخ٘ذم؟

  ك٢ ٗظشى َٛ ٛ٘بى ثذائَ ؿ٤ش اُذشة

 ًبٗذ ٓزبدخ؟

  ٓبرا ً٘ذ عزلؼَ ُٞ ً٘ذ ٓوبرال ك٢ ع٤ش

 اُ٘ج٢ )ص(؟

 دبًْ كٌشح ع٤ِٔبٕ ك٢ دلش اُخ٘ذم 

  

 ٓب سؤ٣ي ك٢ بهذاّ اٌُلبس ػ٠ِ ٛزٙ اُذشة؟ 

 

 اُوجؼخ اُذٔشاء

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

 طق ادغبعي ث٘ظش أُغ٤ِٖٔ؟ 

  ٓب شؼٞسى ػ٘ذ بعالّ ٗؼ٤ْ اثٖ ؤث٢

 ٓغؼٞد؟

  ً٘ذ ٝاصوب ٖٓ ٗظش أُغ٤ِٖٔ ك٢ َٛ

 اُذشة؟

 ٞعذ شي ك٢ ٗز٤جخ أُؼشًخ؟َٛ ٣ 

 

 اُضسهبء اُوجؼخ

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ ٩عٔبٍ رؼِْ اُذسط/

ٓبرا ٗغز٘زظ ٖٓ ؿضٝح اُخ٘ذم؟ ٝثْ رز٘جإ  -

 ثؼذٛب ؟

٤ًق ٝصع اُشعٍٞ )ص( ا٧دٝاس ػ٠ِ  -

 أُغ٤ِٖٔ؟

 

ٓب اُغِج٤بد اُز٢ ٣ٌٖٔ 

ؤٕ رظ٤ت أُغ٤ِٖٔ 

 اُخ٘ذم؟ؿضٝح 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهزشح دِٞال ؤخشٟ ُِلٞص 

 ثبُذشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓب اُغجت اُز١ ًبٕ ٣وِن 

أُغ٤ِٖٔ ك٢ ٛزٙ 

 اُذشة؟
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ذبًْ ٓٞاهق ر

 ٓز٘ٞػخ.

 

وبسٕ ث٤ٖ ػذد ر

 أُغ٤ِٖٔ ٝاٌُلبس.

وزشح ثذائَ ٌٓٔ٘خ ر

 ُِٔغ٤ِٖٔ.

 

ِخض خطخ اُ٘ج٢ ر

٠ِ اهلل ػ٤ِٚ )ط

( ثؼذ دلش ٝعِْ

 اُخ٘ذم.

 

 

ؼ٤ذ طٞؽ ا٧كٌبس ر

 ثإعب٤ُت ٓزؼذدح 

 

 

 

 

 

 دبًْ ٓٞهق اٌُلبس ك٢ ؿضٝح اُخ٘ذم. -

 

هبسٕ ث٤ٖ أُغ٤ِٖٔ ٝاٌُلبس ك٢ ؿضٝح  -

 اُخ٘ذم ٖٓ د٤ش اُؼذد.

ثذائَ ٌٓٔ٘خ ُِٔغ٤ِٖٔ ؿ٤ش خلش دذد  -

 اُخ٘ذم.

 

 

ٝػخ خطخ ػَٔ اُ٘ج٢ )ص( ثؼذ ارخبر  -

 اُوشاس ثذلش اُخ٘ذم.

( ؤ٣بّ.. ٖٓ 6دلش أُغِٕٔٞ اُخ٘ذم ك٢) -

 ٝعٜخ ٗظشى َٛ رشاٛب كٌشح ػ٤ِٔخ ؟

 

 

 : اُخزب٢ٓ اُزو٣ْٞ

" اُذشة خذػخ "  ٖٓ هبئَ ٛزٙ اُؼجبسح ؟ ٝػالّ  (1

 ٣ذٍ ٛزا اُوٍٞ ؟

 ُٞ ُْ ٣ذلشٝا اُخ٘ذم ؟طق دبٍ أُغ٤ِٖٔ  (2

رٌٖٔ أُغ٤ِٖٔ ٖٓ دلش اُخ٘ذم ك٢   ػَِ: (3

 ثؼؼخ ؤ٣بّ ؟

ٓبرا ُٞ ُْ ٣ذشع د٢٤ ثٖ ؤخطت هج٤ِخ ث٢٘  (4

 هش٣ظخ ػ٠ِ ٗوغ اُؼٜذ ٓغ أُغ٤ِٖٔ ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُخض ثإعِٞثي ؤدذاس 

 ؿضٝح اُخ٘ذم.
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 (3ض )اُذظػذد     اُزبس٣خ/  ................               ا٤ُّٞ/ ...............      

                  ث٢٘ هش٣ظخأُٞػٞع/ ؿضٝح                 اُزبعغاُظق/                          رشث٤خ بعال٤ٓخأُبدح/

 

 اُزو٣ْٞ أُزطِت ا٧عبع٢ ا٧ٛذاف اُغ٤ًِٞخ

 بؼجش ػٖ خجشارٜر

 اُغبثوخ 

أُغ٤ِٖٔ ك٢ ؿضٝح  ٗظشٓ٘بهشخ  ؤعجبة 

 ث٢٘ هش٣ظخ

 ٓالدظخ ٓذٟ رلبػَ اُطبُجبد

  

 اُزو٣ْٞ أُزطِت ا٧عبع٢ ا٧ٛذاف اُغ٤ًِٞخ

 

ؼجش شل٣ٞب ًٝزبث٤ب ر

اُغبثوخ  بػٖ خجشارٜ

 ر٤ٜٔذا ُِذسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جٔغ أُؼِٞٓبد ػٖ ر

ٖٓ ث٢٘ هش٣ظخ ؿضٝح 

 خالٍ هشاءح اُذسط.

 

 

 

 

 اُز٤ٜٔذ/ 

 ٖٓ خالٍ أُ٘بهشخ اُشل٣ٞخ:

 ؟ٓب ؤعجبة ؿضٝح اُخ٘ذم 

 .ٓبرا ًبٗذ ٗز٤جخ اُـضٝح 

  ػذد  ؟ شٜذاء أُغ٤ًِْٖٔ ػذد ًْٝ

  هز٠ِ اٌُلبس؟

 

ا٤ُّٞ ع٘زؼشف ػ٠ِ ؿضٝح عذ٣ذح ٢ٛٝ ؿضٝح 

 .ث٢٘ هش٣ظخ

 ًزبثخ ػ٘ٞإ اُذسط ػ٠ِ اُغجٞسح .

 

ٝرطِت أُؼِٔخ ٖٓ اُطبُجبد هشاءح اُذسط 

 دهبئن. 5هشاءح طبٓزخ ك٢ ٓذح اهظبٛب 

 

 اُوجؼخ اُج٤ؼبء

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/ 

 ٓز٠ دذس ؿضٝح ث٢٘ هش٣ظخ؟ 

  ٕ؟ػذد أُغ٤ًِْٖٔ ًب 

  ٖٓ ًٖبٕ ػذد أُوبر٤ِ ًْ

  أُشش٤ًٖ؟

  أُذح اُض٤٘ٓخ اُز٢ دبطش ًْ

 أُغِٕٔٞ ك٤ٜب اٌُبكشٕٝ؟

  ًبٕ ثةٌٓبٕ اٌُلبس ؤٕ ٣ظٔذٝا َٛ

 .ؤًضش ؤٓبّ أُغ٤ِٖٔ هجَ اعزغالْٜٓ

 

 

ػذد١ اُوجبئَ ا٤ُٜٞد٣خ اُز٢ 

 عٌ٘ذ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجت ؿضٝح ث٢٘ هش٣ظخ؟ٓب 



 
142 

ذَِ اُج٤بٗبد ر

ٝأُؼِٞٓبد أُؼطبح 

 ك٢ اُذسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آٖ ثوذسح اهلل ػ٠ِ ر

 ٗظش أُا٤ٖ٘ٓ

 

 

 

ذَُ ػ٠ِ ؤٕ اُ٘ظش ر

د٤ِق أُغ٤ِٖٔ ك٢ 

 ؿضٝح ث٢٘ هش٣ظخ

 

 

 

 

 

 

 

 را رإصش أُغ٤ِٖٔ ٖٓ ٗوغ ث٢٘ ٓب

 ؟هش٣ظخ اُؼٜذ ٓؼْٜ

  ٝٓب ٗز٤جخ رُي ػ٠ِ طلٞف

 ؟أُغ٤ِٖٔ

  ٓب اُـشع ٖٓ ٗوغ ث٢٘ هش٣ظخ

 ؟اُؼٜذ ٓغ أُغ٤ِٖٔ

  َٛ اٗزٜذ أُؼشًخ ٓغ أُشش٤ًٖ ثؼذ

 ؟ اٗزظبس أُغ٤ِٖٔ ك٢ ؿضٝح ا٧دضاة

  ٌْطِت ا٧ٝط ٖٓ اُشعٍٞ ثإٕ ٣ذ ُْ

 ؟ك٢ أُشش٤ًٖ صػ٤ْٜٔ عؼذ ثٖ ٓؼبر

 اُظلشاءاُوجؼخ 

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/ 

  ك٢ اػزوبدى ٓب اُذجخ اُز٢ اعز٘ذ ب٤ُٜب

سعُٞ٘ب اٌُش٣ْ ك٢ أُغ٤ش ب٠ُ ث٢٘ 

سعغ ك٤ٚ هش٣ظخ ٓجبششح ك٢ ا٤ُّٞ اُز١ 

 ٖٓ ؿضٝح اُخ٘ذم؟

  ُٔبرا عبس أُغِٕٔٞ خِق اُ٘ج٢

ثبُشؿْ ٖٓ اُزؼت ٝا٩ػ٤بء اُشذ٣ذ ثؼذ 

 ؿضٝح ا٧دضاة؟

َٛ ًبٕ ٛ٘بى شي ك٢ اٗزظبس أُغ٤ِٖٔ ٖٓ 

ٝعٜخ ٗظشْٛ؟ دَُ ٖٓ اُوشإٓ ؤٕ اُ٘ظش د٤ِق 

 .أُغ٤ِٖٔ ك٢ ؿضٝح ث٢٘ هش٣ظخ

 

 ٝٓب عش صوخ أُغ٤ِٖٔ ثبُ٘ظش؟ 

 ٛب أُغِٕٔٞ ٖٓ ٓب اُلٞائذ اُز٢ ع٘ب

اُزلبكْٜ دٍٞ اُشعٍٞ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ 

 ٝعِْ ٝاُزضآْٜ ثإٝآشٙ؟

 

 ُغٞداءاُوجؼخ ا

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/ 

  اُذٌٔخ خٞع ٛزٙ أُؼشًخ ٖٓ َٛ

ثؼذ ا٩ػ٤بء ٝاُزؼت اُشذ٣ذ اُز١ ؤُْ 

 

ٓب اعْ اُظذبث٢ اُز١ عشح ك٢ 

ؿضٝح اُخ٘ذم ٝدٌْ ك٢ ٣ٜٞد 

 ث٢٘ هش٣ظخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دَُ ثأ٣خ هشآ٤ٗخ راًذ ٗظش 

 أُغ٤ِٖٔ.
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ز٘جإ ثب٧دذاس اُغِج٤خ ر

ك٢ ػٞء ٓؼط٤بد 

 اُذسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غز٘جط دالُخ ا٣٥بد ر

 اٌُش٣ٔخ

 

 

 

 

 

 

 

 

ظق شؼٞسٙ ث٘ظش ر

 .أُغ٤ِٖٔ

 

 

 

 

 

 

 

ثبُٔغ٤ِٖٔ ثغجت ٓٞاطِزْٜ ٨ُػٔبٍ 

 اُذشث٤خ ؟

 ك٢ اُـضٝح ٓب أُخبطش  ُٞ ً٘ذ ٓوبراًل

 اُز٢ رغبٝسى ػ٘ذ اُزوبء اُج٤ش٤ٖ؟

  ٓبرا ًبٕ ع٤ذذس ُٞ ؤٕ عؼذ ثٖ ٓؼبر

 "ؤعَٔ ك٢ ٓٞا٤ُٚ ٝؤدغٖ ب٤ُْٜ"؟

  ٕٓب اُغِج٤بد اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ ؤ

رذذس ُٞ دٌْ عؼذ ثٖ ٓؼبر ثزشى 

 ٓوبر٤ِْٜ؟

 

 

 

 

 ُذٔشاءاُوجؼخ ا

ػَٔ رؼب٢ٗٝ : ثذ٤ش ٣زْ روغ٤ْ اُطبُجبد ب٠ُ 

ٓجٔٞػبد، ٝرٞص٣غ ًزت اُزلغ٤ش ػ٤ِْٜ 

ٖٓ عٞسح  27ٝ 26العزخشاط رلغ٤ش ا٣٥ز٤ٖ 

 ا٧دضاة 

هبٍ رؼب٠ُ: "ٝؤٝسصٌْ ؤسػٌْ ٝد٣بسًْ 

ٝؤٓٞاٌُْ ٝؤسػًب ُْ رطئٞٛب ًٝبٕ اهلل ػ٠ِ ًَ 

 شئ هذ٣ش"

ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼٞد اُؼ٤ٔش ك٢ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ، 

 ُي؟ٝػالّ ٣ذٍ ر

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

  ٙٓب سؤ٣ي ك٢ بهذاّ أُغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٛز

 اُـضٝح؟

  طق دبٍ أُغ٤ِٖٔ ػ٘ذٓب ًبٗٞا

 ٣ذبطشٕٝ أُشش٤ًٖ.

 طق ادغبعي ث٘ظش أُغ٤ِٖٔ؟ 

  ً٘ذ ٝاصوًب ٖٓ ٗظش اهلل رؼب٠ُ َٛ

 ُِٔغ٤ِٖٔ ك٢ ٛزٙ اُـضٝح؟

  ٓب شؼٞسى ػ٘ذٓب دٌْ عؼذ ثٖ ٓؼبر

 

 

 هش٣ظخ ث٢٘ ٗوغ ٣ذٍ ػالّ

 ػ٤ِٚ ط٠ِ اُ٘ج٢ ٓغ ػٜذْٛ

 ٝعِْ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓب سؤ٣ي ك٢ عشػخ أُغ٤ِٖٔ 

ك٢ ر٘ل٤ز ؤٝآش اهلل ػضٝعَ؟ 

 كغش ٓب روٍٞ
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آٖ ثوذسح اهلل ػ٠ِ ر

 ٗظش أُا٤ٖ٘ٓ

 

 

 

 

 

 

ؼغ خطخ ػغٌش٣خ ر

 ٗبعذخ ُِلٞص ثبُذشة

 

وزشح ثذائَ ؤخشٟ ر

 ُِ٘ظش ػ٠ِ ا٤ُٜٞد 

 

 

 

وزشح دًٌٔب آخش ك٢ ر

 ٣ٜٞد ث٢٘ هش٣ظخ

 

 

ؼغ اُز٘جااد ك٢ ػٞء ر

 أُؼط٤بد

 

 

 

 

 

 

 

 

 روجَ ٓوبر٤ِْٜ ٝٓظبدسح ؤٓٞاُْٜ؟

  ٓب اُغجت اُز١ ًبٕ ٣وِن ثشؤ٣ي

 أُغ٤ِٖٔ ك٢ ٛزٙ اُـضٝح؟

  ٓب شؼٞس اٌُلبس ػ٘ذٓب عٔؼٞا ثضدق

 أُغ٤ِٖٔ ب٤ُْٜ؟

  ً٘ذ ٝاصوًب ٖٓ اعزغالّ ٣ٜٞد ث٢٘ َٛ

هش٣ظخ ػ٘ذٓب اشزذ دظبس أُغ٤ِٖٔ 

 ُْٜ؟

 ٣ٞعذ شي ك٢ ٗز٤جخ أُؼشًخ؟ َٛ 

  ٖٓب اُز١ ؤػججي ك٢ شخظ٤خ عؼذ ث

 ٓؼبر؟

 ُخؼشاءاُوجؼخ ا

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/ 

  اهزشح خطخ ػغٌش٣خ ؤخشٟ ٗبعذخ ؿ٤ش

دظبس أُغ٤ِٖٔ ُج٢٘ هش٣ظخ ك٢ 

 دظْٜٞٗ.

  ك٢ ٗظشى َٛ ٛ٘بى ثذائَ ؿ٤ش اُذشة

ًبٗذ ٓزبدخ ُِٔغ٤ِٖٔ. اهزشح ثذائَ 

 ؤخشٟ.

  ً٘ذ ٌٓبٕ عؼذ ثٖ ٓؼبر، ٓبرا ُٞ

 ً٘ذ عزلؼَ؟

  اهزشح دًٌٔب آخش ك٢ ٣ٜٞد ث٢٘ هش٣ظخ

 ٣٘ظق أُغ٤ِٖٔ؟

 

 

 اُشعٍٞ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٓبرا ُٞ ؤع َ

ٝعِْ أُغ٤ش ب٠ُ ث٢٘ هش٣ظخ دز٠ 

 ٣غزؼ٤ذ أُغِٕٔٞ هٞرْٜ؟

 

 ُضسهبءاُوجؼخ ا

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/ 

 ٓبرا رغز٘زظ ٖٓ ؿضٝح ث٢٘ هش٣ظخ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓبرا ُٞ دٌْ عؼذ ثٖ ٓؼبر 

ثإعش ٓوبر٢ِ ث٢٘ هش٣ظخ 

 ٝٓظبدسح ؤٓٞاُْٜ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝػخ ؤصش رؼبٕٝ أُ٘بكو٤ٖ ٓغ 

٣ٜٞد ث٢٘ هش٣ظخ ك٢ ٛزٙ 
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ِخض ؤدذاس ؿضٝح ر

ث٢٘ هش٣ظخ ثإعِٞثٚ 

 اُخبص 

 

عؼذ ثٖ  ذبًْ ٓٞهقر

ٓؼبر ػ٠ِ ٣ٜٞد ث٢٘ 

 هش٣ظخ

 

ٞػخ ؤٝعٚ اُشجٚ ر

ٝاالخزالف ث٤ٖ ؿضٝر٢ 

 اُخ٘ذم، ٝث٢٘ هش٣ظخ 

 

 

 

ؼ٤ذ طٞؽ ا٧كٌبس ر

 ثإعب٤ُت ٓزؼذدح

  ٓب اُؼجش ٝاُذسٝط أُغزلبدح ٖٓ ؿضٝح

 ث٢٘ هش٣ظخ؟

  ٝػخ ؤصش اُذشة اُ٘لغ٤خ ػ٠ِ ٛض٣ٔخ

 ث٢٘ هش٣ظخ 

  ُخض ثإعِٞثي ؤدذاس ؿضٝح ث٢٘

 هش٣ظخ

 

 

  ٌٚٔدبًْ ٓٞهق عؼذ ثٖ ٓؼبر ك٢ د

 ػ٠ِ ٣ٜٞد ث٢٘ هش٣ظخ

 

 

  هبسٕ ث٤ٖ أُغ٤ِٖٔ ٝا٤ُٜٞد ك٢ ػضٝح

 ث٢٘ هش٣ظخ ٖٓ د٤ش اُؼذد ٝاُؼزبد

  ٓب ؤٝعٚ اُشجٚ ٝاالخزالف ث٤ٖ ؿضٝر٢

 اُخ٘ذم، ٝث٢٘ هش٣ظخ؟

 

 رو٣ْٞ خزب٢ٓ:

  . ًبٗذ اُذشة ٓغ اٌُلبس دشة ٗلغ٤خ

 ٝػذ٢ رُي

 ٍاُزب٤ُخ: ٓبرا رغز٘جط ٖٓ ا٧هٞا 

"ال ٣ظ٤ِٖ ؤدذًْ اُؼظش  بال ك٢  .1

 ث٢٘ كش٣ؼخ"

 "٣ب ؤثب ػٔشٝ ؤعَٔ ك٢ ٓٞا٤ُي" .2

 

 ّدٌْ عؼذ ثٖ ٓؼبر ك٢  ٣ذٍ ػال

 ٣ٜٞد ث٢٘ هش٣ظخ؟

 

 اُـضٝح.
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 (4ض )اُذظ   اُزبس٣خ/  ................                   ا٤ُّٞ/ ...............      

 طِخ اُذذ٣ج٤خأُٞػٞع/         اُزبعغاُظق/                               رشث٤خ بعال٤ٓخأُبدح/

                       

 ا٧ٛذاف اُغ٤ًِٞخ

 اُزو٣ْٞ أُزطِت ا٧عبع٢

 بؼجش ػٖ خجشارٜر

 اُغبثوخ 

ٓ٘بهشخ ؤعجبة ٗظش أُغ٤ِٖٔ ك٢ ؿضٝح ث٢٘ 

 هش٣ظخ 

 

 ٣ٜٞد ٓؼبر ثٖ عؼذ دٌْ ثْ

 هش٣ظخ ث٢٘

 

 اُزو٣ْٞ اُخجشاد ٝا٧ٗشطخ ا٧ٛذاف اُغ٤ًِٞخ

 

ؼجش شل٣ٞب ًٝزبث٤ب ر

 بػٖ خجشارٜ

اُغبثوخ ر٤ٜٔذا 

 ُِذسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجٔغ ٓؼِٞٓبد ػٖ 

 طِخ اُذذ٣ج٤خ

 

 

 

رذَِ اُج٤بٗبد 

ٝأُؼِٞٓبد 

 اُز٤ٜٔذ/  ٖٓ خالٍ طشح ا٧عئِخ اُزب٤ُخ :

 ك٢ ؤ١ ػبّ ٝهؼذ ؿضٝح ث٢٘ هش٣ظخ ؟ 

 ثؼذ  َٛ اعزغِْ ٣ٜٞد ث٢٘ هش٣ظخ

 دظبس أُغ٤ِٖٔ ُؼْ ٓجبششح ؟

  ا٤ٜٗبس اُوٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ عجت ا٤ًذ

 ُِٜض٣ٔخ )ٝػذ٢ رُي (؟

 

ا٤ُّٞ ع٘زؼشف ػ٠ِ دسط عذ٣ذ ٝٛٞ طِخ 

 اُذذ٣ج٤خ

 ًزبثخ ػ٘ٞإ اُذسط ػ٠ِ اُغجٞسح ..

ٝرطِت أُؼِٔخ ٖٓ اُطبُجبد هشاءح اُذسط 

 دهبئن. 5هشاءح طبٓزخ ك٢ ٓذح اهظبٛب 

 اُوجؼخ اُج٤ؼبء

  ك٤ذ٣ٞ رؼ٢ٔ٤ِ ُٔغ٤ِٖٔ ٣ادٕٝ اُؼٔشحػشع 

 صْ ٓ٘بهشزْٜ:

 ٓبرا ٣لؼَ أُغِٕٔٞ ك٢ اُؼٔشح ؟ 

 رزشبثٚ ٓ٘بعي اُذظ ٝاُؼٔشح ؟ َٛ 

 ك٢ ؤ١ ػبّ خشط أُغِٕٔٞ ٧داء اُؼٔشح؟ 

  ُٔبرا ُْ ٣اد١ أُغِٕٔٞ اُؼٔشح ك٢

 رُي اُؼبّ ؟

 ٓب عجت خشٝط أُغ٤ِٖٔ ٧داء اُؼٔشح ؟ 

 ًبٕ ػذد أُغ٤ِٖٔ ًج٤شا ؟ َٛ 

روّٞ أُؼِٔخ ثؼشع خبسطخ رج٤ٖ ٌٓبٕ طِخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓب اعْ صٝعخ اُشعٍٞ )ص( 

 اُز٢ شبسًزٚ ك٢ ٛزٙ اُـضٝح؟
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 أُؼطبح ك٢ اُذسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رلغش ا٣٥بد 

اٌُش٣ٔخ ٖٓ عٞسح 

 اُلزخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣جبث٤بد رٞػخ ب

 طِخ اُذذ٣ج٤خ

 

 

 اُذذ٣ج٤خ ٤ِ٣ٜب ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

  ك٢ ؤ١ عٜخ روغ اُذذ٣جخ ؟ ًْٝ رجؼذ

 ػٖ ٌٓخ ؟

 ا٣ٖ رٔذ ث٤ؼخ اُشػٞإ ؟ 

  ٖٓ ٖهشسد هش٣ش ٓ٘غ أُغ٤ِٔ ُْ

 ٝطٍٞ ٌٓخ ؟

  ٓب اُذجخ اُز٢ اعز٘ذ اُشعٍٞ )ص( ا٤ُٜب

 ك٢ خشٝعٚ ٧داح اُؼٔشح ؟

 ُس اُشعٍٞ غِٕٔٞ ٖٓ هشأٓب ٓٞهق ا

 )ص( ثبُشعٞع دٕٝ ؤداء اُؼٔشح ؟

 ش اُ٘ج٢ )ص( طش٣وٚ ٤ٓب عجت رـ٤

 ٠ُ ٌٓخ ؟بأُؼزبد 

 ظلشاءاُوجؼخ اُ

(ٖٓ عٞسح اُلزخ ػ٠ِ 25ػشع ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ )

 ُٞدخ ا٣ؼبد٤خ  

كبٍ رؼب٠ُ : "ُٝٞال سعبٍ ٓإٓ٘ٞ ٝٗغبء ٓآ٘بد 

ُْ رؼِْٔٞٛ ؤٕ رطئْٞٛ كزظ٤جٌْ ٓؼشح ثـ٤ش 

 ػِْ "

 هشاءح ا٣٥خ ٖٓ هجَ طبُجبد -

روّٞ أُؼِٔخ ثزوغ٤ْ اُطبُجبد ا٠ُ ٓجٔٞػبد 

ٝبػطبء ًَ ٓجٔٞػخ ًزبة ٖٓ ًزت اُزلغ٤ش 

اثٖ ًض٤ش(العزخشاط رلغ٤ش –اُجٞط٢ -)اُظبث٢ٗٞ

 ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ . 

 صْ ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ :

 و٤ٖ ٖٓ ؤداء صَٛ ًبٕ أُغِٕٔٞ ٝا 

 . كغش رُي ؟اُؼٔشح ك٢ رُي اُؼبّ

 د طِخ اُذذ٣ج٤خ ؟ ٝٓب االصش ٓب ب٣جبث٤ب

 اُ٘لغ٢ ُزُي ػ٠ِ أُغ٤ِٖٔ ؟

 ٤ٛجخ ػ٠ِ(ص) اُ٘ج٢ دبكظ ٤ًق 

 ؟ اُؼز٤ن اُج٤ذ ٝػظٔخ

  اُذٌٔخ إ رجشّ هش٣ش طِذب ٖٓ َٛ

 ٝاصوب ٓغ أُغ٤ِٖٔ ؟

 

 

 

 

 

 ٓذٔذ ؤطذبة ثب٣غ ػالّ

 ؟(ص) اُ٘ج٢

 رُي؟ ٣ذٍ ٝػالّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أُغ٤ِٖٔ دخٍٞ ب٣جبث٤بد ٓب

 ؟ اُؼبّ رُي ك٢ ٌٓخ
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رآٖ ثوذسح اهلل 

ػ٠ِ رإ٤٣ذ 

 أُغ٤ِٖٔ ٝٗظشْٛ 

 

 ػوذ ك٢ بسؤ٣ٜ جذ١ر

 ٓغ اُذذ٣ج٤خ طِخ

 أُغ٤ِٖٔ

 

 

 

 ثب٧دذاس ز٘جإر

 ػٞء ك٢ اُغِج٤خ

 اُذسط ٓؼط٤بد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌٓٔ٘خ ثذائَ روزشح

 ُِٔغ٤ِٖٔ

 

 

 

 

 

 

رظق شؼٞس 

أُغ٤ِٖٔ ػ٘ذ 

ٗضٍٝ ا٣٥بد 

  ٓب اُؼبئذ اُ٘لغ٢ ػ٠ِ أُغ٤ِٖٔ ػ٘ذ

 ٓجب٣ؼخ اُشعٍٞ )ص(رذذ اُشجشح ؟

  ٖٓب سؤ٣ي ك٢ ػوذ طِخ اُذذ٣ج٤خ ث٤

 أُغ٤ِٖٔ ٝهش٣ش؟

 ع٤ٔذ ث٤ؼخ اُشػٞإ ثٜزا االعْ؟ ُْ 

  ٛبد ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٓب ٣ذَُ ػ٠ِ

 رُي.

 اُوجؼخ اُغٞداء 

   ر٘جب ٓبرا ع٤ذذس ُٞ ؤطشد هش٣ش

ٓٞهلْٜ اُشاكغ ُذخٍٞ أُغ٤ِٖٔ ا٠ُ 

 ٌٓخ ؟

 ٗذٞ ع٤شٙ طش٣ن اُ٘ج٢ ٣ـ٤ش ُْ ُٞ ٓبرا 

 ؟ ٌٓخ

 َٛ ٖٓ ثٖ ع٤َٜ هش٣ش إ اُذٌٔخ 

 طِذب ٤ُجشّ( ص) اُشعٍٞ ا٠ُ ػٔشٝ

 ؟ ٓؼْٜ ٝارلبهب

  َٓبرا ع٤ذذس ُٞ ُْ رشعَ هش٣ش ع٤ٜ

ثٖ ػٔشٝ ا٠ُ اُشعٍٞ )ص( ٤ُجشّ طِذب 

 ٓؼْٜ ؟

  ٕر٘جب ثٔب ٣ذذس ُٞ هزِذ هش٣ش ػضٔب

 ثٖ ػلبٕ سػ٢ اهلل ػ٘ٚ؟

  ٓبرا ُٞ ُْ ٣ِزضّ اُظذبثخ ثإٝآش اُ٘ج٢

 )ص( ثزثخ اُٜذ١ ٝدِن سئٝعْٜ ؟

 اُوجؼخ اُذٔشاء

 شل٣ٞخ/ٓ٘بهشخ 

  ٓب سؤ٣ي ك٢ اهذاّ  أُغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ث٤ؼخ

 اُشػٞإ ؟

  ٓب شؼٞسى ػ٘ذٓب ثب٣غ أُغِٕٔٞ اُ٘ج٢

 )ص( رذذ اُشجشح ؟

  ْٛطق شؼٞس أُغ٤ِٖٔ ػ٘ذٓب ٝػذ

اُ٘ج٢ )ص( ؤٕ ٣ادٝا اُؼٔشح ك٢ اُؼبّ 

 أُوجَ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طق شؼٞس ػٔش ثٖ اُخطبة 

ػ٘ذ ػٞدح أُغ٤ِٖٔ دٕٝ 

 ؤداء اُؼٔشح .

 ٝٓب اُز١ ًبٕ ٣وِوٚ ؟
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اٌُش٣ٔخ ٖٓ عٞسح 

 اُلزخ

 

 

 

 

رذذد ػٞاثط اعشاء 

اُٜذٗخ ث٤ٖ 

 أُغ٤ِٖٔ ٝاٌُلبس 

 

 

 

 

رغز٘جط دٌٔخ 

٠ِ اهلل اُ٘ج٢ )ط

( ك٢ ٝعِْػ٤ِٚ 

  ث٘ٞد طِخ اُذذ٣ج٤خ

 اُذٌْ رغز٘جط

 اُششػ٢

 

 

 

 

 

 

 

 طِخ ث٘ٞد رذبًْ

 اُذذ٣ج٤خ

 

 

 ػٔش ٓٞهق رِخض

 ٖٓ اُخطبة ثٖ

  ٓب شؼٞس أُغ٤ِٖٔ ػ٘ذٓب ٗضُذ ا٣٥خ

 اٌُش٣ٔخ  

  ٖهبٍ رؼب٠ُ : "ُوذ سػ٢ اهلل ػ

 أُا٤ٖ٘ٓ ار ٣جب٣ؼٞٗي رذذ اُشجشح"

  ٖٓب ػٞاثط بعشاء ٛذٗخ ث٤ٖ أُغ٤ِٔ

 ٝاٌُلبس؟

  اعز٘جط دٌٔخ اُشعٍٞ )ص( ك٢ ث٘ٞد

 طِخ اُذذ٣ج٤خ؟

 اُوجؼخ اُخؼشاء

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

  ػَذ اُوشإ اٌُش٣ْ طِخ اُذذ٣ج٤خ كزذب

 ػظ٤ٔب ٝػخ رُي ثإعِٞثي؟

 

  ك٢ ؤدذاس طِخ اُذذ٣ج٤خ ٓب ٣ذٍ ػ٠ِ

غِْ ُذٌْ اهلل ٝسعُٞٚ ٝعٞة برػبٕ أُ

 ُٝٞ خبُق سؿجزٚ ٝٛٞاٙ. كغش رُي؟

  ً٘ذ ٌٓبٕ ػٔش ثٖ اُخطبة ، ٓبرا ُٞ

 ً٘ذ عزلؼَ؟ ُٝٔبرا؟

  ك٢ ٗظشى َٛ ٛ٘بى ثذائَ ٓزبدخ ُِ٘ج٢

 )ص( ؿ٤ش اُظِخ ٓغ هش٣ش . ٝػخ؟

 اُضسهبء اُوجؼخ

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ ٩عٔبٍ رؼِْ اُذسط/

 ًْطِخ ث٘ٞد ٖٓ أُغ٤ِٖٔ ٓٞهق دب 

 اُذذ٣ج٤خ؟

 ؟اُذذ٣ج٤خ طِخ ٖٓ هش٣ش ٓٞهق ٓب 

 

 اهلل سػ٢ اُخطبة ثٖ ػٔش ٓٞهق ُخض 

 اُذذ٣ج٤خ طِخ ٖٓ ػ٘ٚ

 ث٘ٞد ٖٓ ث٘ذ ًَ ٣ذػْ ٤ًق ،،،  ثشؤ٣ي 

 أُغ٤ِٖٔ هٞح اُذذ٣ج٤خ طِخ

 ثشٞاٛذ رُي ػ٠ِ عزذٍا ًٝشآزْٜ

 . هشآ٤ٗخ

 

 

 

 

 ك٢ دٝس ا٩عالّ ك٢ ُِٔشؤح

 أُٜٔخ ا٧ٓٞس ك٢ اُشؤ١ بثذاء

 . ثٔٞهق رُي ػ٠ِ اعزذٍ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُوذ كزخ اهلل ػ٠ِ أُغ٤ِٖٔ 

ثظِخ اُذذ٣ج٤خ ... كغش رُي 

 اُخبطخثِـزي 
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 اُذذ٣ج٤خ طِخ

 

 

 

 

 

رؼ٤ذ طٞؽ االكٌبس 

 ثإعب٤ُت ٓزؼذدح 

 

 ُ٘ب  أُغزلبدح ٝاُذسٝط اُؼجش ٓب

  اُذذ٣ج٤خ؟ طِخ ًٖٓٔغ٤ِٖٔ 

 رو٣ْٞ  خزب٢ٓ:

 ؤٓبْٜٓ  اُٜذ١ أُغِٕٔٞ عبم: ػَِ -

 ؤؿٔبدٛب؟ ك٢ ٝاُغ٤ٞف ٌٓخ ب٠ُ

 إ ػ٠ِ ٣ذٍ ٓب اٌُش٣ْ اُوشإٓ ك٢ ٝسد -

كغش ٓب  . ػظ٤ٔب كزذب ٣ؼذ اُذذ٣ج٤خ طِخ

 . ثشبٛذ رُي ػ٠ِ غزذالروٍٞ ٓ

ُٞ ؤٕ ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ُْ ٣ؼذ ا٠ُ  -

أُغ٤ِٖٔ ،،، ٓب ٢ٛ االدزٔبالد اُٞاسدح 

 ُذٟ أُغ٤ِٖٔ د٤٘زاى؟

كجَ اُ٘ج٢ )ص( اُج٘ذ اُضبُش ٓغ ؤٕ ُٔبرا  -

 ظبٛشٙ ٤ُظ ك٢ ٓظِذخ أُغ٤ِٖٔ ؟
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 (2ض )اُذظػذد        اُزبس٣خ/  ................                  ا٤ُّٞ/ ...............      

 ؤّ عِٔخ                         أُٞػٞع/                  اُزبعغاُظق/                                رشث٤خ بعال٤ٓخأُبدح/

 

ا٧ٛذاف 

 اُغ٤ًِٞخ

 اُزو٣ْٞ أُزطِت ا٧عبع٢

ؼجش ػٖ ر

 اُغبثوخ  بخجشارٜ

  شل٣ٞخٓ٘بهشخ 

  ٚصٝعخ رضٝط اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِ ًْ

 ٝعِْ؟

  ٚػذد١ ثؼغ صٝعبد اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِ

 ٝعِْ

  ع٤ٔذ صٝعبد اُ٘ج٢ ُْ

 ثإٜٓبد أُا٤ٖ٘ٓ

 

 

ا٧ٛذاف 

 اُغ٤ًِٞخ

 اُزو٣ْٞ اُخجشاد ٝا٧ٗشطخ

 

 

 

ؼجش شل٣ٞب ر

ًٝزبث٤ب ػٖ 

اُغبثوخ  بخجشارٜ

 ر٤ٜٔذا ُِذسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 جٔغ أُؼِٞٓبدر

دٍٞ ؤّ 

أُا٤ٖ٘ٓ " ؤّ 

ٖٓ خالٍ عِٔخ" 

 اُز٤ٜٔذ/  

خالٍ ػشع هظخ ٖٓ اُ٘ٔبرط اُشائؼخ ٖٓ 

 ُظذبث٤بد ع٤ِالد ٝاُزؼشف ػ٠ِ اُشخظ٤خ صْ

 طشح ا٧عئِخ اُزب٤ُخ :

 ٖٓ اُ٘ج٢ ػ٠ِ شبسدؤ ُز٢خ اُظذبث٤ 

 ٛذ٣ٚ ٣٘ذش دز٠ ًاؤدذ ٣ٌِْ الؤ( ص)

 ؟ هش٣ظخ ث٢٘ ؿضٝح ك٢ سؤعٚ ٣ٝذِنؤ

 ؟ رُي ٣ذٍ ٓب ػ٠ِ 

 

 ؤّ عِٔخا٤ُّٞ ع٘زؼشف ػ٠ِ دسط عذ٣ذ ٝٛٞ 

 ػ٘ٞإ اُذسط ػ٠ِ اُغجٞسح ..ًزبثخ 

ٝرطِت أُؼِٔخ ٖٓ اُطبُجبد هشاءح اُذسط 

 دهبئن. 5هشاءح طبٓزخ ك٢ ٓذح اهظبٛب 

 اُوجؼخ اُج٤ؼبء

 / اُزب٤ُخ ا٧عئِخ طشح خالٍ ٖٓشل٣ٞخ  ٓ٘بهشخ

 ٓب ٗغت ؤّ عِٔخ ٝٓز٠ ؤعِٔذ ؟ 

  ٛجشح ٛبعشد ؤّ عِٔخ ؟ ٓز٠؟ ٝب٠ُ ًْ

 ؤ٣ٖ؟

  اعزشٜذ ؤثٞ عِٔخ ثؼذ إ ؤط٤ت

 

 

 

 

 اعْ اُظذبث٤خ ٢ٛ : .....
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 هشاءح اُذسط.

 

 

 اُج٤بٗبد ذَِر

 ٝأُؼِٞٓبد

 ك٢ أُؼطبح

 .اُذسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُ٘ج٢ ٛذفلغش ر

٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ط)

 خطجخ ٖٓ( ٝعِْ

  عِٔخ ّؤ

 

 

 

 

ٞػخ دٝس  ؤّ ر

عِٔخ اٌُج٤ش ك٢ 

دَٔ سعبُخ 

 ا٩عالّ

 

ز٘جإ ثب٧دذاس ر

اُغِج٤خ ك٢ ػٞء 

 ٓؼط٤بد اُذسط

 

 ثغْٜ ك٢ ؿضٝح. ٓب ٢ٛ ٛزٙ اُـضٝح؟

  ك٢ ؤ١ ػبّ اعزشٜذ ؤثٞ عِٔخ 

 

  ًْ ًبٗذ ؤّ عِٔخ كو٤ٜخ ٖٓ سٝاح اُذذ٣ش

 دذ٣ش سٝد ػٖ اُ٘ج٢ )ص(؟

  ٖٓ ك٢ ؤ١ ٌٓبٕ دك٘ذ ؟ًْٝ ًبٗذ رجِؾ

 اُؼٔش ؟

  ػذد١ اُـضٝاد اُز٢ طذجذ ك٤ٜب ؤّ عِٔخ

 سعٍٞ اهلل )ص(؟

 

 

 

 

  ظلشاءاُ اُوجؼخ

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

 خطجٜب ػ٘ذٓب عِٔخ ّؤ دجخ ٢ٛ ٓب 

 ػ٤ِٜب سد ٤ًٝق ؟ ٗلغٚ ٠ُب( ص) اُ٘ج٢

 ؟(ص) اُ٘ج٢

 ٛذف ُٚ عِٔخ ّؤ ٖٓ(ص) اُ٘ج٢ صٝاط 

 ؟ ٛٞ ٓب، ٗغب٢ٗب

 صٝاعٜب ػ٠ِ عِٔخ ّؤ ٝاكوذ ُٔبرا ٖٓ 

 ؟(ص) اُشعٍٞ

  ًبٕ ٧ّ عِٔخ دٝس ًج٤ش ب٣جبث٢ ك٢

دَٔ سعبُخ ا٩عالّ ٝاُذكبع ػ٘ٚ 

 ؟ٝػذ٢ رُي؟

 غٞداءاُ اُوجؼخ

 شل٣ٞخ/ٓ٘بهشخ 

  دشٓذ ؤّ اعِٔخ ٖٓ صٝعٜب ٝاثٜ٘ب

ػ٘ذٓب ٛبعشا ا٠ُ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح 

ٝٓ٘ؼٜب ؤِٜٛب ٖٓ اُٜجشح،، ػ٠ِ ٓبرا 

 ٣ذٍ رُي ؟

  َرذِٔذ ؤّ عِٔخ ا٧رٟ اٌُج٤ش ك٢ عج٤

 

ٓز٠ رٞك٤ذ ؤّ عِٔخ ٝؤ٣ٖ 

 دك٘ذ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖٓ( ص) اُ٘ج٢ ٛذف ٛٞ ٓب

 ؟ ٗلغٚ ٠ُب عِٔخ ّؤ خطجخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓبرا ُٞ ُْ ٣إخز اُ٘ج٢ )ص( 

ثشؤ١ ؤّ عِٔخ ك٢ طِخ 

 اُذذ٣ج٤خ ؟
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ذَُ ٖٓ اُغ٘خ ر

اُ٘ج٣ٞخ ػ٠ِ 

رذَٔ ؤّ عِٔخ 

ا٧رٟ ك٢ عج٤َ 

 اُذ٣ٖ ا٩عال٢ٓ

 

 

 

ظق شؼٞس ؤّ ر

عِٔخ ػ٘ذٓب 

ٓ٘ؼٜب ؤِٜٛب ٖٓ 

 اُٜجشح

 

 

 

 

آٖ ثإخالم ر

اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل 

ٝعِْ اهلل ػ٤ِٚ 

ك٢ ٜٓ٘جٚ 

 ٝد٤برٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُذ٣ٖ ا٩عال٢ٓ.. دَُ ػ٠ِ رُي ثٔٞهق 

 ٖٓ اُغ٘خ اُ٘ج٣ٞخ

  ٓب أُخبطش اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ ؤٕ رذذس

ِٜب ٝػذّ ٖٓ ثوبء ؤّ عِٔخ ػ٘ذ ؤٛ

 اُغٔبح ُٜب ثبُٜجشح ؟

 

 اُوجؼخ اُذٔشاء

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/

  طق شؼٞس ؤّ عِٔخ ػ٘ذٓب ٓ٘ؼٜب ؤِٜٛب

ٖٓ اُٜجشح ٓغ صٝعٜب ٝ اثٜ٘ب ا٠ُ 

 أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح ؟

  ٓب ٛٞ شؼٞس ؤّ عِٔخ ػ٘ذٓب اعزشٜذ

 صٝعٜب ؟

  ّٓب سؤ٣ي ك٢ ؤخز اُ٘ج٢ )ص( ثشؤ١ ا

 عِٔخ ك٢ طِخ اُذذ٣ج٤خ ؟

 )ؤٗٚ ًبٕ ؿب٣خ ك٢  ٖٓ طلبد اُ٘ج٢ )ص

ا٩ٗغب٤ٗخ ٝاُخِن اٌُش٣ْ ٝاُٞكبء ٌَُ 

ٖٓ آٖٓ ثٚ ٝآصسٙ دَُ ػ٠ِ رُي ثٔٞاهق 

 ٓزؼذدح ؟

  طق شؼٞس اُ٘ج٢ )ص( ػ٘ذٓب سكغ

 ؤطذبثٚ االٓزضبٍ ٧ٓشٙ ثبُ٘ذش ٝاُذِن ؟

 

 

 

 اُوجؼخ اُخؼشاء

روّٞ أُؼِٔخ ثزوغ٤ْ اُطبُجبد ب٠ُ ٓجٔٞػبد، 

شادَ ٝروّٞ ًَ ٓجٔٞػخ ثزِخ٤ض ٓشدِخ ٖٓ ٓ

 د٤بح اّ عِٔخ 

 رؼشع ًَ ٓجٔٞػخ ػِٜٔب ؤٓبّ اُطبُجبد

 ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ/صْ 

 عِٔخ ّؤ ٓٞهق ُذػْ ؤخشٟ ثذائَ اهزشح 

 ؟ عِٔخ ؤثٞ صٝعٜب اعزشٜبد ثؼذ

 

 

 

 

 

 

 

طق شؼٞس ؤّ عِٔخ ػ٘ذٓب 

ؤخز اُ٘ج٢ )ص( ثشؤ١ اّ 

 ك٢ طِخ اُذذ٣ج٤خعِٔخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َٛ اعزجبة اُ٘ج٢ )ص( ُشؤ١ 

 ؤّ عِٔخ ؟ ٝػالّ ٣ذٍ رُي؟

 

 

 

 

 

 

 

ػجش ثِـزي اُخبطخ ػٖ هظخ 

صٝاط اُشعٍٞ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ 

 ٝعِْ ثإّ عِٔخ
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وزشح ثذائَ ر

ٌٓٔ٘خ ُذػْ 

 ٓٞهق ؤّ عِٔخ

 

 

ششح دٝس ؤّ ر

عِٔخ ك٢ د٤برٜب 

٠ِ ٓغ اُ٘ج٢ )ط

 (اهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ

 

 

 

ِخض دٝس ؤّ ر

عِٔخ ك٢ دَٔ 

سعبُخ ا٩عالّ 

 ثإعِٞثٚ اُخبص 

 

 

ذبًْ ٓٞاهق ر

 ٓز٘ٞػخ

 

 

رؼ٤ذ طٞؽ 

االكٌبس ثإعب٤ُت 

 ٓزؼذدح 

 

 ّؤ ٌٓبٕ ً٘ذ ُٞ عزلؼَ ً٘ذ ٓبرا 

 ا٠ُ ٝاثٜ٘ب صٝعٜب ٛبعش ػ٘ذٓب عِٔخ

 أُ٘ٞسح؟ أُذ٣٘خ

 ٖٓ دظِذ ٤ًق ٝػخ ،، ٗظشى ٝعٜخ 

 اُ٘ج٢ ػ٘ذ ٌج٤شحاُ ٌٓبٗزٜب ػ٠ِ عِٔخ ّؤ

 ؟ ا٩عالّ ك٢( ص)

 

 اُضسهبء اُوجؼخ

 /٩عٔبٍ رؼِْ اُذسط ٓ٘بهشخ شل٣ٞخ

 سعبُخ دَٔ ك٢ عِٔخ ّؤ دٝس ُخض 

 ؟ ػ٘ٚ ٝاُذكبع ا٩عالّ

 سٝا٣خ ك٢ ػظ٤ٔخ ٌٓبٗخ عِٔخ ٧ّ 

 ثؼذح رُي ػ٠ِ دَُ اُشش٣ق اُذذ٣ش

 ؟ ٝشٞاٛذ ٓٞاهق

 ًْٓ٘ؼٜب ػ٘ذٓب عِٔخ ّؤ َٛؤ ٓٞهق دب 

 ٝاثٜ٘ب؟ صٝعٜب ٓغ اُٜجشح ٖٓ

 

 اُزو٣ْٞ اُخزب٢ٓ :

  ػالّ ٣ذٍ سٝا٣خ ؤّ عِٔخ ُِذذ٣ش

اُشش٣ق ػٖ اُ٘ج٢ )ص(؟ ٝٓب ؤصش رُي 

 ػَ ا٩عالّ ٝأُغ٤ِٖٔ؟

  دػْ اُ٘ج٢ )ص( ؤّ عِٔخ ثؼذ اعزشٜبد

 صٝعٜب ... ٝػخ رُي 

  ّػذد ثؼغ طلبد ؤّ عِٔخ ًإ

 ُِٔا٤ٖ٘ٓ

  اعزذٍ ثٔٞهق ٣ذٍ ػ٠ِ دٌ٘خ ؤّ عِٔخ

 ٝرًبئٜب
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 (10رقـ )ممحق 
 ةكتاب تسييل ميمة الباحث
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