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تبيفأنوالتكجدفركؽفيتحصيؿكاكتساب لمصؼالثانيعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلو،كما
المقررةلمفصؿاألكؿمحتكلتفسيرالقرآفالكريـلصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلطمبةا
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Abstract 

The Study Objectives:- 

The study aims at analyzing the Holly Quran content of interpretation 

course for the secondary stage in the light of its educational objectives.  The study 

also aims at determining the extent of students' acquisition of this course. 

The Study approach and tools:- 

To achieve the objectives of the study, the researcher used descriptive 

analytical method and of content analysis method. The researcher developed an 

interpretation content analysis card, and designed three tests to examine the 

contents of interpretation content. 

The Study Samples:- 

The study sample consisted of Holly Quran content in all Islamic 

educational for secondary stage which equal (3) books, in addition to (200) male 

and female students from the eleventh grade, and (200) students from the twelfth 

grade in governorate of Khan Younis. 

The most important of findings:- 

The study drew a number of findings, the most important of which were the 

following: The content of the interpretation course of the eleventh grade (1st 

semester) have (9) objectives, the content included 148 sentence indicating these 

objectives. The content of the interpretation course of the eleventh grade (2nd   

semester) have (8) objectives, the content included 120 sentence indicating these 

objectives.  The content of the interpretation course of the twelfth grade had 7 

objectives, and included 213 sentences indicating these objectives. The findings of 

the study also showed that there is no suitable distribution of the educational 

objectives for the interpretation content according to the frequencies studies by the 

researcher. There are significant differences in the distribution of these objectives. 

Therefore, the interpretation content for the first semester does not a good 

distribution and conformity with the educational objectives. There is also no 

balance in the content of the interpretation course of the eleventh grade with its 

objectives.  There is also no balance in the content of interpretation of the twelfth 

grade of the educational objectives assigned to it. The study also found that there 

are no statistically significant differences in the achievement and acquisition of the 

eleventh grade students to the educational objectives.  There are no statistically 

significant differences in the achievement and acquisition of the eleventh grade 

students to the educational objectives of the interpretation course attributable to 

the gender variable.  There are statistically significant differences in the 

achievement and acquisition of the eleventh grade students to the educational 

objectives of the interpretation course attributable to the “section” variable, 

interaction between gender and section variables. There are statistically significant 

differences in the achievement and acquisition of the twelfth grade students to the 

educational objectives of the interpretation due to gender, section but no 

differences for interaction between gender and section variables. 

The most important of recommendations:- 

In light of the above findings of the researcher recommended reconsidering 

some topics in the interpretation course to achieve balance and integration in the 

content of interpretation course consistent with its educational objectives. 
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 ىداءاإل
الصػبلةأفضػؿعميػواالمػيالنبػيمحمػدالبشريةكسيدالبريةخيرالثرلقدماهكطأةمفخيرإلى
.السبلـكأتـ
بخيػػػكطسػػعادتيكممػػػتالتػػيالعطػػاءيمػػػؿالالػػذمكالينبػػكعالكممػػػاتأجميػػامػػفتتسػػػابؽمػػفإلػػى

اهللحفظيػػاالغاليػػةأمػػي....بالثنػػاءكلسػػانيابالػػدعاءلػػيقمبيػػانػػبضمػػفإلػػىقمبيػػامػػفمنسػػكجة
.كالعافيةبالصحةكمتعياشفاءىاكاتـ
اهللقػدرةكلكػفاليػكـىذافييرانيأفكحمـالصعابمكاجيةفيكافتقدتواألمؿلوكنتمفإلى

.اهللرحموأبى....حنانومفألرتكمالدنياتميموكلـذلؾبيفحالتكتعالىسبحانو
.الشيداءأركاحإلىجميعامنااألكـرإلى
رفيػؽفكػافخيػرالحيػاةصػعكباتلمكاجيػةدفعتنػيالتػيالػركحإلػىركحيسكنتالتيالركحإلى

.(ىادمأبك)الديرمحسفأحمد/اهللبإذفالشييدزكجي
.(الرائدأبك)الديرمنادمحسف/اهللبإذفالشييدالحنكفالكالدركحإلى

إلىأميالثانيةكالتيكانتليخيرسندحماتي/أـرائدالديرم.
،عبػدالرحمف،محمػد،ىػادم)عينػيقػرةأكالدمفأناركىػاحيػاتيسػماءفيشمسيـاشرقتمفإلى
.برىـكرزقنيىـاكعافكشافاىـاهللحفظيـ(يةآ

.اهللحفظيـكأخكاتيأخكتي...فؤادمبذكراىـكيميجعركقيفييجرلحبيـمفإلى
.الكراـالديرمأؿكساندتنياحتضنتنيالتيالثانيةعائمتيإلى
.زميبلتيصدرمفكسعيـذكرىـفيالسطكرضاقتمفإلى
العػػارفيفسػػماحةكبرحابتػػوالعممػػاءتكاضػػعبسػػماحتوفػػأظيرغيػػرهعقػػؿبعممػػوأضػػاءمػػفكػػؿإلػػى

.اهللأدامواألغارمضافالمعطىعبد:الدكتكرالفاضؿأستاذم
.اإلسبلـطريؽإلىبقمكبيـالسائريفالى،اهللمرضاةيبتغيعمـطالبكؿإلى
.سيكاقمميمفسقطمفكؿإلى

.المتكاضعالجيدىذاأىدل
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 شكر وتقدير
تنتييحدالدنيانعـمفنعمةفمكؿ،االختصاصكعنكافاإلخبلص،كشاىدالطكية،كلسافالنية،ترجمافالشكر
العميهللفالشكرقدره،كتجاكزتالشكركأطالتالكصؼ،فاقتالتيالعمـنعمةإالعنده،تقؼكمدلإلية،

فيكأصدقائيأىميكأماـأساتذتيأماـالمكافىذافيفكضعنيبكرموعمىمفالذلالرحيـ،الرحمفالعظيـ،
.الدنياىمـكأنسىبأننيفيياأشعرأكادلحظة
فترضىربؾيعطيؾكلسكؼ)تعالىقكلوكأتذكر الُدنياُكنكزمفكنزانأعطيتبأننيأشعراألفأمامكـفأنا(
عممانيككفأف_كجؿعز_اهللمفكأتمنىالمقبرةإلىالمحبرةمفشعارمأنشدُاظؿكأفالعمـكىككاألخرة
.بوينتفع
ف اهللبعدفيـالشكر،يستحؽُمففيياشكرألكىاألفاضؿأساتذتيمفليأتيحتالقصيرةالدقائؽىذهكانتكا 
اإلسبلمية،الجامعةرئيسلمعاليكالتقديرالشكربخالصأتقدـأفليفيطيبالشكرأكؿمستحقكف_كجؿعز_

ماعمىالتدريسىيئةأعضاءمفاألفاضؿدةاكالسالتدريس،كطرائؽالمناىجقسـكرئيسالتربية،كميةكعميد
.صدركرحابةكمساعدة،عمـمفليقدمكه

كحفظالدعاء،كمبلزمةالثناء،فيكاففمك(12لقماف()لنفسويشكرفإنمايشكركمف)تعالىقكلةمفكانطبلقان
الدكتكراألستاذ/الفاضؿمشرفيلشكريفيماالمستطاعجيدبالخدمةكالقياـالجميؿ، رمضافالمعطىعبد:
أعاننيمماكالتكجيوبالنصحالمستمركدعمورسالتيفيكتبتومالكؿكدقةكمتابعةجيدمفبذلوماعمىاألغا
.الجزاءخيرعنياهللفجزاهالرسالة،ىذهإنجازعمى

أشرف كالدكتكر،داخميانمشرفانمحمود الرنتيسيالدكتكركالُحكـالمناقشةلجنةعضكمإلىمكصكؿكالشكر
ثرائياالرسالةىذهمناقشةبقبكؿبتفضميماكأشكرىما،خارجيانمشرفانبربخ ساعدتالتيكالتكجيياتبالنصائحكا 
.حسناتيـميزاففيعمميـيجعؿأفاهللكأسأؿصكرة،فأفضؿإخراجيافي
رائيـكآالدقيقةبإرشاداتيـشرفكنيالذيفالمحكميفالسادةإلىكتقديرمشكرمبخالصأتقدـأفيفكتنيكال

.السديدة
الدراسةىذهإتماـفيساعدتنيتسييبلتمفليقدمكهماعمىيكنسبخافكالتعميـالتربيةلمديريةالشكرككؿ

.الكجكدحيزإلىالبحثىذاإخراجفيساىـمفلكؿالكبيركالشكر
رائدأـالحنكنةكجدتيـعينيقرةأكالدمانشغاليتحممكاعمىصبركالمفكتقديرانحبانكعرفاني،شكرمكيمتد
الكفاءمشاعركأخمصكالعافيةالصحةكمكفكر،الخيردعكاتأصدؽجميعانفميـالديرم
فياألثرجميؿلياكافلمانجم عدنان منورةالدكتكرإلىاالمتنافكعظيـبالشكرأتكجوأفإاليسعنيالكما

كأعمىالجزاءخيراهللفجزاىا؛كالمعممةكالصديقةاألختفنعـالحياةلصعكباتكمكاجيتيشخصيتيصقؿ
.مكانتيا
طارؽاـالعزيزةختكاألالداية،ابتساؿكاالستاذةحكار،أبكلطيفةاألستاذةمفكؿالىكعرفانيشكرمكيمتد
أـاألغاكنعموكامؿ،أـاالغاتماـاألستاذةكاخصكمساندتيتشجيعيفيفضؿمفليـكافلماالديرم
عنياهللكجزاىـ،جميعانفييـاهللفبارؾليكتحمميـصدرىـكسعةكنداءاألغاأـأحمدلفضميـعميابتياؿ،
.الجزاءخير
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 اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول
 .أواًل: المقدمة

مفالمعرفة،تيتـالتربيةبشكؿعاـ،كالتربيةاإلسبلميةبشكؿخاصبتزكيدالطمبةبكـ
حرصت لذا االيجابيفيسمككياتالطمبة، كالتأثير المجتمع، بناء في تسيـ القيـ كنسؽمف

كتعديموبمايتناسبمعمتطمباتالعصر،كتنظيمو،التربيةعمىبناءالمحتكلالمعرفيكالقيمي
كتحدياتو.

لمياراتكقدراتكيعدتخطيطالمناىجمفأصعبعممياتالتربية،ككفالمخططيحتاج
كعادات الفمسطيني، كاإلرث التربكم، اإلرث عمى كالحفاظ العالمية، التطكرات بيف لمتكفيؽ

كقدمرمفيكـالمنياجبمراحؿمتعددةكيفرؽالتربكيكفبيفالمفيكـالتقميدملممنياج،المجتمع.
أصيمة،فقاؿبلميةكالمفيكـالحديث،لكفتجدراإلشارةبأفكممةالمنياجلياجذكرعربيةإس

كيقكؿابفعباس:لـ.[48:المائدة] چ   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ اهللسبحانوكتعالى:
حتىترككـعمىطريؽناىجة،كالناىجةتعنيالطريؽالكاضح.--يمترسكؿاهلل

المنيػػاجالتربػػكمبصػػكرمختمفػػة،فمػػنيـمػػفيػػرلأنػػوالمقػػررات كيتنػػاكؿالتربكيػػكفمفيػػـك
المتضػػػمنةفػػػيالكتػػػبالمدرسػػػية،كمػػػنيـمػػػفيػػػرلأنػػػوالخبػػػراتالتربكيػػػة،التػػػييكتسػػػبياالدراسػػػية

المتعمـمفخبلؿطرؽالتدريسبماتشممومفأنشطة،كخبػرات،ككسػائؿكطػرؽالتقػكيـ،كمػاأف
المنيػػاجمػاىػػكإالمحصػػمةتعكػستطػػكرحركػػةالفكػركالفمسػػفاتالتربكيػػةبمظػػاىره تطػكرمفيػػـك

(.11ـ،ص2014ألستاذكمطر،كاتجاىاتو)ا

التقميػدملممنيػاجالدراسػيعمػىمجمػكعالمعمكمػاتكالحقػائؽ،كالمفػػاىيـ، يقتصػرالمفيػـك
أمػػا(.3ـ،ص2002كاألفكػػار،التػػييدرسػػياالطمبػػةفػػيصػػكرةمػػادةدراسػػية)تمػػاركبػػفبريكػػة،
التقميدم،حيثيعر ؼعمىأنػوكػؿدراسػةالمفيكـالحديثلممنياجفيكأكسعكأشمؿمفالمفيـك

بيػػاالمػػتعمـتحػػتإشػػراؼالمدرسػػةكتكجيييػػاسػػكاءأكػػافذلػػؾ أكنشػػاطأكخبػػرةيكتسػػبياأكيقػػـك
(.27ـ،ص2005داخؿالمدرسةأكخارجيا)أبكختمة،
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،كالثقافيػػة،كاالجتماعيػػة،كيقصػػدبالمنيػػاجفػػيمفيكمػػوالشػػامؿمجمػػكعالخبػػراتالتربكيػػة
كتييئيالتبلميػذىاليقكمػكابتعمميػاالمؤسسةالتعميمية،التيتخططيابيئية،كالكالعممية،كالرياضية

داخميػػػاأكخارجيػػػا،بيػػػدؼإكسػػػابيـأنماطػػػانمػػػفالسػػػمكؾأكتعديمػػػو،كتفسػػػيرأنمػػػاطأخػػػرلمػػػف
السػػمكؾنحػػكاالتجػػاهالمرغػػكب،كمػػفخػػبلؿممارسػػتولجميػػعاألنشػػطةالبلزمػػةكالمصػػاحبةلػػتعمـ

(.23ـ،ص2013يإتماـنمكىـ)جمعية،تمؾالخبراتيساعدىـف

ينقسـالمنياجإلػىأربعػةعناصػر،كػافسػابقاناخػتبلؼحػكؿىػذهالعناصػرلكػفحسػبك
المعاصػػػػرلممنيػػػػاجفيػػػػكينقسػػػػـإلػػػػى ،األنشػػػػطةالدراسػػػػي:األىػػػػداؼالتربكيػػػػة،المحتػػػػكلالمفيػػػػـك

(.19ـ،ص2010كالخبراتالتعميميةالتعممية،كالتقكيـ)جامعةالقدسالمفتكحة،

كلؤلىػػػداؼالتعميميػػػةأىميػػػةكبػػػرلفػػػيعمميػػػةالتربيػػػة،لػػػذايجػػػبتحديػػػدىابشػػػكؿدقيػػػؽ،
كتتضػػحأىميػػةاألىػػداؼالتربكيػػةفػػيمجػػاالترئيسػػةكىػػي:المنيػػاج،كالتػػدريس،كالتقػػكيـ،فمػػف
حيػػثالمنيػػاجتػػكفراألىػػداؼقػػدرانمػػفالفيػػـيسػػمحلمقػػائميفبكضػػعالمنػػاىجالتػػيتحقػػؽغايػػات

تطمبتصميـمناىجتتفػؽمػعاألىػداؼ،أمػافػيمجػاؿالتػدريسفتسػاعداألىػداؼالتربية،كىذاي
عمىاختيارالمادةالدراسيةالمناسبة،كاختيارالطرؽكالكسائؿكاإلجراءاتالمتعمقةبيا،أماعمػى
مستكلالتقكيـ،فتساعداألىداؼالمربيففيالكقكؼعمىمدلفعاليةالتعمػيـفػيتحقيػؽالتغييػر

(.19–18ـ،صص2011ب)األستاذكمطر،المطمك

كاختيػػػاراألىػػػداؼبشػػػكؿسػػػميـ،يسػػػاعدفػػػيعمميػػػةتقيػػػيـفاعميػػػةعمميػػػةالتربيػػػة،كتقيػػػيـ
المؤسسةالتربكية،كعميويجباختياراألىػداؼالتربكيػةالمرنػة،التػييمكػفقياسػيا،كالتغييػرفػي

ألىداؼبعناصرالمناىجالتربكم،كمنيابرامجكاستراتيجياتتحقيقيا.كذلؾيجبأفترتبطىذها
عنصرالمحتكل.

الذميشكؿكعاءكمحتكلأحداألىميةالتييحظىبياالكتابالمدرسياليخفىعمىك
.فالكتابالمدرسيأساسالمعمكماتكالقيـكالمفاىيـ،كمفخبللوتتحقؽأىداؼالتربيةكالتعميـ

لمت األساسي المفتاح كىك كالتطكر، ماطكيرالتنمية إكساب المعمـ يحاكؿ الذم الكعاء كىك ،
)حجك،يتضمنومفخبرات،كميارات،كمعمكمات،لتبلميذهبطرؽالخاصة،كعبرأنشطةمتعددة

(.2ـ،ص2010
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لمتطمبات كفقان منظـ ككنو يتضمنو الذم كالمحتكل المدرسي الكتاب أىمية كتكمف
رثو.المجتمع،كمستكحىمفثقافتو،كعاداتوكتقاليده ،كا 

لمختمؼ مدرسية كتب عمى فمسطيف كمنيا العربي، العالـ في التربكية النظـ كتعتمد
ألنو التعميمية، العممية الكتابالمدرسيجكىر كيعد اإلسبلمية، التربية كمنيا الدراسية، المكاد

بيايحددلمطالبماسيدرسومفمعمكمات،كيبقىعمىعمميةالتعمـمستمرة،كىككسيمةيتعمـ
الطالبكيكتسبمياراتو،فيكالمرجعاألساسيلمطالب،يعتمدعميوفيإثراءمعارفو،كخبراتو،
فالكتابالمدرسييجبأفيصاغبطرؽتربكيةسميمةبحيثيتضمفكافةمايحتاجوالطالب،

(.235ـ،ص2007كالمضمكف)مراشدة،كيجبأفيتمتعبالجاذبيةمفحيثالشكؿ

ترلالباحثة الكتبلذا صياغة عند كاضحة معايير تحديد يتـ الضركرمأف مف أنو
كالتعاليـ الفكرة عمى الطمبة بتنشئة تيتـ كالتي اإلسبلمية التربية مادة في خاصة المدرسية،

كاألخبلؽكالقيـاإلسبلمية.

يحتكمعمىأشكاؿك كأنو السيما التربكم، المنياج مفعناصر ميـ المحتكلعنصر
مف(أف54-53ـ،صص2009حيثيرلباىماـ)جبأفتنتقؿإلىالطمبة.المعرفةالكا

باألىداؼ، مرتبطان يككف أف ألجمو؛ صمـ التي الغايات تحقيؽ في المحتكل نجاح شركط
كصادقان،ككاقعيان،كيحقؽالتكازفالمطمكبمفحيثالشمكؿكالعمؽ،كأفيراعيميكؿكاتجاىات

.تالطمبةكحاجا

التربي لدلالمجتمعاتكتعد التربية أنكاع مفمكضكعاتأىـ تحتكيو كما اإلسبلمية ة
في تساعد أنيا كما كالسمككية؛ كالمعرفية، الكجدانية، جكانبالفرد ترتقيبكافة ككنيا المسممة

عمميةالتنميةالشاممةالتيتسعىلياكافةالمجتمعات.

كتعديؿكنفكسيـ،بأخبلقيـكالسمكاألفرادتنشئةفيميماندكراناإلسبلميةالتربيةتؤدمك
كتعمؿكمعامبلت،كعقائدتشريعاتمفتقدموبماكالرشادالخيرسبؿإلىكتكجيييـسمككيـ
فيأىميةأكثردكرانتؤدمكماالصحيحة،غاياتياإلىكتكجيييااإلنسافنظرةضبطعمى

قامةقيمو،عمىكالحفاظالمجتمعتماسؾ كالقيـكالتكافؿكالعدؿالحؽيسكدهإسبلميمجتمعكا 
كمحتكاىاأىدافياتستمدككنياكبيرةمكانةاإلسبلميةالتربيةكتحتؿالخير،كحبالفاضمة،
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اإلنسافتطكريقتضياإلسبلـألفاإلسبلـ،مفكأصكلياببنائيايتعمؽماككؿكأساليبيا
كمناىجاإلسبلمية،كالقيـالمبادئضكءفيالخبلفةكتحقيؽاألمانةلحمؿيصمححتىكتيذيبو
يتضمنوماسكاءالعصريةالتطكراتمتابعةعمىكتحرصكمتجددةمتطكرةاإلسبلميةالتربية
ىناؾفميسالمحتكل،ىذاتنظيـطرؽأكليمو،اكتعاإلسبلـكركحتتفؽمستجداتمفمحتكاىا

المنياجخبراتتنظيـأنماطمفنمطأمتطبيؽمفاإلسبلميالتربكمالفكرمفيمنعما
.(5ـ،ص2011)حماد،األنماطمفغيرهعمىأفضميتوالعمميةالتجربةأثبتتإذاكمحتكياتو،

كلشمكؿالتربيةاإلسبلميةكتعددجكانبياكثرالميتميفبياكالباحثيففيشئكنيا)الخميفة
اإلسػبلميةلفيػـتعػػاليـ(.كالتفسػيرىػكجانػبميػـمػفكتػبالتربيػة205ـ،ص2005كالياشػـ،
القرآف.

السػػيكطيإلػػىأفالتفسػػيرعمػػـيخػػتصفػػيتفسػػيرالمصػػطمحاتالػػكاردةفػػيحيػػثأشػػار
اآليػػاتالقرآنيػػػةكنػػػزكؿاآليػػػاتكشػػئكنيا،كأقاصيصػػػيا،كاألسػػػبابالنازلػػػةفييػػا،ثػػػـترتيػػػبمكبيػػػا

اكمقيػػػػدىا،كمػػػػدنييا،كمحكميػػػػا،كمتشػػػػابييا،كناسػػػػخياكمنسػػػػكخيا،كخاصػػػػياكعاميػػػػا،كمطمقيػػػػ
كمجمميػػػػػاكمفسػػػػػرىا،كحبلليػػػػػاكحراميػػػػػا،ككعػػػػػدىاككعيػػػػػدىا،كأمرىػػػػػاكنيييػػػػػا،كعبرىػػػػػاكأمثاليػػػػػا

القرآف (.4/450ـ،ص2004)السيكطي،اإلتقاففيعمـك

كرألأبػػػكحيػػػافبػػػأفالتفسػػػيرعمػػػـيبحػػػثفيػػػوعػػػفكيفيػػػةالنطػػػؽبألفػػػاظالقػػػرآفالكػػػريـ،
يبيػة،كمعانييػاالتػيتحمػؿعمييػاحالػةالتركيػبكتتمػاتلػذلؾكمدلكالتياكأحكاميػااإلفراديػةكالترك

(.9ـ،ص2009)المنيراكم،

أمأفعمػػػـالتفسػػػيرىػػػكمبحػػػثىػػػاـكمفيػػػدككنػػػويػػػرتبطبمػػػدلكؿآيػػػاتالقػػػرآفكأسػػػباب
النزكؿ،كالقصصالقرآني،كيمتدإلىتفسيراألحكاـكبيافالحبلؿمفالحراـ.

فالمحتكليجػبأفيػرتبطباألىػداؼالمخصصػةلػو،كمفخبلؿماسبؽترلالباحثةبأ
كمػاأفاألىػداؼالتعميميػةيجػبأفتصػػاغبشػكؿسػميـيتفػؽمػػعالػنظـالتربكيػةالسػائدة،كطالمػػا
أفالتربيػػػػةاإلسػػػػبلميةمػػػػفأىػػػػـالمباحػػػػثالدراسػػػػيةفػػػػيالمجتمعػػػػاتالمسػػػػممة،فيجػػػػبأفتتفػػػػؽ

الدراسػػػػػةالحاليػػػػةتحميػػػػػؿمحتػػػػػكلمكضػػػػكعاتيامػػػػػعاألىػػػػػداؼالتػػػػيخصصػػػػػتليػػػػػا.لػػػػذاتحػػػػػاكؿ
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محتػكلمكضكعاتالتفسيرفيضكءاألىداؼالتيخصصتليا،كالكشؼعفاكتسابالطمبةل
فيضكءاألىداؼالتعميميةالمخصصةليا.تفسيرالقرآفالكريـ

 .ثانيًا: مشكمة الدراسة وأسئمتيا

بة،كمحتكلكتبالتربيةتعدالتربيةاإلسبلميةأكثرشمكالنفيتنميةمياراتكقدراتالطم
اإلسبلميةيحظىباىتماـالتربكييفكمخططيالمناىجالدراسية،خاصةفيالمجتمعاتالمسممة.

تطكيرإلىتقكدعبلجيةتشخيصيةعمميةأنيافيالدراسيةالكتبتحميؿأىميةكتكمف
ممثمةالمناىجُتخضعالعالـدكؿكؿأفنجدكليذاالدراسية،الكتبمستكلكتحسيفالمناىج،
ألفكتطكيرىا؛تحسينياإلىذلؾكراءمفكتيدؼالمستمر،التحميؿلعممياتالدراسيةبالكتب
)الشبكؿمتخمؼمنياجأنوعمىحيفبعدإليوينظرسكؼُيعّدؿكالُيطّكرالالذمالمنياج

.(296ـ،ص2014كالخكالدة،

تنظيميشكؿكفؽالمنياجيالمحتكلتخطيط(عمىأف5ـ،ص2011كأكدحماد)
طار تنظيـكيعداستمراريتو،عمىكيعمؿكتحسينو،التعميـجكدةفيفعاؿبشكؿيساىـعمميكا 

كالسيككلكجيالمنطقيالبعديفخبلليامفتتحقؽعمميةمعيفنسؽكفؽالمنياجيالمحتكل
تنظيـأشكاؿعفجكدةتقؿالمعاييركفؽالمنياجيالمحتكلتنظيـنماذجكتتعددلممنياج،
االستمراريةتشمؿكالتيالتعميميةكالعمميةالمنياجتجكيدفيالمعاييرىذهتساىـحيثالمحتكل،
.لمخبراتكالتكامؿكالتتابع

إ الدراسية المناىج إعداد أنظمة أىـ كمكضكعاتو،كلعؿ أىدافو بيف التطابؽ حداث
 األنشطة كطرح المحتكل، عرضىذا في التكازف بيدؼكتحقيؽ المناسبة التقكيمية كاألسئمة

تحقيؽأىدافو.

مخططك يخصص حيث التفسير، مكضكعات اإلسبلمية التربية مباحث أىـ كمف
المناىججزءمفكتبالتربيةاإلسبلميةلمكضكعاتالتفسيركجرتالعادةأفيتـتناكؿبعضان

ارتباط كألىمية كالتفسير، كالشرح بالبياف كسكره القرآف آيات اإلسبلميةمف التربية محتكل
تقكيـ الحالية تتناكؿالباحثةمفخبلؿالدراسة ليا كمكضكعاتالتفسيرباألىداؼالمخصصة
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محتكلمكضكعاتالتفسيرفيضكءاألىداؼالتيخصصتليا،لذاتنحصرمشكمةالدراسة
الحاليةفياألسئمةالتالية:

المناى -1 كاضعك خصصيا التي األىداؼالتعميمية ما لمحتكل الدراسية القرآفج تفسير
 فيالمرحمةالثانكيةفيمحافظاتقطاعغزة؟الكريـ

مفأجؿتلؤلىداؼالتعميميةالتيخصصتفسيرالقرآفالكريـمامدلتضمفمحتكل -2
 تحقيقيالممرحمةالثانكيةفيمحافظاتقطاعغزة؟

درجةتكازفاألىداؼالتعميميةفيمحتكل -3 الثانكيةفييـتفسيرالقرآفالكرما لممرحمة
 محافظاتغزة؟

ل -4 الثانكية المرحمة مدلاكتسابطمبة لما المخصصة تفسيرمحتكلؤلىداؼالتعميمية
؟كالتفاعؿبينيماكالفرعالجنسمفيمحافظاتقطاعغزةفيضكءمتغيرالقرآفالكريـ

 .ثالثًا: أىداف الدراسة

مفكاضعيتفسيرالقرآفالكريـالتعرؼإلىاألىداؼالتعميميةالتيخصصتلمحتكل -1
 مناىجالتربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكيةبمحافظاتقطاعغزة.

2-  محتكل تضمف مدل الكريـالكشؼعف القرآف المخصصةتفسير لؤلىداؼالتعميمية
 لممرحمةالثانكيةفيمحافظاتقطاعغزة.

فيمحتكلالكشؼعفدرجة -3 مفتفسيرالقرآفالكريـتكازفتناكؿاألىداؼالتعميمية
لمصؼالحادمعشرتفسيرالقرآفالكريـخبلؿالتأكدمفتطابؽالتكراراتبيفمحتكل

 كالصؼالثانيعشرمفجية،كبيفكؿىدؼمفجيةأخرل.
قرآفالكريـتفسيراللمحتكللؤلىداؼالتعميميةالمخصصةالتعرؼإلىاكتسابالطمبة -4

متغير ضكء في غزة قطاع محافظات في الثانكية كالتفاعؿالجنسملممرحمة كالفرع
.بينيما
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 رابعًا: فرضيات الدراسة.

(فياكتسابα ≤ 0.05التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)الفرضية األولى: 
تفسيرالقرآفالكريـفيكتابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكل

 التربيةاإلسبلميةالجزءاألكؿتعزللمتغيرمالجنسكالفرعكالتفاعؿبينيما.

(فياكتسابα ≤ 0.05التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة): الثانيةالفرضية 
كريـفيكتابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكلتفسيرالقرآفال

التربيةاإلسبلميةالجزءالثانيتعزللمتغيرمالجنسكالفرعكالتفاعؿبينيما.

(فياكتسابα ≤ 0.05التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة): الثالثةالفرضية 
طمبةالصؼالثانيعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكلتفسيرالقرآفالكريـفيكتاب

تربيةاإلسبلميةتعزللمتغيرمالجنسكالفرعكالتفاعؿبينيما.ال

 .: أىمية الدراسةخامساً 

محاكلةلتحميؿمكضكعات -1 التييتضمنياتفسيرالقرآفالكريـتعدالدراسةىامةككنيا
ف الثانكية لممرحمة اإلسبلمية حيثإمنيجالتربية ليا، فيضكءاألىداؼالمخصصة

 عمىنقاطالقكةكالضعؼ.التحميؿيمقيالضكء
قديستفيدمفنتائجالدراسةالحاليةمخططكالمناىجالتربكية؛مفخبلؿتبصيرىـلقدرة -2

مكضكعاتالتفسيرعمىتحقيؽاألىداؼالتيخصصتألجمياكذلؾمفخبلؿنتائج
 تحميؿالمحتكل.

الثانكية،حيثأفقديستفيدمفنتائجالدراسةالحاليةمعممكالتربيةاإلسبلميةلممرحمة -3
الذممحتكلتفسيرالقرآفالكريـالدراسةتبصرىـحكؿاألىداؼالتعميميةالمخصصةل

 تتضمنوكتبالتربيةاإلسبلمية.
تف -4 المشرفيقد الحالية نتائجالدراسة أفتمفتييفالتربكيد حيثيمكفلنتائجالدراسة ف؛

تفسيرالقرآفلمخصصةلمحتكلانتباىيـحكؿمدلاكتسابالطمبةلؤلىداؼالتعميميةا
اإلسبلمية،الكريـ التربية عمىمعمـ اإلشرافية المياـ فيممارسة قدراتيـ يعزز كىذا ،

 كتدريبوليكفقادرانعمىنقؿالمحتكلكتحقيؽأىدافوالتعميمية.
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الفمسطينية -5 المكتبة الدراسة تثرم حيث كالميتميف، الباحثيف الدراسة نتائج تفيد
 يتناكلياكثيرمفالباحثيف.بمكضكعاتلـ

 .: حدود الدراسةسادساً 

لممرحمةتفسيرالقرآفالكريـمحتكلتحميؿ الدراسةعمى:"اقتصرتالحدود الموضوعية:  -1
 كمدلاكتسابالطمبةليا".التعميميةاألىداؼضكءفيالثانكية

 الدراسةعمىمحافظاتقطاعغزة.أجريتالحدود المكانية: -2
 (.ـ2016/2017العاـالدراسي)خبلؿالدراسةأجريتالحدود الزمنية:  -3
أجريتالحدود البشرية:  -4 عمى الدراسة الثانكية المرحمة عشر،طمبة )الصؼالحادم

 .فيمحافظةخافيكنسكالصؼالثانيعشر(

 .: مصطمحات الدراسةسابعاً 

 المحتوى:

 كاألفكار، كالمفاىيـ كالمبادئ المعمكمات كرسكماتمجمكعة صكر مف يصاحبيا كما
كأشكاؿكأسئمةكتطبيقاتتكجدفيسياؽيتضمفمعمكماتينبغيعمىالطبلبتعمميا)جكاد،

(.2ـ،ص2013

الدراسيةكتُ المناىج كاضعي يخططيا الخبراتالتي جميع بأنو المحتكل عرؼالباحثة
كأانفعاليوكأمعرفيوالخبراتىذهكانتسكاءلمحتكلتفسيرالقرآفالكريـفيالمرحمةالثانكية

لمطمبة؛عمىأفيتضمفالمحتكلالجكانبالمعرفيةالمتكامؿالشامؿالنمكتحقيؽبيدؼحركية
)المبلحظة، الميارية كالجكانب كالنظريات(، كالقكانيف، العممية، كالحقائؽ كالمبادئ، )المفاىيـ،

كالتفكير كاالستنتاج، كاالتصاؿ، كالقياس، الكجدانيةكالتصنيؼ، كالجكانب القرارات(، كاتخاذ ،
)القيـ،كالمعتقدات،كالميكؿ،كاالتجاىات(.

 تحميل المحتوى:

تحميػػؿالمحتػػكلبأنػػو تحمػػيبلنمحػػددمحتػػكلتحميػػؿإلػػىييػػدؼالػػذماألسػػمكبىػػكُعػػَرؼت
أكىػكأسػمكبمػفأسػاليبالبحػثالعممػي،(297ـ،ص2014)الشػبكؿكالخكالػدة،ككيفيػانكميان
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الػػػػذمييػػػػدؼإلػػػػىالكصػػػػؼالمكضػػػػكعيكالمػػػػنظـكالكمػػػػيلممضػػػػمكفالظػػػػاىرلمػػػػادةمػػػػفمػػػػكاد
االتصػػاؿ،كييػػدؼتحميػػؿالمحتػػكلإلػػىالتصػػنيؼالكمػػيلمضػػمكفمعػػيف،كذلػػؾفػػيضػػكءنظػػاـ

ـ،2014لمفئاتصمـليعطيبياناتمناسبةلفػركضمحػددةخاصػةبيػذاالمضػمكف)الدكسػرم،
(.70ص

كبناءعمىذلؾفإفالباحثةُتعرؼتحميؿالمحتكلإجرائيانبأنػوأسػمكبييػدؼإلػىتحميػؿ
لممرحمةالثانكيةكميانككيفيانفيضكءاألىداؼالتعميميةالمخصصة.محتكلتفسيرالقرآفالكريـ

 التفسير:

  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ قاؿاهللسبحانوكتعالى:
كىناأحسفتفسيرانبمعنىأفضؿبيانانكتفصيبلن..[33الفرقاف:]

(فيكتابوالبرىاففيعمكـالقرآفالتفسيرعمىأنو:عمـيفيـ1990كعرؼالزركشي)
كبيافمعانيو،كاستخراجأحاكموكحكمو)الفتيحة،--بوكتاباهللالمنزؿعمىنبيومحمد

(.11ـ،ص2015

ضكعاتالتيتيتـبتفسيرالقرآفالكريـ،كبيافمعانيوكتعرؼالباحثةالتفسيربأنوالمك
كأحكاموفيكتبالتربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكيةفيمحافظاتقطاعغزة.

 المرحمة الثانوية:

ىيتمؾالمرحمةالتعميميةالتيتضـالصؼالحادمعشركالثانيعشرالثانكمبفرعيو
(سنة)كزارةالتربية18إلى16الطالبالنظاميمابيف)العمميكالعمكـاإلنسانية،كيككففييا

ـ(.2008كالتعميـالعالي،

 األىداف التعميمية:

ىيعبارةعفنكاتجتعميميةمخططة،تسعىاإلدارةالتعميميةإلىإكسابيالممػتعمـبشػكؿ
ثكظيفػػي،يتناسػػبمػػعقدراتػػو،كيمبػػيحاجاتػػو،كتعمػػؿمػػفخػػبلؿاألىػػداؼالتربكيػػةعمػػىإحػػدا

تغييراتإيجابيةفيسمكؾالمتعمميفكنتيجةلعمميةالتعمـ،فاليدؼالتربكمىكالمحصمةالنيائيػة
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لمعمميػػةالتربكيػػة،كىػػكالغايػػةالتػػيننشػػدىامػػفالتعمػػيـ،كبيػػذايعتبػػرالغػػرضاألسػػمىفػػيالنظػػاـ
(.12ـ،ص2002التربكم)تماركبفبريكة،

ئيػػػانبأنيػػػانػػػكاتجتعميميػػػةمخططػػػةتسػػػعىاإلدارةكتعػػػرؼالباحثػػػةاألىػػػداؼالتعميميػػػةإجرا
التعميميةإلىإكسابيالمطمبةمفخبلؿمكضكعاتالتفسيرالتيتتضمنياكتبالتربيػةاإلسػبلمية

لطمبةالمرحمةالثانكيةبمحافظاتقطاعغزة.



 

 

 

 

 الفصـــل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
 

  



13 

 

 اإلطــار النظـــري لمدراسة: الفصل الثاني
 بتحميؿ الدراسة الكريـتيتـ القرآف لممرحمةمحتكلتفسير األىداؼالتعميمية فيضكء

،كينقسـإلىأربعةمحاكررئيسة؛كىيالثانكية،كالفصؿالثانييعرضأدبياتالدراسةالنظرية
.محتكلتفسيرالقرآفالكريـؿالمحتكل،كالتربيةاإلسبلمية،كاألىداؼالتعميمية،كتحمي

 .: األىداف التعميميةالمحور األول

األىػػػداؼالتعميميػػػة،ك مصػػػادراشػػػتقاؽاألىػػػداؼالتعميميػػػة،تنػػػاكؿالمحػػػكراألكؿمفيػػػـك
كمعاييراألىداؼالتعميميةالرئيسةكالفرعية.

 أواًل: مفيوم األىداف التعميمية.

التعميمياألساسالذمتبنىعميوالمناىج،كمفأىـعكامؿنجاحالمعمػـفػييعداليدؼ
أداءميمتو،كاليدؼالتعميمييككفمكجياننحكتنميةشخصيةالطمبة،كتعزيزميكليـكقدراتيـ.

نػكاتجتعميميػةمخططػة،تسػعىاإلدارةالتعميميػةإلػىكُتعرؼاألىداؼالتعميميةعمىأنيا
شػػكؿكظيفػػي،يتناسػػبمػػعقدراتػػو،كيمبػػيحاجاتػػو،كتعمػػؿمػػفخػػبلؿاألىػػداؼإكسػػابيالممػػتعمـب

ـ،فاليػدؼالتربػكميالتربكيةعمىإحداثتغييراتإيجابيةفيسمكؾالمتعمميفكنتيجةلعمميةالتعم
ىكالمحصمةالنيائيةلمعمميةالتربكية،كىكالغايةالتػيننشػدىامػفالتعمػيـ،كبيػذايعتبػرالغػرض

(.12ـ،ص2002النظاـالتربكم)تماركبفبريكة،األسمىفي

كعمػػىاعتبػػارأفاليػػدؼىػػككصػػؼمتكقػػعلسػػمكؾفبلبػػدأفتكػػكفلػػومصػػادراشػػتقاؽ،
كتختمػػؼمصػػػادراالشػػتقاؽبػػػاختبلؼمسػػتكياتاألىػػػداؼ،فاألىػػداؼالتربكيػػػةالعامػػةتشػػػتؽمػػػف
السياسػػةالتربكيػػة،كالسياسػػةالتربكيػػةأساسػػانتشػػتؽمػػففمسػػفةالتربيػػة،كتصػػنؼاألىػػداؼالتربكيػػة

يـإلػػػىثبلثػػػةمجػػػاالت:أىػػػداؼمعرفيػػػةإدراكيػػػة،كتتعمػػػؽبالعمميػػػاتالعقميػػػةحسػػػبنتاجػػػاتالتعمػػػ
كالمفػػػاىيـ،كأىػػػداؼانفعاليػػػةكجدانيػػػة،كتتعمػػػؽباالتجاىػػػاتكالقػػػيـ،كأىػػػداؼنفسػػػحركية،مياريػػػة،

-107ـ،ص2005،كدبيمػػػػةكنزييػػػػةكتتعمػػػػؽبالميػػػػاراتالتػػػػييكتسػػػػبياالمػػػػتعمـ)عبػػػػدالعػػػػالي
108.)
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أفاألىػػداؼالتعميميػػةاألسػػاسالػػذمتبنػػىعمييػػامكضػػكعاتكمحتكيػػاتكتعتقػػدالباحثػػة
الدركسفيالتربيةاإلسبلمية؛كترتبطىذهاألىداؼبالكاقعالمحػيطبالطمبػة،كمػاأنيػاتنقسػـإلػى

أىداؼعامة،كأىداؼخاصةبيدؼمساعدةكافةأطراؼالعمميةالتعميميةعمىأداءمياميـ.

 التعميمية. األىداف اشتقاق مصادرثانيًا: 

ىنػاؾبػأففيمجاؿالمناىجكطرؽتدريسالتربيةاإلسبلميةيرلالتربكيكفكالمختصكف
مػػفتشػػتؽالمػػنيجأىػػداؼإفحيػػثمػػفتظيػػرالعبلقػػةكىػػذهكأسسػػوالمػػنيجأىػػداؼبػػيفعبلقػػة
كىػػذهأخػػرلجيػػةمػػفكأسسػػوجيػػةمػػفالمػػنيجعناصػػربػػيفالتكامػػؿإلػػىبػػدكرهيػػؤدلممػػاأسسػػو

-152ـ،صص2001)المكػػػاكم،التػػػاليالنحػػػكعمػػػىاألىػػػداؼمنيػػػاتشػػػتؽالتػػػيالمصػػػادر
153:)

كمػاكاتجاىػات،قػيـمػفيسػكدهكمػاالثقػافيكتراثػوكأىدافوكحاجاتوالتربكيةكفمسفتوالمجتمع -1
؛ىذامعاألخذجماليةعناصرمفبيئتوكفيفيوكما،كأدبكفكركففحضارةمفعميوىك

 االعتباراالتجاىاتالمعاصرةلمتربية،حيثتتطكرأساليبالتربيةكأىدافيا.بعيف
كقػػػدراتيــنضػػػجيكمسػػػتكلكمشػػػكبلتيـكدكافعيػػػـكميػػػكليـكحاجػػػاتيـالمتعممػػػيفخصػػػائص -2

 .كتعميميـتفكيرىـكطرؽالعقمية
،العممػػػػػيالتطػػػػػكرنتيجػػػػػةمشػػػػػكبلتمػػػػػفالمجتمػػػػػعيكاجػػػػػوكمػػػػػاكمتطمباتيػػػػػاالمعرفػػػػػةأشػػػػػكاؿ -3

 ي.كالتكنكلكج
 .الدراسيةالمكادفيالمتخصصيفنظركجيات -4
 ،فمكؿمادةأىداؼمختمفةعفغيرىافيالصياغة،كالتنفيذ.كأىدافيا،الدراسيةالمكادطبيعة -5

التربكيػةكترلالباحثةبػأفاشػتقاؽاألىػداؼمػفأكثػرخطػكاتتصػميـكتخطػيطالمنػاىج
الطمبػة،كمػاأفعمػىالتػأثيرفػي،ككفىذهاألىداؼتنعكسعمىطبيعةالمحتكل،كقدرتوأىمية

ىػػذهاألىػػداؼليػػامعػػاييرمحػػددةأىميػػايتعمػػؽبالبيئػػةالمحميػػةكفمسػػفةالتربيػػةكاالتجاىػػاتالتػػي
تظيرمفحيفآلخر،كػذلؾتػرتبطبخصػائصالطمبػةكقػدراتيـ،كدكافعيػـكميػكليـ،كأشػكاؿنقػؿ

ةلتحقيؽاألىداؼ،كطبيعةالمكادالدراسيةالمرتبطة،فيناؾأىدافانعامةلكؿمادةدراسػية،المعرف
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كىناؾأىداؼفرعية،كعمىالمخططأفيراعيتسمسؿىذهاألىداؼكترابطيا.كترلالباحثةبأف
ىذهاألىداؼيجبأفترتبطبنظرياتالتعمـ،كتخضعلقناعاتالمخططبيذهالنظريات.

 .(الخاصة األىداف) التعميمية األىداف اختيار معايير ثالثًا:

كمنيػػػاالتعميميػػػةاألىػػػداؼاختيػػػارعنػػػدمراعاتيػػػاينبغػػػيالتػػػيالمعػػػاييرمػػػفعػػػددىنػػػاؾ
(.154ـ،صص2001)المكاكم،

 .سميمةاجتماعيةأكتربكيةفمسفةإلىالتعميميةاألىداؼتستندأف -1
 .التحقيؽممكنةكاقعيةتككفأف -2
 .سميمةنفسيةأسسعمىتقكـأف -3
 .قياسيايمكفسمككيةاألىداؼتككفأف -4
 .التعمـلجكانبشاممةاألىداؼتككفأف -5

كىذهاألىػداؼتصػمحلكافػةالمنػاىجالدراسػية،بمػافييػاالتربيػةاإلسػبلمية،كتػرلالباحثػة
اإلسػبلميةكأفبأفأىػداؼالتربيػةاإلسػبلميةلممرحمػةالثانكيػةيجػبأفتػرتبطبفمسػفةالمجتمعػات

تكػػكفكفػػؽنظػػاـمتكامػػؿمػػعالقػػرآفالكػػريـكالسػػنةالنبكيػػة،كتحقيقيػػايجػػبأفيقػػاسمػػفخػػبلؿ
.االتجاهنحكالتديف،كاتباعتعاليـديننااإلسبلميالحنيؼ

 -خبلصة:

ىػػداؼالتعميميػػةمػػففمسػػفةالمجتمػػع،كطبيعػػةالمجتمعػػاتالمسػػممةتػػربطأىػػداؼاألتنبػػع
اإلسبلـ،كتعتقدالباحثةبأفصياغةاألىػداؼالتعميميػةبحاجػةإلػىعنايػةخاصػة،التربيةبتعاليـ

ككنويحددمصادرالمحتكل،كطريقةعرضو،كماأفاألىداؼالتعميميةيجبأفتكػكفكاضػحة
جكانبالجانبالمعرفي،كالجانبالكجػداني،كالجانػبالسػمككي،السػيماةالصياغةكتتضمفثبلث

ةالمعاصرةتيتـبثبلثةجكانبأساسػيةلمنمػكمنيػايتعمػؽبمعارفػو،كمنيػايتعمػؽكأفأىداؼالتربي
بكجدانو،كتسعىلمتأثيرفيسمككو.

كخبلصةماتـعرضوفيالمحكراألكؿأفاألىداؼالتعميميةتسيـفيتػكفيرقػدرمػف
اؼالتعميمػػةالفيػػـيسػػمحلمقػػائميفعمػػىعمميػػاتالتربيػػةكضػػعالمحتػػكلالمناسػػب،كمػػاتعػػداألىػػد
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قاعػػدةأساسػػيةلبنػػاءكتكظيػػؼاالسػػتراتيجياتالتعميميػػةداخػػؿالغرفػػةالصػػفية،كػػذلؾفػػإفعمميػػات
.التقكيـيفترضأفترتكزعمىىذهاألىداؼمفحيثمستكلتحقيقيا
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 .: تحميل المحتوىالمحور الثاني

ي،كمفيػكـتحميػؿتناكؿالمحكرالثانيمفيكـالمحتػكل،كمعػاييراختيػارالمحتػكلالدراسػ
أىميةتحميؿالمحتكل،كخطكاتعمميةتحميؿالمحتكل.المحتكل،ك

 ى.مفيوم المحتو أواًل: 

ُيعبػػػػرالمحتػػػػكلعػػػػفمجمكعػػػػةالتعريفػػػػات،كالمفػػػػاىيـ،كالعبلقػػػػات،كالحقػػػػائؽ،كالقػػػػكانيف،
الدراسػػػيةكالنظريػػػات،كالميػػػارات،كالقػػػيـ،كاالتجاىػػػات،التػػػيتشػػػكؿمػػػادةالػػػتعمـفػػػيأحػػػدالكتػػػب

المقررةعمىالطمبةبأممرحمةمفالمراحؿالدراسية،يتـاختيارىػاكتنظيميػا،كفػؽمعػاييرعمميػة
(.93ـ،ص2004محددةبيدؼتحقيؽأىداؼالمنياج)يكنسكآخركف،

كُتعتػػػػػَرؼالباحثػػػػػةالمحتػػػػػكلبأنػػػػػوالتعريفػػػػػاتكالمفػػػػػاىيـكالعبلقػػػػػاتكالحقػػػػػائؽكالنظريػػػػػات
التجاىاتالتيتشػكؿمكضػكعاتالتفسػيرفػيكتػبالتربيػةاإلسػبلميةلممرحمػةكالمياراتكالقيـكا

الثانكيةبمحافظاتقطاعغزة.

 عايير اختيار المحتوى الدراسي.مثانيًا: 

عرؼكتشؿمعاييرالمحتكلعمػىأنيػاتحديػدالمسػتكلالمبلئػـكالمرغػكبفيػومػفإتقػاف
مػىالطػبلببيافمعػيفلمػاينبغػيعلمعايير(.كاWeichel, 2003, p. 27كالميارات)المحتكل

مكانيةالقياـ (.3ـ،ص2002بوفيمادةدراسيةمعينة)كركس،معرفتوكا 

كتحتاجالمعاييرإلػىمؤشػراتتصػؼاألداءأكالسػمكؾالمتكقػعأفيؤديػوالطالػبلمكفػاء
(.934ـ،ص2005بمتطمباتتحقيؽالمعيار)عمي،

المعػػاييرالكاجػػبعمػػىالمنػػاىجالدراسػػيةكمحتكياتيػػا(أف8ـ،ص2003كيػػرلكنعػػاف)
أخػػػذىابعػػػيفاالعتبػػػارمػػػاىػػػيإالبيانػػػاتيمكػػػفقياسػػػياإيجابيػػػان،كتعتمػػػدعمػػػىمقياسػػػانلمجػػػكدة

كاإلنجاز.
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(أفالمعػػاييريجػػبصػػياغتياكفػػؽعبػػاراتيمكػػفمػػف115ـ،ص2004كأكردزيتػػكف)
فإتقػػافالمحتػػكلكالميػػاراتكاألداءاتكفػػرصخبلليػػاتحديػػدالمسػػتكلالمبلئػػـكالمرغػػكبفيػػومػػ

التعمـكمعاييرإعدادالمعمـ.

قامتالباحثةبمراجعةعديدمفاألدبياتالتربكيػةالسػابقة،فكجػدتأفالختيػارالمحتػكل
53ـ،صص2009الدراسػيمعػاييرمحػددةيجػبأخػذىابعػيفاالعتبػار،ذكػرأىميػاباىمػػاـ)

:(15-14ـ،صص2015؛ك)الفرا،(54–

أفيككفالمحتكلمرتبطانباألىداؼ:يعتبرارتباطالمحتكلباألىداؼالمخطػطليػا،مػفأىػـ -1
معػػاييراختيػػارالمحتػػكل،ألفالعمميػػةالتعميميػػةتحػػاكؿالكصػػكؿإلػػىأىػػداؼمحػػددة،كعميػػو

 يجببناءكتصميـىذاالمحتكلعمىأساسأفيحمؿرسالةىذهاألىداؼ.
دقان،كلػػودالالتػػو:يعتبػػرالمحتػػكلصػػادقانكلػػوداللتػػوإذاكػػافيحتػػكمأفيكػػكفالمحتػػكلصػػا -2

 معارؼحديثة،صحيحةمفالنكاحيالعممية،كأفيكفقادرانعمىإكسابمايحتكيولمطمبة.
المختػارةالمعػارؼتكػكفأفيجػب:التمميػذفيػويعػيشالػذمالثقػافيبالكاقعالمحتكليرتبطأف -3

تػنجـالتػيكالمشػكبلتحكلػوتحػدثالتػيالظػكاىرفيـعمىساعدهكتالتمميذكاقعمعتتمشى
 .مكاجيتياككيفيةالظكاىرىذهعف

يغطييػػاالتػػيالمجػػاالتيعنػػيالشػػمكؿ:المحتػػكلكعمػػؽالشػػمكؿبػػيفتػػكازفىنػػاؾيكػػكفأف -4
العمؽأماكنظاميا،المادةعفكاضحةفكرةإلعطاءتكفيبحيثبالدراسةكيتناكلياالمحتكل
تطبيقاتيػػػاككػػػذلؾاألساسػػػيةكاألفكػػػاركالمفػػػاىيـالمبػػػادئمثػػػؿالمػػػادةأساسػػػياتتنػػػاكؿفيعنػػػي
 .المبادئمفبغيرىايربطياكأفكامبلفيمانلفيميايمـزالذمالتفصيؿمفبشيء

الػػػػتعمـ،عمميػػػػةشػػػػركطأىػػػػـالدافعيػػػػةتعتبػػػػر:كحاجػػػػاتيـالتبلميػػػػذميػػػػكؿالمحتػػػػكليراعػػػػيأف -5
دراسػةعمػىلئلقبػاؿلدييـالدافعيكجدالمحتكلخبلؿمفكحاجاتيـالتبلميذبميكؿكاالىتماـ
أحػدىػيكحاجػاتيـالتبلميػذميػكؿمراعػاةعمميػةتعتبػركلػذاتعمميػـ،عمميةكييسرالمحتكل،
التبلميػػػػذلمسػػػتكلمبلئمػػػانيكػػػكفبحيػػػثالمحتػػػكل،اختيػػػارأساسػػػياعمػػػىيػػػتـالتػػػيالمعػػػايير
 .بيايمركفالتيالنمكلمرحمةكالجسميةالعقميةكالقدرات

كتػػػرلالباحثػػػةبػػػأفىػػػذهالمعػػػاييرتتعمػػػؽبمحتػػػكلمعظػػػـمكضػػػكعاتالتربيػػػةاإلسػػػبلمية،
،محتػكلتفسػيرالقػرآفالكػريـيجبأفيتبعمعػاييرخاصػةبمحتكلتفسيرالقرآفالكريـكترلأف
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لمتطكراتالمعاصرة،كدفعالشبياتعفاآلياتالقرآنيػةمحتكلتفسيرالقرآفالكريـأىميامكاكبة
محتػػكلتفسػػيرالقػػرآفالكػػريـالتػػيتظيػػرمػػفحػػيفآلخػػرمػػفقبػػؿالمستشػػرقيفكالغػػرب.كمػػاأف

 التفسػػػيرمػػػفالعمػػػـك يجػػػبأفيراعػػػيقػػػدراتالطمبػػػةكميػػػاراتالتفكيػػػرلػػػدييـ،خاصػػػةكأفعمػػػـك
التبيػػافمحتػػكلتفسػػيرالقػػرآفالكػػريـجػػبأفيراعػػيالمرتبطػػةبالمغػػةالعربيػػة،كمفرداتيػػا،كػػذلؾي

كالتفصيؿلكافةاآلياتالكاردة.

كترلالباحثةبأفمكضػكعاتالتفسػيركأفرعػويجػبأفتأخػذبعػيفاالعتبػارعنػدعػرض
مكضػػكعاتالتفسػػير،فيجػػبعمػػىمخططػػيالمنػػاىجالدراسػػيةشػػرحمكضػػكعاتالمكػػيكالمػػدني

،ثػػـعػػرضأمثمػػةمػػفاآليػػاتالقرآنيػػة،ككػػذلؾبالنسػػبةلمناسػػ ككيفيػػةالحكػػـعمػػىالمكػػيكالمػػدني
كالمنسكخ،كالمطمؽكالمقيد،كعبراألمثاؿ،كالقصصالقرآنػي،كالحػبلؿكالحػراـ،كأسػبابالنػزكؿ،

مػػػفالنػػػكاحيالمعرفيػػػةكالكجدانيػػػةمحتػػػكلتفسػػػيرالقػػػرآفالكػػػريـليتسػػػنىلمطالػػػباكتسػػػابأىػػػداؼ
.محتكلتفسيرالقرآفالكريـاكتسابالمياراتالتيتتضمنياأىداؼكالسمككية،كليكفقادرانعمى

 ثالثًا: مفيوم تحميل المحتوى.

عػػرؼىكلسػػتيتحميػػؿالمحتػػكلعمػػىأنػػوأسػػمكببحثػػييرمػػيلمخػػركجباسػػتدالالتعػػف
(.70ـ،ص2004طريؽتشخيصصفاتمحددةلمرسائؿتشخيصانمكضكعيانمنظمان)طعيمة،

ييػػػػدؼإلػػػػىالكصػػػػؼالمكضػػػػكعي،كالكمػػػػيالمػػػػنظـلممضػػػػمكفأسػػػػمكبعممػػػػيلمبحػػػػث،
(.4ـ،ص2004الظاىر)حماد،

أسػػمكبلمكصػػػؼالمكضػػػكعيلممػػػادةالمفظيػػػةبحيػػػثيقتصػػػردكرالباحػػػثعمػػػىتصػػػنيؼ
المػادةالمفظيػػةكفػؽفئػػاتمحػػددةبغيػةتحديػػدخصػػائصكػؿفئػػةمنيػػا،كاسػتخراجالسػػماتالعامػػة

(.12ـ،ص2009التيتتصؼبيا)بشير،

كتحميػػػؿالمحتػػػكلعبػػػارةعػػػفطريقػػػةلدراسػػػةمػػػادةاتصػػػاؿلفظيػػػةأكسػػػمعيةأكمرئيػػػةأك
إشػػارية،كتحميميػػابأسػػمكبمػػنظـمكضػػكعيككمػػي؛بغػػرضقيػػاسبعػػضالمتغيػػراتالتػػيتعكػػس

(.587ـ،ص2009المادةاالتصاليةمكضكعالدراسة)العدكم،
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أسػاليبأحػداإلسػبلميةبأنػو(تحميػؿمحتػكلكتػبالتربيػة6ـ،ص2011كعرؼحماد)
التربيػػػةلمػػػادةالصػػػريحالمضػػػمكفأكالظػػػاىرالمحتػػػكلكصػػػؼإلػػػىتسػػػعىالتػػػيالعممػػػيالبحػػػث

.ككمّيامنتظمنامكضكعّياكصفنااإلسبلمية

كيقصػػػػدبتحميػػػػؿالمحتػػػػكلإجػػػػراءيسػػػػتيدؼالكصػػػػؼالػػػػدقيؽكالمكضػػػػكعيلفئػػػػةالتحميػػػػؿ
لمضػػػمكفمعػػػيففػػػيضػػػكءنظػػػاـلمفئػػػاتصػػػمـالمسػػػتيدفة،حيػػػثيعػػػرؼبأنػػػوالتصػػػنيؼالكمػػػي

(.3ـ،ص2014ليعطيبياناتمناسبةلفركضمحددةبيذاالمضمكف)المداخمي،

تحميػػؿالمحتػػكل،لكػػفتعريػػؼىكلسػػتيىػػك كتػػرلالباحثػػةبػػأفىنػػاؾاتفػػاؽحػػكؿمفيػػـك
الكتػػابأكثػرالتعريفػاتالتػيتؤكػػدعمػىمعالجػةالسػػماتالكامنػةمػفمحتػػكلالكسػيمةاالتصػالية)

؛حيثأشارإلىأفتحميؿالمحتكلييدؼلمخػركجباسػتدالالتعػفالمدرسي،المحتكلالدراسي(
.طريؽتشخيصصفاتمحددةلمرسائؿتشخيصانمكضكعيانمنظمان

 ىمية تحميل محتوى الكتب المدرسية.أرابعًا: 

 يكد التي كالقيـ كالقدرات كالميارات المعمكمات كعاء المدرسي الكتاب مخططكيعد
لمطمبة،كالكتابالمدرسييقكـبدكرىاـفيالعمميةالتعميمية،كمف المناىجالدراسيةإلكسابيا

 :(Jack & Marry, 2016. pp. 77 - 78)أىـكظائؼالكتابالمدرسي

 المعمكمات.عالكتابالمدرسييعمؿبمثابةمستكد .1
 عميميةكتتابععرضيا.الكتابالمدرسييعمؿكدليؿيمكفاتباعولمحتكلالمادةالت .2
 الكتابالمدرسييعمؿكمصدرلمخبراتالبديمة. .3

كنظػػرانألىميػػةالكتػػابالمدرسػػيفػػإفتحميمػػوكاسػػتخبلصنقػػاطالقػػكةكالضػػعؼليػػاأىميػػة
(بأفعمميةتحميػؿمحتػكلالكتػابالمدرسػيليػاأىػداؼ81ـ،ص2004فأشارطعيمة) بالغة،

محددةكىي:

ؼفيالكتبالمدرسػيةكالمػكادالتعميميػةالتػيتسػتعمؿاآلف،استكشاؼأكجوالقكةكالضع .1
كتقػديـأسػاسلمراجعتيػػاكتعػديمياعنػدالحاجػػة،كينبغػيعمػىالدراسػػاتالتػيتجػرلعمػػى

 الكتبأفتدؿعمىأمالمكضكعاتأكثرقيمة.
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تزكيػػدالمػػؤرخيفكالمفكػػريفلمعمػػؿتعاكنيػػانمػػعالمعممػػيفكالمػػديريفكقػػادةالعمػػؿالتعميمػػي .2
 كالتربكمكذلؾلتحسيفالكتبالمدرسيةكالمكادالتيتتضمنيا.

تقػػديـالمسػػاعدةلمخططػػيالمنػػاىجفػػيإعػػدادالكتػػبالمدرسػػيةالجديػػدة؛كذلػػؾبتزكيػػدىـ .3
بمبادئتكجيييةكاإلشارةإلىماينبغيتجنبو،كماينبغيتعزيػزهكتنميتػو،أكمكضػكعات

 يجبتضمنيا.
مراجعةبرامجالدراسةككؿ،كتفيدعمميػاتتحميػؿالمحتػكلتقديـمكادمساعدةفيعممية .4

 فيلفتالنظرحكؿمكضكعاتيجبأفتتضمنيابرامجكمياتإعدادالمعمميف.
 تحديدكفايةالكتبالمدرسيةبشأفمعالجتولممكضكعات. .5
 تحديدالعبلقةبيفنكعصياغةالمحتكلكدرجةالكضكحأكالشرحلممادةالتعميمية. .6
 ارناتبيفاىتماماتكميكؿالمتعمميفكنكعالمحتكلالكتابالمدرسي.عقدالمق .7
تحديػػدالميػػاراتالعقميػػةالتػػييركػػزعمييػػاالمحتػػكل،كطػػرؽمعالجتػػوليػػا،كمػػدلتحقيػػؽ .8

 المحتكللذلؾ.

كمػػفخػػبلؿمػػاسػػبؽتػػرلالباحثػػةأفاليػػدؼالػػرئيسمػػفتحميػػؿالكتػػبالمدرسػػيةكالمػػكاد
كالمكضكعاتىكتحسيفنكعيتياكمانككيفػان،كالتركيػزعمػىأفيكػكفإيجابيػانالتعميميةكالمقررات

كيحقؽاألىداؼالمحددةلوبشكؿأسيؿكأكضحكأكثرقدرةعمىالقياس.

 خامسًا: خطوات تحميل المحتوى.

تعػػػدعمميػػػةتحميػػػؿالمحتػػػكلمػػػفأىػػػـالعكامػػػؿالتػػػيتسػػػاعدعمػػػىإعػػػادةتخطػػػيطكتنظػػػيـ
بالتػػاليتحسػػيفجػػكدةالمنيػػاجالدراسػػي،كيتبػػعتحميػػؿالمحتػػكلمجمكعػػةالمكضػػكعاتكالػػدركسك

 ,Jack & Marry؛كجػاؾكمػارم)(7ـ،ص2014مفالخطكاتالمتكاممة،ذكرىاالمداخمي)

2016. pp. 77 - 78):عمىالنحكاآلتي-

،كيساعدالمحتكلتحميؿفيخطكةأىـيعدحيث:)موضوعات التحميل( المحتويات تصنيف -1
 ضبطالتحميؿكتحقيؽأىدافو.في

كيعبػرعػػفالكحػدةالمػرادتحميميػػا،كقػدتكػػكفىػذهالكحػػدةعبػارةعػػف:التحميــل وحــدات تحميـل -2
 كممة،أكمكضكع،أكشخصية،أكمفردة،أكأمكحدةقياسيةكانتأـزمنية.
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حػثيقصدبالكممةككحدةلتحميؿالمحتكل،بأفيعمدالباحثأكالمحمؿعمىالب:فالكممة -
،حيثتشيرتكراراتياإلىدالالتمحددةعفتكراركممةمافيالمحتكل،كحصرىاكميان

 .قدتككفثقافية،أكاجتماعية،أكتربكية،أكمعرفية
كقديككفالمكضكععبارةتشيرإلىمدلكؿما،كغالبانمايككفمػدلكلياقيمػة:كالمكضكع -

أكميارة  .أكمفيـك
التحميػػؿالشخصػػيةكدراسػػةسػػماتياكخصائصػػيا،كقػػدتكػػكفقػػدتكػػكفكحػػدة:كالشخصػػية -

 .الشخصيةلفرد،أكجماعة
المعػػػػانينقػػػػؿفػػػػيالمصػػػػدريسػػػػتخدمياالتػػػػيالكحػػػػدةحيػػػػثتعبػػػػرالمفػػػػردةعػػػػف:المفػػػػردة -

 .،أمالمفردةالتيييدؼمخططالمحتكللنقمياكاألفكار
مسػػػتكلالمحتػػػػكل،قػػػػديكػػػكفالتحميػػػؿىػػػادؼلمكشػػػػؼعػػػف:الزمنيػػػةأكالقياسػػػيةالكحػػػدة -

الباحػػثبتحديػػدعػػددكحػػداتالمحتػػكل،أك كداللتػػوالرقميػػةأكالقياسػػيةأكالزمنيػػة،فيقػػـك
عػػددالكممػػات،أكعػػددالصػػفحات،كحصػػرىاكميػػانكالتعبيػػرعنيػػابمػػدلكالتخاصػػة،أك

 .مقارنتيابمعيارمحدد
كػؿمحتػكلفييػاليفػرغالباحػثيصػممياعبارةعفبطاقػةكىي:التحميل استمارة تصميم .3

كتحتػكمالمحتػكل،ذلػؾبمصػدرذلػؾبعدعبلقتوتنتييبحيثحاؿتعدادىا،فيمصدر
التحميػػػػػػػػؿ،ككحػػػػػػػػداتالمحتػػػػػػػػكل،األكليػػػػػػػػة،كفئػػػػػػػػاتالبيانػػػػػػػػات)عمػػػػػػػػىالتحميػػػػػػػػؿاسػػػػػػػػتمارة

 .،كالتكراراتالتياستخمصيا(كالمبلحظات
انتفريغػػػالتحميػػؿاسػػتماراتمػػفالمعمكمػػػاتالباحػػثفييػػاكيفػػرغالتفريـــ : جــداول تصــميم .4

 كميان.
 بيا.الخاصةباالستمارةكثيقةكؿمحتكلتفريغتفري  المحتوى: .5
أك،كصػػػػفيةكقػػػػدتكػػػػكفمعالجػػػػاتإحصػػػػائيةالبلزمــــة: االحصــــائية المعالجــــات تطبيــــق .6

 .ةيتحميم
الباحػػثبتحميػػؿحيػػثوتفســيرىا: النتــائج ســرد .7 اسػػتخبلصالنتػػائجالمحتػػكلبيػػدؼيقػػـك

،كحسػػػػفكالتعقيػػػػبكالتعميػػػػؽعمييػػػػاكالحكػػػػـعمػػػػىمبلئمػػػػةالمحتػػػػكل،كدالالتيػػػػاالكصػػػفية
كمػػايشػػيراألدبالتربػػكمإلػػىأفتحميػػؿالمحتػػكلييػػدؼلتحديػػدمػػكاطفالقػػكة،،تنظيمػػو

 .،كلوالحريةفيمناقشةىذهالنقاطكاقتراحالحمكؿكمكاطفالضعؼ،كأكجوالقصكر
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ىتمػػاـاالالمحتػكل،الحظػػتعػدـكاطمعػتالباحثػةعمػػىبعػضاألدبيػاتالمتعمقػػةبتحميػؿ
بعػػرضنقػػاطالقػػكةكالضػػعؼ،رغػػـأىميتيػػافػػيمجػػاؿتحميػػؿالمحتػػكل،كفػػيضػػكءذلػػؾتػػرلأف

عرضنقاطالقكةكعرضنقاطالضعؼفيالمحتكل.ىدؼعمميةتحميؿالمحتكل

كتتضػػمفالمحتكيػػاتعديػػدمػػفنقػػاطالقػػكة،كقػػديمحػػؽبيػػانقػػاطضػػعؼ،كعمػػىالباحػػث
لقكةبشكؿمفصؿ،كعرضنقاطالضعؼ،كمفثـمناقشةىذهالنقاطكفػؽمنيجيػةعرضنقاطا

كلقداستفادتالباحثةمفخطكاتتحميؿالمحتكلالتيذكرىا)المداخمي،عمميةكحياديةمناسبة.
(.Jack & Marry, 2016ـ(؛ك)2014

 -خبلصة:

األىػداؼالتعميميػة،كاىتمػتيعدالمحتكلالكعاءالذميستندإليوالمعمػـكالمػتعمـلتحقيػؽ
مؤسساتالتربيةبإثراءكتغييركتطكيرالمحتكلالدراسيليتناسبمػعخصػائصالطمبػةالنمائيػة،
كيػػرتبطباألىػػداؼالتعميميػػةالمخصصػػةلػػو؛كيعػػدمحتػػكلعنصػػرانمػػفعناصػػرالمنػػاىج،كتحميمػػو

تػػػكل،كػػػذلؾفػػػإفتحميػػػؿيسػػػاعدالمعمػػػـعمػػػىتنظػػػيـالمعػػػارؼكالميػػػاراتالتػػػييحتػػػكمعمييػػػاالمح
المحتكليجعؿالمعمـقادرانعمىالتخطيطالجيدلمحصةالدراسية،كعمميةتحميػؿالمحتػكلتسػاعد
المعمػػـفػػيتقػػكيـطمبتػػو،كتسػػاعدهعمػػىاختيػػارأفضػػؿأسػػاليبالتقػػكيـ،حيػػثتقػػكدهنتػػائجتحميػػؿ

يـشاممةلكافةالمحتكلالدراسي.المحتكلإلىاعدادأدكاتتقك

التربيػػػةاإلسػػػبلميةفػػػيفمسػػػطيفمػػػفأكثػػػرالكتػػػبمػػػفحيػػػثالثػػػركةالمعرفيػػػةككػػػـككتػػػب
كالمفػػػاىيـالتػػػيتتضػػػمنيا،كعمميػػػةتحميػػػؿالمعمكمػػاتاليائػػػؿالػػػذمتحتكيػػػو،كالميػػػاراتكاألنشػػطة

المحتػػػكلليػػػاخطػػػكاتمحػػػددة،كىػػػذهالخطػػػكاتمرتبطػػػةباليػػػدؼمػػػفعمميػػػاتتحميػػػؿالمحتػػػكل،
سبالخبرةالبلزمةلتدريسالمحتكلمفخبلؿتحميمػو؛كيجػبأفيتضػمفكبالتاليفإفالمعمـيكت

التحميؿابرازأكجوالقكةكالقصكرفيالمحتكلالدراسػيليتسػنىلممعمػـتقػديـمعمكمػاتلمخططػي
المناىج،كأفيعتمػدعمػىمصػادرخارجيػةفػيإثػراءالمكضػكعات؛خاصػةنكأفالتربيػةاإلسػبلمية

تؤخذجممةمتكاممة.كاسعةكمتداخمةكيجبأف
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 .: مناىج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانويةالمحور الثالث

التربية ككاقع اإلسبلمية، التربية مفيكـ الثالث المحكر خبلؿ مف الباحثة تناكلت
التربية لدرس النسبية األىمية عمى الكقكؼ بيدؼ كذلؾ الثانكية؛ المرحمة في اإلسبلمية

المرحمة.اإلسبلميةخبلؿىذه

 أواًل: مفيوم التربية اإلسبلمية.

كالعمميةكاالجتماعيةكالعقميةالنقميةكالكسائؿالطرائؽمفمجمكعةىياإلسبلميةالتربية
بقصدكالبشريةكالمجتمعلمفردكالتيذيبلمتأديبكالمربكفالعمماءيستخدمياالتيكالتجريبية
(.257ـ،ص2009)مصطفى،النفكسفيمنوكالخشيةالقمكب،فياهللتقكلىدؼتحقيؽ

عمىاإليمافباهلل33ـ،ص2010كيرلحمس) الفرد تنشئة اإلسبلمية بأفالتربية )
ككحدانيتوتنشئةتبمغأقصىماتسمحإمكاناتوكطاقاتو؛حتىيصبحفيالدنياقادرانعمىفعؿ

اهللعزكجؿ.برضاخرةالخيرلنفسوكألمتو،كعمىخبلفةاهللفيأرضو،كجديرانفياآل

إلىباإلنسافتؤدمالتيالعظيمة،اإلسبلميةالمفاىيـتمؾكالتربيةاإلسبلميةتعبرعف
 ىما أساسياف باألكصاؼكالتحميةالمذمكمةاألكصاؼمفكالتخميةكالتحمية،التخميةجانباف

ذلؾيككفأفدكفلمقمب،كتطييرلمنفس،كتزكيةلمجسـ،كتقكيةلمعقؿ،تثقيؼفييالمحمكدة،
(.7ـ،ص2011)الصكفي،أخرلقكلحسابعمىالقكلمفبأمتضحية

في تؤثر ربانية، سميمة تنشئة الفرد تنشئة ىي اإلسبلمية التربية بأف الباحثة كترل
سمككو،ليخمؼاألرضخبلفةسميمة،كيخالؽالناسبخمؽحسف،كيحسفتعاممومعنفسو،كمع

يرضياهللسبحانوكتعالى،كيحقؽليااالستقراركاألماففيالدنياكاآلخرة.اآلخريف،بما

 ثانيًا: التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانوية.

دينية قداسة فمسطيفمف بو تتمتع لما نظران لفمسطينيبسماتخاصة المجتمع يتميز
األمة أففمسطيفكانتكالزالتقضية كما الدياناتكممتقىالحضارات، ميد كأنيا كتاريخية،
العكامؿكالسماتانعكستعمىمناىجالتربيةاإلسبلمية،فنبلحظمف اإلسبلميةاألكلى،كىذه

االطبلع كقصةخبلؿ كاألقصى، بالقدس، ارتباطيا االسبلمية التربية مناىج عمى المباشر
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الشخصياتاإلسبلمية أىـ المناىج كتتناكؿ لفمسطيف، اإلسبلـ ككيؼدخؿ كالمعراج، اإلسراء
التيأثرتفيالمجتمعالفمسطينيمنذدخكؿاإلسبلـ.

اإلسبلميةباالستفادةمفكلقداىتـمخططكالمناىجالفمسطينيةخاصةفيمجاؿالتربية
مناىجالتربيةاإلسبلميةفيالدكؿالمجاكرةكمصركاألردفكالمممكةالعربيةالسعكدية،خاصة
في المصرية المناىج كُدرست الغربية، الضفة منطقة في تدرس كانت األردنية المناىج كأف

ـ،صص1998،مناطؽكمحافظاتقطاعغزة)الخطكطالعريضةلمنياجالتربيةاإلسبلمية
مقارنة2-3 الثانكية لممرحمة اإلسبلمية التربية حصص عدد تكضح التالية كالجداكؿ .)

بالمقرراتالدراسيةاألخرل.

 (: عدد الحصص األسبوعية لممواد المقررة عمى طمبة الصف الحادي عشر )الفرع العممي(2. 1جدول )

 النسبة المئوية عدد الحصص المقررات الدراسية
 8.50 3التربيةاإلسبلمية

 14.70 5المغةالعربية

 14.70 5المغةاالنجميزية

 11.40 4الفيزياء

 11.40 4الكيمياء

 11.40 4األحياء

 14.70 5الرياضيات

 5.60 2اإلدارةكاالقتصاد

 5.60 2تكنكلكجياالمعمكمات

 2.90 1التربيةالرياضية

 2.90 1الفنكف

 100.0 35 المجموع

الصؼ لطمبة الحصصاألسبكعية إجمالي مف اإلسبلمية التربية نصيب بأف يتضح
بمغ) %(.8.5الحادمعشرعمـك
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 (: عدد الحصص األسبوعية لممواد المقررة عمى طمبة الصف الحادي عشر )الفرع األدبي(2. 2جدول )

 النسبة المئوية عدد الحصص المقررات الدراسية
 9.10 3التربيةاإلسبلمية

 15.15 5المغةالعربية

 15.15 5المغةاالنجميزية

 9.10 3التاري 

 9.10 3الجغرافيا

 6.10 2اإلدارةكاالقتصاد

 9.10 3الرياضيات

 9.10 3الثقافةالعممية

 6.10 2تكنكلكجياالمعمكمات

 6.10 2القضاياالمعاصرة

 3.00 1التربيةالرياضية

 3.00 1الفنكف

 100.0 35 المجموع

( نسبتو ما بمغ اإلسبلمية مف9.10يتضحمفالجدكؿالسابؽأفنصيبالتربية )%
إجماليالحصصاألسبكعيةالمقررةعمىطمبةالصؼالحادمعشرالفرعاألدبي.

 (: عدد الحصص األسبوعية لممواد المقررة عمى طمبة الصف الثاني عشر )الفرع العممي(2. 3جدول )

 النسبة المئوية عدد الحصص الدراسية المقررات
 83.8 3التربيةاإلسبلمية

 0.388 5المغةالعربية

 0.388 5المغةاالنجميزية

 00308 4الفيزياء

 00308 4الكيمياء

 00308 4األحياء

 06368 6الرياضيات

 5358 2اإلدارةكاالقتصاد

 5358 2تكنكلكجياالمعمكمات

 5358 2التربيةالرياضية

 100.0 63 المجموع
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( نسبتو ما بمغ اإلسبلمية مف8.30يتضحمفالجدكؿالسابؽأفنصيبالتربية )%
إجماليالحصصاألسبكعيةالمقررةعمىطمبةالصؼالثانيعشرالفرعالعممي.

 (: عدد الحصص األسبوعية لممواد المقررة عمى طمبة الصف الثاني عشر )الفرع األدبي(2. 4جدول )

 النسبة المئوية عدد الحصص المقررات الدراسية
 9.10 3التربيةاإلسبلمية

 15.15 5المغةالعربية

 15.15 5المغةاالنجميزية

 9.10 3التاري 

 9.10 3الجغرافيا

 6.10 2اإلدارةكاالقتصاد

 9.10 3الرياضيات

 9.10 3الثقافةالعممية

 6.10 2تكنكلكجياالمعمكمات

 6.10 2المعاصرةالقضايا

 3.00 1التربيةالرياضية

 100.0 33 المجموع

( نسبتو ما بمغ اإلسبلمية مف9.10يتضحمفالجدكؿالسابؽأفنصيبالتربية )%
كتعتقدالباحثةإجماليالحصصاألسبكعيةالمقررةعمىطمبةالصؼالثانيعشرالفرعاألدبي.

بأفنصيبالتربيةاإلسبلميةمفالحصصالدراسيةقميؿنسبيان،حيثأفالتربيةاإلسبلميةمف
أىـأنكاعالتربيةفيالتأثيرعمىبناءالمكاطفالصالح،كلياأىميةبالغةفيتشكيؿشخصيتيـ.

كالثان عشر الحادم لمصفكؼ االسبلمية التربية كتب عمى الباحثة عشركاطمعت ي
بالفقو، تتعمؽ مكضكعات فيناؾ تتناكليا؛ التي المكضكعات حيث مف تنكعيا الحظت
كمكضكعاتتتعمؽبالتفسير،كمكضكعاتتتعمؽبالقرآفكعمكمو،كمكضكعاتتتعمؽبالحديث
كاألدلة، القرآنية باآليات الكتب كغنى مكضكعاتو، بيف ارتباط بكجكد كالحظت كتفسيره،

،--الشريفة،كبعضالقصصالقرآني،كقصصتتعمؽبحياةرسكؿاهللكاألحاديثالنبكية
.--كمكضكعاتتتعمؽبصحابةرسكؿاهلل
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 -خبلصة:

عدادجيؿقادرعمىتحصيفنفسوميةبتنشئةالفردتنشئةسكية،كا تيتـالتربيةاإلسبل
كنكازعالبشر،كصرؼمفأىكاءالحياة،كتقكيةالكازعالدينيلدييـ،كضبطالسمكؾاإلنساني،

الطاقاتنحكاألىداؼالساميةالتيبياتتككفكتنمكالشخصيةاإلسبلمية،كبالتاليتعدالتربية
اإلسبلميةأساسبناءالمجتمعكرقيو،كماأفالتربيةاإلسبلميةتشمؿكافةجكانبالحياة،كتحقؽ

ةفيالنفسيةلمفرد،كالتربيةاإلسبلمياألمفكالسمـاالجتماعي،كتحقيؽالرفاهاالقتصادم،كالراحة
عدادكالتنظيـكمخططليابشكؿسميـ،لكفدركسالتربيةاإلسبلميةالمناىجالفمسطينيةجيدةاإل

ال اإلسبلمية إلىأفالتربية كلعؿذلؾيرجع الزالتأقؿبكثيرمفدركسالمباحثاألخرل،
نماعبر األسرةكالمسجدتالتنشئةالمختمفةمثؿمؤسساتككفعبرالمدرسةكمؤسسةتربكية،كا 

ككسائؿاإلعبلـكغيرىا.
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 .لممرحمة الثانوية محتوى تفسير القرآن الكريم: المحور الرابع

حديث بأصدؽ المباشر الرتباطو منزلةن، كأعظميا قدران، العمكـ أجؿ مف التفسير عمـ
الكريـ. القرآف كىك كتاب كأفضؿ كبلـ لغةكخير التفسير مفيـك الرابع المحكر كتناكؿ

كاصطبلحان،كأىميةعمـالتفسير،كأىميةتدريسولطمبةالمرحمةالثانكية،كأىداؼتدريسالتفسير،
اإلسبلمية التربية كتب تتضمنيا التي التفسير لمكضكعات مفصبلن عرضان الباحثة تناكلت ثـ

لممرحمةالثانكية.

 أواًل: مفيوم التفسير.

 تفسير لغًة:ال

( كالبياف الكضكح تعني كىي فسر مف صالفيكميالتفسير إظيار180، كالفسر ،)
المعنىالمعقكؿ،كالتفسيرقديقاؿبمفرداتاأللفاظكغريبيا،كفيمايختصبالتأكيؿ)المفردات،

،[33الفرقاف:]چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ ى:(،كقاؿتعال825ص
كتفضيبلن.أمبيانان

 التفسير اصطبلحًا:

كبيافمعانيو--عمـالتفسيرىكعمـفيـكتاباهللتعالىالمنزؿعمىنبيومحمد
(.6،صـ2005كاستخراجأحاكموكحكمو)زمزمي،

عمـنزكؿاآلياتكشئكنياكأقاصيصيا،كاألسبابالنازلةفييا،ثـترتيبمكيياكمدنييا،
 كمتشابييا، كمجممياكمحكميا كمقيدىا، كمطمقيا كعاميا، كخاصيا كمنسكخيا، كناسخيا

ـ،2011كمفسرىا،كحبللياكحراميا،ككعدىاككعيدىا،كأمرىاكنيييا،كعبرىاكأمثاليا)المالكي،
(.211ص

كُتعرؼالباحثةالتفسيربأنياالمكضكعاتالتيتيتـبتفسيرالقرآفالكريـ،كبيافمعانيو
لتربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكيةفيمحافظاتقطاعغزة.كأحكاموفيكتبا
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 ثانيًا: أىمية عمم التفسير.

ألفالصحابة،كلـيكفبالكثرةالمكجكدةاآلف؛ظيرعمـالتفسيرمعنزكؿالقرآفالكريـ
شيدكاالتنزيؿكعاصركاالحكادث،كمفتصفحكتبالسنةكجدأبكبانلمتفسيرفيو،ككتابالتفسير

 مف النبي عمى تتنزؿ القرآنية اآليات كانت حيث البخارم؛ عمى--صحيح فتشكؿ ،
ليـابتداءن.أمأفرسكؿاهلل أكيبينيا أشكؿعمييـ، كاف--الصحابة،فيكشؼعفما

عيد في أما عمييـ. قراءتيا بعد مباشرة عمييـ اهلل رضكاف لصحابتو اآليات كيكضح يشرح
فكافالقرآفا بمعانيمفرداتالقرآفالصحابة فيميـ لقكة كنظران كاىتماميـ، جؿعنايتيـ لكريـ

فمـيحتاجكا الكريـ،كحضكرىـلمكاقفو،كسعةإدراكيـكمعرفتيـبأكضاعالمغةالعربيةكأسرارىا
يأخذكفعفبعضيـالبعض،كتتبعتالباحثة لمفسريف،إالأفىناؾتفاكتفيمابينيـ،ككانكا

فبلحظتبأفأكثرالصحابةعممانبالتفسيرأربعةكىـ:عبداهللبفعباسبعضكتبالتفسير،
--كعبداهللبفمسعكد،--كعميبيأبيطالب،--كأبيبفكعب،--.

كترلالباحثةبأفأىميةعمـالتفسيرجعمتالصحابةييتمكفبتمقيتفسيرهمفرسكؿاهلل
--كمفثـتداكلوفيمابينيـ،كترجعأىميةعمـالتفسيرإلىالجكانبالتالية)ممتقىأىؿ

:(19ق،ص1426ي،(؛ك)زمزم217ـ،ص2011الكي،؛ك)المـ(2016الحديث،

اهلل -1 كتاب بيف كربط الشرعية، األحكاـ جكانبتطبيؽ كفيـ الكاقعية، بالحياة اآليات ربط
 .--سبحانوكتعالى،كسنةنبيو

إحداثالتكامؿبيفعمكـالقرآفالكريـكالسنةالنبكية؛حيثاليمكففيميادكفتفسيرآيات -2
 كتاباهللعزكجؿ.

كتعالىُسبحانوُاهللكبلـىكتالكريـالُقرآفألف كذلؾمنو؛كالُمرادكجؿّعز اهللكبلـفيـ -3
فمفاألساسيالتشريعيالمصدرفيـكبدكفاإلسبلميّلمتشريعاألّكؿالمصدرىكتالذم
 .الُمسمـحاؿعميوينبغيالذمبالشكؿالديفتعاليـمعرفةلممسمـيستقيـ

قمبفييضعؾفالتفسيراآليات،خبلؿمفالفقيّيةاألحكاـاستنباطفيُيفيدالتفسيرمعرفة -4
 .السميـالفقييّبالرأمالخركجتستطيعبحيثلؾبتحميمياكيقكـاآلية
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مانسختكالتيزمنّيانالبلحقةلآلياتفيمؾخبلؿمفكالمنسكخةالناسخةياتاآللؾتُيبّيف -5
القرآفعمـكباأبكأكبرمفكالمنسكخالناس معرفةكعمـتبلكةن،أكُحكمانأكتشريعانقبميا
 .تعالىاهللرحموُالشافعيّإدريسبفمحّمداإلماـفيياأبدعالتي

الكريـالقرآفآلياتالكاضحالفيـمعالحفظألف الكريـ،الُقرآفحفظعمىالتفسيرُيعيف -6
جّيدانتحفظوُماتعمـألّنؾلديؾالحفظتثبيتمعالحفظسرعةعمىقادرانيجعمؾ عمـ.
مفكالُمحكـكالُمتشابوالنزكؿأسبابكمعرفةالمغةُعمكـبقّيةتعّمـإلىبؾيمجأالتفسير
 .التنزيؿ

إلىالفيـالصحيحآلياتكتضيؼالباحثة أفعمـالتفسيرمفأىـالعمكـالتيتقكدنا
كتاباهللعزكجؿ،كتتجمىأىميةالتفسيرفيفيمنالطريقةتطبيؽاألحكاـالشرعيةكاالمتثاؿ

ألكامراهللسبحانوكتعالى.

 لتفسير.أىداف تدريس اثالثًا: 

 كأكثرىا عظمة، العمكـ أكثر مف الكريـ القرآف لفيـتفسير المسممة، لممجتمعات فائدة
ق،صص1426ي،ؿلمتشريعاإلسبلمي،كأكرد)زمزمأمكردينيـكدنياىـمفالمصدراألك

(أفأىداؼالتفسيرتنقسـعمىالنحكاآلتي:17-18

 (: أىداف معرفية.1)

 القرآنية.لآلياتفيموخبلؿمفاإلسبلميةبالعقائدالطالبإلماـ .1
 الكريـ.القرآفآياتمفكالمعارؼكاآلداباألحكاـاستنباطكيفيةالطالبتعريؼ .2
 .الكريـالقرآفبياففيالمفسريفكطرؽمناىجعمىالطالبكقكؼ .3
فيموخبلؿمفكأطكارىاكأساليبيااإلسبلميةالدعكةمنيجعمىالطالبكقكؼ .4

 كالمدني.المكيالقرآفمفكؿكمميزاتلخصائص
أسمكبوكقكةببلغتوعمىكقكفوخبلؿمفالكريـالقرآفإلعجازبكجكهالطالبتعريؼ .5

 .تشريعوكسمكبيانوكفصاحة
التيلآلياتجمعوخبلؿمفمتكاممةمكضكعاتتككيفكيفيةعمىالطالبيتمرفأف .6

 .الكريـالقرآفبياففيمتكاممةدراسةكدراستياكاحدانمكضكعانتتناكؿ
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 (: أىداف وجدانية.2)

مستقيمانتجعؿاإلنسافالتيكالترىيبالترغيبفيالكريـالقرآفبأساليبالطالبتعريؼ .1
 كأمتو.ككطنوكمجتمعوكأسرتونفسوصبلحمحققانمعتدالن

لسعادتوتحقيقاناإلنسافقضايالكؿالحمكؿتضمفقدالكريـالقرآفأفالطالبيعرؼأف .2
 .كاآلخرةالدنيافي

3.  األكامر بأف الطالب اعتقاد يزيد رفاىيةأف تحقؽ الكريـ، القرآف في الكاردة كالنكاىي
 اإلنساف،كتعالجمشكبلتو.

 سموكية.(: أىداف 3)

اإلسبلـلمدفاععفمستطيعانتجعموالتيالكاسعةالشاممةالقرآنيةبالثقافةالطالبتثقيؼ .1
 إليو.كالدعكة

عمىانقادرتجعموالتيالقيمةاإلسبلميةكاألحكاـالقرآنيةالمفاىيـعمىالطالبيقؼأف .2
 .المتجددةاإلنسانيةكالقضايا،المشكبلتحؿ

مفذلؾكغيركالتدريسكاإلرشادالدعكةمجاؿفيلمعمؿكتربكيانعمميانالطالبتأىيؿ .3
 .العمميةالحياةمجاالت

المن مخططي بأف الباحثة بايكترل اىتماميـ رغـ الفمسطيني، القرآفج تفسير محتكل
محتكلتفسيرالقرآفالكريـكصياغةاألىداؼالعامةلمتربيةاإلسبلميةكاألىداؼالخاصةبالكريـ

.لممرحمةالثانكيةإالأفالمخططيفلـيقسمكاىذهاألىداؼإلىمعرفية،ككجدانيةكسمككية

 لطمبة الصف الحادي عشر. محتوى تفسير القرآن الكريمرابعًا: 

رراتالتيتدرسلطمبةالعمكـكاآلدابفيمايدرسالقسـُتعدالتربيةاإلسبلميةمفالمق
كيتككف كاآلداب، العمكـ القسميف بطمبة الدراسة كتعتني منفصؿ، مقرر في التفسير الشرعي

لطمبةالصؼالحادمعشرمفكحدتيفاألكلىتدرسبدايةالفصؿمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ
-الدراسياألكؿ،كالثانيةتدرسبدايةالفصؿالدراسيالثاني،كىيعمىالنحكالتالي:
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 )الفصل الدراسي األول(: محتوى تفسير القرآن الكريم -1
 (.1الدرساألكؿ:إعجازالقرآف) -
 (.2الدرسالثاني:إعجازالقرآف) -
 (.11-1الثالث:سكرةاإلسراء)الدرس -
 (.22-12الدرسالرابع:سكرةاإلسراء) -
 (.38-23الدرسالخامس:سكرةاإلسراء) -
 )الفصل الدراسي الثاني(. محتوى تفسير القرآن الكريم -2
 (.10-1الدرساألكؿ:سكرةالنكر) -
 (.26-11الدرسالثاني:سكرةالنكر) -
 (.34-27الدرسالثالث:سكرةالنكر) -
 (.46-35الدرسالرابع:سكرةالنكر) -
 (.57-47الدرسالخامس:سكرةالنكر) -
 (.64-58الدرسالسادس:سكرةالنكر) -

 لطمبة الصف الثاني عشر. محتوى تفسير القرآن الكريمخامسًا: 

ُتعدالتربيةاإلسبلميةمفالمقرراتالتيتدرسلطمبةالعمكـكاآلدابفيمايدرسالقسـ
كيتككف كاآلداب، العمكـ القسميف بطمبة الدراسة كتعتني منفصؿ، مقرر في التفسير الشرعي

(درسان12محتكلالتفسيرلطمبةالصؼالثانيعشرمفكحدةمختصةبالتفسيركتنقسـإلى)
عمىالنحكالتالي:

 أساسياتفيفيـالقرآفالكريـ. .1
 التربيةاإليمانية. .2
 كحدةاألمةاإلسبلمية. .3
 آدـعميوالسبلـ)دركسكعبر(.قصة .4
 تكثيؽالمعامبلت. .5
 قصةمكسىكالعبدالصالح. .6
 (.83-76قصةقاركف)سكرةالقصص: .7
 سنفاهللفيالمجتمعاتكماعرضياالقرآفالكريـ. .8
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 أثرالقرآفالكريـفيالبشرية. .9
 (.13-1سكرةالرعد) .10
 (.29-14سكرةالرعد) .11
 (.43-30سكرةالرعد) .12

 -خبلصة:

عماالناسإفياـقاعدةعمىكيقكـاهلل،كتابيدرسكأحدالعمكـاإلسبلمية،ىكفسيرالت
كالدركسكالعبركالخيراتالكنكزمفمكنكنوفي مفالمرادإلىالعبدبويتكصؿعمـكىك،

كاالستفادة،كآياتو،كفيـأسبابالنزكؿ،اهللكتابتدبرعمىالعبديعيفعمـىكككذلؾ،الخطاب
الحقائؽ مف كالتعرؼإلى كالقصص، كالعبر اليكمية، الحياة في تكظيفيا عمـحيثسبؿ بدأ

فالكحيكافمفسرانكمبينان،كماأفالسنةالنبكيةتكاممتيرمنذنزكؿالقرآفالكريـ،حيثإالتفس
،كالمكاقؼكالقكاعدكالمبادئكالقيـكالمفاىيـيركافةالقضايافينصكصيامعالقرآفالكريـلتفس

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٿٿ  ٿچ سبحانوكتعالى:يقكؿحيث

احتاجالتيالمطمكبةالحدكدفي--النبيتفسيرككاف.[44النحؿ:]چڦ   ڦ  
ذلؾ؛آيةآيةالقرآفجميعفسرانوكسمـكالوعميواهللصمىعنويؤثرفمـزمنو،فياليياالناس

يفسرماعظـأالكاقعيالسمكؾىذاككافعممي،ككاقعسمكؾ،الىفيترجـينزؿكافالقرآففأ
مفعميوتعارفكاكما،الكريـنزؿبمغةالعربالقرآففأجانبلىإكيكضحو،لمناسكيبينوالقرآف

كسماتبوخاصةمبلمحلوكتشريعىدايةكتابعتبارهباكالقرآفالمختمفة،الببلغيةاستعماالتيا
إلىبيايتميزمتعددة آياتو ترجمة عمى لمفرد األكؿ المعيف يعد القرآف تفسير فإف كبالتالي ،

القرآفككفالقرآفالمصدراألكؿلمتربيةاإلسبلمية سمكؾ،كتيتـالتربيةاإلسبلميةبمجاؿعمـك
كريـيقكدإلىفيـآياتالقرآف،فإنويسيؿكالتشريعاإلسبلمي،كعمىاعتبارأفتفسيرالقرآفال

يتضمف الثانكية لممرحمة كالتفسير كشرائعو، اإلسبلمي الديف تعاليـ اتباع سبؿ الفرد عمى
مكضكعاتمتعددةأىمياجكانبالتبلكةالصحيحة،كجكانبتتعمؽبعمـالتفسيرذاتو،كسبؿفيـ

ـ.القرآفالكريـ،كاألساسالتييقكـعميياىذاالفي





 

 

 

 

 
 

 

 الثالثالفصـــل 

 الدراسات السابقة
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 الدراســـات الســابقة: الفصل الثالث
التربية كتب بتقكيـ اىتمت التي السابقة الدراسات ألىـ الثالثعرضان الفصؿ يتناكؿ

الدراساتالسابقةاإلسبلمية،أكمجاؿالتفسيرفيكتبالتربيةاإلسبلمية،حيثعرضتالباحثة
التعقيبعمىأىـماثبلثةمحاكررئيسة؛في كفؽتسمسؿزمنيمفاألقدـإلىاألحدث،كتـ

جاءفيالدراساتالسابقةمفنتائج.

 .تقويم كتب التربية اإلسبلميةبأواًل: الدراسات السابقة التي اىتمت 

بسمطنة  م(: تقويم كتب التربية اإلسبلمية بالمرحمة الثانوية2003دراسة البوسعيدي ) (1
 عمان في ضوء القضايا المعاصرة.

ضكءفيعمافبسمطنةالثانكيةبالمرحمةاإلسبلميةالتربيةكتبتقكيـالدراسةإلىسعت
،كتقديـتصكرمقترحلتكزيعمفخبلؿتحميؿالمحتكلككجيةنظرالمعمميفالمعاصرةالقضايا

 الثانكية، لممرحمة اإلسبلمية التربية كتب في المنيجالقضايا استخداـ تـ األىداؼ كلتحقيؽ
لمطمبة المناسبة المعاصرة تتعمؽبالقضايا استبانة عف: عبارة ككانتأدكاتالدراسة الكصفي،

(فقرةتتكزعإلىخمسةمحاكر،بطاقةتحميؿمحتكلكتبالتربيةاإلسبلمية،60كمككنةمف)
ةتبطاقةتحميؿالمحتكلعمىثبلث(فقرةتتكزعإلىأربعةمحاكررئيسة.كطبق38كتتككفمف)

(معممانكمعممة.253كتبلمتربيةاإلسبلميةفيالمرحمةالثانكية،فيماطبقتاالستبانةعمى)

كتبيف المعاصرأدنىمفالمستكلالمطمكب، أفتكافرالقضايا أظيرتنتائجالدراسة
 ىناؾ أف كتبيف المعمميف، كآراء المحتكل تحميؿ نتائج بيف المعمميفتكافؽ آراء بيف فركؽ

كالمعمماتلصالحالمعمميف.

م(: تقويم كتاب التربية اإلسبلمية لمصف الثامن بالجميورية 2003دراسة الربيع ) (2
 اليمنية من وجية نظر المعممين.

تقكيـكتابالتربيةاإلسبلميةالجزءاألكؿالمقررعمىطبلبالصؼبالدراسةاىتمت
بيدؼا كذلؾ باليمف، الجيد،الثامف المدرسي الكتاب مكاصفات مع تطابقو مدل لكشؼعف

كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،كأعدالباحثقائمةبمكاصفاتكمعاييرالكتاب
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المدرسيالجيد،ككانتاألداةاألساسيةلجمعالبياناتعبارةعفاستبانةتـتصميميافيضكء
(معممانكمعممة42سيالجيد،كطبقتعمىعينةبمغت)قائمةمكاصفاتكمعاييرالكتابالمدر

تـاختياربطريقةالمسحالشاممةلجميعمعمميالتربيةاإلسبلميةبمدينةالمكبل.

،مناسبةالمدرسيالكتابمادةكتكصمتالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائجكافأىمياأف
المحددةالتربكيةاألىداؼتحقؽك أف كتبيف كمناسبةككاضحةسميمةالمغة، أف كما طريقة،
اإلضافيةالقراءاتعمىكتحفزمناسبةعرضال أف كتبيف هكعناصرالكتابإخراجمكاصفات،

 .تكضيحيةكأشكاؿرسكـيتضمفلـ،لكفمناسبةأنشطةعمىاشتمؿ،ككجيدةمناسبة

ضوء  (: تقويم مناىج التربية اإلسبلمية بالمرحمة الثانوية فيم2005دراسة الجغيمان ) (3
 القضايا المعاصرة.

القضاياسعت فيضكء الثانكية بالمرحمة اإلسبلمية التربية مناىج تقكيـ إلى الدراسة
كاعتمدت الكصفي، المنيج الدراسة كاستخدمت اإلحساء، محافظة عمى كبالتطبيؽ المعاصرة،

ل،كاستبانةعمىأسمكبالمسحالتحميمي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفبطاقةلتحميؿالمحتك
(معمـلمتربية100مفتكحةمكجيةلممعمميفكالمشرفيفكالخبراء.ككانتعينةالدراسةتتككفمف)

(خبيرانبمجاالتالتربية.50(مكجيان،ك)100اإلسبلميةبمحافظةاإلحساء،ك)

أسفرتالنتائجأفتناكؿمناىجالتربيةاإلسبلميةلمقضاياالمعاصرةجاءضعيفان،سكاء
بمناىجبم المعاصرة القضايا تناكؿ أف تبيف كما كالفقو. اإلسبلمية، الثقافة أك الحديث، جاؿ

التربيةاإلسبلميةبشكؿعاـضئيبلن.

(: تقويم كتاب التربية اإلسبلمية لمصف الثاني الثانوي من وجية م2005دراسة سيف ) (4
 نظر الموجيين والمعممين والطمبة.

تقكيـكتابالتربيةاإلسبلميةمفكجياتنظرمتعددة:كافاليدؼالرئيسمفالدراسة
الكصفي، المنيج الباحث األىداؼاستخدـ كلتحقيؽ اليمف، في الطمبة، المعمميف، المكجييف،
ككانتأداةالدراسةعبارةعفقائمةمكاصفاتكاجبتكافرىافيكتابالتربيةاإلسبلمية،استبانة

(فقرة،62(فقرة،كاستبانةمكجيةلمطمبةتتككفمف)72ف)مكجيةلممعمميفكالمكجييفتتككفم
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(طالبكطالبةمف200(مكجيانكمكجية،ك)18(معممانكمعممة،ك)42ككانتعينةالدراسة)
الفرعيفاألدبيكالعممي.

أظيرتنتائجالدراسةأفىناؾنسبةكبيرةمفقائمةالمكاصفاتحظيتعمىمكافقةمف
الدراسة كطريقةأىميعينات المتعمميف، لخصائص كمناسبتو لؤلىداؼ، المحتكل شمكؿ ا

كأسمكبالشرح السميمة، كالمغة ، كالرسـك التعميمية، كالكسائؿ أسفرتالنتائجأفالعرض، كما ،
التعميمية بالكسائؿ الكتاب مكضكعات جيدان،،تضميف المساعدة كاألشكاؿ كالصكر كالرسـك

اءالمعمميف.ككانتآراءالمكجييفأعمىمفآر

(: تقويم كتاب التربية اإلسبلمية لمصف الثاني عشر بفمسطين في م2010دراسة حجو ) (5
 ضوء معايير الجودة وآراء المعممين.

لمصؼالثانيعشرفيفمسطيففي اإلسبلمية كتابالتربية إلىتقكيـ سعتالدراسة
مع تكافر الكشؼعف خبلؿ مف المعمميف، كآراء الجكدة، معايير كتابضكء في الجكدة ايير

الباحثعمىالمنيجالكصفي كلتحقيؽاألىداؼاعتمد لمصؼالثانيعشر، التربيةاإلسبلمية
(معممانكمعممةمفمعمميالتربيةاإلسبلميةلمصؼ64التحميمي،كاشتممتعينةالدراسةعمى)

لجكدة،أداةتحميؿفيالثانيعشرفيمحافظةغزة،ككانتأداةالدراسةعبارةعفقائمةمعاييرا
العمميةلمكتاب، ضكءمعاييرالجكدةتتضمفأربعةأبعادرئيسة:اإلخراجالفنيلمكتاب،المادة

طريؽعرضالمادة،أساليبالتقكيـ،كاستبانةتقكيـكتابالتربيةاإلسبلمية.

يبمغأظيرتالنتائجأفأفضؿالمعاييرىكالبعداألكؿاإلخراجالفنيلمكتاببكزفنسب
(70.02( بمغ نسبي بكزف عرضالمادة الثالثطريقة البعد يميو البعد%63.22(، ثـ ،)%

%(،كجاءبالرتبةاألخيرةبعدأساليبالتقكيـ61.02الثانيالمادةالعمميةلمكتاببكزفنسبي)
فيكتاب59.11بكزفنسبيبمغ) %(.ككافمستكلتقديراتالمعمميفلتكافرمعاييرالجكدة

%(.62.80تربيةاإلسبلميةلمصؼالثانيعشر)ال
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م(: جودة محتوى كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا 2011دراسة حماد ) (6
 بفمسطين في ضوء معايير جودة المحتوى وتنظيمو.

 جكدةكمعاييرالمحتكلتنظيـجكدةمعاييرتكافرمستكلإلىالتعرؼسعتالدراسة
بفمسطيف"كالتاسعكالثامفالسابع"العميااألساسيةلممرحمةاإلسبلميةالتربيةكتبفيالمحتكل
43قكامياعينةعمىاألداةتكطبق،"االستبانة"البحثأداةببناءالباحثقاـذلؾ،كلتحقيؽ

يكنس،خافمحافظةبمدارسالدراسةمحؿكالكتبالصفكؼيدرسكفممفكمعممةمعمما
الكصفي.المنيجمستخدما

الصؼفيمتكسطأعمىعمىحصؿالمحتكلجكدةمجاؿأفإلىتالدراسةتكصمكقد
نسبعمىحصؿالمحتكلتنظيـأفحيففيالثامف،لمصؼالكتابإخراجمجاؿيميوالسابع

عمىلتحصفقدالمجاالتباقيأمااآلخرالبعضفيكضعيؼالمعاييربعضفيمتكسطة
فيالجكدةمتكسطةكانتالثبلثةالكتبأفعمىيدلؿمماكضعيفة،كمتكسطةعاليةمتكسطات
المختمفةالمقرراتكتبجكدةعمىلمتعرؼالقائمةباعتمادالباحثأكصى،كقدكالمحتكلالتنظيـ
جراءالكتاب،معاييرجكدةمعيتفؽبمااإلسبلميةالتربيةكتبكتطكير لكتبمشابيةدراساتكا 

.اإلسبلميةالتربيةفيأخرلكمحتكيات

تقويم محتوى مناىج التربية اإلسبلمية في ضوء المفاىيم م(: 2012دراسة جمعة ) (7
التربوية البيئية والصحية والجنسية وفق معايير الجودة الشاممة ومؤشراتيا "دراسة 
تحميمية لمحتوى مناىج التربية اإلسبلمية لصف السابع األساسي واألول الثاني العام في 

 سورية"

األساسي السابع لصفي اإلسبلمية التربية مناىج محتكل جكدة بتقكيـ الدراسة اىتمت
معايير كفيضكء كالجنسية، كالصحية البيئية التربكية المفاىيـ فيضكء العاـ الثاني كاألكؿ
الجكدةالشاممةكمؤشراتيا،كالتعرؼإلىآراءمدرسيمادةالتربيةاإلسبلميةحكؿجكدةالمفاىيـ

بكيةالبيئيةكالصحيةكالجنسية،كجكدةكتابيالتربيةاإلسبلميةلصفيالسابعاألساسيكاألكؿالتر
أدكاتأىميا: عدة كاستخدمتالدراسة الكصفيالتحميمي، الباحثالمنيج كاتبع الثانكمالعاـ،

اإلسبلمي التربية فيمناىج كالجنسية كالصحية البيئية التربكية بالمفاىيـ مقترحة قائمةقائمة ة،
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معاييرمقترحةلجكدةالمفاىيـالتربكيةفيمناىجالتربيةاإلسبلمية،قائمةمعاييرمقترحةلجكدة
قائمة كالجنسية، كالصحية البيئية التربكية المفاىيـ فيضكء اإلسبلمية التربية مناىج محتكل

الثان كاألكؿ السابع لصفي اإلسبلمية التربية كتابي لجكدة مقترحة استبانةمعايير العاـ، كم
كالصحية البيئية التربكية المفاىيـ جكدة حكؿ اإلسبلمية التربية مادة مدرسي آراء لتقصي
كتابيالتربية التربيةاإلسبلميةحكؿجكدة استبانةتيدؼلتقصيآراءمدرسيمادة كالجنسية،

سةمفكتابيالتربيةاإلسبلميةلمصؼالسابعاألساسيكاألكؿالثانكمالعاـ.كتككنتعينةالدرا
(مدرسانكمدرسة.84اإلسبلميةلصفيالسابعاألساسيكاألكؿالثانكمالعاـ،ك)

كالصحية البيئية التربكية لممفاىيـ اإلسبلمية التربية مناىج تناكؿ أف النتائج أسفرت
جالجنسيةضعيفان،حيثأفمعظـالمفاىيـكردتعرضانمعإغفاؿشرحيا،كماتبيفأفالمناى

لـتحقؽالجكدةكافةمعاييرالجكدة،حيثأنيالـتحقؽأربعمفأصؿتسعةمعاييراقترحتيا
الدراسة،كجاءتآراءمدرسيالتربيةاإلسبلميةمتكسطةعمىمعظـمجاالتالتقكيـ.

تقويم جودة كتب الثقافة اإلسبلمية لممرحمة الثانوية  م(:2012دراسة الخوالدة والتميمي ) (8
 .يير الجودة الشاممةفي ضوء معا

ىدفتالدراسةإلىتقكيـجكدةكتبالثقافةاإلسبلميةلممرحمةالثانكيةفيضكءمعايير
تككفمجتمعالدراسةكعينتيا؛حيثزارةالتربيةكالتعميـفياألردفالجكدةالشاممةالمعتمدةمفك

الثبلث بمستكياتو الثانكية لممرحمة اإلسبلمية الثقافة كتب جميع كالثانيمف األكؿ لمصفكؼ ة
كماكاعتمدا،كلتحقيؽغاياتالدراسةاستخدـالباحثافالمنيجالكصفيالتحميمي،الثانكمالشامؿ

.سبعةمجاالت(فقرة،مكزعةإلى49)اشتممتعمىلممحتكلقائمةتحميؿعمى

أفمجاؿالمعاييرالفنيةلمكتابحصمتعمى نتائجأىميا كتكصمتالدراسةإلىعدة
تطبيؽ درجة أف كتبيف األخيرة، المرتبة التعميمية األنشطة مجاؿ احتؿ بينما األكلى، المرتبة

 معاييرالجكدةالشاممةالمعتمدةمفكزارةالتربيةكالتعميـجاءتبدرجةكبيرةإلىمتكسطة.
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 التعقيب عمى دراسات المحور األول.

 (: من حيث األىداف.1

مثؿتباينتأىداؼدراساتالمحكر اإلسبلمية ىدؼإلىمحتكلالتربية فمنيا األكؿ؛
 )البكسعيدم، 2003دراسة )الربيع، كدراسة 2003ـ(، ك)الجغيماف، ك)سيؼ،2005ـ(، ـ(،

2005 ك)حجك، 2010ـ(، )جمعة، دراسة أما المحتكلفيضكء2012ـ(، فيدفتلتقكيـ ـ(
كىدفتدراسة كالجنسية، كالصحية البيئية التربكية المفاىيـ جكدة2011)حماد، تقكيـ إلى ـ(
ـ(إلىتقكيـجكدةالمحتكل.2012كتبالتربيةاإلسبلمية،كىدفتدراسة)الخكالدةكالتميمي،

 (: من حيث المرحمة التعميمية.2

 )الربيع، مف كؿ دراسة 2003اختصت ك)حماد، 2011ـ(، ك)جمعة، ـ(2012ـ(،
ـ(2005ـ(،ك)الجغيماف،2003)البكسعيدم،بالمرحمةاألساسية،فيمااستيدفتدراسةكؿمف

المرحمةالثانكية.

 .(العينةإجراءات الدراسة )المنيج، واألداة، و (: من حيث 3

استخدمتجميعالدراساتالسابقةالمنيجالكصفيالتحميمي،كتنكعتعيناتالدراسات
المعمميف مفخبلؿ فيناؾدراساتجمعتبياناتيا األكؿ فيالمحكر أكالسابقة المشرفيف أك

 )الربيع، معاييرمثؿدراسة أكقائمة االستبانة أنفسيـعبرأداة ك)الجغيماف،2003الطمبة ،)
قائمةمعاييرأكقيـ2012ـ(،ك)جمعة،2005 ـ(؛كىناؾدراساتجمعتالبياناتباستخداـ

 )حماد، دراسة مثؿ المدرسية الكتب محتكل عمى بالتطبيؽ محتكل تحميؿ ـ(،2011كبطاقة
تتمثؿبالمعمميفأك كىناؾدراساتاستخدمتاالستبانةكبطاقةتحميؿالمحتكلككانتعيناتيا

ـ(.2003المشرفيفباإلضافةإلىالكتبالمدرسيةمثؿدراسة)البكسعيدم،

 (: من حيث النتائج.4

القضايا تكافر أف أىميا النتائج مف مجمكعة إلى األكؿ المحكر دراسات تكصمت
 )البكسعيدم،المعاصرة دراسة مثؿ اإلسبلمية التربية كتب في المطمكب المستكل مف أدنى

2003 ك)الجغيماف، 2005ـ(، )الربيع، دراسة نتائج كأكدت الكتاب2003ـ(، أف عمى ـ(
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)حماد، تقييـ كجاء كسميمة، كاضحة الكتاب لغة كأف منو المرجكة األىداؼ يحقؽ المدرسي
ال2011 مف الكتابأعمى لجكدة ) )جمعة، دراسة أكضحتنتائج كما أف2012متكسط، ـ(

تناكؿالتربيةاإلسبلميةلمفاىيـالتربيةالبيئيةكالصحيةكالجنسيةجاءتضعيفة.

 .كتب التربية اإلسبلمية بتحميل: الدراسات السابقة التي اىتمت ثانياً 

في ضوء م(: تحميل محتوى كتاب الفقو لمصف الثالث الثانوي 2006دراسة العتيبي ) (1
 القضايا الفقيية المعاصرة.

كذلؾفيضكءسعت لمصؼالثالثالثانكم، محتكلكتابالفقو تحميؿ إلى الدراسة
القضاياالفقييةالمعاصرة،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،كتـاالستعانة

ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفاستبانةت فقييةبأسمكبتحميؿالمحتكل، تضمفقائمةبقضايا
معاصرة،كأداةلتحيؿمحتكلكتابالفقولمصؼالثالثالثانكم.

كتكصمتالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائجكافأىمياأفالقضاياالفقييةالمعاصرةالتي
لمصؼالثالثالثانكمبمغت) فيمحتكلكتابالفقو أىميا36يجبتضمنيا جاء قضية، )

لبراءكالجرائـالجنسية،كتعاطيالمخدرات،كاألمراضالجنسية،كنقؿاألعضاء،الجيادكالكالءكا
كاإلرىاب،كالتدخيف،كالتطرؼ.كتبيفكجكداتفاؽفياستجاباتفئاتالدراسةحكؿأىميةىذه

أف إلى كخمصتالدراسة كترتيبيا، الثانكمالثالثلمصؼالفقوكتابمحتكلتضمفالقضايا
ضعيؼالمعاصرةالفقييةلمقضايا يتضمنيالـالتحميؿأداةفيإليياالمشارالقضايافمعظـ؛
لتككيفالقضاياىذهمفالفقييالمكقؼلمعرفةبحاجةكالطالباتالطبلبأفحيففي،المحتكل

يسايركال،الحياتيةبالمكاقؼكالطالبةالطالبربطعمىيساعدالثـكمفتجاىيا،مستنيررأم
،كفيضكءالنتائجقدـالباحثتصكرانمقترحانلتضميفالقضاياالفقييةكقضاياهالمجتمعحاجات

المعاصرةفيمحتكلالكتابالمدرسيلمصؼالثالثالثانكم.
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 اإلسبلمية التربية كتب في التقويمية األسئمة (: واقعم2009دراسة سممان والخوالدة ) (2
 في األردن. والثانوية األساسية لممرحمتين

اإلسبلميةالتربيةكتبفيالتقكيميةاألسئمةكاقععفالكشؼالدراسةىذهأرادت
األردف،كقدتككنتعينةالدراسةمفستةكتبدرستفيالعاـفيكالثانكيةاألساسيةلممرحمتيف
( 2006الدراسي /2007( تحميميا تـ التي األسئمة عدد بمغ كقد كاستخدـ2565(، سؤاالن، )

.لمتحميؿكحدة(السؤاؿ)كحدةكاعتمدت،في،كأسمكبتحميؿالمحتكلالمنيجالكص

أبرزىامفالنتائج،مفعددإلىالدراسةخمصتكقد المجاؿعمىاألسئمةركزت:
مفالدنيابالمستكياتاىتمتكماكالكجداني،الميارم:اآلخريفالمجاليفحسابعمىالمعرفي
غيركلكنيامتنكعة،المكضكعيلمشكؿالفرعيةاألنكاعجاءتكما،(كالتذكرالفيـ)التفكير
نمطتقيسالتياألسئمةطغتفقداألسئمةتقيسياالتيالتنظيميةباألنماطيتعمؽماأما.متكازنة

األخرلاألنماطباقيعمىالتكضيح باألسئمةاالىتماـزيادةبضركرةالدراسةأكصتكقد.
.متكازفكبشكؿمحددنسؽكفؽاإلسبلمية،التربيةكتبفيالتقكيمية

 المتوسط الثاني لمصف اإلسبلمية التربية كتاب محتوى (: تحميلم2010دراسة العزاوي ) (3
 التربوية. القيم ضوء في

الصؼلطبلباإلسبلميةالتربيةكتابفيالكاردةالتربكيةالقيـمعرفةبالدراسةاىتمت
كخصكصانالشريفةالنبكيةاألحاديثقراءةبعدالتصنيؼببناءالباحثقاـالمتكسط،الثاني
أصحابومفستةكحياة(كسمـعميواهللصمىالرسكؿأخبلؽمف)النبكيةكالسيرةالعاـ،المعنى
عرضياثـكمفليا،المناسبةكالتعاريؼالتربكيةبالقيـقائمةككضع(عنيـاهللرضي)الكراـ
إلىالنيايةفيالتكصؿكتـالتخصصاتمختمؼفيكالمحكميفالخبراءمفمجمكعةعمى

تـأساسوكعمىتربكيةقيمة(11)مجمكعوفيكيضـمجاالتثبلثةعمىاشتمؿالذمالتصنيؼ
الباحثالتحميؿكأسسكقكاعدكحدةالباحثحددأفبعدالمحددلممحتكلالتحميؿ كاستخدـ ،

.المنيجالكصفيالتحميميفيدراستو

فياألكؿالترتيبعمىحصمتمافاإليقيمةأفإليياتكصؿالتيالنتائجأىـمفككاف
.القيـنيايةفيالتكاضعقيمةجاءتحيففيالتكرارات،أعمىكعمىالتربكية،القيـ
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 الثبلثة لمصفوف اإلسبلمية التربية كتب (: تحميلم2010دراسة المحيبلني والمميع ) (4
 الكويت. بدولة التربوية القيم وثيقة ضوء في االبتدائية بالمرحمة

لممرحمةاإلسبلميةالتربيةكتبتحميؿفيالتربكيةالقيـكثيقةاستخداـإلىالدراسةىدفت
تتضمنياالتيالتربكيةالقيـالكتبىذهتضميفمدلعمىكالحكـالككيت،دكلةفياالبتدائية
ىذامفنصيبليايكفلـالتيكتمؾتكرارىاكثرالتيالقيـمعرفةإلىباإلضافةىذا.الكثيقة

لكؿالمختمفةالقيـبأنكاعاالىتماـفيكالتطابؽالتكازفمدلمبلحظةخبلؿمفكذلؾاالىتماـ،
أخرلناحيةمفمجتمعةالثبلثةكلمصفكؼناحية،مفصؼ الكصفيالمنيجالدراسةاتبعت.
التربيةكتبالدراسةكشممتالتربية،كزارةعفالصادرةالقيميةالتربيةكثيقةاستخدمتحيث

.الككيتدكلةفياالبتدائيكالثالثكالثانياألكؿلمصفكؼاإلسبلمية

(%80)تفكؽكانتكاالجتماعيةالدينيةالقيـتكاجدنسبةفأالتحميؿخبلؿمفتبيفكقد
لـالكثيقةفيكردتكالتيالقيـمفكثيرانىناؾأفحظلككما.اإلسبلميةالتربيةلطبيعةكذلؾ

االقتصاديةكالقيـكالتفكؽ،االستطبلعحبكمنياالنظريةكالقيـاإلسبلميةالتربيةكتبتتضمنيا
لـالجماليةالقيـأفتبيفكما.كالمسؤكليةكاالحتراـاالجتماعيةكالقيـالممكية،كحمايةكالترشيد

الجماليةالقيـمفمجمكعةتتضمفالكثيقةأفخاصةضعؼجانبكىذاالكتب،فيبتاتاترد
التعميميةالسياسةيخالؼماكىكالديمقراطيةالقيـغيابتبيفكذلؾالدراسية،المكادعمىمكزعة
.النشءتربيةفيلمدكلةالعامة

(: مدى تضمن محتوى التربية االسبلمية لممرحمة الثانوية لقضايا م2011دراسة الحمد ) (5
 فقو الواقع.

التربيةكتبفيتضمينياينبغيالتيالكاقعفقوقضايابأىـقائمةبناءالدراسةإلىسعت
محتكياتفيالكاقعفقوقضاياتضميفمدلمفالتحقؽ،كفمسطيففيالثانكيةلممرحمةاإلسبلمية

الكاقعفقولقضاياالثانكيةالمرحمةطمبةدراسةأىميةمدلعمىالكقكؼ،كالثانكيةالمرحمةكتب
،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي،المعمميفنظركجيةمف

كتككنتعينةالدراسةمفجميعمكضكعاتمحتكلالتربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكيةلمصفيف
(معممانكمعممةمفمعمميالتربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكية72الحادمعشركالثانيعشر،ك)



45 

 

فيمحافظاتر عف: عبارة ككانتأدكاتالدراسة كخانيكنسكالكسطى، فقوبقضاياقائمةفح
الحكـاستيدفتكقدالمحتكلتحميؿكبطاقةاإلسبلمية،التربيةمحتكلتضمينياالكاجبالكاقع
كاستبانةالكاقع،فقولقضاياالثانكيةلممرحمةاإلسبلميةالتربيةكتبمحتكلتضمفمدلعمى

طرحتياالتيالكاقعفقولقضاياالطمبةدراسةأىميةحكؿالمعمميفآراءمىعالتعرؼاستيدفت
.الباحثة

اإلسبلمية بكتبالتربية الكاقعكاجبتضمنيا فقو لقضايا إلىقائمة كتكصمتالدراسة
بمغت) الثانكية )10لممرحمة كينبثؽعنيا مجاالترئيسة، كتبيف130( فرعية، فقيية قضية )

 فيالكاردةالكاقعفقوقضايامفالثانكيةلممرحمةاإلسبلميةالتربيةكتبمحتكياتمعظـخمك
كعابرةبصكرةتناكلياتـالقضايامفالكثيرأفكما،القائمة التربيةكتابمحتكلحظي،

الحادملمصؼاإلسبلميةالتربيةكتابمحتكلمفأعمىبنسبةعشرالثانيلمصؼاإلسبلمية
كالكاقعفقوقضاياتضمففيعشر بالمرتبةكالعسكرمكاالقتصادمالسياسيالمجاؿحظي،
فمجاؿالعباداتمجاؿتبلهثـالمعمميفنظركجيةمفلوالطمبةدراسةأىميةفياألكلى
المرتبةالفكرمالمجاؿاحتؿبينمااألخيرةقبؿالمرتبةالطبقضاياكاحتمتالشخصية،األحكاؿ
.األخيرة

(: تحميل محتوى كتب التربية االسبلمية لممرحمة م2014والخوالدة )دراسة الشبول  (6
 الثانوية في األردن في ضوء نظرية الذكاءات.

المتعددةالذكاءاتمؤشراتكتكازفكتكزيعتضميفدرجةعفالكشؼإلىالدراسةىدفت
باستخداـ،(كاألسئمةاألنشطة)التحميؿبكحداتممثمةالثانكيةلممرحمةاإلسبلميةالتربيةكتبفي

التربيةكتبجميعمفالدراسةعينةكتككنتالمحتكل،تحميؿأسمكب-التحميميالكصفيالمنيج
فييااألنشطةعددغكبم،(الثانكمكالثانيالثانكماألكؿ)لمصفيفالثانكيةلممرحمةاإلسبلمية

.سؤاالن(3600)األسئمةكعددنشاطان،(775)

كالمنطقيالمفظي،المغكم)الذكاءيفمفكؿتضميفأفعفالدراسةنتائجكأسفرت
الذكاءاتمفككؿمتكقع،ىكممابأكثرالثانكيةلممرحمةاإلسبلميةالتربيةكتبفي(الرياضي

كالبيئيالبصرم،كالمكانيالحركي،كالجسميالبينشخصي،كاالجتماعيالذاتي،الشخصي)
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الذكاءتضميفعدـإلىإضافةبتكازنيا،تخؿبطريقةكتكزعتمتكقع،ىكممابأقؿ(الطبيعي
.المكسيقياإليقاعي

 .الثانيالتعقيب عمى دراسات المحور 

 (: من حيث األىداف.1

؛فمنياىدؼإلىتحميؿمحتكلالتربيةاإلسبلميةالثانيتباينتأىداؼدراساتالمحكر
 )العتيبي، دراسة 2006مثؿ )الحمد، كدراسة المعاصر،2011ـ( الفقو قضايا ضكء في ـ(

 )العزاكم، 2010كدراسة كالمميع، )المحيبلني كدراسة التربكية،2010ـ( القيـ ضكء في ـ(
المحتكل،كذلؾفإفدراسة)الشبكؿـ(استيدفتتقكيـجكدة2012كدراسة)الخكالدةكالتميمي،

ـ(اختصتبتحميؿالمحتكلفيضكءنظريةالذكاءات.2014كالخكالدة،

 (: من حيث المرحمة التعميمية.2

ـ(،بالمرحمة2010ـ(،ك)المحيبلنيكالمميع،2010اختصتدراسةكؿمف)العزاكم،
 )العتيبي، مف كؿ دراسة استيدفت فيما ك)حج2006األساسية، ـ(، ك)الحمد،2010ك، ـ(،

ـ(المرحمةالثانكية.2014ـ(،ك)الشبكؿكالخكالدة،2012ـ(،ك)الخكالدةكالتميمي،2011

 .(العينةو  ،األداةإجراءات الدراسة )المنيج، و (: من حيث 3

تنكعتعيناتالدراساتاستخدمتجميعالدراساتالسابقةالمنيجالكصفيالتحميمي،ك
فيناؾدراساتجمعتبياناتياباستخداـقائمةمعاييرأكقيـكبطاقةالثانيالسابقةفيالمحكر

ا الكتب محتكل عمى بالتطبيؽ محتكل دراسةتحميؿ مثؿ لمدرسية (،ـ2010)العزاكم،
ـ(،2014ـ(،ك)الشبكؿكالخكالدة،2012،ك)الخكالدةكالتميمي،ـ(2010ك)المحيبلنيكالمميع،

تتمثؿبالمعمميفأككىناؾدراساتاستخدمتاالست بانةكبطاقةتحميؿالمحتكلككانتعيناتيا
.ـ(2011ـ(،ك)الحمد،2005)العتيبي،مثؿدراسةالمشرفيفباإلضافةإلىالكتبالمدرسية
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 (: من حيث النتائج.4

قضاياالفقوالمعاصرأىمياأفإلىمجمكعةمفالنتائجالثانيتكصمتدراساتالمحكر
 كمتنكعة الطمبة لمستكل مناسبة جاءت )حجك،ـ(2006)العتيبي، دراسة نتائج كأكدت ،

ـ(عمىأفإخراجالكتابيحظىبأىميةكجاءبالمرتبةاألكلىثـعرضالمادة،ثـالمادة2010
 )العزاكم، دراسة نتائج كحسب ا2010ذاتيا، الرتبة ذات اإليماف قيمة أف فتبيف ألكلى،ـ(

ـ(أفىناؾاىتمامانبالقيـالدينيةكاالجتماعية2010كأظيرتنتائجدراسة)المحيبلنيكالمميع،
 )الحمد، كتكصمتدراسة المدرسية، اإلسبلمية إلى)2011بكتبالتربية فقيية10ـ( قضايا )

الت كتب في تضمنيا يجب الثانكيةكاقعية لممرحمة اإلسبلمية )الربية دراسة كتكصمت خكالدة،
ـ(إلىأفمجاؿالمعاييرالفنيةلمكتابجاءتبالرتبةاألكلىبيفالمعاييرالتي2012كالتميمي،

ـ(إلىكجكدضعؼفيالتكازف2014تناكلياالباحثاف،فيماتكصمتدراسة)الشبكؿكالخكالدة،
فيتناكؿالذكاءاتبكتبالتربيةاإلسبلمية.

 .سير: دراسات تعمقت بمبحث التفثالثاً 

م(: مناىج التفسير تحدياتيا وآفاقيا في ضوء الواقع المعاصر 2005دراسة زمزمي ) (1
 "دراسة تطبيقية عمى مقررات التفسير بجامعة أم القرى.

الدراسةإلىالكشؼعفمناىجالتفسيرمفحيثتحدياتياكآفاقيافيجامعةأـسعت
القرل،كلتحقيؽاألىداؼاتبعالباحثالمنيجالكصفي،كاعتمدعمىاألسمكبالمكتبيفيجمع
البياناتكطرحالنتائج.كقاـالباحثبتقييـمقرراتالتفسيرمفحيثمكضكعاتو،كأىـالمراجع

ييا،كاشتممتعمميةالتقييـكؿمقرراتالتفسيربجامعةأـالقرل،كالبالغعددىاالتييستندعم
(مقرر.13)

 النتائج سكاءاىتماـكأظيرت الطبلب كلكافة التفسير، بمقررات القرل أـ جامعة
خاصة مراحؿ لجميع التفسير دراسة شمكؿ كتبيف الدكتكراه، أك الماجستير، أك البكالكريكس،

كتبيف19يثيخضعطالبالبكالكريكسلحكالي)البكالكريكسح (ساعةمفمقرراتالتفسير،
كتبيفمراعاة المقررات، التيتتضمنيا كأساليبالتقكيـ تنكعأساليبالعرض،كطرؽالتدريس،

التدرجفيتدريسعمـالتفسير،كشمكؿالكتبكالمقرراتلكافةاألىداؼالتيتسعىلتحقيقيا.
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م(: تدريس مادة تفسير القرآن الكريم في المدارس الثانوية 2008)دراسة عبد الرحمن  (2
 منطقة تومفت نموذجًا: دراسة تقويمية.

الدراسةتقكيـتدريسمادةتفسيرالقرآفالكريـبالمدارسالثانكيةبماليزياكتحديدانأرادت
التحميم الكصفي المنيج الدراسة اتبعت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ تكمفت، منطقة ككقعفي ي،

حيثناقشالباحثأساليب مدارس، مفأصؿسبع الباحثعمىأربعمدارسثانكية اختيار
ككسائؿتدريسالتفسير،كقاـالباحثبتطبيؽاستبانةعمىعينةمفطمبةكمعمميىذهالمدارس.

كخمصتالدراسةإلىأفمادةالتفسيرليامكانةمرمكقةلدلمسمميكمنتاف،لككنياقمة
ا لعمكـالدينية،كأفالمدارسالثانكيةتمعبدكرانميمانفيتعميـاإلسبلـكمادةالتفسيرعمىىـر

القرآف، بخمؽ التخمؽ أىميا عدة جكانب في تدريسيا مف الطمبة كيستفيد الخصكص، كجو
كاستعادةمفاىيـالحياةاإلسبلمية.

ادلي في تحصيل طبلب م(: أثر استخدام استراتيجية التدريس التب2009دراسة العصيل ) (3
 الصف األول ثانوي في مادة التفسير وبقاء أثر التعمم.

 التدريسالتبادليفيتحصيبلطبلبكافاليدؼالرئيسلمدراسة تقصيأثراستخداـ
الصؼاألكؿثانكمفيمادةالتفسيركبقاءأثرالتعمـ،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحث

(طالبانمفطبلبالصؼاألكؿثانكمتـ62كتألفتعينةالدراسةمف)المنيجشبوالتجريبي،
لجمع األساسية األداة ككانت اإلحساء، بمحافظة الثانكية سعكد الممؾ مدرسة مف اختيارىـ

البياناتعبارةعفاختبارفيمادةالتفسير.

المجمك كدرجات التجريبية المجمكعة درجات بيف فركؽ ىناؾ أف النتائج عةأظيرت
أثرفيتحصيؿالطبلب كتبيفأفالتدريسالتبادليلو التجريبية، الضابطةلصالحالمجمكعة

بمادةالتفسير،كتسيـفيبقاءأثرالتعمـ.
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(: تحميل استراتيجيات تدريس التفسير المتضمنة في كتب م2011دراسة المالكي ) (4
مدلوالت تفسير اآليات  التفسير لممرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية في ضوء

 القرآنية.

التفسيرسعت كتب في المتضمنة التفسير تدريس استراتيجيات تحميؿ إلى الدراسة
لممرحمةالمتكسطةبالمممكةالعربيةالسعكديةفيضكءمدلكالتتفسيراآلياتالقرآنية،كلتحقيؽ

كل،كتـإعداداستمارةاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفياالستنباطي،كأسمكبتحميؿالمحت
(درسان.130لتحميؿالمحتكل،كطبقتعمى)

كتب في التفسير تدريس استراتيجيات شمكؿ نسبة أف إلى تشير النتائج أبرز كانت
%(،كأفكتابالقرآفالكريـكتفسيرهلمصؼاألكؿالمتكسط35.122التربيةاالسبلميةبمغت)

تميزتاآلياتالمكيةفيتغطيتياىكأفضؿالكتبتغطيةالستراتيجياتتدريس كما التفسير،
الستراتيجياتتدريسالتفسير.

(: فاعمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس م2015دراسة الفتيحة ) (5
التفسير لتنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي وبقاء أثر التعمم لدى طبلب المرحمة الثانوية 

 بمنطقة الجوف.

الدرا ىدفت تقصي إلى تدريسفيالتبادليالتدريساستراتيجيةاستخداـفاعميةسة
بمنطقةالثانكيةالمرحمةطبلبلدلالتعمـأثركبقاءاإلبداعيكالتفكيرالتحصيؿلتنميةالتفسير
مفالجكؼ الدراسة كتككنتعينة الباحثالمنيجالتجريبي، استخدـ كلتحقيؽأىداؼالدراسة ،

مف54) منيـ)(طالبان الثانكيةبمنطقةالجكؼ، مجمكعةتجريبية،ان(طالب27مدارسالمرحمة
مجمكعةضابطة،كتـجمعالبياناتمفخبلؿالتطبيؽالقبميكالبعدمكالتتبعي،ان(طالب27ك)

حيثكانتاألدكاتعبارةعف:اختبارتحصيمي،كاختبارالتفكيراالبداعي.

 المجمكعة طبلب تفكؽ النتائج االختبارأظيرت في البعدم التطبيؽ في التجريبية
التحصيميكاختبارالتفكيراإلبداعي،كلـتظيرفركؽبيفالتطبيؽالبعدمكالتتبعيممايكضح
بقاءأثرالتعمـ،كتبيفأفاستراتيجيةالتعميـالتبادليتعدطريقةفاعمةفيتدريسالتفسير،كتنمية

التحصيؿالدراسي،كالتفكيراإلبداعي.
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بالمدارس م(: صعوبات تدريس التفسير لطمبة المرحمة الثانوية 2016دراسة العمواني ) (6
 اليمنية من وجية نظر المعممين بعدن.

الدراسةإلىالكشؼعفصعكباتتدريسالتفسيرلطمبةالمرحمةالثانكيةبالمدارسسعت
عف عبارة الدراسة ككانتأداة الكصفي، المنيج استخداـ تـ أىداؼالدراسة كلتحقيؽ اليمنية،

بمغت) كطبقتعمىعينة األدبالتربكمكالدراساتالسابقة، صممتفيضكء (89استبانة
كفالتربيةاإلسبلميةفيالمرحمةالثانكية.معممانكمعممةيدرس

كتكصمتالدراسةإلىنتائجمتعددةأىمياأفمستكلتمؾالصعكباتيزيدعفالمتكسط،
نسبتو) %(،ككانتأكثرتمؾالصعكباتتتعمؽبالنظاـالتعميمي،كقمةعدد72.24كبمغتما

باتتعزللمتغيراتسنكاتحصصالتربيةاإلسبلمية،كتبيفعدـكجكدفركؽفيتمؾالصعك
الخدمةكالمؤىؿالعممي.

 .الثالثالتعقيب عمى دراسات المحور 

 (: من حيث األىداف.1

ـ(إلىبيافبعضالتحدياتالتيتكاجومناىجالتفسير،2005ىدفتدراسة)زمزمي،
 الرحمف، )عبد دراسة ىدفت دراسة2008بينما كىدفت التفسير، مادة تدريس تقكيـ إلى ـ(

ـ(إلىتحسيفمستكلالطمبةفيمبحثالتفسيرباستخداـاستراتيجيةالتدريس2009)العصيؿ،
ـ(إلىالكقكؼعمىاستراتيجياتكطرؽتدريسمبحث2011ة)المالكي،التبادلي،كىدفتدراس

ـ(إلىالكشؼعففاعميةاستخداـالتدريسالتبادلي2015)الفتحية،التفسير،فيماىدفتدراسة
التفسير بمادة التحصيؿ تحسيف في )العمكاني، دراسة كىدفت عف2016، الكشؼ إلى ـ(

صعكباتتدريسالتفسير

 المرحمة التعميمية.(: من حيث 2

ـ(،2008ـ(بمرحمةالجامعة،أمادراسة)عبدالرحمف،2005اختصتدراسة)زمزمي،
 2009ك)العصيؿ، )الفتحية، كدراسة 2015ـ(، ك)العمكاني، بالمرحمة2016ـ(، فاىتمت ـ(

.ـ(المرحمةالمتكسطة2011الثانكية،فيمااستيدفتدراسة)المالكي،
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 .(العينةدراسة )المنيج، واألداة، و إجراءات ال(: من حيث 3

ـ(2005عدةمناىجعممية،فاتبعتدراسة)زمزمي،الثالثاستخدمتدراساتالمحكر
 الرحمف، )عبد دراسة استخدمت فيما المكتبي، األسمكب كاتبعت الكصفي ـ(،2008المنيج

 2016ك)العمكاني، )العصيؿ، دراسة أما التحميمي، الكصفي المنيج ف2009ـ( استخدمتـ(
 )المالكي، دراسة كاستعانت التجريبي، شبو االستنباطي،2011المنيج الكصفي المنيج ـ(

ـ(المنيجالتجريبي.2015كاستخدمتدراسة)الفتيحة،

 الرحمف، )عبد دراسة استخدمت حيث الدراسات ىذه أدكات تنكعت ـ(،2008كذلؾ
 )العمكاني، لجم2016كدراسة أساسية كأداة االستبانة )العصيؿ،ـ( دراسة أما البيانات، ع

2009 )الفتحية، كدراسة كاستخدمت2015ـ( البيانات، لجمع كأداة االختبار فاستخدمت ـ(
ـ(بطاقةتحميؿالمحتكل.2011دراسة)المالكي،

ـ(عبارةعفبعضالمقررات2005كعمىمستكلالعيناتفكانتعينةدراسة)زمزمي،
تمثمتعينة فيما الدراسية، الرحمف، )عبد ككانت2008الدراسة بنحكأربعمدارسثانكية، ـ(

ـ(عبارةعفطمبةمفالصؼاألكؿثانكم،فيماكانتعينةدراسة2009عينةدراسة)العصيؿ،
 عف)2011)المالكي، عبارة المتكسطة،130ـ( لممرحمة اإلسبلمية مفدركسالتربية درسان )

 )الفتحية، دراسة دراسةـ(2015ككانتعينة ككانتعينة الثانكية، المرحمة طمبة عف عبارة
ـ(عبارةعفمعمميالتربيةاإلسبلميةفيالمرحمةالثانكية.2016)العمكاني،

 (: من حيث النتائج.4

دراسة أشارتإليو ما نتائجكافمفأىميا الثانيإلىعدة تكصمتدراساتالمحكر
ـالقرلبمقرراتالتفسير،كأكدتنتائجدراسةـ(أفىناؾاىتماـمفجامعةأ2005)زمزمي،

 الرحمف، )العصيؿ،2008)عبد كأشارتنتائجدراسة مقررالتفسير، ـ(2009ـ(عمىأىمية
إلىأفىناؾأثرلمتدريسالتبادليفيتنميةالتحصيؿبمادةالتفسير،كماأكضحتنتائجدراسة

دريسمبحثالتفسيرالمستخدمةكصمتـ(عمىأفنسبةشمكؿاستراتيجياتت2011)المالكي،
ـ(إلىأفالتدريسالتبادلي2015%(فقط،كماأشارتنتائجدراسة)الفتيحة،35.122لنسبة)

ـ(إلىكجكد2016يتمتعبفاعميةفيتنميةالتحصيؿبمادةالتفسير،كأشارتدراسة)العمكاني،
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بالم التفسير مادة تدريس تكاجو التي الصعكبات مف نظرمجمكعة كجية مف الثانكية رحمة
المعمميف.

 ة.الدراسات السابق العامالتعقيب 

مناىجالتربيةاإلسبلميةمثؿدراسةتعمؽبتحميؿدراساتانقسمتالدراساتالسابقةإلى
 )المحيبلنيكالمميع،2010)العزاكم، كدراسة كدراساتتيدؼإلى2010ـ(، مناىجـ(، تقكيـ

التربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكية،كمنياتناكؿعمميةالتقكيـفيضكءمعاييرالجكدةمثؿدراسة
 2010)حجك، )جمعو، كدراسة القضايا2012(، ضكء في المناىج تقكيـ تناكؿ كمنيا ،)

 )البكسعيدم، دراسة مثؿ 2003المعاصرة )الجغيماف، كدراسة دراساتا(.2005(، لقسـأما
الثانيفتناكلتمبحثالتفسير،فيناؾدراساتقامتباالستعانةباستراتيجياتلتنميةالطمبةفي

(2005(،أمادراسة)زمزمي،2015(،ك)الفتيحة،2009مقررالتفسيرمثؿدراسة)العصيؿ،
 )المالكي، كىدفتدراسة القرل، أـ مقرراتالتفسيرفيجامعة إلى2011فيدفتإلىتقييـ )

تحميؿاستراتيجياتتدريسالتفسير.

 -أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

فيأنياتتعمؽبتحميؿكتبالتربيةالثانيتتفؽالدراسةالحاليةمعبعضدراساتالمحكر
اإلسبلميةبالتربيةفيأنياتتعمؽاإلسبلميةلممرحمةالثانكية.كتتفؽمعدراساتالمحكرالثاني

ب تيتـ الثالثفيأنيا دراساتالمحكر تتفؽمع كتتفؽالدراسةبينما كما مكضكعاتالتفسير،
الحاليةمعبعضالدراساتالسابقةمفحيثالمنيجالمستخدـكأسمكبتحميؿالمحتكل،كتتفؽ

 معبعضالدراساتمفحيثالعينة.

 -بقة:أوجو االختبلف بين الدراسة الحالية والدراسات السا

تتعمؽبتقكيـمحتكلمكضكعات تختمؼالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةفيأنيا
الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة حددتيا التي التعميمية األىداؼ ضكء في كذلؾ التفسير،
الدراسة أف كما التفسير، مكضكعات مف تحقيقيا لؤلىداؼالمراد التربكية المناىج كمخططك

 أنياتستطمعآراءالمعمميفحكؿتحقؽىذهاألىداؼ.تختصب
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التيك السابقة الدراسات جميع أف أىميا متعددة جكانب في البحثية الفجكة تكمف
استطاعتالباحثةجمعياقيمتكتبالتربيةاإلسبلميةلكنيالـتقيـمحتكلمكضكعاتالتفسير،

اإلسبلمي التربية كتب قيمت السابقة الدراسات أف كالقضاياكما الجكدة معايير ضكء في ة
كماالدراسةالحاليةفتقيميافيضكءأىداؼتعميميةمحددةلمكضكعاتالتفسير.أما؛المعاصرة

)األىداؼ كىي: التربكم المناىج عناصر مف عنصريف بيف بالربط الحالية تختصالدراسة
التعميمية،كالمحتكلالدراسي(

 -االستفادة من الدراسات السابقة: مدى

التعرؼإلى أىميا متعددة جكانب في السابقة عرضالدراسات مف الباحثة استفادت
استفادت كما الباحثكف، التياستخدميا كماطرؽالتقكيـ الحالية؛ الدراسة مشكمة فيصياغة

تيارطرؽكأساليبالتحميؿكاستفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيتفسيرالنتائج،كاخ
 السميمة.

 



 

 

 
 

 

 

 

 الرابعالفصـــل 

 واإلجراءات المنيجية
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 المنيجية واإلجراءات: الفصل الرابع
اتبعتيا التي الميدانية اإلجراءات كأىـ الدراسة، لمنيجية عرضان الرابع الفصؿ يتناكؿ

 يعرضمنيج حيث الدراسة، في كأدكاتالباحثة الدراسة، كعينة الدراسة، كمجتمع الدراسة،
الدراسة،خصائصأدكاتالدراسة،كخطكاتالدراسة،كاألساليباإلحصائيةالمستخدمة.

 .أواًل: منيج الدراسة

تستخدـالدراسةالمنيجالكصفي،حيثيعرؼالمنيجالكصفيبأنومنيجكطريقةعممية
،كتصكيرالنتائجالتييتـالتكصؿسميمةيةعمميةلكصؼظاىرةماكدراستيامفخبلؿمنيج
طريقةمفطرؽالتحميؿكالتفسير،كمايعرؼبأنوإليياعمىأشكاؿرقميةمعبرةيمكفتفسيرىا

)الحسف، عبلجيا المراد لممشكمة حمكؿ إلى لمكصكؿ منظمة بطرؽ لمظكاىر عممي بشكؿ
(.56ـ،ص2006

،الدراسيلممحتكلانككيفيانكميكصفانيعدأسمكبتحميؿالمحتكل،كالذمالدراسةكاتبعت
تتميزأساسيةصفاتفيتشترؾمفرداتعمىمنياكؿيحتكم،منظمةككحداتفئاتكرةصفي
المكضكعي،الكصؼإلىتيدؼكالتيالعممي،البحثأساليبأحدكىك.غيرىاعفبيا

مفمجمكعةلممحتكلالدراسي،كماإنوعبارةعفالظاىرلممضمكفكالكميالمنظـكالمنيجي
تحميؿتستيدؼالتيلممحتكل،المختمفةالجكانبفيـعمىتساعدالتياإلجرائية،العمميات
كالكقكؼعمىتقكيموكأساليبالتعميمية،ككسائموكأنشطتو،تدريسوكطرائؽالمنيج،أىداؼ ،

النتائجعفتكراربعضالجكانبفيو،لمكصكؿإلىنتائ تشيرىذه جحكؿالمحتكل،كغالبانما
.مدلكالتتتعمؽبتنظيـكتخطيطالمحتكل

 .ثانيًا: مجتمع الدراسة

ينقسـمجتمعالدراسةالحاليةإلىفئتيف،ىما:

1- ( الثانكية لممرحمة اإلسبلمية التربية كتب جزأيفالصؼالحادمعشركتاب إلى ،كينقسـ
 .عشر(كالصؼالثاني
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؛حيثبمغـ(2017-2016لمعاـالدراسي)خافيكنسمحافظةطمبةالمرحمةالثانكيةفي -2
(طالب10804،منيـ)مفكبلالفرعيفاألدبيكالعمميكطالبة(طالب18460عددىـ)

بمدارس ك)كطالبة يكنس، خاف طالب7656مديرية يكنس( خاف شرؽ بمديرية .كطالبة
بلبالمرحمةالثانكيةفيمحافظةخافيكنسحسب(أعدادط4.1حيثيعرضجدكؿرقـ)
 -(:Crosstabsالمديريةكالجنسبطريقة)

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والمديرية4.1جدول )

 اإلجمالي إناث ذكور البيان
 10804 5191 5613 مديرية خان يونس

 7656 4439 3217 خان يونس شرقمديرية 

 18460 9630 8830 اإلجمالي

 24م، ص 2017وزارة التربية والتعميم، 

 .ثالثًا: عينة الدراسة

تنقسـعينةالدراسةإلىفئتيف:

كتبمدرسيةبكاقع)كتابةجميعكتبالتربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكيةكالبالغعددىاثبلث -1
التربيةاإلسبلميةالجزءاألكؿلمصؼالحادمعشر(،ك)كتابالتربيةاإلسبلميةالجزءالثاني

 لمصؼالحادمعشر(،ك)كتابالتربيةاإلسبلميةلمصؼالثانيعشر(.
اختارتالباحثةعينةبطريقةعنقكدية،حيثاتبعتعدةمراحؿفيعمميةاالختيارلضماف -2

فالصؼالحادممكطالبة ب (طال200،كبمغإجماليالعينة)شركطالعينةالعنقكديةتحقيؽ
 مفالصؼالثانيعشر.كطالبة (طالب 200عشر،ك)

 المرحمةاألكلى:تحديدمحافظةخافيكنسلتطبيؽأدكاتالدراسة. -
اختيار - الثانية: ستمدارسمفمدارسعشرةالمرحمة كمنيا أربعمديريةخافيكنس،

 إناث.كخمسمدارسذككر،خمسمدارسخافيكنس؛منياشرؽمديريةمدارسمف
أربعشعبمفكؿمدرسة،منياشعبةحادمعشرأدبي،كشعبةالمرحمةالثالثة:اختيار -

 حادمعشرعممي،كشعبةثانيعشرأدبي،كشعبةثانيعشرعممي.
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شعبة،ككانتطريقةاالختيار(طبلبأكطالباتمفكؿ10المرحمةالرابعة:اختيار) -
 بناءنعمىرغبةالطالب.

 اختبار تطبيؽ أف بالذكر الكريـكجدير القرآف تفسير عشرمحتكل الحادم لمصؼ
لمصؼالحادمعشر)الفصؿالثاني(طبؽمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ)الفصؿاألكؿ(،كاختبار

الجنس متغيرم حسب الدراسة عينة خصائص التالي الجدكؿ كيكضح الطمبة. نفس عمى
-كالفرع:

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والفرع4.2جدول )

 اإلجمالي إناث ذكور البيان
 055 05 05 أدبي

 055 05 05 عممي

 055 055 055 اإلجمالي
 

 .رابعًا: أدوات الدراسة

 تحميل المحتوى. استمارة: (1)

تحميؿمحتكلاستمارةقامتالباحثةباالطبلععمىاألدبياتالتربكيةالسابقة؛كصممت
فيضكءأىداؼالتفسيرالمقررةمفكزارةالتربيةكالتعميـلكتبالتربيةاإلسبلميةالمقررةعمى

طمبةالمرحمةالثانكية.

 تحميل المحتوى: استمارةاليدف من 

تحميؿالمحتكلإلىكصؼكميكمكضكعيلمدلتحقيؽكتبالتربيةاستمارةتيدؼ
التربية كزارة مف المقررة التفسير مبحث ألىداؼ التفسير( )كحدة الثانكية لممرحمة اإلسبلمية

كالتعميـ.

 عينة التحميل:

األدب عمى كاالطبلع ذكماالختصاص، بمشكرة كاإلسبلميةقامتالباحثة ياتالتربكية
تحميؿالمحتكلعمىأنيا عينة تحديد عمىذلؾتـ كبناءن التحميؿ، عينة بيدؼتحديد السابقة
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)الكحدةاألكلىالقرآفالكريـكعمكمو(المقررةفيالجزءاألكؿمفكتابالتربيةاإلسبلميةلمصؼ
ال في المقررة الكريـ( القرآف األكلى ك)الكحدة عشر، التربيةالحادم كتاب مف الثاني جزء

التربية كتاب في المقررة الكريـ( القرآف األكلى ك)الكحدة عشر، الحادم لمصؼ اإلسبلمية
اإلسبلميةلمصؼالثانيعشر.

 وحدة التحميل:

يقصدبكحدةالتحميؿ:أصغرجزءفيالمحتكل،كيختارهالباحثليخضعولمعدكالقياس،
فيرسـنتائجالتحميؿ،كقدتككفكحدةالتحميؿكممة،أكمكضكع،كيعتبرتكرارهذكداللةمحددة

،أكمفردات،أكمقاييس،كقدتككفكحدةالتحميؿفقرة،كعمىمستكلالدراسةالحاليةتـ أكرسـك
(كحدةأساسيةلمتحميؿ،حيثقديصعبتحقيؽاليدؼمفخبلؿكممة.الجممةاعتماد)

 فئة تحميل المحتوى:

التربكييفبأففئةالتحميؿقدتككفالكممةذاتيا،أكمكضكعانما،أكقيـ،يرلالعديدمف
األىداؼالتعميميةالمخصصةأكميارات،أكمفاىيـ،أكحقائؽ،أكغيرذلؾ،كحددتالباحثة

كفئةالقرآفالكريـفيكتبالتربيةاإلسبلميةالمقررةعمىطمبةالثانكيةالعامةتفسيرلمحتكل
الدراسية.كلالكحداتلتحميؿمحت

 إجراءات تحميل المحتوى:

تـاالطبلععمىمجمكعةمفاألدبياتالتربكية،كالدراساتالسابقةذاتالعبلقة،كقامت
بالخطكاتالتاليةفيعمميةتحميؿمحتكلالكحداتالدراسية:الباحثة

 تحديدعينة،كفئة،ككحداتتحميؿالمحتكل. -1
2-  عمىجميع التحميؿ الكحدة،تمتعممية تتضمنيا التي التدريبات،العناصر ذلؾ في بما

 .كاألنشطة
ألغراضالدراسة -3 كفقان بتصميميا الباحثة قامت محتكل، لتحميؿ بطاقة عمى االعتماد تـ

 الحالية.
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قامتالباحثةبتخصيصبطاقةتحميؿتتعمؽبكحداتالدراسةلكتبالتربيةاإلسبلميةلمصؼ -4
 تتعمؽبكحدةالقرآفالكريـالمقررةعمىطمبةالثانيعشر.الحادمعشر،كبطاقةأخرل

طبؽالتحميؿعمىالكحداتالتالية:)الكحدةاألكلىالقرآفالكريـكعمكمو(المقررةفيالجزء -5
الكريـ( القرآف األكلى ك)الكحدة لمصؼالحادمعشر، اإلسبلمية التربية كتاب مف األكؿ

تربيةاإلسبلميةلمصؼالحادمعشر،ك)الكحدةاألكلىالمقررةفيالجزءالثانيمفكتابال
القرآفالكريـ(المقررةفيكتابالتربيةاإلسبلميةلمصؼالثانيعشر،كقامتبرصدالنتائج

 فياستمارةمعدةخصيصانلعمميةتحميؿالمحتكل.
 التأكدمفصدؽكثباتعمميةتحميؿالمحتكل. -6
ارلمكشؼعفمدلاكتسابالطمبةلمكضكعاترصدنتائجتحميؿالمحتكل،كتصميـاختب -7

 كأىداؼمبحثالتفسيرالمقررةعمييـ.
اصدارالحكـبمدلتحقؽكتبالتربيةاإلسبلميةألىداؼمبحثالتفسير،كالتحقؽمفمدل -8

 اكتسابالطمبةليا،كاإلجابةعفأسئمةالدراسة.
 لمفصل األول: محتوى تفسير القرآن الكريمأىداف 

 ديفكالدنيامفمصدرىااألصمي.فيـأمكرال .1
 دعـىذاالفيـبالنصالقرآني. .2
 تككيفالقيـكاالتجاىاتالتيتتفؽمعىدلاإلسبلـ. .3
سعادىاباالستقراركاألمفكالرضا. .4  إحياءالنفكسبتعاليـالقرآفالكريـكا 
 تدريبالطمبةعمىأداءالقرآفأداءنمجكدانكمرتبلن. .5
 كتاباهلل.تنميةقدراتالطالبعمىحفظ .6
 تنميةالثركةالمغكيةلدلالطبلبكالرقيبأساليبيـكالقدرةعمىاستنباطاألفكار. .7
 الكصكؿبالطبلبإلىتطبيؽأحكاـالقرآفالكريـ. .8
ترسي آدابالتبلكةفينفكسالدارسيفكتنميةمياراتالتبلكةلدييـ. .9

 لمفصل الثاني: محتوى تفسير القرآن الكريمأىداف 

 المتعمـعمىإتقافحفظالقرآفالكريـأداءنكرسمانكضبطان.حرص .1
 التمكفمففيـكتاباهللعزككجؿكتذكؽمعانيو. .2
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 إلماـالمتعمـبأصكؿالقراءالسبعةكمادرجعميياقراءالمغرب. .3
 االعتزازبقيـاإلسبلـكالتحميبأخبلؽالقرآف. .4
القرآفالمقررةككيفيةتكظيف .5  يافيتفسيركبلـاهللعزككجؿ.تعرؼأىـمباحثعمـك
عمىآلياتكقكاعدمضبكطة. .6  اقتناعالمتعمـبكجكدمنياجعمميلتفسيركتاباهلليقـك
أسرتو .7 في تبمغييا عمى كالعمؿ بالمقرر المتضمنة الشرعية كالتكاليؼ األحكاـ تمثؿ

 كمحيطو.
رشادكتشر .8 يع.تعزيزصمةالمتعمـبكتاباهللعزكجؿباعتبارهىدايةكا 

 لطمبة الصف الثاني عشر: محتوى تفسير القرآن الكريمأىداف 

 تأمؿالطبلبآياتالقرآفالكريـعندتعممياليعممكابمافييامفأحكاـشرعية. .1
 تدريبالطبلبعمىقراءةالقرآفالكريـقراءةسميمةكالتدبرفيآياتو. .2
 تعرؼالطبلبعمىأسبابنزكؿاآلياتكالسكرالتييدرسكنيا. .3
 يستنتجالطبلبالعبركالدركسالمستفادةمفالقصصالقرآني. .4
 تريبةالطبلبعمىالمقدرةعمىتفسيرآياتالقرآفالكريـ. .5
اآلياتكالتعرؼ .6 التيتشمميا القرآنية كاألحكاـ الطبلبعمىالتكصؿإلىالفكائد تعميـ

 عمىماتحتكيومفعبركمكاعظ.
7.  مف إليو يتكصمكف ما الطبلب بمايطبؽ كيعتبركا الكاقعية، حياتيـ في كأحكاـ فكائد

يتضمنوالقرآفالكريـمفَحكـكأمثاؿكقصص.

 في ضوء األىداف التي خصصت ليا: محتوى تفسير القرآن الكريمنتائج تحميل 

 ضعؼالتكامؿ العمكدمالحظتالباحثة الكريـبيف القرآف تفسير الذميدرسلطمبةمحتكل
الصؼالحادمعشر،كطمبةالثانيالعشر،مفحيثمايمي:

لطمبةالصؼالحادمعشرمحتكلتفسيرالقرآفالكريـابتعادمكضكعالتفسيرالتييتناكليا -1
 لطمبةالصؼالثانيعشر،كالمحتكلتفسيرالقرآفالكريـعفالمكضكعاتالتييتناكليا

 مؿ.يكجدبينياارتباطأكتكا
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اإلسراءمفمحتكلتفسيرالقرآفالكريـتناكؿ -2 الصؼالحادمعشرجزءمفسكرة لطمبة
(آية.بينماتـتناكؿسكرةالنكر111(،معالعمـبأفالسكرةتحتكمعمى)38-1اآلية)
 كاممة.

لطمبةالصؼالثانيعشرسكرةكاحدةكىيسكرةالرعد،محتكلتفسيرالقرآفالكريـتناكؿ -3
كانتمحتكلتفسيرالقرآفالكريـتكاممة،كجديربالذكرأفالمكضكعاتالتيتناكلياكجاء

 متنكعة،كمتكاممة.

لممرحمةالثانكية،حيثمحتكلتفسيرالقرآفالكريـكتكضحالجداكؿالتاليةنتائجتحميؿ
( الجدكؿرقـ 3يبيف ب4. المتعمقة النتائج الكريـ( القرآف الصؼالحادممحتكلتفسير لطمبة

-األكؿ(:الجزءعشر)

 الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريم( توزيع العبارات الدالة عن أىداف 4. 3جدول )
 األول( عمى دروس المحتوى

 الدرس
كؿ
األ

دؼ
الي

اني
الث
دؼ

الي
لث

الثا
ؼ

ليد
ا

رابع
ؼال

ليد
ا

مس
لخا
ؼا

ليد
ا

دس
لسا
ؼا

ليد
ا

ابع
الس
ؼ

ليد
ا



دؼ
الي


مف
الثا

سع
التا
ؼ

ليد
ا



الي
جم
اإل



 21 0 1 3 2 4 1 3 2 5(1إعجازالقرآف)

 24 3 3 4 2 1 1 1 2 7(2إعجازالقرآف)

 34 7 3 10 0 2 2 7 2 1(11-1سكرةاإلسراء)

 41 7 3 6 8 2 4 3 5 3(22-12سكرةاإلسراء)

 28 2 3 8 4 2 0 3 4 2(38-23سكرةاإلسراء)

 148 19 13 31 16 11 8 17 15 18 اإلجمالي

تكزعتعمىجميعمحتكلتفسيرالقرآفالكريـيتضحمفالجدكؿالسابؽأفأىداؼ
 اإلسراء حيثكافدرس)سكرة الدركس22-12الدركسككانتبتكراراتمتفاكتة، أكثر )

(1لقرآف،فيماجاءدرس)إعجازامحتكلتفسيرالقرآفالكريـتضمنانلعباراتدالةعمىأىداؼ
أقمياتضمنان.
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النتائجالمتعمقةب4.4كيبيفالجدكؿرقـ) لطمبةالصؼمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ(
-الثاني(:الجزءالحادمعشر)

 الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريم( توزيع العبارات الدالة عن أىداف 4. 4جدول )
 ( عمى دروس المحتوىالثاني

 الدرس

كؿ
األ

دؼ
الي

اني
الث
دؼ

الي
لث

الثا
ؼ

ليد
ا

رابع
ؼال

ليد
ا

مس
لخا
ؼا

ليد
ا

دس
لسا
ؼا

ليد
ا

ابع
الس
ؼ

ليد
ا

مف
الثا
ؼ

ليد
ا



الي
جم
اإل



 30 4 3 2 2 4 2 10 3(10-1سكرةالنكر)

 30 7 2 1 2 3 1 9 5(26-11سكرةالنكر)

 30 4 4 2 2 5 1 7 5(34-27سكرةالنكر)

 14 2 2 0 0 1 0 6 6(46-35سكرةالنكر)

 7 1 1 0 0 0 0 2 3(57–47سكرةالنكر)

 9 1 2 0 1 0 0 2 3(64-58سكرةالنكر)

 120 19 14 5 7 13 4 33 25 اإلجمالي

يتضحبأفالدركساألكلىحظيتعمىنفسالتكرارات،ككانتأعمىمفالدركسالرابع
ل الباحثة مراجعة كبعد كالخامسكالسادس، الكريـمحتكل القرآف عشرتفسير لمصؼالحادم

بالعباراتالجزء) لذلؾكانتغنية كتفسيرآياتيا الثاني(كجدتأفالدركساألكلىتـشرحيا
الدالةعفاألىداؼ،فيماكانتالدركسالثبلثاألخيرةبشرحبسيطمختصرجدان،حيثاكتفى
أك فقيية قكاعد تحمؿ التي كبعضاآليات الصعبة بعضالكممات بتفسير المناىج مخططك

شرعية.
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يبي )كذلؾ رقـ الجدكؿ 5ف ب4. المتعمقة النتائج الكريـ( القرآف تفسير لطمبةمحتكل
-الصؼالثانيعشر:

عشر عمى دروس  الثانيلمصف  محتوى تفسير القرآن الكريم( توزيع العبارات الدالة عن أىداف 4. 5جدول )
 المحتوى

 الدرس

كؿ
األ

دؼ
الي

اني
الث
دؼ

الي
لث

الثا
ؼ

ليد
ا

رابع
ؼال

ليد
ا



ؼ
ليد
ا

مس
لخا
ا

دس
لسا
ؼا

ليد
ا

ابع
الس
ؼ

ليد
ا



الي
جم
اإل



 31 2 6 2 3 2 4 12أساسياتفيفيـالقرآفالكريـ

 28 2 6 4 2 2 3 9التربيةاإليمانية

 24 4 2 3 2 2 6 5كحدةاألمةاإلسبلمية

 13 1 2 2 1 1 3 3قصةآدـعميوالسبلـ

 16 2 4 3 2 1 2 2تكثيؽالمعامبلت

 9 1 2 1 1 1 1 2الصالحقصةمكسىكالعبد

القصص) قاركف -76قصة
83)

4 3 2 1 2 3 3 18 

كما المجتمعات في اهلل سنف
عرضياالقرآفالكريـ

2 3 2 2 3 1 4 17 

 29 4 2 4 2 1 9 7أثرالقرآفالكريـفيالبشرية

 12 1 4 1 0 1 2 3(13–1سكرةالرعد)

 7 1 0 1 1 1 1 2(29–14سكرةالرعد)

 9 1 3 1 0 2 1 1(43-30سكرةالرعد)

 213 26 35 27 17 18 38 52 اإلجمالي

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفىناؾدركستناكلتعديدمفالعباراتالدالةعمىأىداؼ
لمصؼالثانيالثانكممثؿدرس)أساسياتفيفيـالقرآفالكريـ(،محتكلتفسيرالقرآفالكريـ

ك)التربيةاإليمانية(،ك)كحدةاألمةاإلسبلمية(،ك)أثرالقرآفالكريـفيالبشرية(،ككانتىناؾ
دركسأقؿمنياتكراران،كىذهالدركستحتكمعمىعدةمكاقؼتعرضلياالقرآفالكريـ،كقصص

منيا،ككانتبشرحمفصؿ،كتحديدلممفرداتكالمعانيكالمقاصدكأسبابكعبريمكفاالستفادة
التفسير. النزكؿكغيرىامفعمـك
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 صدق نتائج تحميل المحتوى:

كتأكدتمفصدؽالنتائجمفخبلؿعرضيا عرضتالباحثةبطاقةتحميؿالمحتكل،
 اإلسبلمية، كالتربية التربية، بمجاالت المختصيف مف مجمكعة مشرفيعمى بآراء كاسترشدت

(يكضحأسماءالسادةالمحكميف.1)أنظرممحؽرقـالتربيةاإلسبلميةلممرحمةالثانكية.

 ثبات نتائج تحميل المحتوى:

مراتعمى التحميؿعدة إعادة بالثباتالحصكؿعمىنفسالنتائجفيحاؿتـ يقصد
مفثباتنتائجتحميؿالمحتك كتأكدتالباحثة الثباتعبرنفسالمحتكل، لمفخبلؿطريقة

بتحميؿ حيثقامتالباحثة الكريـالزمف، القرآف قامتبإعادةمحتكلتفسير ثـ األكلى، لممرة
( مف أكثر مركر بعد ىكلستي20التحميؿ معادلة قامتبتطبيؽ ثـ كرصدتالنتائج، يكمان، )

لحسابثباتتحميؿالمحتكل،ككانتالنتائجعمىالنحكالتالي:

      ؿالثبات=معام

     


حيثإف:
(C12.عددالفئاتالتياتفؽعمييافيمرتيالتحميؿ:)
(C1 + C2.مجمكععددالفئاتالتيحممتفيالمرتيف:)

 

 ثبات نتائج تحميل المحتوى عبر الزمن (4. 6جدول )

 نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول المحتوى
معامل 
 الثبات

(1) عشرلصف الحادي ا  172 033 040 85.80 

(2) لصف الحادي عشرا  137 066 025 88.90 

لصف الثاني عشرا  240 244 202 90.00 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعامبلتالثباتكانتمرتفعة،حيثبمغمعامؿالثبات
الثانيلمجزء%(،كبمغ85.80األكؿلمصؼالحادمعشر)تفسيرالقرآفالكريـالجزءلمحتكل

%(.90.00لمصؼالثانيعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـ%(،كبمغل88.90)
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 األول(. الجزء(: اختبار التفسير لمصف الحادي عشر )2)

 األول(. الجزءأ. تصميم اختبار التفسير لمصف الحادي عشر )

ذكماالختصاص، مشكرة كتـ السابقة، باالطبلععمىاألدبياتالتربكية قامتالباحثة
 طبيعة حكؿ التربكييف، كالمشرفيف اإلسبلمية، التربية كمعممات تفسيركبعضمعممي محتكل

كسبؿقياساكتسابالطمبةألىدافو،كبناءنعمىذلؾقامتالباحثةبتصميـاختبارالقرآفالكريـ
،كُعرضاالختبارعمىبعضالمختصيف،محتكلتفسيرالقرآفالكريـكلالطمبةفيلقياسمست

 اختبار فكاف فقراتو، كتقنيف تعديمو الكريـكتـ القرآف تفسير كاعتمدتالجزء)محتكل األكؿ(؛
اعتمدتعمىنتائجتحميؿ كما االختباركمكاصفاتو، الباحثةعمىالكتابالمدرسيفيتحديد

تص المحتكلفي أىداؼميمو، عمى مكاصفاتبناءن القرآفحيثأعدتجدكؿ تفسير محتكل
لمصؼمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ(جدكؿمكاصفاتاختبار7.4،كيكضحالجدكؿرقـ)الكريـ

-األكؿ(:الجزءالحادمعشر)

 األول( الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريم( جدول مواصفات اختبار 4. 7جدول )

 عدد األسئمة النسبة المئوية اليدف
 4 12.20فيـأمكرالديفكالدنيامفمصدرىااألصمي.

 3 10.10دعـىذاالفيـبالنصالقرآني.
 4 11.50تككيفالقيـكاالتجاىاتالتيتتفؽمعىدلاإلسبلـ.

سعادىاباالستقراركاألمف  1 5.40كالرضا.إحياءالنفكسبتعاليـالقرآفالكريـكا 
 2 7.40تدريبالطمبةعمىأداءالقرآفأداءنمجكدانكمرتبلن.

 3 10.80تنميةقدراتالطالبعمىحفظكتاباهلل.
تنميةالثركةالمغكيةلدلالطبلبكالرقيبأساليبيـكالقدرةعمىاستنباط

 6 21.00األفكار.

 3 8.80الكصكؿبالطبلبإلىتطبيؽأحكاـالقرآفالكريـ.
 4 12.80ترسي آدابالتبلكةفينفكسالدارسيفكتنميةمياراتالتبلكةلدييـ.

 30 100.0 اإلجمالي
عف) عبارة النيائية المتعدد24ككافاالختبارفيصكرتو مفنكعاختيارمف فقرة )

النمائية، كخصائصيـ قدراتالطمبة مع لممحتكلكتكافقيا شمكليا فيصياغتيا راعتالباحثة
 إلى مفتكحإضافة )سؤاؿ عف عبارة ككاف عمييـ، المقررة لآليات الطمبة حفظ عف (6يعبر
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(درجاتلمسؤاؿ6(درجةلمسؤاؿاألكؿ،ك)24فقرات.تمثؿكؿفقرةدرجةكاحدةبمامجمكعو)
الثاني.

 -األول(: الجزءالتطبيق االستطبلعي الختبار التفسير لمصف الحادي عشر )ب. 

 عشكائية باختيارعينة مفطبلبكطالباتالصؼالحادمقامتالباحثة استطبلعية
كضع قياسما عمى كقدرتو مفسبلمتو كذلؾبيدؼالتأكد لتطبيؽاالختباركتجربتو، عشر

( عف عبارة االستطبلعية العينة ككانت فقراتو، ثبات إلى كالتعرؼ قياسو، طالبان44ألجؿ )
إلىمعامبلتالصعكبةكالتمييزكطالبة،كفيمايميبيافلمنتائجصدؽكثباتاالختبار،إضافة

-لفقراتو:

 -األول(: الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمصدق اختبار 

يقصدبالصدؽأفيعبراالختبارعفالظاىرةالمدركسة،كأفتككفالفقراتقادرةعمى
-الختبار:قياسالدرجةالكميةلبلختبار،كتـاستخداـالطرؽالتاليةلمتأكدمفصدؽا

 -الصدق الظاىري )صدق المحكمين(:

األكؿ(الجزءلمصؼالحادمعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـعرضتالباحثةاختبار
كتـ الظاىرم، الصدؽ بيدؼكسب التدريس، كطرؽ بالمناىج المختصيف مف مجمكعة عمى

(.1تعديؿفقراتاالختباربناءنعمىمقترحاتيـ،كتكصياتيـ.أنظرممحؽ)

 -صدق القياس )صدق االتساق الداخمي(:

جرلحسابدرجاتالمجمكعةاالستطبلعيةبيدؼحسابمعامبلتاالرتباطبيفكؿ
الداخمي الصدؽ نتائج التالييكضح كالجدكؿ لفقراتو، الكمية كالدرجة فقراتاالختبار مف فقرة

-األكؿ(:الجزءلمصؼالحادمعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـلفقراتاختبار
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لمصف  محتوى تفسير القرآن الكريميوضح معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار  (4. 8جدول )
 األول( والدرجة الكمية لفقراتو الجزءالحادي عشر )

معامل  م.
معامل  م. مستوى الداللة االرتباط

معامل  م. مستوى الداللة االرتباط
 مستوى الداللة االرتباط

 (0.01دالةعند) 0.555** 17 (0.05دالةعند) 0.374* 9 (0.01دالةعند) 0.397** 1
 (0.01دالةعند) 0.474** 18 (0.05دالةعند) 0.371* 10 (0.05دالةعند) 0.321* 2
 (0.05دالةعند) 0.301* 19 (0.01دالةعند) 0.474** 11 (0.05دالةعند) 0.328* 3
 (0.01دالةعند) 0.495** 20 (0.01دالةعند) 0.596** 12 (0.01)دالةعند 0.396** 4
 (0.01دالةعند) 0.485** 21 (0.01دالةعند) 0.494** 13 (0.05دالةعند) 0.356* 5
 (0.01دالةعند) 0.605** 22 (0.05دالةعند) 0.320* 14 (0.01دالةعند) 0.431** 6
 (0.05دالةعند) 0.349* 23 (0.01دالةعند) 0.486** 15 (0.01دالةعند) 0.397** 7
 (0.01دالةعند) 0.404** 24 (0.01دالةعند) 0.520** 16 (0.01دالةعند) 0.431** 8
 (0.01دالةعند) 0.914** 25

0.382(=0.01(كعندمستكلداللة)43**رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.290(=0.05كعندمستكلداللة)(43*رالجدكليةعنددرجةحرية)

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،كبالتاليفإفاختبار
األكؿ(يتمتعبصدؽاتساؽداخميجيد.الجزءلمصؼالحادمعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـ

 :األول( الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريماختبار حساب زمن 

لمصؼالحػادمعشػرمػفمحتكلتفسيرالقرآفالكريـبحسابزمفاختبارالباحثةقامت
طبلبأكطالبات،كزمػفآخػرخمػسطػبلبأكطالبػات،حسػب5خبلؿالتعرؼعمىزمفأكؿ

المعادلةالتالية:

زمف أكؿ خمس طمبة زمف آخر خمس طمبةزمفاالختبار=
  



(دقيقة،بنػاءعمػىالمعادلػةالسػابقة،تػـأخػذىابعػيف35زمفاالختباريقاربمف)ككاف
االعتبارعندتطبيؽاالختبارعمىالعينةالفعميةلمدراسة.

 :األول( الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمالختبار  معامبلت السيولة

محتػػكلتفسػػيرالقػػرآفالكػػريـاختبػػارفقػػراتمػػففقػػرةلكػػؿالسػػيكلةمعامػػؿحسػػابجػػرل
،كيػػػتـالصػػحيحةحسػػػابالمتكسػػطالحسػػابيلئلجابػػػةعبػػراألكؿ(الجػػزءلمصػػؼالحػػادمعشػػػر)

(0.80احتسابمعامبلتالسيكلةلفقراتاالختباربيػدؼحػذؼالفقػراتالتػيتزيػدسػيكلتياعػف)
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االختبػارالجيػديجػبأف(عمػىأف078،صم2888(،حيثتؤكدأبػكدقػة)0.20أكتقؿعف)
باسػػتخداـ(،كتػػـحسػػابمعػػامبلتالسػػيكلة8388إلػػى8328تتػػراكحمعػػامبلتالسػػيكلةمػػابػػيف)

:المعادلةالتالية

عدد الطمبة الذيف أجابكا عف المفردة إجابة صحيحة
عدد الطمبة الكمي

 معامؿ السيكلة  

 :دي عشر )الفصل األول(لمصف الحا محتوى تفسير القرآن الكريمالختبار  معامل التمييز

(إلىأفاليدؼاألساسيمفحسابمعامؿالتمييز172ـ،ص2008تشيرأبكدقة)
لفقراتأماختبارىكالتعرؼعمىالفقراتالضعيفةكالفقراتالقكية،حيثيستخدـلمحكـعمى

كيتـحساب اليدؼدكفغيرىـ، الذيفاكتسبكا االختبارفيالتمييزبيفالطمبة معامبلتقدرة
التمييزبيدؼحذؼالفقراتالضعيفة،كأكدتعمىأفالفقراتالضعيفةىيالتييككفمعامؿ

( أقؿمف ليا كقامت0.20التمييز مففقراتالباحثة(، فقرة لكؿ باحتسابمعامبلتالتمييز
بناءمحتكلتفسيرالقرآفالكريـاختبار الكمية كلمدرجة لمصؼالحادمعشر)الفصؿاألكؿ(،

 :(172ـ،ص2008عمىالخطكاتالتالية)أبكدقة،

.مفاألعمىإلىاألدنىطبلبكطالباتالعينةاالستطبلعيةدرجاتترتيب -1
أمما.الدنياتمثؿالدرجات(%27)،اتالعمياتمثؿالدرج(%27)الدرجاتإلىمجمكعتيف:تقسيـ -2

إجمػػػػػاليعػػػػػددأفػػػػػرادالعينػػػػػةطالػػػػػبكطالبػػػػػةمػػػػػفالعينػػػػػةاالسػػػػػتطبلعية(،حيػػػػػثأف12يعػػػػػادؿ)
(طالبانكطالبة.44االستطبلعية)

 فقرةمففقراتاالختبار.فيكؿمجمكعةعفكؿالذيفأجابكاإجابةصحيحةالطمبةعددتحديد -3

 :التاليةتطبيؽالمعادلة -4

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا   –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا :    معامل التمييز يساوي

 عدد أفراد إحدى المجموعتين                                    

(،يكضحمعامبلتالسيكلة،كمعامبلتالتمييزلكؿفقرةمففقرات9.4كالجدكؿرقـ)
-،كالدرجةالكميةلفقراتو:األكؿ(الجزءلمصؼالحادمعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـاختبار
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لمصف  محتوى تفسير القرآن الكريممعامبلت السيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار  (4. 9جدول )
 األول( والدرجة الكمية لفقراتو الجزءالحادي عشر )

معامل  م.
 السيولة

معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
 التمييز

1 0.68 0.52 9 0.59 0.47 17 0.45 0.65 

2 0.77 0.54 10 0.48 0.44 18 0.57 0.68 

3 0.75 0.63 11 0.66 0.68 19 0.34 0.63 

4 0.25 0.69 12 0.39 0.93 20 0.41 0.70 

5 0.73 0.50 13 0.43 0.50 21 0.48 0.65 

6 0.48 0.50 14 0.66 0.63 22 0.66 0.39 

7 0.28 0.54 15 0.32 0.68 23 0.36 0.54 

8 0.64 0.50 16 0.45 0.45 24 0.39 0.50 

25 0.51 0.58  

معامبلتالسيكلةكانتمناسبة،حيثتراكحتما(أفجميع9.4الجدكؿرقـ)يكضح
(،كىك0.509(،كبمغمتكسطمعامبلتالسيكلةلجميعفقراتاالختبار)0.77إلى0.25بيف)

معدؿمناسب.

(،0.32أعمىمف)مناسبةحيثكانتكمايكضحالجدكؿبأفمعامبلتالتمييزكانت
بيف) ككافمتكسطمعا0.70إلى0.32كتراكحتما لبلختبار(، الكمية مبلتالتمييزلمدرجة

لمصؼالحادممحتكلتفسيرالقرآفالكريـ(،كىيمعدالتمناسبة،كعميوفإفاختبار0.581)
يتمتعبقدرةتمييزمناسبة.عشر

 -األول(: الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمثبات اختبار 

رجةفيحاؿأعيدالتطبيؽ،العينةعمىنفسالديقصدبثباتاالختبارأفيحصؿأفراد
تق مفكلـ يمكف اعتمدتعمىطريقتيف إنما االختبار؛ إعادة عمىطريقة باالعتماد الباحثة ـ

-خبلليماالتأكدمفثباتاالختباركاستقرارنتائجو،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

(:Spilt Half Method)طريقة التجزئة النصفية

الفقراتفردية معدؿ بيف بيرسكف ارتباط معامؿ أساسإيجاد عمى الطريقة ىذه تقكـ
لمصؼالحادمعشرمحتكلتفسيرالقرآفالكريـالرتبكمعدؿالفقراتزكجيةالرتبمفاختبار

معادلةجتماف؛حيثتستخدـفيحاؿاألكؿ(،كمفثـتصحيحمعامؿاالرتباطباستخداـالجزء)
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تساكمطرف 21ياالرتباطكذلؾحسبالمعادلة:عدـ
2

2

1

2

2















ع

ـ،ص2010)أبكعبلـ،عع

481):

 محتوى تفسير القرآن الكريملمدرجة الكمية الختبار معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  (4. 10جدول )
 األول( الجزءلمصف الحادي عشر )

 تصحيح االرتباط معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار
 83684 83578 25 الدرجة الكمية

(أفمعػامبلتاالرتبػاطكانػتمرتفعػةكقكيػة،بػيفالفقػرات7.4يتضحمفالجدكؿرقػـ)
(،كبمػػغ0.578فرديػػةالرتػػب،كالفقػػراتزكجيػػةالرتػػب،حيػػثبمػػغمعامػػؿاالرتبػػاطلمدرجػػةالكميػػة)

(،كىكمعدؿمرتفعنسبيان.0.684معامؿاالرتباطالمصحح)

 (:Kuder- Richardson  21) ريتشاردسون –معادلة كودر طريقة 

معامؿثباتأماختبارتحصيميأكإيجادفيحالةككدرريتشاردسكفتستخدـمعادلة
 كغيره، استجابات تبايف درجة عمى المعادلة ىذه ككؿ،الطبلبتعتمد االختبار فقرات عمى

ذاكافعددىاككذلؾعمىعددفقراتو،فكمماكافعددالفقراتقميبلن انخفضتجانساالختبار،كا 
 تجانس ارتفع االختباركبيران يفضؿ كليذا حالةاستخداـ، في ريتشاردسكف ككدر معادلة

يككفعدداالختباراتالتي الطريقةألففأكثرفقرة(20)فقراتيا كاعتمدتالباحثةعمىىذه ،
(:.28 م، ص2889)المنيزؿ،ةىي،كالمعادل(0 - 8االختباريتضمففقرةالتأخذالتصحيح)

فث=
ف  

 [
ـ (ف   ـ)
ع     ـ

    ]

.عمىاالختبارالطمبة=تبايفدرجات2عفإحيث
.عمىاالختبارالطمبةـ=متكسطدرجات
.ف=عددفقراتاالختبار

%(،كىكمعدؿ84.76(نحك)21)شاردسكفتكبمغمعامؿالثباتكفقانلطريقةككدرري
مرتفعنسبيان.
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 -األول(: الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمتصحيح اختبار 

(فقرةمفنكعاختيارمفالمتعدد،كتـ24ينقسـاالختبارإلىسؤاليف،األكؿيتككفمف)
( الصحيحة )1تصحيحاإلجابة الخاطئة اإلجابة أما ،)0 أما عف(، الثانيفيكعبارة السؤاؿ

سؤاؿيعبرعفحفظالطالبأكالطالبةلآلياتالمقررة،ككافعبارةعفإكماؿلآليات،كمنحتو
بيف)6الباحثة) عمىذلؾفإفاستجاباتالطمبةتتراكحما (درجات6إلى0(درجات،كبناءن

عمىىذاالسؤاؿ.

 (.الثاني الجزء(: اختبار التفسير لمصف الحادي عشر )2)

 (.الثاني الجزءأ. تصميم اختبار التفسير لمصف الحادي عشر )

ذكماالختصاص، مشكرة كتـ السابقة، باالطبلععمىاألدبياتالتربكية قامتالباحثة
 طبيعة حكؿ التربكييف، كالمشرفيف اإلسبلمية، التربية كمعممات تفسيركبعضمعممي محتكل

كسبؿقياساكتسابالطمبةألىدافو،كبناءنعمىذلؾقامتالباحثةبتصميـاختبارالقرآفالكريـ
في الكريـلقياسمستكلالطمبة القرآف كُعرضاالختبارعمىمشرؼالدراسةمحتكلتفسير ،

الجزء)محتكلتفسيرالقرآفالكريـركبعضالمختصيف،كتـتعديموكتقنيففقراتو،فكافاختبا
الثاني(.

اعتمدتكاعت كما االختباركمكاصفاتو، عمىالكتابالمدرسيفيتحديد مدتالباحثة
محتكلبناءنعمىأىداؼعمىنتائجتحميؿالمحتكلفيتصميمو،حيثأعدتجدكؿمكاصفات

.تفسيرالقرآفالكريـ

( رقـ الجدكؿ 11كيكضح .4 اختبار مكاصفات جدكؿ الكريـ( القرآف تفسير محتكل
-(:الثانيالجزءر)لمصؼالحادمعش
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 (الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمجدول مواصفات اختبار  (4. 11جدول )

 عدد األسئمة النسبة المئوية اليدف
 6 20.80حرصالمتعمـعمىإتقافحفظالقرآفالكريـأداءنكرسمانكضبطان.

 8 27.50معانيوالتمكفمففيـكتاباهللعزككجؿكتذكؽ
 1 3.30إلماـالمتعمـبأصكؿالقراءالسبعةكمادرجعميياقراءالمغرب

 3 10.80االعتزازبقيـاإلسبلـكالتحميبأخبلؽالقرآف
القرآفالمقررةككيفيةتكظيفيافيتفسيركبلـ تعرؼأىـمباحثعمـك

 2 5.80اهللعزككجؿ

منياجعممي بكجكد عمىآلياتاقتناعالمتعمـ لتفسيركتاباهلليقـك
 1 4.20كقكاعدمضبكطة

تمثؿاألحكاـكالتكاليؼالشرعيةالمتضمنةبالمقرركالعمؿعمىتبمغييا
 4 11.70فيأسرتوكمحيطو

رشادكتشريع  5 15.90تعزيزصمةالمتعمـبكتاباهللعزكجؿباعتبارهىدايةكا 
 30 100.0 اإلجمالي

في عف)ككافاالختبار عبارة النيائية المتعدد27صكرتو مفنكعاختيارمف فقرة )
النمائية، كخصائصيـ قدراتالطمبة مع لممحتكلكتكافقيا شمكليا فيصياغتيا راعتالباحثة

(3إضافةإلىسؤاالنمفتكحانيعبرعفمدلحفظالطمبةلآلياتالمقررةعمييـ،ككافعبارةعف)
(درجاتلمسؤاؿ3(درجةلمسؤاؿاألكؿ،ك)27احدةبمامجمكعو)فقرات.تمثؿكؿفقرةدرجةك

الثاني.

 -(:الثاني الجزءالتطبيق االستطبلعي الختبار التفسير لمصف الحادي عشر )ب. 

مفطبلبكطالباتالصؼالحادم استطبلعية عشكائية باختيارعينة قامتالباحثة
كضع قياسما عمى كقدرتو مفسبلمتو كذلؾبيدؼالتأكد لتطبيؽاالختباركتجربتو، عشر

( عف عبارة االستطبلعية العينة ككانت فقراتو، ثبات إلى كالتعرؼ قياسو، طالبان44ألجؿ )
العينكطالبة، ؛الثانيالجزءةالتيطبؽعمييـاختبارالتفسيرلمصؼالحادمعشرىيذاتيا

-كفيمايميبيافلمنتائجصدؽكثباتاالختبار،إضافةإلىمعامبلتالصعكبةكالتمييزلفقراتو:
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 -(:الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمصدق اختبار 

ظاىرةالمدركسة،كأفتككفالفقراتقادرةعمىيقصدبالصدؽأفيعبراالختبارعفال
-قياسالدرجةالكميةلبلختبار،كتـاستخداـالطرؽالتاليةلمتأكدمفصدؽاالختبار:

 -الصدق الظاىري )صدق المحكمين(:

(الثانيالجزءلمصؼالحادمعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـعرضتالباحثةاختبار
 المختصيف مف مجمكعة كتـعمى الظاىرم، الصدؽ بيدؼكسب التدريس، كطرؽ بالمناىج

(.1تعديؿفقراتاالختباربناءنعمىمقترحاتيـ،كتكصياتيـ.أنظرممحؽرقـ)

 -صدق القياس )صدق االتساق الداخمي(:

جرلحسابدرجاتالمجمكعةاالستطبلعيةبيدؼحسابمعامبلتاالرتباطبيفكؿ
كالدر فقراتاالختبار مف الداخميفقرة الصدؽ نتائج التالييكضح كالجدكؿ لفقراتو، الكمية جة

-(:الثانيالجزءلمصؼالحادمعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـلفقراتاختبار

لمصف  محتوى تفسير القرآن الكريميوضح معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار  (4. 12جدول )
 والدرجة الكمية لفقراتو( الثاني الجزءالحادي عشر )

معامل  م.
معامل  م. مستوى الداللة االرتباط

معامل  م. مستوى الداللة االرتباط
 مستوى الداللة االرتباط

 (0.01دالةعند) 0.535** 19 (0.05دالةعند) 0.376* 10 (0.05دالةعند) 0.331* 1
 (0.05دالةعند) 0.342* 20 (0.01دالةعند) 0.585** 11 (0.01دالةعند) 0.585** 2
 (0.01دالةعند) 0.585** 21 (0.01دالةعند) 0.719** 12 (0.05دالةعند) 0.345* 3
 (0.01دالةعند) 0.637** 22 (0.01دالةعند) 0.516** 13 (0.05دالةعند) 0.332* 4
 (0.01)دالةعند 0.518** 23 (0.05دالةعند) 0.306* 14 (0.01دالةعند) 0.410** 5
 (0.01دالةعند) 0.417** 24 (0.05دالةعند) 0.348* 15 (0.05دالةعند) 0.305* 6
 (0.01دالةعند) 0.544** 25 (0.05دالةعند) 0.325* 16 (0.01دالةعند) 0.445** 7
 (0.05دالةعند) 0.363* 26 (0.01دالةعند) 0.547** 17 (0.01دالةعند) 0.470** 8
 (0.01دالةعند) 0.476** 27 (0.01دالةعند) 0.552** 18 (0.01دالةعند) 0.469** 9
 (0.01دالةعند) 0.659** 28

0.382(=0.01(كعندمستكلداللة)43**رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.290(=0.05(كعندمستكلداللة)43*رالجدكليةعنددرجةحرية)
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يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،كبالتاليفإفاختبار
الكريـ القرآف )محتكلتفسير اتساؽداخميالثانيالجزءلمصؼالحادمعشر بصدؽ يتمتع )

جيد.

 :(الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريماختبار حساب زمن 

لمصػػؼالحػػادمعشػػرمحتػػكلتفسػػيرالقػػرآفالكػػريـبحسػػابزمػػفاختبػػارالباحثػػةقامػػت
طبلبأكطالبات،كزمفآخرخمسطبلب5مفخبلؿالتعرؼعمىزمفأكؿ)الفصؿالثاني(

زمف أكؿ خمس طمبة زمف آخر خمس طمبةزمفاالختبار=أكطالبات،حسبالمعادلةالتالية:
  



دقيقة،بنػاءعمػىالمعادلػةالسػابقة،تػـأخػذىابعػيف(40ككافزمفاالختباريقاربمف)
االعتبارعندتطبيؽاالختبارعمىالعينةالفعميةلمدراسة.

 :(الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمالختبار  معامبلت السيولة

الكػػريـمحتػػكلتفسػػيرالقػػرآفاختبػػارفقػػراتمػػففقػػرةلكػػؿالسػػيكلةمعامػػؿحسػػابجػػرل
 .الصحيحةحسابالمتكسطالحسابيلئلجابةعبر(الثانيالجزءلمصؼالحادمعشر)

 :(الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمالختبار  معامل التمييز

 اختبار لفقرات التمييز معامبلت بحساب الباحثة الكريـقامت القرآف تفسير محتكل
 كالدرجةالكميةلفقراتو،عبرتقسيـالعينةاالستطبلعيةإلىدرجاتدنياكدرجاتعميا.

( رقـ 13كالجدكؿ مف4. فقرة لكؿ التمييز كمعامبلت السيكلة، معامبلت يكضح ،)
،كالدرجةالكميةالثاني(الجزءلمصؼالحادمعشر)محتكلتفسيرالقرآفالكريـفقراتاختبار

 لفقراتو:
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لمصف  محتوى تفسير القرآن الكريممعامبلت السيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار  (4. 13)جدول 
 ( والدرجة الكمية لفقراتوالثاني الجزءالحادي عشر )

معامل  م.
 السيولة

معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
 التمييز

1 0.66 0.35 10 0.34 0.47 19 0.64 0.32 

2 0.52 0.48 11 0.43 0.65 20 0.52 0.49 

3 0.57 0.58 12 0.61 0.4 21 0.48 0.58 

4 0.39 0.65 13 0.39 0.38 22 0.54 0.4 

5 0.50 0.6 14 0.45 0.41 23 0.61 0.52 

6 0.50 0.52 15 0.50 0.34 24 0.48 0.58 

7 0.59 0.41 16 0.50 0.46 25 0.59 0.55 

8 0.48 0.55 17 0.52 0.4 26 0.34 0.58 

9 0.52 0.33 18 0.43 0.52 27 0.36 0.40 

28 0.44        

(أفجميعمعامبلتالسيكلةكانتمناسبة،حيثتراكحت13.4يكضحالجدكؿرقـ)
(،0.496(،كبمغمتكسطمعامبلتالسيكلةلجميعفقراتاالختبار)0.66إلى0.34مابيف)

كىكمعدؿمناسب.

(،0.32كمايكضحالجدكؿبأفمعامبلتالتمييزكانتمناسبةحيثكانتأعمىمف)
بيف) لبلختبار0.70إلى0.32كتراكحتما الكمية ككافمتكسطمعامبلتالتمييزلمدرجة ،)

لمصؼالحادممحتكلتفسيرالقرآفالكريـ(،كىيمعدالتمناسبة،كعميوفإفاختبار0.581)
ييزمناسبة.عشريتمتعبقدرةتم

 -(:الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمثبات اختبار 

رجةفيحاؿأعيدالتطبيؽ،يقصدبثباتاالختبارأفيحصؿأفرادالعينةعمىنفسالد
تق مفكلـ يمكف اعتمدتعمىطريقتيف إنما االختبار؛ إعادة عمىطريقة باالعتماد الباحثة ـ

-كدمفثباتاالختباركاستقرارنتائجو،كذلؾعمىالنحكاآلتي:خبلليماالتأ

(:Spilt Half Method)طريقة التجزئة النصفية

الفقراتفردية معدؿ بيف بيرسكف ارتباط معامؿ أساسإيجاد عمى الطريقة ىذه تقكـ
لمصؼالحادمعشرمحتكلتفسيرالقرآفالكريـالرتبكمعدؿالفقراتزكجيةالرتبمفاختبار

الثانيالجزء) ك(، معادلة فيسبيرمافبراكفتصحيحمعامؿاالرتباطباستخداـ حيثتستخدـ ؛
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تساكمطرفياالرتباطكذلؾحسبالمعادلة: )حاؿ
1

2

R

R،)(R االرتباط معامؿ ىك )أبك(

(:481ـ،ص2010عبلـ،

 محتوى تفسير القرآن الكريملمدرجة الكمية الختبار معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  (4. 14جدول )
 (الثاني الجزءلمصف الحادي عشر )

 تصحيح االرتباط معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار
 83829 83789 28 الدرجة الكمية

كقكية،بيفالفقرات(أفمعامبلتاالرتباطكانتمرتفعة14.4يتضحمفالجدكؿرقـ)
(،كبمػػغ0.709فرديػػةالرتػػب،كالفقػػراتزكجيػػةالرتػػب،حيػػثبمػػغمعامػػؿاالرتبػػاطلمدرجػػةالكميػػة)

(،كىكمعدؿمرتفعنسبيان.0.829معامؿاالرتباطالمصحح)

 (:Kuder- Richardson  21) ريتشاردسون –معادلة كودر طريقة 

لمصؼالحادممحتكلتفسيرالقرآفالكريـقامتالباحثةبحسابمعامؿالثباتالختبار
،كاعتمدتالباحثةعمىىذه(20)ككدرريتشاردسكفمعادلةعشر)الفصؿالثاني(،باستخداـ

كبمغمعامؿالثباتكفقانلطريقة،(0 - 8الطريقةألفاالختباريتضمففقرةالتأخذالتصحيح)
مرتفعنسبيان.%(،كىكمعدؿ87.84(نحك)21ككدرريتشاردسكف)

 -(:الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريمتصحيح اختبار 

(فقرةمفنكعاختيارمفالمتعدد،كتـ27ينقسـاالختبارإلىسؤاليف،األكؿيتككفمف)
( الصحيحة )1تصحيحاإلجابة الخاطئة اإلجابة أما عف0(، الثانيفيكعبارة السؤاؿ أما ،)

يعبرعفحفظالطالبأكالطالبةلآلياتالمقررة،ككافعبارةعفإكماؿلآليات،كمنحتوسؤاؿ
بيف)3الباحثة) عمىذلؾفإفاستجاباتالطمبةتتراكحما (درجات3إلى0(درجات،كبناءن

عمىىذاالسؤاؿ.
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 لمصف الثاني عشر. محتوى تفسير القرآن الكريم(: اختبار 3)

 لمصف الثاني عشر. محتوى تفسير القرآن الكريمأ. تصميم اختبار 

 بتحميؿ الكريـقامتالباحثة القرآف الكتابالمدرسيلمصؼالثانيمحتكلتفسير في
مثؿدراسةعشر؛كتـمشكرةذكماالختصاص،كمطالعةبعضالدراساتالسابقةذاتالعبلقة

،كتـاعدادجدكؿلمكاصفاتاالختبارفيضكءـ(2009ـ(،ك)العصيؿ،2008)عبدالرحمف،
،كتـتصميـاالختبارمفنكعاختيارمفالمتعدد،كراعتمحتكلتفسيرالقرآفالكريـأىداؼ

لممحتكلككاض مبلئمان االختبار يككف أػف خصائصالباحثة مع كتتناسبفقراتاالختبار حان،
التالييك كالجدكؿ محتكلضحجدكؿمكاصفاتاختبارطبلبكطالباتالصؼالثانيعشر،

-لمصؼالثانيعشر:تفسيرالقرآفالكريـ

 لمصف الثاني عشر محتوى تفسير القرآن الكريم( مواصفات اختبار 4. 15جدول )
 عدد األسئمة النسبة المئوية اليدف

تأمؿالطبلبآياتالقرآفالكريـعندتعممياليعممكابمافييامفأحكاـ
 12 24.40شرعية

 10 17.80تدريبالطبلبعمىقراءةالقرآفالكريـقراءةسميمةكالتدبرفيآياتو
 4 8.50تعرؼالطبلبعمىأسبابنزكؿاآلياتكالسكرالتييدرسكنيا
 4 8.00يستنتجالطبلبالعبركالدركسالمستفادةمفالقصصالقرآني

 6 12.70تريبةالطبلبعمىالمقدرةعمىتفسيرآياتالقرآفالكريـ
تشمميا التي القرآنية كاألحكاـ الفكائد إلى التكصؿ عمى الطبلب تعميـ

 8 16.40اآلياتكالتعرؼعمىماتحتكيومفعبركمكاعظ

الكاقعية، فيحياتيـ كأحكاـ مففكائد إليو يتكصمكف يطبؽالطبلبما
 6 12.20كيعتبركابمايتضمنوالقرآفالكريـمفَحكـكأمثاؿكقصص

 50 100.0 اإلجمالي
عف) عبارة النيائية المتعدد50ككافاالختبارفيصكرتو مفنكعاختيارمف فقرة )

راعتالباحثةفيصياغتياشمكليالممحتكلكتكافقيامعقدراتالطمبةكخصائصيـالنمائية.
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 -:الثاني عشرالتطبيق االستطبلعي الختبار التفسير لمصف ب. 

الثاني الصؼ كطالبات طبلب مف استطبلعية عشكائية عينة باختيار الباحثة قامت
،كذلؾبيدؼالتأكدمفسبلمتوكقدرتوعمىقياسماكضعألجؿقياسو،لتجربةاالختبارعشر

-(طالبانكطالبة:48كالتعرؼإلىثباتفقراتو،ككانتالعينةاالستطبلعيةعبارةعف)

 -عشر: الثانيلمصف  ر القرآن الكريممحتوى تفسيصدق اختبار 

قامتالباحثةبرصددرجاتالعينةاالستطبلعيةكتأكدتمفصدؽاالختبارمفخبلؿ
-اآلتي:

 -الصدق الظاىري )صدق المحكمين(:

لمصؼالثانيعشرعمىمجمكعةمحتكلتفسيرالقرآفالكريـعرضتالباحثةاختبار
ب التدريس، كطرؽ بالمناىج المختصيف فقراتمف تعديؿ كتـ الظاىرم، الصدؽ كسب يدؼ

(.1االختباربناءنعمىمقترحاتيـ،كتكصياتيـ.أنظرممحؽرقـ)

 -صدق القياس )صدق االتساق الداخمي(:

جرلحسابدرجاتالمجمكعةاالستطبلعيةبيدؼحسابمعامبلتاالرتباطبيفكؿ
كالجد لفقراتو، الكمية كالدرجة فقراتاالختبار مف الداخميفقرة الصدؽ نتائج التالييكضح كؿ

-لمصؼالثانيعشر:محتكلتفسيرالقرآفالكريـلفقراتاختبار

لمصف  محتوى تفسير القرآن الكريميوضح معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار  (4. 16جدول )
 الثاني عشر والدرجة الكمية لفقراتو

 مستوى الداللة معامل االرتباط م. مستوى الداللة معامل االرتباط م.
 (0.01دالةعند) 0.415** 26 (0.01دالةعند) 0.449** 1
 (0.01دالةعند) 0.376** 27 (0.05دالةعند) 0.295* 2
 (0.01دالةعند) 0.534** 28 (0.01دالةعند) 0.741** 3
 (0.01دالةعند) 0.588** 29 (0.01دالةعند) 0.509** 4
 (0.01دالةعند) 0.447** 30 (0.05دالةعند) 0.358* 5
 (0.01دالةعند) 0.372** 31 (0.01دالةعند) 0.570** 6
 (0.01دالةعند) 0.477** 32 (0.01دالةعند) 0.633** 7
 (0.01دالةعند) 0.454** 33 (0.01دالةعند) 0.386** 8
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 مستوى الداللة معامل االرتباط م. مستوى الداللة معامل االرتباط م.
 (0.01دالةعند) 0.398** 34 (0.01دالةعند) 0.666** 9
 (0.01دالةعند) 0.583** 35 (0.01دالةعند) 0.432** 10
 (0.05دالةعند) 0.292* 36 (0.01دالةعند) 0.631** 11
 (0.01دالةعند) 0.375** 37 (0.01دالةعند) 0.481** 12
 (0.01دالةعند) 0.422** 38 (0.01دالةعند) 0.430** 13
 (0.05دالةعند) 0.292* 39 (0.01دالةعند) 0.504** 14
 (0.01دالةعند) 0.537** 40 (0.01دالةعند) 0.720** 15
 (0.01دالةعند) 0.332** 41 (0.05دالةعند) 0.333* 16
 (0.01دالةعند) 0.495** 42 (0.05دالةعند) 0.354* 17
 (0.01دالةعند) 0.523** 43 (0.01دالةعند) 0.463** 18
 (0.05دالةعند) 0.303* 44 (0.01دالةعند) 0.453** 19
 (0.01دالةعند) 0.612** 45 (0.05دالةعند) 0.356* 20
 (0.01دالةعند) 0.527** 46 (0.01دالةعند) 0.647** 21
 (0.01دالةعند) 0.597** 47 (0.01دالةعند) 0.509** 22
 (0.01دالةعند) 0.595** 48 (0.01دالةعند) 0.464** 23
 (0.01دالةعند) 0.607** 49 (0.01دالةعند) 0.688** 24
 (0.01دالةعند) 0.812** 50 (0.01دالةعند) 0.637** 25

0.376(=0.01(كعندمستكلداللة)47**رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.285(=0.05(كعندمستكلداللة)47الجدكليةعنددرجةحرية)*ر

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،كبالتاليفإفاختبار
لمصؼالثانيعشريتمتعبصدؽاتساؽداخميجيد.محتكلتفسيرالقرآفالكريـ

 :الثاني عشرلمصف  محتوى تفسير القرآن الكريماختبار حساب زمن 

عشػرمػفالثػانيلمصػؼمحتػكلتفسػيرالقػرآفالكػريـبحسابزمفاختبػارالباحثةقامت
طبلبأكطالبات،كزمػفآخػرخمػسطػبلبأكطالبػات،حسػب5خبلؿالتعرؼعمىزمفأكؿ

المعادلةالتالية:

زمف أكؿ خمس طمبة زمف آخر خمس طمبةزمفاالختبار=
  



(دقيقة،بنػاءعمػىالمعادلػةالسػابقة،تػـأخػذىابعػيف50يقاربمف)ككافزمفاالختبار
االعتبارعندتطبيؽاالختبارعمىالعينةالفعميةلمدراسة.
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 :الثاني عشرلمصف  محتوى تفسير القرآن الكريمالختبار  معامبلت السيولة

الكػػريـمحتػػكلتفسػػيرالقػػرآفاختبػػارفقػػراتمػػففقػػرةلكػػؿالسػػيكلةمعامػػؿحسػػابجػػرل
 .الصحيحةحسابالمتكسطالحسابيلئلجابةعشرعبرالثانيلمصؼ

 :الثاني عشرلمصف  محتوى تفسير القرآن الكريمالختبار  معامل التمييز

 اختبار لفقرات التمييز معامبلت بحساب الباحثة الكريـقامت القرآف تفسير محتكل
 عشر الثاني تقسيـلمصؼ عبر لفقراتو، الكمية دنياكالدرجة درجات إلى االستطبلعية العينة

 كدرجاتعميا.

( رقـ 17كالجدكؿ مف4. فقرة لكؿ التمييز كمعامبلت السيكلة، معامبلت يكضح ،)
،كالدرجةالكميةلفقراتو:لمصؼالثانيعشرمحتكلتفسيرالقرآفالكريـفقراتاختبار

لمصف  محتوى تفسير القرآن الكريممعامبلت السيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار  (4. 17جدول )
 والدرجة الكمية لفقراتوالثاني عشر 

 معامل التمييز معامل السيولة م. معامل التمييز معامل السيولة م.
1 0.65 0.65 26 0.67 0.39 

2 0.67 0.51 27 0.63 0.51 

3 0.60 0.67 28 0.56 0.66 

4 0.54 0.53 29 0.56 0.48 

5 0.65 0.36 30 0.48 0.57 

6 0.58 0.62 31 0.69 0.66 

7 0.67 0.65 32 0.60 0.39 

8 0.35 0.67 33 0.54 0.34 

9 0.54 0.66 34 0.67 0.47 

10 0.52 0.39 35 0.58 0.57 

11 0.50 0.34 36 0.40 0.64 

12 0.69 0.47 37 0.73 0.59 

13 0.73 0.57 38 0.52 0.51 

14 0.63 0.64 39 0.50 0.40 

15 0.69 0.59 40 0.50 0.54 

16 0.60 0.51 41 0.77 0.62 

17 0.67 0.40 42 0.73 0.65 

18 0.42 0.54 43 0.48 0.67 

19 0.46 0.33 44 0.44 0.66 

20 0.40 0.46 45 0.48 0.39 

21 0.58 0.39 46 0.60 0.34 

22 0.60 0.37 47 0.52 0.47 

23 0.52 0.40 48 0.46 0.57 

24 0.63 0.33 49 0.50 0.64 

25 0.63 0.45 50 0.46 0.59 
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(أفجميعمعامبلتالسيكلةكانتمناسبة،حيثتراكحت17.4يكضحالجدكؿرقـ)
(،0.571(،كبمغمتكسطمعامبلتالسيكلةلجميعفقراتاالختبار)0.77إلى0.42مابيف)

كىكمعدؿمناسب.

(،0.34الجدكؿبأفمعامبلتالتمييزكانتمناسبةحيثكانتأعمىمف)كمايكضح
بيف) لبلختبار0.67إلى0.34كتراكحتما الكمية ككافمتكسطمعامبلتالتمييزلمدرجة ،)

الثانيلمصؼمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ(،كىيمعدالتمناسبة،كعميوفإفاختبار0.517)
بة.عشريتمتعبقدرةتمييزمناس

 -:الثاني عشرلمصف  محتوى تفسير القرآن الكريمثبات اختبار 

يقصدبثباتاالختبارأفيحصؿأفرادالعينةعمىنفسالدرجةفيحاؿأعيدالتطبيؽ،
اعتمدتعمىطريقتيفيمكفمف إنما االختبار؛ إعادة الباحثةباالعتمادعمىطريقة تقكـ كلـ

-كاستقرارنتائجو،كذلؾعمىالنحكاآلتي:خبلليماالتأكدمفثباتاالختبار

(:Spilt Half Method)طريقة التجزئة النصفية

الفقراتفردية معدؿ بيف بيرسكف ارتباط معامؿ أساسإيجاد عمى الطريقة ىذه تقكـ
،الثانيعشرلمصؼمحتكلتفسيرالقرآفالكريـالرتبكمعدؿالفقراتزكجيةالرتبمفاختبار

االرتباطباستخداـمعادلةسبيرمافبراكف؛حيثتستخدـفيحاؿتساكمطرفيكتصحيحمعامؿ
)االرتباطكذلؾحسبالمعادلة:

1

2

R

R):

 محتوى تفسير القرآن الكريمر لمدرجة الكمية الختبامعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  (4. 18جدول )
 لمصف الثاني عشر

 تصحيح االرتباط معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار
 83980 83820 58 الدرجة الكمية

(أفمعامبلتاالرتباطكانتمرتفعةكقكية،بيفالفقرات18.4يتضحمفالجدكؿرقـ)
(،كبمػػغ0.821فرديػػةالرتػػب،كالفقػػراتزكجيػػةالرتػػب،حيػػثبمػػغمعامػػؿاالرتبػػاطلمدرجػػةالكميػػة)

كىكمعدؿمرتفعنسبيان.(،0.901معامؿاالرتباطالمصحح)
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 (:Kuder- Richardson  20) ريتشاردسون –معادلة كودر طريقة 

الثانيلمصؼمحتكلتفسيرالقرآفالكريـقامتالباحثةبحسابمعامؿالثباتالختبار
جميع(،كاعتمدتالباحثةعمىىذهالطريقةألف28ككدرريتشاردسكف)معادلة،باستخداـعشر
كذلؾباالعتمادعمىالمعادلةالتالية:،(0 - 8)تتبعتصحيحاالختبارفقرات

K-R20 = [k/(k-1)][1-(Σpq/s2) 

%(،كىكمعدؿ88.08(نحك)20كبمغمعامؿالثباتكفقانلطريقةككدرريتشاردسكف)
مرتفعنسبيان.

 -:لمصف الثاني عشر محتوى تفسير القرآن الكريمتصحيح اختبار 

(فقرة،مف50لمصؼالثانيعشرعبارةعف)محتكلتفسيرالقرآفالكريـكافاختبار
(،كبالتالي0(،أمااإلجابةالخاطئة)1نكعاختيارمفالمتعدد،كتـتصحيحاإلجابةالصحيحة)

.(50فإفالدرجةالكميةتساكم)

.خامسًا: خطوات إجراء الدراسة

 تطبيؽ في جراءات كا  خطكات بعدة الباحثة ىذهقامت أىـ ككانت كأدكاتيا، الدراسة
-الخطكاتعمىالنحكاآلتي:

 االحساسبمشكمةالدراسة،كصياغةأسئمةالدراسةكتحديدأىدافيا. -1
 تحديدالفئةالمستيدفة،كالمحتكلالدراسيالمرادتحميمو. -2
االطبلععمىاألدبياتالتربكيةالسابقة،كبعضالبحكثذاتالعبلقةبالتفسير،كبعض -3

 كثذاتالعبلقةبتحميؿالمحتكل.البح
لممرحمةالثانكيةالتيخصصيامخططكمحتكلتفسيرالقرآفالكريـتحديدأىداؼتدريس -4

 المناىجالدراسية.
5-  تفسيراستمارةتصميـ لمحتكل المخصصة األىداؼالتعميمية ضكء في القرآفتحميؿ

 لممرحمةالثانكية.الكريـ
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6-  كثباتاستخبلصنتائجتحميؿالمحتكل، مفصدقيا كالتأكد النتائجكالتكرارات، كرصد
 نتائجيا.

تصميـثبلثاختباراتلمكشؼعفمدلاكتسابالطمبةلؤلىداؼالتعميميةالمخصصة -7
 .محتكلتفسيرالقرآفالكريـل

كتحديد -8 نتائجيا، كثبات صدقيا مف كالتأكد استطبلعي، بشكؿ االختبارات تطبيؽ
 السيكلة.معامبلتالتمييزكمعامبلت

 تطبيؽاالختباراتعمىالعينة.اختيارعينةالدراسةبطريقةعنقكدية،كمفثـ -9
القرآفالكريـتحديدمدلاكتسابالطمبةلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكلتفسير -10

 فيضكءمتغيرمالجنسكالفرع.
اقتراحبعضالتكصياتكالمقترحات. -11

.سادسًا: المعالجات اإلحصائية

اسػػتخدمتالباحثػػةبرنػػامجرزمػػةاسػػةمػػفخػػبلؿاإلجابػػةعػػفأسػػئمتياأىػػداؼالدرلتحقيػػؽ
(،Statistical Package for Social Scienceالتحميػػؿاإلحصػػائيلمعمػػكـاالجتماعيػػة)

كاعتمدتعمىاالختباراتالكصفية،كاالستدالليةالتالية:

 (.Frequencies and Percentageالتكراراتكالنسبالمئكية) -
 .أدكاتالدراسة،كالتحقؽمفالثباتمعامبلتاالرتباط:لمتحقؽمفصدؽ -
:لمتعرؼإلىثباتنتائجKuder-Richardson - 20(20ريتشاردسكف–ككدرمعادلة) -

 االختبار.
:لمتعرؼإلىثباتنتائجKuder-Richardson - 21(21ريتشاردسكف–ككدرمعادلة) -

 االختبار.
 .لمتعرؼإلىثباتاالختبار:(Split-Half Coefficientالنصفية)طريقةالتجزئة -
 معامؿالسيكلة. -
 معامؿالتمييز. -
-  Independent Sample T - Test)اختبار لمتعرؼ مجمكعتيفإ(: بيف الفركؽ لى

 مستقمتيف.
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2اختبار) -
X(لحسفالمطابقة)Goodness of Fitلمكشؼعفحسفالمطابقة،كحساب)

 )البكاقي )Residualباستخداـ باستخداـ المعيارية البكاقي كحساب )Standardized 
Residual) 

:لمكشؼعفالفركؽتبعانلمتغيرم(Two-way analysis of variance)التغايراختبار -
الجنسكالفرع.



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتيا
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 النتائج ومناقشتياعرض : الفصل الخامس
أيضان كيتضمف الباحثة، إلييا تكصمت التي النتائج أىـ الخامس الفصؿ يعرض

 التكصياتالمقترحةكبعضالبحكثالمستقبمية.

 المنـــاىج واضـــعو خصصـــيا التـــي التعميميـــة األىـــداف : مـــانتـــائج الســـؤال األول ومناقشـــتيا
 غزة؟ قطاع محافظات في الثانوية المرحمة في تفسير القرآن الكريم لمحتوى الدراسية

لممناىج، العريضة الخطكط عمى باالطبلع الباحثة قامت األكؿ السؤاؿ عف لئلجابة
كمقرراتالتربيةاإلسبلميةلدلالصفكؼالحادمعشركالثانيعشر،كذلؾقامتبطمبىذه

ك المناىج، قسـ مف كتحديدان الفمسطينية، كالتعميـ التربية كزارة مف الباحثةاألىداؼ إفادة تـ
باألىداؼالتالية:

 لمصف الحادي عشر. تفسير القرآن الكريمأواًل: أىداف محتوى 

لمصؼالحادمعشرإلىقسميف،قسـيتعمؽمحتكلتفسيرالقرآفالكريـتنقسـأىداؼ
الثاني،الجزءمحتكلتفسيرالقرآفالكريـاألكؿ،كقسـيتعمؽبالجزءمحتكلتفسيرالقرآفالكريـب

كذلؾعمىالنحكالتالي:

 (األول الجزءلمصف الحادي عشر ) تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح أىداف 5. 1جدول )

 اليدف
يفيـأمكرالديفكالدنيامفمصدرىااألصمي. .1
يدعـىذاالفيـبالنصالقرآني. .2
يككفالقيـكاالتجاىاتالتيتتفؽمعىدلاإلسبلـ. .3
سعادىاباالستقراركاألمفكالرضا.إحياءالنفكس .4 بتعاليـالقرآفالكريـكا 
يتدربالطمبةعمىأداءالقرآفأداءنمجكدانكمرتبلن. .5
تنميةقدراتالطالبعمىحفظكتاباهلل. .6
تنميةالثركةالمغكيةلدلالطبلبكالرقيبأساليبيـكالقدرةعمىاستنباطاألفكار. .7
أحكاـالقرآفالكريـ.الكصكؿبالطبلبإلىتطبيؽ .8
ترسي آدابالتبلكةفينفكسالدارسيفكتنميةمياراتالتبلكةلدييـ. .9
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 (الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح أىداف 5. 2جدول )

 اليدف
يحرصالمتعمـعمىإتقافحفظالقرآفالكريـأداءنكرسمانكضبطان. .1
كتاباهللعزككجؿكتذكؽمعانيويتمكفمففيـ .2
يمـالمتعمـبأصكؿالقراءالسبعةكمادرجعميياقراءالمغرب .3
يعتزبقيـاإلسبلـكالتحميبأخبلؽالقرآف .4
القرآفالمقررةككيفيةتكظيفيافيتفسيركبلـاهللعزككجؿ .5 يعرؼأىـمباحثعمـك
عمىآلياتكقكاعدمضبكطةيقتنعالمتعمـبكجكدمنياجعمميلتفسيركتاب .6 اهلليقـك
يمثؿاألحكاـكالتكاليؼالشرعيةالمتضمنةبالمقرركالعمؿعمىتبمغييافيأسرتوكمحيطو .7
رشادكتشريع .8 يعززالمتعمـصمتوبكتاباهللعزكجؿباعتبارهىدايةكا 

طيمفقبؿمخطمحتكلتفسيرالقرآفالكريـيتضحمفاألىداؼالتعميميةالمخصصةل
،حيثكالنفسحركيةالمعرفيةكالكجدانيةةالمناىجأفىناؾحرصانلتكفراألىداؼالتعميميةالثبلث

القرآفالكريـتضمف )17)عمىمحتكلتفسير منيا متنكعة ىدفان أىداؼتتعمؽب9( محتكل(
لمفصؿـمحتكلتفسيرالقرآفالكريلمفصؿالدراسياألكؿ،فيماكانتأىداؼتفسيرالقرآفالكريـ
( الثاني أىداؼ8الدراسي بعضيا.( مع كارتباطيا تنكعيا مدل األىداؼ تمؾ مف كيتضح

كيعززسمككيـالبعض. كالمبادئ، القيـ التنكعيحقؽفينفكسالطمبة بأفىذا كترلالباحثة
تغنيبالمفاىيـكالمفردامحتكلتفسيرالقرآفالكريـكتصرفاتيـ،السيماكأفالباحثةالحظتأف

كالقيـكاألدلة،كالقصص،كاآلياتالقرآنيةكاألحاديثالنبكيةالمتعمقةبتيذيبنفكسالفرد،كما
 ارتباط الكريـالحظت القرآف تفسير ىناؾمحتكل كانت حيث العمرية، الفئة بخصائص

مكضكعاتكقيـكآياتقرآنيةتتعمؽبمرحمةالمراىقة،كمرحمةالشباب.

الباحث اطبلع خبلؿ مف إلىلكف بحاجة بأفصياغتيا تبلحظ األىداؼذاتيا عمى ة
عادةنظر،خاصةكأفىناؾتداخؿلعدةأىداؼفيىدؼكاحد،كعندمشكرتيالذكم تكضيحكا 
يحقؽ األىداؼبما ىذه تصنيؼكتفريع االسبلمية التربية معمـ عمى أف االختصاصاتضح

كأىداؼ االسبلمية، القرآفأىداؼالتربية معالكاردة.الكريـمحتكلتفسير النتائج كتتفؽىذه
 )زمزمي، دراسة 2005نتائج أىداؼ كتعدد تنكع إلى أشارت كالتي القرآفـ( تفسير محتكل

(كالتيأشارمفخبللياالباحثإلىـ2008،كذلؾتتفؽمعنتائجدراسة)عبدالرحمف،الكريـ
أىدافيا.أىميةالتفسيركتدريسيافيالمرحمةالثانكيةكتنكع
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 لمصف الثاني عشر. تفسير القرآن الكريمثانيًا: أىداف محتوى 

 الثاني عشرلمصف  تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح أىداف 5. 3جدول )

 اليدف
يتأمؿالطبلبآياتالقرآفالكريـعندتعممياليعممكابمافييامفأحكاـشرعية .1
قراءةسميمةكالتدبرفيآياتوتدريبالطبلبعمىقراءةالقرآفالكريـ .2
تعرؼالطبلبعمىأسبابنزكؿاآلياتكالسكرالتييدرسكنيا .3
يستنتجالطبلبالعبركالدركسالمستفادةمفالقصصالقرآني .4
تعكدالطبلبعمىتفسيرآياتالقرآفالكريـ .5
كالتعرؼعمىتعميـالطبلبعمىالتكصؿإلىالفكائدكاألحكاـالقرآنيةالتيتشمميااآليات .6

ماتحتكيومفعبركمكاعظ
يطبؽالطبلبمايتكصمكفإليومففكائدكأحكاـفيحياتيـالكاقعية،كيعتبركابمايتضمنو .7

القرآفالكريـمفَحكـكأمثاؿكقصص
متنكعةمفحيثمحتكلتفسيرالقرآفالكريـيتضحبأفاألىداؼالتعميميةالمخصصةل

فيناؾالكجدانية أفكالنفسحركيةتصنيفيا الباحثة لفتانتباه لكفما محتكلتفسيركالمعرفية،
المخصصكالمقررعمىطمبةالثانكيةالعامة)الثانيعشر(يتضمفمكضكعاتالقرآفالكريـ

المحتكلفقط) تعميميةمتعددة،لكفخصصتليذا (أىداؼ،ككاف7متعددة،كيتضمفأىدافان
محتكلتفسيرؼالممكفتحقيقيامفخبلؿالمحتكل،خاصةكأفاألجدرأفيتـذكركافةاألىدا

الكريـ النزكؿ،القرآف كأسباب التفسير بعمكـ بمكضكعاتترتبط كغني القرآنية، باآليات غني
كتتفؽكالمكيكالمدني،كيتضمفالمحتكلعبركدركسيمكفاالستفادةمنيافيالحياةالعممية.

)زم نتائجدراسة النتائجمع ىذه أىداؼ2005زمي، كالتيأشارتإلىتنكعكتعدد محتكلـ(
(كالتيأشارمفخبللياـ2008،كذلؾتتفؽمعنتائجدراسة)عبدالرحمف،تفسيرالقرآفالكريـ

أىدافيا كتنكع الثانكية المرحمة في كتدريسيا التفسير أىمية إلى )عبدالباحث أشار كذلؾ ،
حتكلكاألىداؼالتيتسعىمادةالتفسيرإلىتحقيقيا.ـ(بكجكدترابطبيفالم2008الرحمف،
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لؤلىداف  تفسير القرآن الكريم: ما مدى تضمن محتوى نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا
 التعميمية التي خصص من أجل تحقيقيا لممرحمة الثانوية في محافظات قطاع غزة؟

لئلجابةعفالسؤاؿالثانيقامتالباحثةباالعتمادعمىنتائجتحميؿالمحتكللمكشؼ
لؤلىداؼالتعميميالتيخصصمفأجؿتحقيقيامحتكلتفسيرالقرآفالكريـعفمدلتضمف

لممرحمةالثانكية،كفيمايميعرضلمنتائج:
 الصف الحادي عشر:

صفحات الكريـبمغتعدد القرآف تفسير )محتكل صفحة22لمصؼالحادمعشر )
،كلمفصؿالثاني%(مفالكتابالمدرسي20.75صفحةبنسبة)(106لمفصؿاألكؿمفأصؿ)

،معاألخذبعيف%(مفالكتابالمدرسي29.80كبنسبة)(صفحة94(صفحةمفأصؿ)28)
 أف بمعنى المحذكفة، كالمكضكعات الصفحات الكريـاالعتبار القرآف تفسير ؼلمصمحتكل

( )50الحادمعشر أصؿ مف صفحة بمغت)200( كبنسبة صفحة استعاف25( كذلؾ .)%
بحكالي) المنياج الكمماتكالمكاقؼالدالة10مخططك فيعرضمعاني كتبتفسير عمى(
فكانتمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ.أمابالنسبةلتضمفاألىداؼفياآلياتكأسبابالنزؿكغيرىا

عمىالنحكالتالي:
لمصف الحادي  تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لتضمن أىداف 5. 4جدول )

 األول( الجزءعشر )

العبارات  اليدف م.
 الدالة

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 12.20 18فيـأمكرالديفكالدنيامفمصدرىااألصمي.1
 6 10.10 15دعـىذاالفيـبالنصالقرآني.2
 4 11.50 17تككيفالقيـكاالتجاىاتالتيتتفؽمعىدلاإلسبلـ.3
سعادىاباالستقراركاألمفكالرضا.4  9 5.40 8إحياءالنفكسبتعاليـالقرآفالكريـكا 
 8 7.40 11تدريبالطمبةعمىأداءالقرآفأداءنمجكدانكمرتبلن.5
 5 10.80 16تنميةقدراتالطالبعمىحفظكتاباهلل.6

7
عمىاستنباط كالقدرة المغكيةلدلالطبلبكالرقيبأساليبيـ الثركة تنمية

 1 21.00 31األفكار.

 7 8.80 13الكصكؿبالطبلبإلىتطبيؽأحكاـالقرآفالكريـ.8
 2 12.80 19ترسي آدابالتبلكةفينفكسالدارسيفكتنميةمياراتالتبلكةلدييـ.9

  100.0 148 اإلجمالي 
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 أف السابؽ الجدكؿ مف محتكليتضح عشر لمصؼالحادم االسبلمية الجزءالتربية
يتضمف) ككانتأعمىالتكرارات148األكؿ لتدريسو، عمىاألىداؼالمخصصة دالة عبارة )
( رقـ )7لميدؼ استنباط(، عمى كالقدرة بأساليبيـ كالرقي الطبلب لدل المغكية الثركة تنمية

غنيانبالمفرداتمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ%(،كترلالباحثةبأف21(،كبنسبةبمغت)األفكار
كاىتـمخططكالمناىجبشرحمعانيالكممات،كاأللفاظالدالةعمىبعضاألحكاـالكاردةباآليات

القرآنية.

ترسي آدابالتبلكةفينفكس)ينصعمىبالمرتبةاألكلىحيث(9اليدؼرقـ)كجاء
(،حيثكانتىناؾعباراتمتعددةتدلؿعمىآدابتبلكةدارسيفكتنميةمياراتالتبلكةلدييـال

كالحظت كاضح، أندلسي عربي بخط بعرضاآليات المناىج مخططك كاىتـ الكريـ، القرآف
الباحثةاالىتماـبتشكيؿالكممات،كفؽماكردفيركايةحفصبفنافع،كذلؾفإفعديدمف

يكردتتشرحطرؽككيفيةقراءةاآلياتكآدابتبلكتيا.العباراتالت

( رقـ اليدؼ 1يميو ) الثانية بالمرتبة ينصعمى مف)كالذم كالدنيا الديف أمكر فيـ
األصمي ألمكرمصدرىا الطمبة لفيـ العباراتالدالة مف عدد بكجكد حيثالحظتالباحثة ،)

كشرحياكربطاآلياتبالجكانبالركحيةكالعقمية،دينيـكدنياىـمفخبلؿقراءةاآلياتالقرآنية
كترتبطبحياةالطالباالجتماعية.

إحياءالنفكسبتعاليـالقرآف)كينصعمى(4رتبةاألخيرةفكافرقـ)مأمااليدؼذاتال
كالرضا كاألمف باالستقرار سعادىا كا  كنمكىـالكريـ الطمبة، حياة ربط عف ىدؼيعبر كىك ،)

اليدؼذاتالتكراراألقؿبيفأىداؼالنفسيباآليات محتكلتفسيرالقرآفالقرآنية.ككافىذا
الفصؿاألكؿ.الكريـ لمصؼالحادمعشر اإلسبلمية فيالكتابالمدرسيلمتربية كماالكاردة

كالجدكؿالتالييكضح كقامتالباحثةبتصنيؼالعباراتالدالةإلىمعرفيةككجدانيةكسمككية،
-النتائج:
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 األول( الجزءلمصف الحادي عشر ) تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح تصنيف ألىداف 5. 5جدول )

 اليدف م.
 سموكي وجداني معرفي

 % ك % ك % ك

فيـأمكرالديفكالدنيامفمصدرىا1
 3.38 5 4.054 6 4.73 7األصمي.

 2.03 3 1.35 2 6.76 05دعـىذاالفيـبالنصالقرآني.2

كاالتجاىاتالتيتتفؽ3 تككيفالقيـ
 2.03 3 7.43 11 2.03 6معىدلاإلسبلـ.

4
القرآفالكريـ النفكسبتعاليـ إحياء
كاألمف باالستقرار سعادىا كا 

كالرضا.
2 1.35 5 3.38 1 0.68 

تدريبالطمبةعمىأداءالقرآفأداءن5
 2.03 3 2.703 4 2.703 4مجكدانكمرتبلن.

قدرات6 حفظتنمية عمى الطالب
 3.38 5 2.703 4 4.73 7كتاباهلل.

7
الطبلب لدل المغكية الثركة تنمية
عمى كالقدرة بأساليبيـ كالرقي

استنباطاألفكار.
02 12.16 5 3.38 8 5.41 

تطبيؽ8 إلى بالطبلب الكصكؿ
 6.76 10 0.68 1 1.35 2أحكاـالقرآفالكريـ.

9
نفكس في التبلكة آداب ترسي 
التبلكة ميارات كتنمية الدارسيف

لدييـ.
4 2.703 4 2.703 11 7.43 

 33.12 49 28.38 42 38.5 07 اإلجمالي 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفالمجاؿالمعرفيحظيعمىالمرتبةاألكلىبنسبةبمغت
القرآفمحتكلتفسير%(مفإجماليالعباراتالدالةعفاألىداؼالتعميميةالمخصصةل38.50)

الجكانبلطمبةالصؼالحادمعشرلمفصؿالدراسياألكؿالكريـ ،كلعؿذلؾيرجعإلىغمبة
النظريةفيمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ،كاالىتماـبإثراءالطمبةبالمعمكماتالكافيةحكؿآيات

%(،ككاف33.12،بينماجاءالمجاؿالسمككيبالمرتبةالثانيةبنسبةبمغت)كشرائعالقرآفالكريـ
%(،كيبلحظبأفالنسبمتقاربةإلىحدما،كلعؿذلؾيرجع28.38المجاؿالكجدانيبنسبة)

لتككيف كتسعى النمك، جكانب لكافة كشاممة متكازنة تربية فيي اإلسبلمية التربية طبيعة إلى
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السمكؾالجيد، نحك كدفعيا الكجداف في المعارؼكالتأثير إثراء عبر السكية كبذلؾالشخصية
الكاردةيحدثالتكامؿبيفالمجاالتالثبلثالمعرفيةكالكجدانيةكالسمككية،كيتضحمفالنتائج

لكافةالجكانبفيالجدكؿأعبلهأفمخططي فيتحقيؽاألىداؼالتعميميةكفقان المناىجكفقكا
كتتفؽىذهنب.المعرفيةكالكجدانيةكالسمككية،حيثلـيخمكأمىدؼتعميميمفكافةىذهالجكا

ـ(،كتختمؼمعنتائجدراسة)سممافكالخكالدة،2014النتائجمعنتائجدراسة)الشبكؿكالخكالدة،
ـ(حيثكضحمفخبلؿنتائجدراستوبأفىناؾفركؽكاضحةبيفالجكانبالمعرفية2009

مية.كالكجدانيةكالسمككيةفيأساليبالتقكيـالتييتضمنيامحتكلكتبالتربيةاإلسبل

لمصف الحادي  تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لتضمن أىداف 5. 6جدول )
 (الثاني الجزءعشر )

 اليدف م.
العبارات 
 الدالة

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 2 20.80 25حرصالمتعمـعمىإتقافحفظالقرآفالكريـأداءنكرسمانكضبطان.1
 1 27.50 33فيـكتاباهللعزككجؿكتذكؽمعانيوالتمكفمف2
 8 3.30 4إلماـالمتعمـبأصكؿالقراءالسبعةكمادرجعميياقراءالمغرب3
 5 10.80 13االعتزازبقيـاإلسبلـكالتحميبأخبلؽالقرآف4

القرآفالمقررةككيفيةتكظيفيافيتفسير5 تعرؼأىـمباحثعمـك
 6 5.80 7كبلـاهللعزككجؿ

عمى6 يقـك اهلل كتاب لتفسير عممي منياج بكجكد المتعمـ اقتناع
 7 4.20 5آلياتكقكاعدمضبكطة

عمى7 كالعمؿ بالمقرر المتضمنة كالتكاليؼالشرعية األحكاـ تمثؿ
 4 11.70 14تبمغييافيأسرتوكمحيطو

رشاد8 كا  ىداية باعتباره كجؿ عز اهلل بكتاب المتعمـ صمة تعزيز
 3 15.90 19كتشريع

  %100 120 اإلجمالي 
محتكلتفسيرالقرآفيتضحمفالجدكؿالسابؽأفتكراراألىداؼالتعميميةالمخصصةل

)الكريـ )120بمغ ككافاليدؼرقـ لمفصؿالدراسيالثانيلمصؼالحادمعشر، عبارة )2)
( األكلى غنىمعانيوكتذكؽكجؿعزكاهللكتابفيـمفالتمكفبالرتبة الباحثة كالحظت ،)

عمى كالكقكؼ معانييا، كشرح كشرحيا اآليات مف بعديد التفسير بكحدة المتعمؽ المحتكل
حرص()1المفرداتالصعبةكشرحياعمىيسارصفحاتالكتابالمدرسي،يميواليدؼرقـ)
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بالمدرسيكتحديدان(كذلؾفإفالكتاكضبطانكرسمانأداءنالكريـالقرآفحفظإتقافعمىالمتعمـ
يتقف أف عمى المناىج عمىحرصمخططي بالعباراتالدالة كانتغنية الكريـ القرآف كحدة
الطالبحفظالقرآفكأىميةحفظالقرآفكربطالقرآفالكريـكتعاليموبالحياةاالجتماعيةلمطمبة،

.تفسيرالقرآفالكريـمحتكلكذلؾىناؾاىتماـبالغبمفظالكممات،كرسمياكطريقةقراءتيافي
ىدايةباعتبارهكجؿعزاهللبكتابالمتعمـصمةتعزيز()8ككافاليدؼذاتالرتبةالثالثةرقـ)

رشاد (،كفيحقيقةاألمراىتـمخططكالمناىجبأفكؿآيةكاردةتحمؿنكعانمفأنكاعكتشريعكا 
العباراتالدالةعمىتعزيزصمةاليدايةكالتشريعأفتشرحبطريقةسميمةكصحيحة،كذلؾفإف

كبإتقافتاـ،حيثكافمحتكلتفسيرالقرآفالكريـالمتعمـبكتاباهللعزكجؿمدرجةكمتضمنةب
اىتماـممحكظبيذااليدؼليسمفحيثالتكراربؿمفحيثطريقةالعرض،كسبيؿتعزيزىذا

اراتدالةعفىذااليدؼ.اليدؼ،كلـيخمكدرسانمفدركسالكتابالمدرسيإالتضمفعب

عمييادرجكماالسبعةالقراءبأصكؿالمتعمـإلماـ(بالرتبةاألخيرة)3ككافاليدؼرقـ)
بأصكؿالمغربقراء المتعمـ إلماـ يتضمفالمناىجصراحةعفالقراءاتالسبعكطريقة كلـ ،)

تكر كبمغت اليدؼ ىذا عف تعبر ضمنية عبارات كركد ككاف السبعة، )القراء فقط (4اراتيا
استبداؿىذهاليدؼبأىداؼأخرل،أكإثراءالكتابالمدرسيرتكرارات،كترلالباحثةكافاألجد
لكؿقراءةلكعبارةدالةكاحدة.بالقراءاتالسبعةعمىأفيككف

كيعرضالجدكؿكتعتقدالباحثةأنومفالصعبإلماـالطمبةبالقراءاتالمتكاترةالسبع.
لالتاليتصنيؼ المخصصة محتكلتفسيرالقرآفالكريـالعباراتالدالةعفاألىداؼالتعميمية

كذلؾ كالسمككية كالكجدانية لمصؼالحادمعشرلمفصؿالدراسيالثانيإلىالجكانبالمعرفية
-عمىالنحكاآلتي:
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 (الثاني الجزءلمصف الحادي عشر ) تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح تصنيف ألىداف 5. 7جدول )

 اليدف م.
 سموكي وجداني معرفي

 % ك % ك % ك

القرآف1 حفظ إتقاف عمى حرصالمتعمـ
 8.33 10 8.33 10 4.167 0الكريـأداءنكرسمانكضبطان.

كجؿ2 عزك اهلل كتاب فيـ مف التمكف
 2.50 3 8.33 10 16.67 25كتذكؽمعانيو

كما3 السبعة القراء بأصكؿ المتعمـ إلماـ
 0.00 0 0 0 3.33 4عميياقراءالمغربدرج

بأخبلؽ4 كالتحمي اإلسبلـ بقيـ االعتزاز
 3.33 4 5.833 7 1.67 2القرآف

5
المقررة القرآف مباحثعمـك تعرؼأىـ
ككيفيةتكظيفيافيتفسيركبلـاهللعزك

كجؿ
3 2.50 1 0.833 3 2.50 

6
عممي منياج بكجكد المتعمـ اقتناع

 كتاب آلياتلتفسير عمى يقـك اهلل
كقكاعدمضبكطة

3 2.50 2 1.67 0 0 

7
الشرعية كالتكاليؼ األحكاـ تمثؿ
تبمغييا عمى كالعمؿ بالمقرر المتضمنة

فيأسرتوكمحيطو
3 2.50 1 0.833 10 8.33 

تعزيزصمةالمتعمـبكتاباهللعزكجؿ8
رشادكتشريع  5.00 6 5.833 7 5.00 6باعتبارهىدايةكا 

 30.00 36 31.67 38 38.33 43 اإلجمالي 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفالمجاؿالمعرفيحظيعمىالمرتبةاألكلىبنسبةبمغت
محتكلتفسيرالقرآفالكريـ%(مفالعباراتالدالةعفاألىداؼالتعميميةالمخصصةل38.33)

%(،كجاءأخيران31.67الثاني،يميوالمجاؿالكجدانيبنسبةبمغت)الجزءلمصؼالحادمعشر
بأصكؿالمتعمـإلماـالمجاؿالسمككي،كيتضحأفبعضاألىداؼالتعميميةمثؿاليدؼالثالث)

عمميمنياجبكجكدالمتعمـاقتناع(،كاليدؼالسادس)المغربقراءعمييادرجكماالسبعةالقراء
المعرفيةمضبكطةكقكاعدآلياتعمىيقكـاهللكتابلتفسير المجاالت كافة تتضمف لـ )

كيتضحبأفالمجاؿالمعرفيكافأعمىمفباقيالمجاالت. كتتفؽىذهكالكجدانيةكالسمككية،
ـ(.2009ـ(،كنتائجدراسة)سممافكالخكالدة،2014النتائجمعنتائجدراسة)الشبكؿكالخكالدة،
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كمدلمحتكلتفسيرالقرآفالكريـالباحثةمفنتائجتتعمؽبكفيضكءماتكصمتإليو
عمى لومفقبؿمخططيالمناىج،كمفخبلؿاطبلعيا لؤلىداؼالمخصصة محتكلتحقيقو

الكريـ القرآف ضمفتفسير تكف كلـ المخططكف يكردىا لـ أىداؼ عمى دالة عبارات ىناؾ
محتكلتفسيرالقرآفاترتبطارتباطانكثيقانباألىداؼالتعميمية،كترلمفالضركرةإدراجياككني

،مثؿ:الكريـ

 يفرؽالطالببيفطريؽاليدايةكالرشادكطريؽالضبلؿ. -1
 يعتزالطالببانتمائولئلسبلـ،كيفتخرباألمةاإلسبلميةكالشريعةالسمحاء. -2
 .ـمحتكلتفسيرالقرآفالكرييستنتجقيـالتسامحكقيـالتربيةاالسبلميةالمتضمنةب -3
 يتعرؼإلىعدالةالمنياجالربانيفيتربيةالفردكتنميةالمجتمع. -4

 الصف الثاني عشر:

(صفحةلمكضكعات48تضمفالكتابالمدرسيلمتربيةاإلسبلميةلمصؼالثانيعشر)
(صفحةمعاألخذبعيفاالعتبارالمكضكعاتالمحذكفة،بنسبةبمغت154التفسير،مفأصؿ)

(31.17 نسبة كىي ب%(، المناىج مخططي اىتماـ إلى كتشير القرآفمرتفعة تفسير محتكل
بتنكعالكريـ الجيد كاالىتماـ الدركس، كتنسيؽ عرضاآليات حسف الباحثة الحظت كذلؾ ،

أساليبالتقكيـلتشمؿعمىكافةمياراتالتفكيرخاصةالعميا،كاحتكتمكضكعاتالتفسيرعمى
ا الطالب حياة تربط مفبعضالدركسالتي االستفادة كطريقة االجتماعي، بالمحيط لمدرسي

يتناكليا أف يمكف ببعضالمساقاتالتي المكضكع كترتبط العممية، الحياة في اآلياتالقرآنية
المنياجالجامعيلمعظـالتخصصاتحيثأفىناؾمساقاتتتعمؽبالتفسيركالحديث،كغيرىا

(كتابانلمتفسير.11عدد)مفالتبلكةكحفظاألجزاء.كماتـاالستعانةب

ككانتالمكضكعات كطرؽعرضالتفسير، التفسير تنكعتمصادر ذلؾ عمى كبناءن
باآلياتالكاردة،ككافاختيارمكضكعاتالتفسيرمكفقان التيتمياآلياتالقرآنيةمرتبطةتمامان
الكحدةالدراسيةبشرحألساسياتفيفيـالقرآف مفقبؿمخططيالمناىجالدراسية،حيثتبدأ

كتضم حيثكانتىناؾالكريـ، بخصائصالطمبة جيد بشكؿ مكضكعاتمرتبطة نتالكحدة
كتكثيقيا اإلسبلـ في المعامبلت اإلسبلمية، األمة ككحدة اإليمانية، بالتربية تتعمؽ دركس
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 اىتماـ كذلؾالحظتالباحثة المعامبلت، تكثيؽ عمى القرآفكالنصكصالدالة تفسير محتكل
صةسيدناآدـعميوالسبلـ،كقصةسيدنامكسىكالعبدالصالح،بالقصصالقرآنيكمنياقالكريـ

اىتماـ الباحثة انتباه لفت كما كالعبر، بالدركس غنية قرآنية قصص كىي قاركف كقصة
كذلؾكاف اليكمية، فيحياتنا منيا كالعبركطرؽاالستفادة الدركس، بعرضىذه المخططيف

بشرية،كىكمعركضبشكؿممفتلمنظركيعتبرمفىناؾدرسانيتعمؽبأثرالقرآفالكريـفيال
أىـالمكضكعاتالتيتسعىلمرقيبشخصيةالطمبةكتحقيؽالتكامؿبيفالحياةالدنياكاآلخرة.

الثاني لمصف  تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لتضمن أىداف 5. 8جدول )
 عشر

 اليدف م.
العبارات 
 الدالة

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

تأمؿالطبلبآياتالقرآفالكريـعندتعممياليعممكابمافييامف1
 1 24.40 52أحكاـشرعية

تدريبالطبلبعمىقراءةالقرآفالكريـقراءةسميمةكالتدبرفي2
 2 17.80 38آياتو

 6 8.50 18تعرؼالطبلبعمىأسبابنزكؿاآلياتكالسكرالتييدرسكنيا3
 7 8.00 17يستنتجالطبلبالعبركالدركسالمستفادةمفالقصصالقرآني4
 4 12.70 27تريبةالطبلبعمىالمقدرةعمىتفسيرآياتالقرآفالكريـ5

التي6 القرآنية كاألحكاـ الفكائد إلى التكصؿ الطبلبعمى تعميـ
 3 16.40 35تشمميااآلياتكالتعرؼعمىماتحتكيومفعبركمكاعظ

7
حياتيـ في كأحكاـ فكائد مف إليو يتكصمكف ما الطبلب يطبؽ
كأمثاؿ َحكـ مف الكريـ القرآف يتضمنو بما كيعتبركا الكاقعية،

كقصص
26 12.20 5 

  %100 213 اإلجمالي 
دالة213يتضمف)محتكلتفسيرالقرآفالكريـيتضحمفالجدكؿالسابؽأف (عبارة

يتأمؿأف()1،ككافاليدؼاألكؿرقـ)عفاألىداؼالتعميميةالمخصصةمفمخططيالمناىج
بمغتشرعيةأحكاـمففييابماليعممكاتعممياعندالكريـالقرآفآياتالطبلب بنسبة )

كالتدبرسميمةقراءةالكريـالقرآفقراءةعمىالطبلبتدريب()2%(،ثـاليدؼرقـ)24.40)
كاألحكاـالفكائدإلىالتكصؿعمىالطبلبتعميـ()6%(،يميواليدؼ)17.80(بنسبة)آياتوفي

%(،أما16.40(بنسبة)كمكاعظعبرمفتحتكيوماعمىكالتعرؼاآلياتتشممياالتيالقرآنية
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( فكافرقـ األخيرة مفالمستفادةكالدركسالعبرالطبلبيستنتجأف)(،4اليدؼذاتالرتبة
)(القرآنيالقصص التعميمية8.00كبنسبة االىداؼ عمى الدالة العبارات إجمالي مف )%

(عبارةدالةعمىأىداؼ213،كجديربالذكرأفىناؾ)محتكلتفسيرالقرآفالكريـالمخصصةل
.،كجميعياكانتصريحةعفاليدؼ،كتمثموبشكؿمباشرمحتكلتفسيرالقرآفالكريـ

،ككانتالمكضكعاتالمتضمنةبالمنياجةبأفتمثيؿاألىداؼجاءمناسبانكترلالباحث
بيفعمماءغنيةبالمفرداتكتفسيرىاكشرحاآلياتكافمفأكثرمصادرالتفسيرثقةكتعارؼ

المسمميف تضمف. كما المختمفة، كالتفاسير اآليات مف مجمكعة المحتكل عرض كذلؾ
.كالجدكؿالتالييكضحتكزيعقرآفالكريـكربطبحياةالطمبةالكاقعيةمكضكعاتتأسسلفيـال

-األىداؼإلىالمجاالتالمعرفيةكالكجدانيةكالسمككية:

 الثاني عشرلمصف  تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح تصنيف ألىداف 5. 9جدول )

 اليدف م.
 سموكي وجداني معرفي

 % ك % ك % ك

1 آيات الطبلب عندتأمؿ الكريـ القرآف
 2.35 5 8.00 17 14.10 30تعممياليعممكابمافييامفأحكاـشرعية

تدريبالطبلبعمىقراءةالقرآفالكريـ2
 7.51 16 4.70 10 5.63 12قراءةسميمةكالتدبرفيآياتو

نزكؿ3 أسباب عمى الطبلب تعرؼ
 0.94 2 4.70 10 2.82 6اآلياتكالسكرالتييدرسكنيا

كالدركس4 العبر الطبلب يستنتج
 1.41 3 3.29 7 3.29 7المستفادةمفالقصصالقرآني

عمىتفسير5 الطبلبعمىالمقدرة تريبة
 3.29 7 6.10 13 3.29 7آياتالقرآفالكريـ

6
الفكائد إلى التكصؿ عمى الطبلب تعميـ
اآليات تشمميا التي القرآنية كاألحكاـ

عبركمكاعظكالتعرؼعمىماتحتكيومف
25 9.39 8 3.76 7 3.29 

7

مف إليو يتكصمكف ما الطبلب يطبؽ
الكاقعية، حياتيـ في كأحكاـ فكائد
مف الكريـ القرآف يتضمنو بما كيعتبركا

َحكـكأمثاؿكقصص

6 1.41 11 5.16 12 5.63 

 24.41 52 35.68 76 39.91 20 اإلجمالي 
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 بالمرتبة كاف المعرفي المجاؿ بأف )يتضح بنسبة إجمالي39.91األكلى مف )%
ل المخصصة األىداؼالتعميمية عف الكريـالعباراتالدالة القرآف تفسير الصؼمحتكل لطمبة

%(،24.41%(،ثـالمجاؿالسمككيبنسبة)35.68الثانيعشر،يميوالمجاؿالكجدانيبنسبة)
يمافكتمثؿلؤلىداؼ التعميميةمفالجكانبالنفسيةكلعؿطبيعةالتفسيربحاجةإلىفيـعميؽكا 

كالكجدانيةلمكقكؼعمىفيـأفضؿكأعمؽلآلياتالقرآنيةككيفيةتمثيميا،كمفثـالعنايةبجانب
السمكؾالذميرتبطبالتربيةاإلسبلميةبشكؿعاـ،حيثأفالتربيةاإلسبلميةتيدؼبشكؿأساس

يةكترسي ىذاالفيـكجدانيانكالتأثيرااليجابيدعـمعارؼالفردبالمعمكماتالمتعمقةبالحياةاليكم
اإلسبلـ. كشرائع بتقاليد تصرفاتو كربط الفرد )سممافبسمكؾ دراسة نتائج مع ذلؾ كيتفؽ

.ـ(كالتيأكدتعمىأفكتبالتربيةاإلسبلميةركزتعمىالجكانبالمعرفية2009كالخكالدة،

بأفالمكضكعاتكالدركس التيخصصتلمتفسيرتحتكمعمىأىداؼكذلؾالحظتالباحثة
يمكفإدراجياضمفاألىداؼالتعميمية،حيثيحقؽالمحتكلالمتعمؽبالتفسيرلممرحمةالثانكية

مجمكعةمفاألىداؼالتيلـيضعيامخططكالمناىجالدراسيةكمفأىميا:

 يستنتجالطمبةأىميةالمعامبلتاإلسبلميةفيتحقيؽالعدالةاالجتماعية. -1
 يستنتجالطمبةبأفقكةاألمةاإلسبلميةبكحدتياكبارتباطيابالقرآفالكريـكالسنةالنبكية. -2
 يتعرؼالطمبةإلىعنايةالقرآفالكريـبتحقيؽرفاىيةالمجتمعات. -3
 تعزيزالميكؿاالسبلميةلدلالطمبةكتحقيؽالتربيةاإليمانيةعقبلنكركحان. -4

 الثاني بالسؤاؿ المتعمقة كالنتائج عاـ بشكؿ )الربيع، دراسة نتائج مع ـ(،2003تتفؽ
 )سيؼ، دراسة 2005كنتائج كالمميع، )المحيبلني دراسة كنتائج دراسة2010ـ(، كنتائج ـ(،

 2011)حماد، كالتميمي، )الخكالدة دراسة كنتائج كالخكالدة،2012ـ(، )الشبكؿ كدراسة ـ(،
ـ(،2005ـ(،كدراسة)الجغيماف،2003،ـ(؛بينمااختمفتمعنتائجدراسة)البكرسعيدم2014

ـ(،كدراسة2011ـ(كدراسة)الحمد،2010ـ(،كنتائجدراسة)حجك،2006كدراسة)العتيبي،
ـ(.2012)جمعة،
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تفسير القرآن : ما درجة توازن األىداف التعميمية في محتوى نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا
 ة؟لممرحمة الثانوية في محافظات غز  الكريم

السابقة، التربكية األدبيات عمى باالطبلع الباحثة قامت الثالث السؤاؿ عف لئلجابة
جدكؿ كاستخدمت كالتطابؽ، التكازف كقياس المحتكل، بتحميؿ العبلقة ذات البحكث كبعض

( اختبار جراء كا  المتكقعة، كالتكرارات المشاىدة، التكرارات 2يكضح
Xالمطابقة لحسف )

(Goodness of Fit )( باستخداـ كحسابالبكاقي المطابقة، (Residualلمكشؼعفحسف
(،كذلؾيقكدالباحثةإلىبيافStandardized Residualكحسابالبكاقيالمعياريةباستخداـ)

كالتكازفألىداؼ كالتكزيع التضميف الكريـكاقع القرآف تكضحمحتكلتفسير التالية كالجداكؿ ،
النتائج:

 الجزءلمصف الحادي عشر ) تفسير القرآن الكريممحتوى درجات التطابق والتوازن ل (: يوضح5. 10جدول )
 األول(

 اليدف م.
التكرارات 
 المشاىدة

النسبة 
 المئوية

التكرارات 
 المتوقعة

 الباقي
الباقي 
 المعياري

مصدرىا1 مف كالدنيا الديف أمكر فيـ
 0.386 1.56 16.44 12.20 18األصمي.

 0.335- 1.44- 16.44 10.10 15بالنصالقرآني.دعـىذاالفيـ2

تككيفالقيـكاالتجاىاتالتيتتفؽمعىدل3
 0.138 0.56 16.44 11.50 17اإلسبلـ.

سعادىا4 إحياءالنفكسبتعاليـالقرآفالكريـكا 
 2.08- 8.44- 16.44 5.40 8باالستقراركاألمفكالرضا.

مجكدانتدريبالطمبةعمىأداءالقرآفأداءن5
 1.34- 5.44- 16.44 7.40 11كمرتبلن.

 0.109- 0.44- 16.44 10.80 16تنميةقدراتالطالبعمىحفظكتاباهلل.6

كالرقي7 الطبلب لدل المغكية الثركة تنمية
 3.59 14.56 16.44 21.00 31بأساليبيـكالقدرةعمىاستنباطاألفكار.

القرآفالكصكؿبالطبلبإلىتطبيؽأحكاـ8
 0.848- 3.44- 16.44 8.80 13الكريـ.

الدارسيف9 نفكس في التبلكة آداب ترسي 
 0.631 2.56 16.44 12.80 19كتنميةمياراتالتبلكةلدييـ.

    100.0 148 اإلجمالي
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( المتكقع المتكقع16.44يتضحمفالجدكؿالسابؽبأفالتكرار التكرار كفيضكء ،)
2كالبكاقيالمعيارية،ثـقامتبحسابقيمةاالختبار)حسبتالباحثةالبكاقي،

Xلمكشؼعف)
درجةالمطابقة.ككانتالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿالتالي:

لمصف الحادي عشر  تفسير القرآن الكريمتوازن محتوى  لحساب( 2X(: يوضح قيمة اختبار )5. 11جدول )
 األول الجزء

مربع  اليدف م.
 الباقي

مربع الباقي 
 المعياري

 0.148029 2.4336فيـأمكرالديفكالدنيامفمصدرىااألصمي.1

 0.126131 2.0736دعـىذاالفيـبالنصالقرآني.2

 0.019075 0.3136تككيفالقيـكاالتجاىاتالتيتتفؽمعىدلاإلسبلـ.3

سعادىاباالستقراركاألمف4  4.332944 71.2336كالرضا.إحياءالنفكسبتعاليـالقرآفالكريـكا 

 1.800097 29.5936تدريبالطمبةعمىأداءالقرآفأداءنمجكدانكمرتبلن.5

 0.011776 0.1936تنميةقدراتالطالبعمىحفظكتاباهلل.6

7
تنميةالثركةالمغكيةلدلالطبلبكالرقيبأساليبيـكالقدرةعمىاستنباط

األفكار.
211.994 12.89499 

 0.719805 11.8336الكصكؿبالطبلبإلىتطبيؽأحكاـالقرآفالكريـ.8

 0.398637 6.5536ترسي آدابالتبلكةفينفكسالدارسيفكتنميةمياراتالتبلكةلدييـ.9

 20.452 قيمة االختبار كاي تربيع

 15.507 0.05ومستوى داللة  8قيمة كاي تربيع الجدولية عند درجات حرية 

الجدكؿالسابؽأفقيمةاالختبارأكبرمفقيمةكامتربيعالجدكلية،كبالتالييتضحمف
محتكلتفسيرالقرآفيمكفأفنستنتجبأنواليكجدتكزيعمناسبلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةل

األىداؼ،الكريـ ىذه فيتكزيع كىناؾفركؽجكىرية الباحثة، حسبالتكراراتالتيشاىدتيا
لمفصؿالدراسياألكؿالمقررعمىطمبةاألكؿالثانكمالتفسيرالقرآفالكريـمحتكلكبالتالي

كتعتقدالباحثةبأفالتربيةاإلسبلميةتربيةيتمتعبحسفالتكزيعكالتطابؽمعاألىداؼالتعميمية.
ؼالحادممتكاممةكىناؾمكضكعاتسبؽأفتناكلتياالمنياجالدراسيةفيصفكؼسابقةلمص

إضافةإلىكجكدمكضكعاتلمتفسيرمرتبطةبمحتكلالكتابالمدرسيداعيلتكرارىا،عشر،كال
ككؿفعمىسبيؿالذكرفإفكحدةالعقيدةاإلسبلميةتتضمفأساليبالقرآففياالستدالؿعمى

أىداؼ مف المكضكعاتالتيتحقؽبعضان كىيمف اهللكالبعث، القرآفكجكد محتكلتفسير
لىذلؾفيخططالمنياجالفمسطيني.يجدرعمىمخططكالمناىجاإلشارةإ،لكفكافالكريـ
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 بمحتكل المكاقؼالمتعمقة مف العديد ىناؾ فإف الكريـكذلؾ القرآف التربيةتفسير لمعمـ يترؾ
اإلسبلميةالحريةفيإثراءالمكضكعاتإلحداثالتطابؽكالتكازففيتناكؿمكضكعاتالتربية

جاؿالتفسير؛حيثيعدعمـالتفسيرمفالعمكـاالجتياديةكالتييجباإلسبلميةخاصةفيم
عمىالمعمـأفيدرؾخصائصطمبتوالنمائيةكمعارفيـالسابقةكيخططلدركسالتفسيرحسب
خبراتيـكمعارفيـكخصائصيـ،كبذلؾيمكفلممعمـأفيسيـفيتحقيؽالتطابؽكالتكازف،ىذا

ى بأف ذلؾ إلى الباحثة المناىجكتضيؼ لمخططي بالنسبة األكلكيات مف تعد أىدافان ناؾ
غيرىا. مف أكبر بصكرة تناكليا ككاف )الشبكؿالدراسية، دراسة نتائج مع النتائج ىذه كتتفؽ

ـ(.2009دراسة)سممافكالخكالدة،كـ(،2014كالخكالدة،

 الجزءلمصف الحادي عشر ) متفسير القرآن الكريمحتوى (: يوضح درجات التطابق والتوازن ل5. 12جدول )
 (الثاني

التكرارات  اليدف م.
 المشاىدة

النسبة 
 المئوية

التكرارات 
 المتوقعة

الباقي  الباقي
 المعياري

1
القرآف حفظ إتقاف عمى المتعمـ حرص

 2.582 10 15 20.80 25الكريـأداءنكرسمانكضبطان.

2
التمكفمففيـكتاباهللعزككجؿكتذكؽ

 4.65 18 15 27.50 33معانيو

3
إلماـالمتعمـبأصكؿالقراءالسبعةكمادرج

 2.84- 11- 15 3.30 4عميياقراءالمغرب

 0.516- 2- 15 10.80 13االعتزازبقيـاإلسبلـكالتحميبأخبلؽالقرآف4

5
المقررة القرآف عمـك مباحث أىـ تعرؼ
عزك اهلل كبلـ تفسير في تكظيفيا ككيفية

كجؿ
7 5.80 15 -8 -2.066 

6
لتفسير منياجعممي بكجكد المتعمـ اقتناع
كقكاعد آليات عمى يقـك اهلل كتاب

مضبكطة
5 4.20 15 -10 -2.582 

7
تمثؿاألحكاـكالتكاليؼالشرعيةالمتضمنة
أسرتو في تبمغييا عمى كالعمؿ بالمقرر

كمحيطو
14 11.70 15 -1 -0.285 

8
 اهلل بكتاب المتعمـ صمة كجؿتعزيز عز

رشادكتشريع  1.033 4 15 15.90 19باعتبارهىدايةكا 

    100.0 120 اإلجمالي
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( المتكقع المتكقع15.00يتضحمفالجدكؿالسابؽبأفالتكرار التكرار كفيضكء ،)
2حسبتالباحثةالبكاقي،كالبكاقيالمعيارية،ثـقامتبحسابقيمةاالختبار)

Xلمكشؼعف)
ككانتالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿالتالي:درجةالمطابقة.

 الجزءلمصف الحادي عشر القرآن الكريم تفسير توازن محتوى  لحساب( 2X(: يوضح قيمة اختبار )5. 13جدول )
 الثاني

مربع الباقي  مربع الباقي اليدف م.
 المعياري

 6.666667 100حرصالمتعمـعمىإتقافحفظالقرآفالكريـأداءنكرسمانكضبطان.1

 21.6 324التمكفمففيـكتاباهللعزككجؿكتذكؽمعانيو2

 8.066667 121إلماـالمتعمـبأصكؿالقراءالسبعةكمادرجعميياقراءالمغرب3

 0.266667 4االعتزازبقيـاإلسبلـكالتحميبأخبلؽالقرآف4

5
القرآفالمقررةككيفيةتكظيفيافي تفسيرتعرؼأىـمباحثعمـك

كبلـاهللعزككجؿ
64 4.266667 

6
عمى يقـك اهلل كتاب لتفسير عممي منياج بكجكد المتعمـ اقتناع

آلياتكقكاعدمضبكطة
100 6.666667 

7
كالعمؿعمى بالمقرر المتضمنة كالتكاليؼالشرعية األحكاـ تمثؿ

تبمغييافيأسرتوكمحيطو
1 0.066667 

8 بكتاب المتعمـ صمة رشادتعزيز كا  ىداية باعتباره كجؿ عز اهلل
كتشريع

16 1.066667 

 48.67 قيمة االختبار كاي تربيع

 14.067 0.05ومستوى داللة  7قيمة كاي تربيع الجدولية عند درجات حرية 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيمةاالختبارالمحسكبةأكبرمفقيمةاالختبارالجدكلية،
لمصؼالحادمعشرالفصؿالثانيمحتكلتفسيرالقرآفالكريـكبالتالياليكجدتكازففيتناكؿ

لو. المخصصة التعميمية خصصيالؤلىداؼ التي التعميمية األىداؼ بأف الباحثة كترل
ل الكريـمحتالمخططكف القرآف تفسير لطبيعةكل نظران متطابقة غير كجاءت بالتنكع، تتميز

الصؼ لطمبة بالنسبة كأىمية عمقان أكثر تعد أىدافان ىناؾ حيثأف التفسير، كخصائصعمـ
كتاباهلل لميدؼالمتعمؽبالتمكفمففيـ فبالنسبة ىدؼ–عزكجؿ–الحادمعشر، فإنو

أمابالنسبةلميدؼالمتعمؽبقناعةالمتعمـبكجكدمنيجعمميالكريـمحتكلتفسيرالقرآفأساسيل
لمتفسيريمكفأفيتحقؽمفخبلؿتفاعؿالمعمـمعتبلميذه،كمفخبلؿمؤسساتأخرلغير
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المدرسةمثؿالمسجدكاألسرةككسائؿاإلعبلـ،لذلؾجاءىذهاألىداؼغيرمتكازنةعمىاعتبار
يةاليقععمىعاتؽالمدرسةكحدىا،بؿيمتدلؤلسرةكالمسجدكعمماءأفممارسةالتربيةاإلسبلم

بخبراتمحتكلتفسيرالقرآفالكريـالمسمميف؛كذلؾترتبطبعضاألىداؼالتعميميةالمخصصةل
المحتكلبدرجةكبيرةككنيامرتبطةبمحتكلالتربيةاإلسبلمية لـيتناكليا التبلميذفيناؾأىدافان

 سابقة صفكؼ االسبلمية.في بالقيـ المتعمـ اعتزاز دراسةمثؿ نتائج مع النتائج ىذه كتتفؽ
ـ(2009ـ(،كدراسة)سممافكالخكالدة،2014)الشبكؿكالخكالدة،

 الثاني عشرلمصف  تفسير القرآن الكريممحتوى (: يوضح درجات التطابق والتوازن ل5. 14جدول )

التكرارات  اليدف م.
 المشاىدة

النسبة 
 المئوية

التكرارات 
الباقي  الباقي المتوقعة

 المعياري

1
الكريـ القرآف آيات الطبلب يتأمؿ أف
مفأحكاـ فييا بما ليعممكا تعمميا عند

شرعية
52 24.40 30.43 21.57 3.907 

2
تدريبالطبلبعمىقراءةالقرآفالكريـ

 1.37 7.57 30.43 17.80 38قراءةسميمةكالتدبرفيآياتو

3
يتعرؼ أسبابنزكؿأف الطبلبعمى

 2.246- 12.4- 30.43 8.50 18اآلياتكالسكرالتييدرسكنيا

4
كالدركس العبر الطبلب يستنتج أف

المستفادةمفالقصصالقرآني
17 8.00 30.43 -13.4 -2.427 

تريبةالطبلبعمىالمقدرةعمىتفسير5
 0.621- 3.43- 30.43 12.70 27آياتالقرآفالكريـ

6

تعميـالطبلبعمىالتكصؿإلىالفكائد
اآليات تشمميا التي القرآنية كاألحكاـ
عبر مف تحتكيو ما عمى كالتعرؼ

كمكاعظ

35 16.40 30.43 4.57 0.827 

7

أفيطبؽالطبلبمايتكصمكفإليومف
الكاقعية، حياتيـ في كأحكاـ فكائد
مف الكريـ القرآف يتضمنو بما كيعتبركا

كقصصَحكـكأمثاؿ

26 12.20 30.43 -4.43 -0.802 

    100.0 213 اإلجمالي
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كفيضكءالتكرارالمتكقع(،30.43يتضحمفالجدكؿالسابؽبأفالتكرارالمتكقعبمغ)
2حسبتالباحثةالبكاقي،كالبكاقيالمعيارية،ثـقامتبحسابقيمةاالختبار)

Xلمكشؼعف)
مكضحبالجدكؿالتالي:درجةالمطابقة.ككانتالنتائجكماىك

 لمصف الثاني عشر تفسير القرآن الكريمتوازن محتوى  لحساب( 2X(: يوضح قيمة اختبار )5. 15جدول )

مربع الباقي  مربع الباقي اليدف م.
 المعياري

1
بما ليعممكا تعمميا عند أفيتأمؿالطبلبآياتالقرآفالكريـ

فييامفأحكاـشرعية
465.2649 15.28968 

2
كالتدبر سميمة قراءة الكريـ القرآف تدريبالطبلبعمىقراءة

فيآياتو
57.3049 1.883171 

3
التي كالسكر اآليات نزكؿ أسباب عمى الطبلب يتعرؼ أف

يدرسكنيا
153.76 5.052908 

4
القصص مف المستفادة كالدركس العبر الطبلب يستنتج أف

القرآني
179.56 5.900756 

 0.386622 11.7649عمىالمقدرةعمىتفسيرآياتالقرآفالكريـتريبةالطبلب5

6
تعميـالطبلبعمىالتكصؿإلىالفكائدكاألحكاـالقرآنيةالتي

تشمميااآلياتكالتعرؼعمىماتحتكيومفعبركمكاعظ
20.8849 0.686326 

7
في كأحكاـ فكائد مف إليو يتكصمكف ما الطبلب يطبؽ أف

الكاقعية، القرآفالكريـمفَحكـحياتيـ يتضمنو بما كيعتبركا
كأمثاؿكقصص

19.6249 0.644919 

 29.844 قيمة االختبار كاي تربيع

 12.592 0.05ومستوى داللة  6قيمة كاي تربيع الجدولية عند درجات حرية 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيمةاالختبارالمحسكبةأكبرمفقيمةاالختبارالجدكلية،
 تناكؿ في تكازف يكجد ال الكريـكبالتالي القرآف تفسير لؤلىداؼمحتكل عشر الثاني لمصؼ

لو. كلمصؼالثانيعشرالتعميميةالمخصصة الثانكيةخصكصيتيا كترلالباحثةبأفلممرحمة
بمستقبؿالطالباألكاديميكالميني،كبالتاليكانتالمناىجكالمقرراتالدراسيةخصكصيةتتعمؽ

مرحمة بعد الجامعية الحياة مع الطمبة تكيؼ ككيفية المرحمة بأىداؼ ترتبط بطريقة منظمة
محتكلتفسيرالقرآفالكريـالثانكية،كالكاضحبأنواليكجدتكازففياألىداؼالتعميميةكتناكلياب

الثانيعشر،كلعؿذلؾيرجعإلىاختبلؼاألىميةالنسبيةبالنسبةلتمؾاألىداؼ،حيثلمصؼ
يرتقيمحتكلالصؼالثانيعشرمفجكانبالمعرفةإلىجكانبالتفكيركالفيـالجيدلمحتكل
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تمؾ كجبتكرار لذا اليكمية، الحياة في الدينية التعاليـ كاتباع تمثيميا كطرؽ اآلياتالقرآنية،
كبالتاليجاءتاألىداؼبعباراتاأل الثانكية، لطالبالمرحمة بالنسبة عمىأىميتيا ىداؼبناءن

كتتفؽىذهالنتائجمعنتائجدراسة)الشبكؿكالخكالدة،دالةمختمفةلكنياغيرمتكازنةكمتطابقة.
ـ(.2009ـ(،ك)سممافكالخكالدة،2014

ؤلىداف التعميمية ب طمبة المرحمة الثانوية ل: ما مدى اكتسانتائج السؤال الرابع ومناقشتيا
 الجنس يفي محافظات قطاع غزة في ضوء متغير  تفسير القرآن الكريممحتوى المخصصة ل

 ؟والفرع

عفالسؤاؿالرابعقامتالباحثةبتحديدمتكسطاتدرجاتالطبلبكالطالباتفيلئلجابة
لؤلىداؼالتعميمية،كتـاختبارالفركؽاختباراتالتفسيرالمعدةخصيصانلقياسمدلاكتسابيـ

-باختبلؼمتغيرمالجنسكالفرع،كالتفاعؿبينيما،كفيمايميبيافلمنتائج:

في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
آن الكريم اكتساب طمبة الصف الحادي عشر لؤلىداف التعميمية المخصصة لمحتوى تفسير القر 

 تعزى لمتغيري الجنس والفرع والتفاعل بينيما. ب التربية اإلسبلمية الجزء األولفي كتا

تكضحالجداكؿالتاليةمدلاكتسابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصة
تبعان الفركؽ كاختبار األكؿ، الجزء اإلسبلمية التربية كتاب في الكريـ القرآف تفسير لمحتكل

-لمتغيرمالجنسكالفرعكالتفاعؿبينيما،كالمتكسطاتالحسابيةلكؿمجمكعة:

تحصيل الطمبة في اختبار ل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية( يوضح 5. 16جدول )
 األول( الجزءلمصف الحادي عشر ) تفسير القرآن الكريم

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
لمصؼتفسيرالقرآفالكريـاختبارمحتكل

األكؿالجزءالحادمعشر
20.625 5.052 68.75 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمتكسطدرجاتالطمبةفياختبارالتفسيرلمصؼالحادم
(،أمأفمستكلالطمبةكدرجة30(،كالدرجةالكميةمف)20.625عشر)الفصؿاألكؿ(بمغ)

أدنىمفالمستكلمحتكلتفسيرالقرآفالكريـاكتسابيـلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلتدريس
كلمكقكؼعمىتأثيرمتغيرمالجنسكسنكاتالخبرةاستخدمت%(.68.75بمغ)المقبكؿتربكيانك
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(؛عمىاعتبارأفTwo-way analysis of varianceالباحثةاختبارتحميؿالتبايفالثنائي)
التفسير اختبار عمى الطمبة )درجات التابع األكؿ–المتغير المستقمةالفصؿ كالمتغيرات ،)

-الفرع(،كفيمايميبيافلمنتائج:)متغيرالجنس،كمتغير

القرآن تفسير تحصيل الطمبة في اختبار لمفروق في  الثاني( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين 5. 17جدول )
 األول( تبعًا لمتغيري الجنس والفرع الجزءلمصف الحادي عشر )الكريم 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 اتالمربع

قيمة 
 االختبار

قيمة 
 االحتمال

تفسػػػػيرالقػػػػرآفاختبػػػػار
لمصػػؼالحػػادمالكػػريـ
األكؿ(الجزءعشر)

 0.555 0.589 0493765 . 4493295تصحيحالنمكذج

 0.111 2.570 57.425 1 57.245الجنس

 0.004 8.711 194.045 1 194.045الفرع

 0.003 8.888 198.005 1 198.005الجنس/الفرع

   22.277 196 4366.300الخطأ

االحتماؿعمىتصحيحالنمكذجأكبرمفمستكل يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيمة
(،ككانتقيمةاالحتماؿعمىمتغيرالجنسأكبرمفمستكلالداللة،كبالتاليال0.05الداللة)

(،كبالتالي0.05تكجدفركؽ،ككانتقيمةاالحتماؿعمىمتغيرالفرعأقؿمفمستكلالداللة)
مستكل مف أقؿ الجنسكالفرع متغيرم بيف التفاعؿ عمى االحتماؿ ككانتقيمة فركؽ، تكجد

(،كبالتاليتكجدفركؽ.0.05الداللة)

كتخمصالباحثةمفالجدكؿالسابؽأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيتحصيؿ
محتكلتفسيرالقرآفالكريـالمخصصةلكاكتسابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميمية

المقررةلمفصؿاألكؿتعزللمتغيرالجنس،بينماكانتىناؾفركؽتعزللمتغيرالفرع،كفركؽ
كيكضحالجدكؿالتاليالمتكسطاتالحسابيةحسب تعزللمتفاعؿبيفمتغيرمالجنسكالفرع.

-متغيرمالجنسكالفرع:
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القرآن الكريم لتحصيل الطمبة في اختبار تفسير  الحسابية والنسب المئويةالمتوسطات ( يوضح 5. 18جدول )
 األول( تبعًا لمتغيري الجنس والفرع الجزءلمصف الحادي عشر )

المتوسط  الفرع البيان
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

القرآفالكريـاختبارمحتكلتفسير
األكؿالجزءلمصؼالحادمعشر

 ذكر
 70.60 21.180 أدبي

 70.53 21.160 عممي

 أنثى
 67.53 20.260 أدبي

 80.73 24.220 عممي

يتضحمفالجداكؿالسابقةأفمستكلاكتسابالطمبةلؤلىداؼالتعميميةكافمتكسطان؛
كلعؿذلؾيرجعإلىانشغاؿالطمبةكالطالباتبمقرراتدراسيةأخرلكضيؽالكقتالمتاحلمعمـ

جكانب كافة فيشرح اإلسبلمية الكريـالتربية القرآف الحصصمحتكلتفسير عدد حيثأف
ربيةاإلسبلميةقميمةمقارنةبالمقرراتالدراسيةاألخرل،رغـأىميةالتربيةاإلسبلميةالمتعمقةبالت

فيبناءالمجتمع،كتككيفشخصيةالطمبة،كذلؾيمكفأفنخمصبكجكدفركؽتعزللمتغير
محتكلالفرع،كلمتفاعؿبيفالجنسكالفرع،كالكاضحبأفطالباتالفرعالعممياكتسبفأىداؼ

محتكلبدرجةأعمىمفأقرانيف،كلعؿذلؾيرجعإلىعدةأسبابأىمياأفرآفالكريـتفسيرالق
الذميدرسلطمبةالفرعالعمميكاألدبيمكحدرغـاختبلؼالقدراتالعقميةتفسيرالقرآفالكريـ

بيفطمبةالفرعالعمميكالفرعاألدبي،ىذاباإلضافةإلىأفالطالباتكفأكثرحرصانعمىفيـ
النتائجمعنتائجدراسة)عبدالرحمف،.تكلتفسيرالقرآفالكريـمح ـ(كالتي2008كتتفؽىذه

أكدفيياأفالطمبةفيالمرحمةالثانكيةيحققكفاستفادةمفدراسةمادةالتفسير.

في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ): ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الثانيةالفرضية 
اكتساب طمبة الصف الحادي عشر لؤلىداف التعميمية المخصصة لمحتوى تفسير القرآن الكريم 

 تعزى لمتغيري الجنس والفرع والتفاعل بينيما. الثانيفي كتاب التربية اإلسبلمية الجزء 

تكضحالجداكؿالتاليةمدلاكتسابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصة
تفسي تبعانلمحتكل الفركؽ كاختبار الثاني، الجزء اإلسبلمية التربية كتاب في الكريـ القرآف ر

-لمتغيرمالجنسكالفرعكالتفاعؿبينيما،كالمتكسطاتالحسابيةلكؿمجمكعة:
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( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لتحصيل الطمبة في اختبار 5. 19جدول )
 الثاني( الجزءلمصف الحادي عشر )لكريم القرآن اتفسير 

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
لمصؼالقرآفالكريـاختبارمحتكلتفسير
الثانيالجزءالحادمعشر

223.7 4308 74367 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمتكسطدرجاتالطمبةفياختبارالتفسيرلمصؼالحادم
(،أمأفمستكلالطمبةكدرجة30(،كالدرجةالكميةمف)22.37عشر)الفصؿالثاني(بمغ)

أدنىمفالمستكلمحتكلتفسيرالقرآفالكريـاكتسابيـلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلتدريس
%(.كلمكقكؼعمىتأثيرمتغيرمالجنسكسنكاتالخبرةاستخدمت74.67المقبكؿتربكيانكبمغ)

(؛عمىاعتبارأفTwo-way analysis of varianceالباحثةاختبارتحميؿالتبايفالثنائي)
 التفسير اختبار عمى الطمبة )درجات التابع كالمتغي–المتغير الثاني(، المستقمةالفصؿ رات
-)متغيرالجنس،كمتغيرالفرع(،كفيمايميبيافلمنتائج:

القرآن تفسير تحصيل الطمبة في اختبار لمفروق في  الثاني( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين 5. 20جدول )
 الثاني( تبعًا لمتغيري الجنس والفرع الجزءلمصف الحادي عشر )الكريم 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 االختبار

قيمة 
 االحتمال

تفسػػػػيرالقػػػػرآفاختبػػػػار
لمصػؼالحػادمالكريـ
الثاني(الجزءعشر)

 0.000 31.355 357.825 3 1073.474تصحيحالنمكذج

 0.000 65.788 750.781 1 750.781الجنس

 0.000 24.922 284.411 1 284.411الفرع

 0.069 3.354 38.281 1 38.281الجنس/الفرع

   11.412 196 2236.765الخطأ

 النمكذج عمىتصحيح االحتماؿ قيمة السابؽأف الجدكؿ مف مستكلأقؿيتضح مف
( الجنس0.05الداللة عمىمتغير االحتماؿ ككانتقيمة كبالتاليأقؿ(، مفمستكلالداللة،

(،كبالتالي0.05تكجدفركؽ،ككانتقيمةاالحتماؿعمىمتغيرالفرعأقؿمفمستكلالداللة)
االحتماؿعمىالتفاعؿبيفمتغيرمالجنسكالفرع ككانتقيمة فركؽ، مفمستكلأكبرتكجد

تكجدفركؽ.ال(،كبالتالي0.05الداللة)

السابؽأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيتحصيؿكتخمصالباحثةمفالجدكؿ
محتكلتفسيرالقرآفالكريـكاكتسابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةل
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كلـيكفىناؾلمتغيرالفرع،كظيرتفركؽتعزلتعزللمتغيرالجنس،الثانيالمقررةلمفصؿ
التاليالمتكسطاتالحسابيةلمتفاعؿبيفمتغيرمالجنسكالفرع.فركؽتعزل الجدكؿ كيكضح

-حسبمتغيرمالجنسكالفرع:

القرآن الكريم لتحصيل الطمبة في اختبار تفسير  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية( يوضح 5. 21جدول )
 الثاني( تبعًا لمتغيري الجنس والفرع الجزءلمصف الحادي عشر )

 الفرع البيان
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

تفسيرالقرآفالكريـاختبارمحتكل
الثانيالجزءلمصؼالحادمعشر

 ذكر
 62.67 18.80 أدبي

 73.53 22.06 عممي

 أنثى
 78.50 23.55 أدبي

 83.53 25.06 عممي

محتكلتفسيركيتضحمفالجداكؿالسابقةأفاكتساباألىداؼالتعميميةالمخصصةل
الكريـ لمتغيرالقرآف تعزل إحصائيان كدالة كاضحة فركقان ىناؾ ككاف بدرجاتمتكسطة، جاء

القدرات اختبلؼ إلى يرجع ذلؾ كلعؿ العممي، الفرع لصالح كفركؽ اإلناث، لصالح الجنس
العقميةبيفطمبةكطالباتالفرعالعمميكطمبةكطالباتالفرعاألدبي،كذلؾكانتالطالباتأكثر

كبالتالياكتسبفاألىداؼالمخصصةلوبدرجةأعمىكلتفسيرالقرآفالكريـمحتحرصانكفيمانل
باالنشغاؿ الذكرخبلليا مفالذككر،كذلؾفإفمرحمةالثانكيةىيمفمراحؿالعمرالتييبدأ
بإنشاءالصداقاتكالتكجونحكاالستقبلليةكىذاينعكسعمىتحصميوالدراسيأمااألنثىفتككف

النتائجمعنتائجدراسة)عبدالرحمف،التفكقدبدأتب أكبر.كتتفؽىذه بجيدة يرفيتحصيميا
ـ(كالتيأكدفيياأفالطمبةفيالمرحمةالثانكيةيحققكفاستفادةمفدراسةمادةالتفسير.2008

في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ): ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الثالثةالفرضية 
عشر لؤلىداف التعميمية المخصصة لمحتوى تفسير القرآن الكريم  الثاني اكتساب طمبة الصف

 في كتاب التربية اإلسبلمية تعزى لمتغيري الجنس والفرع والتفاعل بينيما.

المخصصة الصؼالثانيعشرلؤلىداؼالتعميمية تكضحالجداكؿالتاليةمدلاكتسابطمبة
لمتغيرمالجنسلمحتكلتفسيرالقرآفالكريـفيكتابالتربية اإلسبلمية،كاختبارالفركؽتبعان

-كالفرعكالتفاعؿبينيما،كالمتكسطاتالحسابيةلكؿمجمكعة:
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لتحصيل الطمبة في اختبار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية( يوضح 5. 22جدول )
 لمصف الثاني عشرالقرآن الكريم تفسير 

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
لمصؼتفسيرالقرآفالكريـاختبارمحتكل

الثانيعشر
.43.5 93.0 68378 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمتكسطدرجاتالطمبةفياختبارالتفسيرلمصؼالثاني
(،أمأفمستكلالطمبةكدرجةاكتسابيـلؤلىداؼ50(،كالدرجةالكميةمف)34.35عشربمغ)

كبمغ؛أدنىمفالمستكلالمقبكؿتربكيانالقرآفالكريـتفسيرالتعميميةالمخصصةلتدريسمحتكل
استخدمتالباحثةاختبارتحميؿالتبايفكالفرعكلمكقكؼعمىتأثيرمتغيرمالجنس%(.68.70)

(؛عمىاعتبارأفالمتغيرالتابع)درجاتالطمبةTwo-way analysis of varianceالثنائي)
بياف يمي كفيما الفرع(، كمتغير الجنس، )متغير المستقمة كالمتغيرات التفسير(، اختبار عمى

-لمنتائج:

القرآن  تحصيل الطمبة في اختبار تفسيرلمفروق في  الثاني( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين 5. 23ل )جدو
 لمصف الثاني عشر تبعًا لمتغيري الجنس والفرع الكريم

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 االختبار

قيمة 
 االحتمال

اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػارالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػير
لمصؼالثانيعشر

 0.000 41.516 2234.087 3 6702.260تصحيحالنمكذج

 0.000 92.915 5000 1 5000الجنس

 0.000 23.602 1270.080 1 1270الفرع

 0.005 8.031 432.180 1 432.180الجنس/الفرع

   53.812 196 10547.240الخطأ

مستكل مف أقؿ النمكذج عمىتصحيح االحتماؿ قيمة السابؽأف الجدكؿ مف يتضح
( كبالتالي0.05الداللة مفمستكلالداللة، الجنسأقؿ عمىمتغير االحتماؿ ككانتقيمة ،)

(،كبالتالي0.05تكجدفركؽ،ككانتقيمةاالحتماؿعمىمتغيرالفرعأقؿمفمستكلالداللة)
ككانتق فركؽ، تكجد الجنسكالفرع متغيرم بيف التفاعؿ عمى االحتماؿ مستكلأقؿيمة مف

(،كبالتاليتكجدفركؽ.0.05الداللة)

كتخمصالباحثةمفالجدكؿالسابؽأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيتحصيؿ
تفسيرالقرآفالكريـعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكلالثانيكاكتسابطمبةالصؼ
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تعزللمتغيرالجنس،كظيرتفركؽتعزللمتغيرالفرع،عمىطمبةالصؼالثانيعشرررةالمق
فركؽتعزللمتفاعؿبيفمتغيرمالجنسكالفرع.كيكضحالجدكؿالتاليالمتكسطاتالحسابيةك

-حسبمتغيرمالجنسكالفرع:

القرآن الكريم تفسير اختبار لتحصيل الطمبة في  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية( يوضح 5. 24جدول )
 لمصف الثاني عشر تبعًا لمتغيري الجنس والفرع

 الفرع البيان
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

القرآفالكريـتفسيراختبارمحتكل
لمصؼالثانيعشر

 ذكر
 56.60 28.300 أدبي

 60.80 30.400 عممي

 أنثى
 70.72 35.360 أدبي

 86.86 43.43 عممي

اكتسابطمبةالمرحمةالثانكيةكتحديدانطمبةالصؼالثانييتضحمفالجدكؿالسابؽأف
جاءبدرجةأدنىمفالمتكسط،تفسيرالقرآفالكريـعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكل

كظيرتفركؽتعزللمتغيرالجنسكفركؽتعزللمتغيرالفرعكفركؽلمتفاعؿبيفالجنسكالفرع
احتساب الجديدحيثيمكفعدـ الثانكية طبيعةنظاـ كلعؿذلؾيرجعإلىعدةعكامؿأىميا

مبحثالتكنكلكج عمىدرجة مفخبلؿاالعتماد اإلسبلمية التربية إلىدرجة باإلضافة ىذا يا؛
انشغاؿالطمبةبمقرراتدراسيةتتعمؽبجمعأعمىالدرجاتمثؿالفيزياءكالكيمياءكالمغةالعربية
فياختبارالتفسيرالذم انعكسعمىتحصيؿالطمبة كىذا التاري كالجغرافيا، كالرياضياتأك

كتتفؽىذهبةكالطالباتمسبقان.أعدتوالباحثةكذلؾفإفالباحثةأجرتاالختباردكفإببلغالطم
 )العمكاني، دراسة نتائج مع بتدريس2016النتائج تتعمؽ صعكبات كجكد إلى أشار كالتي ـ(

التفسيرلطمبةالمرحمةالثانكيةممايعنيعدـاكتسابالطمبةلمحتكلكأىداؼمادةالتفسير.
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 .ممخص النتائج

 الدراسة نتائج أظيرت أف القرآف تفسير )الفصؿالكريـمحتكل لمصؼالحادمعشر
(عبارةدالةعفىذهاألىداؼ،148(أىداؼ،كتضمفالمحتكلعمى)9األكؿ(،خصصلو)

( المناىج ل8كخصصمخططك أىداؼ الكريـ( القرآف تفسير عشرمحتكل الحادم لمصؼ
( المحتكل كتضمف الثاني(، كخصص120)الفصؿ كما األىداؼ، تمؾ عف دالة عبارة )

)المخط التعميمية لممناىج أىداؼل7طكف الكريـ( القرآف تفسير عشر،محتكل الثاني لمصؼ
(عبارةدالةعفتمؾاألىداؼ.213كجاء)

المخصصة لؤلىداؼالتعميمية مناسب تكزيع يكجد ال أنو الدراسة نتائج أظيرت كما
القرآفالكريـل كىناؾمحتكلتفسير الباحثة، فيحسبالتكراراتالتيشاىدتيا فركؽجكىرية

كبالتالي األىداؼ، ىذه الكريـتكزيع القرآف الدراسياألكؿالمقررعمىمحتكلتفسير لمفصؿ
طمبةاألكؿالثانكماليتمتعبحسفالتكزيعكالتطابؽمعاألىداؼالتعميمية،كاليكجدتكازففي

 الكريـتناكؿ القرآف تفسير لؤلىمحتكل الثاني الفصؿ عشر الحادم التعميميةلمصؼ داؼ
 تناكؿ في تكازف يكجد كال لو، الكريـالمخصصة القرآف تفسير عشمحتكل الثاني رلمصؼ

لؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلو.

 إلى الدراسة نتائج أشارت تحصيؿكما في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو
تفسيرالقرآفالكريـكاكتسابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكل

المقررةلمفصؿاألكؿتعزللمتغيرالجنس،بينماكانتىناؾفركؽتعزللمتغيرالفرع،كفركؽ
تحصيؿ في إحصائية داللة ذات فركؽ كتكجد كالفرع، الجنس متغيرم بيف لمتفاعؿ تعزل

الكريـتفسيرالقرآفكاكتسابطمبةالصؼالحادمعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكل
المقررةلمفصؿالثانيتعزللمتغيرالجنس،كظيرتفركؽتعزللمتغيرالفرع،كلـيكفىناؾ
فركؽتعزللمتفاعؿبيفمتغيرمالجنسكالفرع،كتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيتحصيؿ

تفسيرالقرآفالكريـعشرلؤلىداؼالتعميميةالمخصصةلمحتكلالثانيكاكتسابطمبةالصؼ
الم عشرقررة الثاني الصؼ الفرع،طمبة لمتغير تعزل فركؽ كظيرت الجنس، لمتغير تعزل

كفركؽتعزللمتفاعؿبيفمتغيرمالجنسكالفرع.
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 .التوصيات

محتكلتفسيرالقرآفإعادةالنظرفيبعضمكضكعاتالتفسيرلتحقيؽالتكازفكالتكامؿفي -1
 بمايتفؽمعاألىداؼالتعميميةالمخصصةليا.الكريـ

،بحيثتككفأكثرتحديدان،كأكثرمحتكلتفسيرالقرآفالكريـأىداؼبعضإعادةصياغة -2
 تعبيرانعفالمحتكلالدراسي.

إثراءالمحتكلالدراسيلمكضكعاتالتفسيرببعضاألساليبكاألنشطةالدالةعفاألىداؼ -3
 المخصصةليا.

حصصالتربيةاإلسبلميةلطمبةالمرحمةالثانكية،ليتسنىلمطمبةاكتساباألىداؼزيادةعدد -4
كل عاـ، بشكؿ اإلسبلمية لمتربية المخصصة الكريـالتعميمية القرآف تفسير بشكؿمحتكل

 خاص.
ضركرةتحقيؽالتكامؿبيفمكضكعاتالتفسيرلطمبةالصؼالحادمعشرمعمكضكعات -5

الثانيعشر عمىالتفسيرلطمبة بعضيا مكضكعاتيا التيتعتمد ألفالتفسيرمفالعمكـ ،
 بعض.

االعتبار -6 بعيف يأخذ أف المعمـ كعمى الكتابالمدرسي، متكازممع بشكؿ تدريسالتفسير
ذلؾ،فبليمكففيـبعضالمكضكعاتدكفالرجكعإلىتفسيرالنصكصالقرآنيةالمتضمنة

فكافالمكضكعاليتعمؽ بالتفسير.بالمحتكل،حتىكا 

 .المقترحات

 إجراءدراسةلمكشؼعفجكدةمكضكعاتالتفسيرفيضكءمعاييرالجكدةالشاممة. -1
التعميمية -2 لؤلىداؼ الطمبة اكتساب عمى كأثرىا التفسير لمكضكعات إثرائية مادة

 لدلطمبةالصؼالحادمعشر.محتكلتفسيرالقرآفالكريـالمخصصةل
مرحمةالثانكيةمفكجيةنظرالمعمميفكسبؿالحدمنيا.صعكباتتعميـالتفسيرلطمبةال -3

 



 
 

 

 

 

المصـــادر والمراجــــعقائمــة   
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 أواًل: المصادر والمراجع العربية.

ماجد)األستاذ،مح كميةغزة،1،طأساسياتالمناىجـ(.2011مكدكمطر، التربيةبجامعة:
.األقصى

:كميةالتربيةغزة،2014أساسياتالمناىج،إصدارـ(.2014مكدكمطر،ماجد)األستاذ،مح
.بجامعةاألقصى

( إيماف مكاجيةـ(.2009باىماـ، في اإلسبلمي التربكم النظاـ في الدراسي المنيج دكر
مقترح" "تصكر )تحدياتالعصر ماجستير. منشكرة(رسالة جاغير القرل،، أـ معة

المممكةالعربيةالسعكدية.

( معاذ. 2009بشير، الخامس،ـ(. لمصفكؼ كتقكيميا الكطنية التربية كتب محتكل تحميؿ
الغربية الضفة نظرمعمميكمعمماتمحافظاتشماؿ مفكجية السابع .السادس،

 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالنجاحالكطنيةبنابمس.

تقكيـكتبالتربيةاإلسبلميةبالمرحمةالثانكيةبسمطنةعماففيـ(.2003س)يدم،قيالبكسع
المعاصرة القضايا ماجستير).ضكء منشكرة(رسالة قابكس،غير السمطاف جامعة ،

سمطنةعماف.

نا )تمار، الرحمف عبد بريكة، كبف التربكمـ(.2002جي كالتقكيـ التعميمية الدارالمناىج ،
.نجاحالبيضاء:مطبعةال

،عماف،األردف.2010،طالمنياجالتربكمـ(.2010جامعةالقدسالمفتكحة)

تقكيـمناىجالتربيةاإلسبلميةبالمرحمةالثانكيةفيضكءالقضاياـ(.2005جغيماف،محمد)ال
 )المعاصرة، كالمعرفة، القراءة كمية47مجمة كالمعرفة، لمقراءة المصرية الجمعية ،)

.عيفشمس،القاىرة،جميكريةمصرالعربيةالتربيةبجامعة
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عارؼ) التربكيةـ(.2012جمعو، المفاىيـ فيضكء اإلسبلمية التربية محتكلمناىج تقكيـ
تحميمية "دراسة كمؤشراتيا الشاممة الجكدة معايير كفؽ كالجنسية كالصحية البيئية

الث كاألكؿ األساسي السابع لصؼ اإلسبلمية التربية مناىج فيلمحتكل العاـ اني
،جامعةدمشؽ،سكريا.غيرمنشكرة(رسالةدكتكراه).سكرية"

مجمةتحديثالمناىجالتعميميةضمفعمميةاإلصبلحالتربكم،ـ(.2013جمعية،بككبشة.)
.26–21ص:ص(،10األكاديميةلمدراساتاالجتماعيةكاإلنسانية،)

( كاظـ. شيد ـ(.2013جكاد، الدراسي، األساسيةالمحتكل التربية كمية منشكرات العراؽ:
بالجامعةالمستنصرية.

تقكيـكتابالتربيةاإلسبلميةلمصؼالثانيعشربفمسطيففيضكءـ(.2010حجك،فارس.)
المعمميف كآراء الجكدة ماجستير).معايير منشكرة(رسالة اإلسبلميةغير الجامعة ،

بغزة،فمسطيف.

)ال محمد السيد الخصائصالسيككمتريةألدكاتالقياسفيالبحكثالنفسيةـ(.2006حسف،
( باستخداـ SPSSكالتربكية المممكة(، الممؾسعكد، جامعة البحكثالتربكية، مركز

.العربيةالسعكدية

،غزة:آفاؽ.1،ططرائؽتدريسالتربيةاإلسبلميةـ(.2010حمس،داكد)

( شريؼ. 2004حماد، الثقافة مساؽ محتكل تحميؿ الفمسطينيةـ(. الجامعات في اإلسبلمية
 معاصرة. فيضكءقضايا فيفمسطيفكتغيراتالعصر،بقطاعغزة مؤتمرالتربية

 ـ.2004/نكفمبر/24-23،بتاري :كميةالتربيةبالجامعةاإلسبلمية

( شريؼ. العميا2011حماد، األساسية لممرحمة اإلسبلمية التربية كتب محتكل جكدة ـ(.
المؤتمرالكطنيلمتقكيـالتربكم،بفمسطيففيضكءمعاييرجكدةالمحتكلكتنظيمو.

مدينةراـاهلل.–2011–أيار

( ىياـ. 2011الحمد، ـ(. الثانكية لممرحمة اإلسبلمية محتكلالتربية فقومدلتضمف لقضايا
 .)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف.الكاقع
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.فاءلمنشركالتكزيعدارصعماف:،نظرياتالمناىجالتربكية.(ـ2005أبكختمة،إيناس)

ابتدائي–فصكؿفيتدريسالتربيةاإلسبلميةـ(.2005كالياشـ،كماؿالديف.)الخميفة،حسف
.الرياض:مكتبةالراشدناشركف،ثانكم–اعدادم–

( رضا". "محمد إيماف كالتميمي، ناصر اإلسبلمية2013الخكالدة، الثقافة كتابي تقكيـ ـ(.
الشاممة، لممرحمةالثانكيةفيضكءمعاييرالجكدة (،صص:1)19مجمةالمنارة،

215–254. 

:غزة،(2ط)،كاإلجراءاتلتعمـفعاؿالقياسكالتقكيـالصفيالمفاىيـ.(ـ2008أبكدقة،سناء)
.دارآفاؽلمنشركالتكزيع

تحميؿمحتكلكتبالتربيةاالجتماعيةكالكطنيةلمصفكؼالثبلث.(ـ2014الدكسرم،فكزية)
 السياحية، القيـ ضكء في االبتدائية المرحمة مف التربكيةالعميا الدكلية المجمة

.87–67:ص(،ص9)3،المتخصصة

( اليمنيةمف2003الربيع،عمي. تقكيـكتابالتربيةاإلسبلميةلمصؼالثامفبالجميكرية ـ(.
.31–10(:4)3حضرمكتلمدراساتكالبحكث،كجيةنظرالمعمميف،

( يحيى. دراسة"المعاصرالكاقعضكءفيكآفاقياتحدياتياالتفسيرمناىجـ(.2005زمزمي،
،كميةالدعكةكأصكؿالديف،جامعةأـالقرلأـمعةبجاالتفسيرمقرراتعمىتطبيقية

القرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربيةالسعكدية.

( كماؿ. القكمية2004زيتكف، المعايير في المتضمنة المعمـ إعداد لمعايير نقدم تحميؿ ـ(.
المؤتمرالعمميالسادسعشربعنكافتككيفالمعمـ،لمتعميـبجميكريةمصرالعربية،

 22-21بتاري  يكليك/ التدريس،2004/ كطرؽ لممناىج المصرية الجمعية ـ،
 ،جامعةعيفشمس.األعماؿالكاممة،المجمداألكؿ

ناصر كالخكالدة، خالد التربية.(ـ2009).سمماف، كتب في التقكيمية األسئمة كاقع تحميؿ
 األردف، في كالثانكية األساسية لممرحمتيف العمكاإلسبلمية التربكية،دراسات ـ

.266–251:ص،ص(الممحؽ)36
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( أحمد نظرـ(.2005سيؼ، كجية ثانكممف لمصؼالثاني اإلسبلمية التربية كتاب تقكيـ
،جامعةعدف،اليمف.غيرمنشكرة(رسالةماجستير).المكجييفكالمعمميفكالطمبة

القرآـ(.2004ق/1425الديف)السيكطي،الحافظجبلؿ ،تحقيؽ:أحمدبففاإلتقاففيعمـك
.حديثبالقاىرةدارال:عمي،جميكريةمصرالعربية

أحمد ناصر كالخكالدة، أسماء )الشبكؿ، االسبلميةـ(.2014. التربية كتب محتكل تحميؿ
 الذكاءات، نظرية ضكء في األردف في الثانكية لممرحمة العمـك في األردنية المجمة

.304-293:ص(،ص3)10،التربكية

( أسماء. 2011الصكفي، كسبؿـ(. السميمة الفطرة عمى الحفاظ في اإلسبلمية التربية دكر
التربكية المؤسسات خبلؿ مف الجامعةتعزيزه منشكرة(. غير ماجستير )رسالة .

اإلسبلميةبغزة،فمسطيف.

( رشدم. ت2004طعيمة، ـ(. مفيكمو اإلنسانية: العمكـ في المحتكل –حميؿ –أسسو
 ،القاىرة:دارالفكرالعربي.واستخدامات

تدريسمادةتفسيرالقرآفالكريـفيالمدارسالثانكيةمنطقةـ(.2008عبدالرحمف.محمد.)
تقكيمية دراسة اإلسبلميةتكمفتنمكذجان: الجامعة منشكرة(. ماجستيرغير )رسالة .

العالمية،ماليزيا.

خميؿ كنزيية، خينش كدليمة، دبمة العالي، بيف2005).عبد العربية التربكية المناىج ـ(.
المسألةالتربكيةفيالجزائرفيظؿالتحدياتمتطمباتالتطكيركمتطمباتالتغيير،

 ،جامعةمحمدخيضرببسكرة،الجزائر.الراىنة

تحميؿمحتكلكتابالفقولمصؼالثالثالثانكمفيضكءالقضاياـ(.2006العتيبي،صالح.)
المعاصرة )رالفقيية المممكة. سعكد، الممؾ جامعة منشكرة(. غير ماجستير سالة
العربيةالسعكدية.
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( غساف. الشاممة2009العدكم، الجكدة معايير ضكء في القراءة كتاب محتكل تحميؿ ـ(.
التعميـ مرحمة لمصؼالخامسمف لمحتكلكتابالقراءة تحميمية دراسة كمؤشراتيا:

 .598–575(،صص4+3)25مجمةجامعةدمشؽ،األساسي.

 حميد لمصؼالثانيالمتكسطفيـ(.2010)العزاكم، اإلسبلمية تحميؿمحتكلكتابالتربية
،المعيدالعربي:ماجستيرالعاليغيرمنشكرة(رسالةماجستير).ضكءالقيـالتربكية

لمدراساتالتربكيةكالنفسية،بغداد،العراؽ.

طبلبتحصيؿفيالتبادليالتدريساستراتيجيةاستخداـأثر.(ـ2009)لعزيزالعصيؿ،عبدا
،غيرمنشكرة(رسالةماجستير).التعمـأثركبقاءالتفسيرمادةفيثانكماألكؿالصؼ

.جامعةالممؾسعكدبالرياض،المممكةالعربيةالسعكدية

النفسػػػيةـ(.2010أبػػػكعػػػبلـ،رجػػػاء) جميكريػػػة-القػػػاىرة،كالتربكيػػػةمنػػػاىجالبحػػػثفػػػيالعمػػػـك
 دارالنشرلمجامعات.:مصرالعربية
ـ(.تطكيرمنيجمبادئالتجارةبالمدارسالثانكيةالتجاريةفيضكء2005عمي،عبداليادم.)

المؤتمرالعمميالسابععشر:المنياجمعاييرالجكدةالشاممةلممنيجكقياسفاعميتو،
جامعةعيفشمسالتعميميكالمستكياتالمعيارية، الثالث، المجمة ،األعماؿكاممة،

 ـ.2005/يكليك/26-27

فاعميةاستخداـاستراتيجيةالتدريسالتبادليفيتدريسالتفسيرـ(.2015حة،عبدالكريـ)الفتي
الثانكية المرحمة طبلب لدل التعمـ أثر كبقاء اإلبداعي كالتفكير التحصيؿ لتنمية

،جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةغيرمنشكرة(كراهرسالةدكت).بمنطقةالجكؼ
العربيةالسعكدية.

( ىند. 2015الفرا، تنميةفيكأثرهاالختبلؼأدبضكءفيالمدنيةالتربيةمحتكلإثراءـ(.
الحكارميارات ماجستيريكنسخافبمحافظةالسادسالصؼطمبةلدل )رسالة .

بغزة،فمسطيف.غيرمنشكرة(.جامعةاألزىر

المحتكلالدراسي،2002كركس،كريستكفرتي.) المؤتمرالتربكمالعالمي،المنعقدبكميةـ(.
 ـ.2002/مارس/31،بتاري التربيةبجامعةزايد)مركزالسياسةالتربكية(
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ـ(.آفاؽتطكيركمياتالتربيةكفؽمؤشراتالجكدةكمؤشراتيافيميداف2003كنعاف،أحمد.)
كرقةعمؿمقدمةلمدكرةالخامسةلجمعيةكمياتالتربيةكمعاىدىافييـالعالي.التعم

 ـ.2003/أبريؿ/29-28،الجامعاتالعربية،كميةالتربيةبجامعةدمشؽ

 الرحمف عبد كتبـ(.2011)المالكي، في المتضمنة التفسير تدريس استراتيجيات تحميؿ
يةالسعكديةفيضكءمدلكالتتفسيراآلياتالتفسيرلممرحمةالمتكسطةبالمممكةالعرب

ص(29راتالعربيةالمتحدة،)المجمةالدكليةلؤلبحاثالتربكية،جامعةاإلماالقرآنية،
.237-209:ص

فيد كالمميع، جكىرة )المحيبلني، الثبلثةلمصفكؼاإلسبلميةالتربيةكتبتحميؿـ(.2010.
التربكيةالككيت،بدكلةالتربكيةالقيـكثيقةضكءفياالبتدائيةبالمرحمة ،مجمةالعمـك

.200-171:ص(،ص2)(4)18

محمد )المداخمي، .2014 البحثـ(. مناىج تطبيقاتعمى المحتكل: تحميؿ المممكةمنيج ،
 جامعةالممؾعبدالعزيز.-العربيةالسعكدية:منشكراتكميةالمعمميفبمحافظةجدة

( حسيف. التعميــ(.2007مراشدة، مرحمة مف التاسع لمصؼ الكطنية التربية كتاب تقكيـ
.271–233:ص،ص(1)23،مجمةجامعةدمشؽاألساسيفياألردف،

سمسةنشراتفيتنميةالقيـكالتربيةاإلسبلمية،ـ(.2016المركزالقكميلمبحكثكالدراسات)
.(7التربيةكالتربيةاإلسبلمية،العدد)

انتصار مصطفى، الثانكيةـ(.2009). الفعاؿفيالمرحمة اإلسبلمية التربية خصائصمعمـ
.(4+3)25،مجمةجامعةدمشؽمفكجيةالطمبة،

:دارالنشر.،الرياضأساسياتالمناىجـ(.2001المكاكم،محمد)

( الحديث. أىؿ 2016ممتقى كأصكلوـ(. التفسير عمـ اإللكتركنيفكائد الرابط .
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=268677.)
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أثراختبلؼاإلعرابفيتفسيرالقرآفالكريـ"دراسةتطبيقيةفيـ(.2009المنيراكم،ىديؿ)
كالنساء عمراف كآؿ كالبقرة الفاتحة ماجستير).سكرة منشكرة(رسالة الجامعةغير ،

اإلسبلميةبغزة،فمسطيف.

اإلدارةالعامةلمتخطيطكالمناىج،منشكراتـ(.2008التعميـالعاليالفمسطينية)ربيةككزارةالت
(،فمسطيف.2008عاـ)

:فمسطيف،الكتابالتربكماإلحصائيالسنكمـ(.2017ربيةكالتعميـالعاليالفمسطينية)كزارةالت
.طيطكالمناىجاإلدارةالعامةلمتخمنشكرات

المناىجاألسسالمككناتالتنظيماتالتطكيرـ(.2004يكنس،فتحيكآخركف) عماف:دار،
.الفكر
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 ثانيًا: المصادر والمراجع األجنبية.

Jack, M & Marry, K. (2016). Content Analysis Basics In educational 

studies, 6
th
 ed., New Jersey: University Press.  

Weichel, M. W (2003). A Study of principals' perceptions of state 

standards in Nebraska Connections, Vol. 4, Online Publication 

February. 
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 قائمة المبلحق
 (: أسماء السادة المحكمين1ممحق رقم )

 جية العمل الدرجة العممية االسم

دراساتعمياإبراىيـمكسىبرىـك دبمـك
مشرؼتربكمفيكزارةالتربية

كالتعميـ
كزارةالتربيةكالتعميـماجستيرفيالشريعةكالقانكفإسماعيؿرفيؽالفرا
جامعةالقدسالمفتكحةأستاذمشارؾإسماعيؿصالحالفرا
الجامعةاإلسبلميةبغزةأستاذمشارؾداكددركيشحمس

بكالكريكستربيةإسبلميةسميرةمحمددحبلف
مشرؼتربكمفيككالةالغكث

الدكلية
كزارةالتربيةكالتعميـماجستيرتربيةإسبلميةسييرالعكمكؾ
جامعةاألقصىأستاذمشارؾعمرعميدحبلف

الجامعةاإلسبلميةبغزةأستاذمشارؾمحمكدمحمدالرنتيسي
التربيةكالتعميـكزارةبكالكريكسأصكؿالفقونداءأحمداألغا

*ترتيبأسماءالمحكميفكفؽالحركؼاألبجدية
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األول(  الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريم(: اختبار 2ممحق رقم )
 لمتحكيم

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسبلميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs والدراسات العمياشئون البحث العممي 

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 
 

 األول الجزء –لمصف األول الثانوي القرآن الكريم تفسير لموضوع/ تحكيم اختبار في محتوى ا
 بعنكاف: بدراسة الباحثة لممرحمة الثانوية في ضوء القرآن الكريم تفسير "تحميل محتوى تقكـ

لمتطمباتالحصكؿعمىدرجةاألىداف التعميمية ومدى اكتساب الطمبة ليا" كذلؾاستكماالن ،
الماجستيرمفكميةالتربيةقسـالمناىجكطرؽالتدريس،تخصصتربيةإسبلمية.

فيضكءاألىداؼالتيخصصيامخططكمحتكلتفسيرالقرآفالكريـكقامتالباحثةبتحميؿ
.محتكلتفسيرالقرآفالكريـالمناىج،كمفثـأعدتاختبارلقياسمدلاكتسابالطمبةألىداؼ

مفالباحثة يمانان عمىتحقيؽكا  عمىقدرتو لمحكـ االختبار أفتعرضعميكـ تكد رأيكـ بسداد
األىداؼ،كسبلمتوالمغكية،كصدؽفقراتو.

فأرجكمفسيادتكـقراءةفقراتاالختباربدقة،كابداءآرائكـفيفقراتوكمناسبتيا،حيثبإمكانؾ
طعنايةالباحثة.حذؼأكتعديؿأكإضافةفقراتجديدة،معالعمـبأفتكجيياتكـمح


 االسم: .................................... .
 الدرجة العممية: ........................... .
 جية العمل: .............................. .




 الباحثة: حنان األغا   
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 زمن االختبار  األول الثانويالصف الفصل األول   الدرجة
 دقيقة 45  تفسير القرآن الكريم محتوىفي اختبار  30 
 ....... الشعبة   ............. االسم

 
قراءةـيتككفمفمجمكعةأسئمة،كالمطمكبمنكاختبارـأضعبيفأيديكالطمبةاألعزاء

األسئمةكاإلجابات،ثـكضعدائرةعمىرمزاإلجابةالصحيحة.

االختبارىكفقطألغراضالبحث ـتقييمكفالعممي،كاليدخؿضممعالعمـبأفىذا
كالدرجاتالتيترصدىاالمدرسة.

 درجة( 20)  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.السؤال األول: 

1- 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  چ إن وجو اإلعجاز في قولو تعالى: 

 ( ىو53)فصمت: چىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  
 بياني ج( تشريعي أ(
 عممي د( ال إعجاز في اآلية ب(



2- 
 إخبار القرآن الكريم عن ىزيمة المشركين يوم بدر قبل بدء القتال ، ىو إعجاز

 تشريعي ج( غيبي أ(
 عممي د( بياني ب(



3- 
 تتصف التشريعات الوضعية بـ

 صالحة لكل زمان ومكان ج( الشمول والعموم أ(
 اإلحاطة بحاجات الناس د( النقص والتأثر باألىواء ب(



4- 
 ( إعجاز بياني من خبلل5)الفاتحة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ في قولو تعالى: 

 التقديم فقط ج( استعمال القرآن لصي  الجموع أ(
 التأخير د( التقديم والتأخير ب(



5- 
 أيد اهلل رسمو بالمعجزات لمتدليل عمى

 صدق دعوتيم ج( قوتيم أ(
 صبلحيم د( في إقناع الناسقدراتيم  ب(





6- 
 كانت معجزة اإلسراء

 بالروح والجسد مناماً  ج( بالروح فقط أ(
 بالروح مناماً  د( بالروح والجسد يقظة ال مناماً  ب(
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7- 
 المقصود بقولو تعالى: )وليتبروا ما عموا تتبيرًا(

 ييانوا ج( يذلوا أ(
 لييمكوا وُيدمروا د( السيادة والغمبة ب(



8- 
 أحق الناس بالبر واالحسان ىم

 المساكين ج( األقارب أ(
 الفقراء والمساكين د( الضعفاء ب(


 

9- 

 قولو تعالى: يا ذرية نوح يعني
 يا أبناء المؤمنين ج( يا بني البشر أ(

يا أييا المؤمنين لقد نجينا آبائكم من  ب(
 ال شيء مما ذكر د( الغرق

 

10- 
 المقصود باألوابين

 الصابر المحتسب ج( جمع أواب وىو كثير الصبلة أ(
 جمع أواب كثير التوبة د( صادق النية ب(

 

11- 

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ   چ قولو تعالى: 

 ( فيو إقرار بأن المعرفة والعمم ال يتحققان إال36)اإلسراء: 
 استخدام الحواس ج( الخبر الصادق أ(

الخبر الصادق عن الوحي واستخدام الحواس  د( التدبر والتفكر ب(
 والتفكر واالستنتاج العقمي

 

12- 
 (37)اإلسراء:  چجت  حت     خت    مت  ىت  چ يقصد بقولو تعالى 

 اإلنسان يستطيع ركوب الجبال ج( أن الجبال أطول مخموقات اهلل أ(
 صعوبة ركوب الجبال د( نيي عن التكبر والتعالي ب(

 

13- 

)اإلسراء: چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  ٹ ٹ چ 
 ( اآلية فييا تصريح بـ33
 نصرة ذوي المقتول ج( القتل أ(

 ب(
نصر اهلل ولي المقتول عمى خصمو 

 الزام المؤمن بضرورة العفو عن القاتل د( فميكن عاداًل في القصاص
 

14- 
 تجاوز الحد في اإلنفاق ىو

 اإلسراف ج( تبذير أ(
 البخل د( التبذير واإلسراف ب(
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15- 
 ( يكون34)اإلسراء:  چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ  چ الوفاء بالعيد في قولو تعالى: 

 أمام اهلل ج( مع اهلل تعالى والناس أ(
 مع الناس  د( مع اهلل تعالى ب(

 

16- 
 تعالى )إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين( وجو التشبيو بين المبذرين والشياطين ىوفي قولو 

 أ + ب ج( كثرة اإلنفاق أ(
 المبالغة في كفران نعم اهلل د( كبلىما سيصل النار ب(

 

17- 
 بالقسطاس يقصد بو

 بالميزان ج( بالعدل أ(
 ال شيء مما ذكر د( بالظمم ب(

 

18- 
 المقصود في أبم  أُشده ىو أن 

 يصبح عادالً  ج( يصبح قوياً  أ(
 يبم  الحمم والرشد د( يصبح ليناً  ب(

 

19- 
 ألزمناه طائره معو يقصد بيا

 حممناه مسؤولية عممو الصالح فقط ج( حممناه مسؤولية عممو أ(
 عنقو طائرأنو يأتي يوم القيامة وعمى  د( حممناه مسؤولية عممو الخاطئ فقط ب(

 

20- 
 مترفييا قريًة أمرناحكم التجويد في قولو تعالى: إذا أردنا أن نيمك 

 إظيار شفوي ج( إدغام بغير غنة أ(
 إدغام شفوي د( إدغام بغنة ب(

 

21- 
 قال تعالى: وجعمنا جينم لمكافرين حصيرًا يقصد بيا

 سجنًا ومستقرًا لمكافرين ج( مستقرًا لمكافرين أ(
 وقودًا لجينم د( خمودًا في نار جينم ب(

 
 
 

22- 

 بدأت آيات سورة اإلسراء بالتسبيح وذلك 
 ألن سيدنا محمدًا بدء اإلسراء بالتسبيح ج( بضرورة التسبيح -  -تذكير النبي  أ(

ألن اإلسراء أسند لقدرة اهلل تعالى والذي ال  د( ألن سيدنا محمدًا صمى باألنبياء جميعاً  ب(
 شيءيعجزه 

 

23- 
 قال تعالى وال تقربوا الزنا ولم يقل وال تزنون وذلك ليبين

 أن الزنا من الكبائر ج( خطورة الزنا أ(
 أن النيي عن الزنا ومقدماتو كالخموة والممس د( كميما بنفس المعنى ب(
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24- 
 ذكرت آيات سورة اإلسراء وال تقتموا أوالدكم خشية إمبلق، فالمقصود من اإلمبلق

 الخوف عمى األبناء ج( الممل أ(
 ال شيء مما سبق د( الفقر ب(

 
 درجات( 6)     السؤال الثاني: أكمل اآليات التالية.

 ٹ ٹ 

ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

 ........................   ﮴  ............................................................ھ
 ..............وئ  .....................................................................

....................................................................................... 

 (.17-14راء:)اإلس چی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   
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األول(  الجزءلمصف الحادي عشر ) محتوى تفسير القرآن الكريم(: اختبار 3ممحق رقم )
 لمتطبيق

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسبلميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العممي والدراسات العميا

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 
 زمن االختبار  الحادي عشرالصف الفصل األول   الدرجة
 دقيقة 35  محتوى تفسير القرآن الكريمفي اختبار  30 
 .......... الشعبة   ............. االسم

 

ماتالمعمـ،اتباعتعمييتككفمفمجمكعةأسئمة،اختبارـأضعبيفأيديكالطمبةاألعزاء
كاإلجابةعفأسئمتو.

االختبارىكفقطألغراضالبحثالعممي،كاليدخؿضم ـتقييمكفمعالعمـبأفىذا
كالدرجاتالتيترصدىاالمدرسة.

 درجة( 20)  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.السؤال األول: 

1- 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   چ وجو اإلعجاز في قولو تعالى: 

ىو (53)فصمت:  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ    

 بياني ج( تشريعي أ(
 عممي د( في اآليةال إعجاز  ب(



2- 
 يعد اخبار القرآن الكريم عن ىزيمة المشركين يوم بدر قبل بدء القتال، إعجاز 
 تشريعي ج( غيبي أ(
 عممي د( بياني ب(



3- 
 تتصف التشريعات الوضعية بـ

 أنيا صالحة لكل زمان ومكان ج( الشمول والعموم أ(
 بحاجات الناساإلحاطة  د( النقص والتأثر باألىواء ب(





4- 
 (5)الفاتحة: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ من مظاىر اإلعجاز القرآني في اآلية: 

 استعمال القرآن الكريم لبلسم والفعل ج( استعمال القرآن لصي  الجموع أ(
 التصوير الفني د( التقديم والتأخير ب(
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5- 
 أيد اهلل رسمو بالمعجزات ليدلل عمى....

 دعوتيم صدق ج( قوتيم أ(
 صبلحيم د( قدراتيم في إقناع الناس ب(




6- 
 كانت معجزة اإلسراء والمعراج بالروح:

 الجسد مناماً  ج( الروح يقظة أ(
 الروح والجسد مناماً  د( الروح والجسد يقظة ال مناماً  ب(



7- 
 (7)اإلسراء: چۉ  ې  ې  ې  ې   چ المقصود بقولو تعالى: 

 ييانوا ج( يذلوا أ(
 لييمكوا وُيدمروا د( السيادة والغمبة ب(



8- 
 أحق الناس بالبر واإلحسان ىم

 المساكين ج( األقارب  أ(
 الفقراء  د( الضعفاء ب(


 

9- 
 معنى قولو تعالى: وذرية من حممنا من نوح 
 يا أبناء المؤمنين ج( يا بني البشر أ(
 ال شيء مما ذكر د( يا من نجيناكم  ب(

 

10- 
 المقصود باألوابين

 الصابرون المحتسبون ج( كثيرو الصبلة أ(
 كثيرو التوبة د( صادقو النية ب(

 

11- 

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی     چ قولو تعالى: 

 ( فيو إقرار بأن المعرفة والعمم ال يتحققان إال عن طريق:36)اإلسراء: 
 استخدام الحواس ج( الصادقالخبر  أ(
 جميع ما سبق د( التدبر والتفكر ب(

 
 
 

12- 
 (37)اإلسراء:  چجت  حت     خت    مت  ىت  چ يقصد بقولو تعالى: 

 اإلنسان يستطيع ركوب الجبال ج( أن الجبال أطول مخموقات اهلل أ(
 صعوبة ركوب الجبال د( النيي عن التكبر والتعالي ب(

 

13- 

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  چ  قال تعالى: 

 ( اآلية فييا تصريح بـ33)اإلسراء:  چھ  
 نصرة ذوي المقتول ج( وجوب القتل أ(
 ضرورة العفو عن القاتل د( وجوب العدل في القصاص ب(
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14- 
 يسمى تجاوز الحد في اإلنفاق ..... 
 اإلسراف ج( التبذير أ(
 البخل د( واإلسرافالتبذير  ب(

15- 
 ( يكون ......34)اإلسراء:  چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ    چ الوفاء بالعيد في قولو تعالى: 

 أمام اهلل ج( مع اهلل تعالى والناس أ(
 مع الناس  د( مع اهلل تعالى ب(

 

16- 

المبذرين ( وجو التشبيو بين 27)اإلسراء: چىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  چ في قولو تعالى: 
 والشياطين ىو

 أ + ب ج( كثرة اإلنفاق أ(
 المبالغة في كفران نعم اهلل د( كبلىما سيصل النار ب(

 

17- 
 يقصد بكممة القسطاس:

 الميزان ج( العدل أ(
 ال شيء مما ذكر د( الظمم ب(

 

18- 
 المقصود في )يبم  أُشده( ىو أن 

 يصبح عادالً  ج( يصبح قوياً  أ(
 يبم  الحمم والرشد د( ليناً  يصبح ب(

 

19- 
 يقصد )بألزمناه طائره في عنقو( 
 حممناه مسؤولية عممو الصالح فقط ج( حممناه مسؤولية عممو أ(
 أنو يأتي يوم القيامة وعمى عنقو طائر د( حممناه مسؤولية عممو الخاطئ فقط ب(

 
 
 

20- 
 (16)اإلسراء: چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ حكم التجويد في قولو تعالى: 

 إظيار شفوي ج( إدغام بغير غنة أ(
 إظيار حمقى د( إدغام بغنة ب(

9 

1- 
 ( يقصد بيا8)اإلسراء: چڀ  ڀ  ڀ   ڀ    چ قال تعالى: 

 سجنًا ومستقرًا لمكافرين ج( مستقرًا لمكافرين أ(
 وقودًا لجينم د( خمودًا في نار جينم ب(

 
 
 

22- 

 بدأت آيات سورة اإلسراء بالتسبيح وذلك ......

بدأ اإلسراء  -  -ألن سيدنا محمدًا  ج( بضرورة التسبيح -  -لتذكير النبي  أ(
 بالتسبيح

ألن اإلسراء أسند لقدرة اهلل تعالى والذي ال  د( ألن سيدنا محمدًا صمى باألنبياء جميعاً  ب(
 يعجزه شيء
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23- 
 الزنا ولم يقل وال تزنوا وذلك ليبين.........قال تعالى وال تقربوا 

 أن الزنا من الكبائر ج( خطورة الزنا عمى المجتمع أ(
 أن النيي عن الزنا ومقدماتو كالخموة والممس د( كميما بنفس المعنى ب(

 

24- 
 ىو  چچ  چ   چ  چ  ڇڇ  چ المقصود باإلمبلق في قولو تعالى 

 الكفر ج( الممل أ(
 ال شيء مما سبق د( الفقر ب(

 
 

 درجات( 6)     السؤال الثاني: أكمل اآليات التالية.
حب  خب  مب  ىب  يب  جت   چإلى چھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ چ  مفقكلوتعالى:

  چحت  
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 

 (.17-14)اإلسراء: 
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الثاني(  الجزءالحادي عشر )لمصف القرآن الكريم (: اختبار محتوى تفسير 4ممحق رقم )
 لمتحكيم

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسبلميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العممي والدراسات العميا

 Faculty of Education التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــةكميـــــــــــــــــــــــــــــة   

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 
 الثاني الجزءلمصف األول الثانوي  القرآن الكريم  تفسيرالموضوع/ تحكيم اختبار في محتوى 

 بعنكاف: بدراسة الباحثة لممرحمة الثانوية في ضوء القرآن الكريم "تحميل محتوى تفسير تقكـ
لمتطمباتالحصكؿعمىدرجةاألىداف التعميمية ومدى اكتساب الطمبة ليا" كذلؾاستكماالن ،

الماجستيرمفكميةالتربيةقسـالمناىجكطرؽالتدريس،تخصصتربيةإسبلمية.
فيضكءاألىداؼالتيخصصيامخططكمحتكلتفسيرالقرآفالكريـحميؿكقامتالباحثةبت

.محتكلتفسيرالقرآفالكريـالمناىج،كمفثـأعدتاختبارلقياسمدلاكتسابالطمبةألىداؼ
عمىتحقيؽ عمىقدرتو لمحكـ االختبار أفتعرضعميكـ تكد رأيكـ بسداد مفالباحثة يمانان كا 

ية،كصدؽفقراتو.األىداؼ،كسبلمتوالمغك
فأرجكمفسيادتكـقراءةفقراتاالختباربدقة،كابداءآرائكـفيفقراتوكمناسبتيا،حيثبإمكانؾ

حذؼأكتعديؿأكإضافةفقراتجديدة،معالعمـبأفتكجيياتكـمحطعنايةالباحثة.


 االسم: .................................... .
 ................... .الدرجة العممية: ........

 جية العمل: .............................. .



 الباحثة: حنان األغا   
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 زمن االختبار  الثاني الثانويالصف   الدرجة
 دقيقة 30  محتوى تفسير القرآن الكريمفي اختبار  30 
 .......... الشعبة   ............. االسم

 

قراءةـيتككفمفمجمكعةأسئمة،كالمطمكبمنكاختبارـأضعبيفأيديكالطمبةاألعزاء
األسئمةكاإلجابات،ثـكضعدائرةعمىرمزاإلجابةالصحيحة.

االختبارىكفقطألغراضالبحثالعممي،كاليدخؿضم ـتقييمكفمعالعمـبأفىذا
كالدرجاتالتيترصدىاالمدرسة.

 مز اإلجابة الصحيحة.ضع دائرة حول ر السؤال األول: 

1- 
 خصت آيات المعان ُحكمو بالقاذف إذا كان

 أخاً  ج( زوجاً  أ(
 ابناً  د( أباً  ب(



2- 
 تناولت آيات سورة النور

 خمق آدم ج( قضايا األسرة أ(
 تفصيل أحكام الحج د( البعد ب(



3- 
 عمموا نساءكم سورة النور قول مأثور عن

 -  -عمر ابن الخطاب  ج( -  -عمي بن أبي طالب  أ(
 -  -عبد اهلل بن عباس  د( -  -أبو بكر الصديق  ب(



4- 

 المد المنفصل ىو

 4أن يأتي بعد حرف المد ىمزة ويمد  أ(
إلى  2أن يأتي بعد حرف المد ىمزة ويمد من  ج( حركات

 حركات 5

أن يأتي بعد حرف المد ىمزة بداية  ب(
يأتي بعد حرف المد ىمزة في الكممة نفسيا  د( حركات 5، 4،  2الكممة األولى ويمد 

 حركات 5، 4، 2ويمد 


5- 
 نزلت آيات حادثة اإلفك في تبرئة السيدة أم المؤمنين

 خديجة ج( جويرية بنت الحارث أ(
 حفصة د( عائشة ب(





6- 
 من أنواع المد بسبب السكون

 المد المنفصل ج( مد العارض لمسكون أ(
 جميع ما سبق د( المتصلالمد  ب(
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7- 
 القواعد من النساء ىن

 صغار السن البلتي لم يحضن بعد ج( سنة 50كبار السن لكن دون  أ(
 العجائز المواتي انقطعن عن الحيض والوالدة د( العجائز المواتي انقطعن عن الوالدة ب(



8- 
 خص المرأةفي آية حد القذف خص اهلل سبحانو وتعالى الرجل بالمعن بينما 

 باليمين ج( بجواز التوبة أ(
 بالسخط د( بالغضب ب(


 

9- 
 نزلت آيات المعان في

 ىبلل بن أمية ج( سعد األنصاري أ(
 ىبلل بني الحكم د( ببلل بن أمية ب(

 

10- 
 من: - -وقعت حادثة اإلفك بعد عودة النبي 

 غزوة بني المصطمق ج( غزوة أحد أ(
 فتح مكة د( غزوة تبوك ب(

 

11- 
 عند سماعك إشاعة مشكوك في صحتيا فإن عميك أن

 نقميا لآلخرين ج( تتبع قائميا أ(
 التثبت وحسن الظن باآلخرين د( شتم قائميا وناقميا ب(

 

12- 
 ُعصبة تعني جماعة مكونة من

 ثبلثة أشخاص ج( شخصين فأكثر أ(
 أربعة أشخاص فأكثر د( ثبلثة أشخاص فأكثر ب(

 

13- 
 اإلفك ىو

 أبشع صور نقل األخبار ج( أسوء أنواع الحديث أ(
 كثرة الكذب د( أسوأ أنواع الكذب ب(

 

14- 

 بمغت آيات حادثة اإلفك ثمانية عشر آية وذلك لعدة أسباب وىي
 -  -تعظيم لشأن الرسول  ج( األمر يتعمق بببلء ومحنة ظاىرة أ(

وتنزيو  -  -تعظيم لشأن الرسول  ب(
 الحادثة انتشرت بسرعة د( -  -أم المؤمنين 
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15- 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  چ المقصود في اآلية 

 ( ىو22)سورة النور: چڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  
 جميع الصحابة الذين خاضوا في حادثة اإلفك ج( -  -الرسول  أ(
 -  -السيدة عائشة أم المؤمنين  د( -  -أبو بكر الصديق  ب(

 

16- 
 ( المنافق الذي تولى كبره ىو11)سورة النور: چڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

 أبو جيل ج( عبد اهلل بن أبي سمول أ(
 الوليد بن المغيرة د( حيي بن أخطب ب(

 

17- 

( 11)سورة النور: چپ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ   چالخير الذي أراده اهلل سبحانو وتعالى في قولو 
 ىو
 الثواب العظيم جراء الببلء والمحنة ج( براءة أم المؤمنين أ(
 القضاء عمى إشاعات حادثة اإلفك د( فضح ممارسات المشركين ب(

 

18- 
 الخمار ىو ثياب المرأة المسممة وىو ما 

 يستر رأس المرأة وعنقيا ج( يستر رأس المرأة فقط أ(
 يستر رأس المرأة وعنقيا وصدرىا د( يستر كافة أجزاء الجسم ب(

 

19- 
 التابعين غير أولي اإلربة ىم

 صغار السن ج( الخدم من غير ذوي الشيوة إلى النساء أ(
 الطاعنين في السن د( كبار السن ب(

 

20- 
 المكاتبة تتم بين 

 السيد وأىل العبد من أجل إعادة شراءه ج( العبد وسيده لترسيخ العبلقة بينيما أ(
 السيد وشخص آخر يريد شراء عبده د( بين السيد وعبده من أجل نيل حريتو ب(

 

21- 
 األيامى جمع أيم وىو 

 الرجل الذي ماتت زوجتو ج( من ال زوج لو أ(
 المتزوج ذكرًا أو أنثى د( مات زوجيااألنثى التي  ب(

 

22- 
 البحر الُمجي يعني

 بحر واسع  ج( بحر عميق يمكن إدراك قعره أ(
 بحر عميق يصعب إدراك قعره د( البحر ىائج األمواج ب(
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23- 
 االستخبلف يعني

 التمكين والغمبة ج( مجرد التمميك أ(
 حكم شعوب األرض د( والبناءالتمميك والغمبة مع وجوب التعمير  ب(

 

24- 
 الودق يقصد بو

 السحاب ج( ماء البحار أ(
 الرعد والبرق د( األمطار ب(

 

25- 
 البقيعة ىي 

 المنبسط من األرض ج( الجبال الوعرة أ(
 شواطئ البحار د( جمع بقعة وىي أي جزء من األرض ب(

 

26- 
 فإن الطفل ينسب إلىفي حالة كان المعان عمى الزنا دون الطفل، 

 يجيض الطفل ج( الزاني أ(
 ال ينسب ألحد د( أبيو المبلعن ب(

 

27- 
 ( حركات، يسمى مد5، 4، 2إذا جاء بعد ىاء الضمير ىمزة، ويمد بمقدار )

 المد الطبيعي ج( مد الصمة الصغرى أ(
 مد الصمة الكبرى د( المد المنفصل ب(

 

 درجات( 3) لسورة النور أكمل اآليات التالية:السؤال الثاني: في ضوء دراستك 
ژ  .....................ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ٹ ٹ چ 

ڱ  ں   ...........................................................ڑ  ڑ  ک     

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  .......................................................ں  ڻ  

(.6-3)سكرةالنكر:چۅ   ..............................................﮲  ﮳  ﮴      ﮵   
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الثاني(  الجزءلمصف الحادي عشر )القرآن الكريم تفسير (: اختبار محتوى 5ممحق رقم )
 لمتطبيق

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسبلميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العممي والدراسات العميا

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 


 زمن االختبار  الحادي عشرالصف -الثاني  الجزء  الدرجة
 دقيقة 30  محتوى تفسير القرآن الكريمفي اختبار  30 
 .......... الشعبة   ............. االسم

 

قراءةـيتككفمفمجمكعةأسئمة،كالمطمكبمنكاختبارـأضعبيفأيديكالطمبةاألعزاء
معالعمـبأفىذااالختبار،كاتباعتعميماتالمعمـ،كاإلجابةعفجميعاألسئمةالكاردة.األسئمة

كالدرجاتالتيترصدىاالمدرسة.ـتقييمكفىكفقطألغراضالبحثالعممي،كاليدخؿضم
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.السؤال األول: 

1- 
 اذف إذا كانخصت آيات المعان ُحكمو بالق

 أخاً  ج( زوجاً  أ(
 ابناً  د( أباً  ب(



2- 
 تناولت آيات سورة النور

 خمق آدم ج( قضايا األسرة أ(
 تفصيل أحكام الحج د( البعد ب(



3- 
 عمموا نساءكم سورة النور قول مأثور عن

 -  -عمر ابن الخطاب  ج( -  -عمي بن أبي طالب  أ(
 -  -عبد اهلل بن عباس  د( -  -أبو بكر الصديق  ب(



4- 

 المد المنفصل ىو

 أ(
 4أن يأتي بعد حرف المد ىمزة ويمد 

 ج( حركات
إلى  2أن يأتي بعد حرف المد ىمزة ويمد من 

 حركات 5

أن يأتي بعد حرف المد ىمزة بداية  ب(
يأتي بعد حرف المد ىمزة في الكممة نفسيا  د( حركات 5، 4،  2الكممة األولى ويمد 

 حركات 5، 4، 2ويمد 
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5- 
 نزلت آيات حادثة اإلفك في تبرئة السيدة أم المؤمنين

 خديجة ج( جويرية بنت الحارث أ(
 حفصة د( عائشة ب(





6- 
 من أنواع المد بسبب السكون

 المد المنفصل ج( مد العارض لمسكون أ(
 جميع ما سبق د( المد المتصل ب(



7- 
 ىنالقواعد من النساء 

 صغار السن البلتي لم يحضن بعد ج( سنة 50كبار السن لكن دون  أ(
 العجائز المواتي انقطعن عن الحيض والوالدة د( العجائز المواتي انقطعن عن الوالدة ب(



8- 
 في آية حد القذف خص اهلل سبحانو وتعالى الرجل بالمعن بينما خص المرأة

 باليمين ج( بجواز التوبة أ(
 بالسخط د( بالغضب ب(


 

 

 
 

9- 
 نزلت آيات المعان في

 ىبلل بن أمية ج( سعد األنصاري أ(
 ىبلل بني الحكم د( ببلل بن أمية ب(

 

10- 
 من: - -وقعت حادثة اإلفك بعد عودة النبي 

 غزوة بني المصطمق ج( غزوة أحد أ(
 فتح مكة د( غزوة تبوك ب(

 

11- 
 صحتيا فإن عميك أنعند سماعك إشاعة مشكوك في 

 نقميا لآلخرين ج( تتبع قائميا أ(
 التثبت وحسن الظن باآلخرين د( شتم قائميا وناقميا ب(

 

12- 
 ُعصبة تعني جماعة مكونة من

 ثبلثة أشخاص ج( شخصين فأكثر أ(
 أربعة أشخاص فأكثر د( ثبلثة أشخاص فأكثر ب(

 

13- 
 اإلفك ىو

 أبشع صور نقل األخبار ج( أسوء أنواع الحديث أ(
 كثرة الكذب د( أسوأ أنواع الكذب ب(

 
 

14- 

 بمغت آيات حادثة اإلفك ثمانية عشر آية وذلك لعدة أسباب وىي
 -  -تعظيم لشأن الرسول  ج( األمر يتعمق بببلء ومحنة ظاىرة أ(

وتنزيو  -  -تعظيم لشأن الرسول  ب(
 بسرعةالحادثة انتشرت  د( -  -أم المؤمنين 



141 

 

 
 
 

15- 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  چ المقصود في اآلية 

 ( ىو22)سورة النور: چڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  
 جميع الصحابة الذين خاضوا في حادثة اإلفك ج( -  -الرسول  أ(
 -  -السيدة عائشة أم المؤمنين  د( -  -أبو بكر الصديق  ب(

 

16- 
 ( المنافق الذي تولى كبره ىو11)سورة النور: چڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

 أبو جيل ج( عبد اهلل بن أبي سمول أ(
 الوليد بن المغيرة د( حيي بن أخطب ب(

 

17- 

( 11)سورة النور: چپ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ   چالخير الذي أراده اهلل سبحانو وتعالى في قولو 
 ىو
 الثواب العظيم جراء الببلء والمحنة ج( براءة أم المؤمنين أ(
 القضاء عمى إشاعات حادثة اإلفك د( فضح ممارسات المشركين ب(

 

18- 
 الخمار ىو ثياب المرأة المسممة وىو ما 

 وعنقيايستر رأس المرأة  ج( يستر رأس المرأة فقط أ(
 يستر رأس المرأة وعنقيا وصدرىا د( يستر كافة أجزاء الجسم ب(

 

19- 
 التابعين غير أولي اإلربة ىم

 صغار السن ج( الخدم من غير ذوي الشيوة إلى النساء أ(
 الطاعنين في السن د( كبار السن ب(

 

20- 
 المكاتبة تتم بين 

 السيد وأىل العبد من أجل إعادة شراءه ج( العبد وسيده لترسيخ العبلقة بينيما أ(
 السيد وشخص آخر يريد شراء عبده د( بين السيد وعبده من أجل نيل حريتو ب(

 

21- 
 األيامى جمع أيم وىو 

 الرجل الذي ماتت زوجتو ج( من ال زوج لو أ(
 المتزوج ذكرًا أو أنثى د( األنثى التي مات زوجيا ب(

 
 

22- 
 البحر الُمجي يعني

 بحر واسع  ج( بحر عميق يمكن إدراك قعره أ(
 بحر عميق يصعب إدراك قعره د( البحر ىائج األمواج ب(

 

23- 
 االستخبلف يعني

 التمكين والغمبة ج( مجرد التمميك أ(
 حكم شعوب األرض د( التمميك والغمبة مع وجوب التعمير والبناء ب(
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24- 
 الودق يقصد بو

 السحاب ج( البحارماء  أ(
 الرعد والبرق د( األمطار ب(

 

25- 
 البقيعة ىي 

 المنبسط من األرض ج( الجبال الوعرة أ(
 شواطئ البحار د( جمع بقعة وىي أي جزء من األرض ب(

 

26- 
 في حالة كان المعان عمى الزنا دون الطفل، فإن الطفل ينسب إلى

 يجيض الطفل ج( الزاني أ(
 ال ينسب ألحد د( المبلعنأبيو  ب(

 

27- 
 ( حركات، يسمى مد5، 4، 2إذا جاء بعد ىاء الضمير ىمزة، ويمد بمقدار )

 المد الطبيعي ج( مد الصمة الصغرى أ(
 مد الصمة الكبرى د( المد المنفصل ب(

 

 درجات( 3) السؤال الثاني: في ضوء دراستك لسورة النور أكمل اآليات التالية:
ژ  .....................ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ٹ ٹ چ 

ڱ  ں   ...........................................................ڑ  ڑ  ک     

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  .......................................................ں  ڻ  

(.6-3)سكرةالنكر:چۅ   ..............................................﮲  ﮳  ﮴      ﮵   
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 لمتحكيملمصف الثاني عشر القرآن الكريم تفسير (: اختبار محتوى 6ممحق رقم )

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسبلميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs العمياشئون البحث العممي والدراسات 

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 
 

 لمصف الثاني الثانويالقرآن الكريم تفسير الموضوع/ تحكيم اختبار في محتوى 
 بعنكاف: بدراسة الباحثة لممرحمة الثانوية في ضوء  تفسير القرآن الكريم"تحميل محتوى تقكـ

لمتطمباتالحصكؿعمىدرجةاألىداف التعميمية ومدى اكتساب الطمبة ليا" كذلؾاستكماالن ،
التربيةقسـالمناىجكطرؽالتدريس،تخصصتربيةإسبلمية.الماجستيرمفكمية

فيضكءاألىداؼالتيخصصيامخططكمحتكلتفسيرالقرآفالكريـكقامتالباحثةبتحميؿ
.محتكلتفسيرالقرآفالكريـالمناىج،كمفثـأعدتاختبارلقياسمدلاكتسابالطمبةألىداؼ

 تكد رأيكـ بسداد مفالباحثة يمانان عمىتحقيؽكا  عمىقدرتو لمحكـ االختبار أفتعرضعميكـ
األىداؼ،كسبلمتوالمغكية،كصدؽفقراتو.

فأرجكمفسيادتكـقراءةفقراتاالختباربدقة،كابداءآرائكـفيفقراتوكمناسبتيا،حيثبإمكانؾ
حذؼأكتعديؿأكإضافةفقراتجديدة،معالعمـبأفتكجيياتكـمحطعنايةالباحثة.


 االسم: .................................... .
 الدرجة العممية: ........................... .
 جية العمل: .............................. .




 الباحثة: حنان األغا   
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 زمن االختبار  الثاني الثانويالصف   الدرجة
 دقيقة 45  محتوى تفسير القرآن الكريمفي اختبار  50 
 .......... الشعبة   ............. االسم

 
يتككفمفمجمكعةأسئمة،مفنكعاختيارمفاختبارـأضعبيفأيديكالطمبةاألعزاء
قراءةاألسئمةكاإلجابات،ثـكضعدائرةعمىرمزاإلجابةالصحيحة.ـمتعدد،كالمطمكبمنك

االختبارىكفقطألغراضالبحث ـتقييمكفالعممي،كاليدخؿضممعالعمـبأفىذا
كالدرجاتالتيترصدىاالمدرسة.

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.

1- 
 تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم يتطمب قدرًا كبيرًا من االجتياد والدقة، وذلك

 إلدراك العبلقات بين اآليات والجمع بينيا ج( إلدراك كافة أسباب نزول اآليات أ(
 لصعوبة الربط بين معاني القرآن الكريم د( ألن القرآن جاء شامبًل لكافة القضايا ب(



2- 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ في ضوء فيمك لقولو تعالى: 

 ( ماذا تستنتج151)البقرة:  چۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
 القرآن الكريمالتعمق في فيم  ج( ضرورة تبلوة القرآن الكريم باستمرار أ(

النجاح في التزكية والتعميم ال يكون إال في  د( القرآن الكريم أساس اليداية ب(
 ضوء القرآن وىذا أساس اليداية



3- 
 عن طريق يكون الذكر بالجوارح

 التفكير بآيات اهلل ج( استحضار النية السميمة دائماً  أ(
 والتحميد وقراءة القرآن الكريمالتسبيح  د( االنشغال بعبادة اهلل وطاعتو ب(



4- 

(، 82)األنعام:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 
 المقصود )بظمم( في اآلية السابقة 

 المعاصي الصغيرة فقط ج( المعاصي عمى اختبلف أنواعيا أ(
 الشرك باهلل عز وجل د( المعصية الكبيرة فقط ب(



5- 
 متعددة؛ فمنيا القتل والخوف والجوع ونقص األموال والثمرات، وذلك من أجل:أنواع االبتبلء 

 كشف المنافق ج( كشف المؤمن الصابر أ(
 جميع ما سبق د( االختبار والتمحيص ب(
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6- 

نا إليو راجعون( دليل عمى:  )إنا هلل وا 
 قضاء اهلل فقطعدم االعتراض عمى  ج( إقرار بممكية اهلل سبحانو وتعالى فقط أ(

إقرار بأن الممك هلل وال اعتراض عمى  ب(
 د( قضائو وأن الحساب والجزاء منو

إقرار بممكية اهلل ورضا بقضائو واالقرار 
بالحساب والجزاء يوم القيام والصبر لقاء 

 الثواب


7- 
 ...... يعبر عنالوقوف أمام التحديات والمشكبلت وبذل الجيد لمتغمب عمييا 

 صدق النية ج( ذاتو الصبر أ(
 متممات الصبر وكمالو د( الصبر وصدق النية ب(



8- 

)آل چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت      مت    ىت   چ نزلت اآلية 
 ( وما بعدىا عمى100عمران: 

 أىل المدينة ج( المياجرين واألنصار أ(
 أىل مكة المكرمة د( جماعة من األوس والخزرج ب(


 

9- 

( نداء المؤمنين 153)البقرة: چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ٹ ٹ چ 
 في اآلية السابقة ييدف إلى:

 تييئتيم لتمقي التكاليف التي تحمميا اآلية ج( استثارة مشاعرىم أ(
 التكاليفاستثارة عاطفتيم وتييئتيم لتمقي  د( تحذير لممؤمنين ب(

 

10- 

( دليل 44)النحل:  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ قولو تعالى: 
 عمى أن:

األحكام لم يتم عرضيا من خبلل آيات  أ(
 األحكام وردت في القرآن الكريم واضحةً  ج( القرآن الكريم

األحكام في القرآن الكريم وردت عمى  ب(
 سبيل اإلجمال وتكمفت السنة بالبيان

القرآن الكريم  ضرورة التدبر في أحكام د(
 ومحاولة تطبيقيا

 

11- 

 نزول القرآن الكريم بمغة العرب يقتضي 
 ضرورة المحافظة عمى العادات العربية ج( تفضيل العرب عمى غيرىم أ(

 ب(
تحريم تفسير القرآن لغير العرب إال 

 تفسير القرآن الكريم وفق قواعد المغة العربية د( بالعربية
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12- 

 تدل عمى العبرة بعموم المفظ وال بخصوص السبباآلية التي 

 أ(
ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  چ 

 (151)األنعام:  چى  
 (6)النور:  چھ  ے  ے  چ  ج(

 ب(
ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  چ 

 (195)البقرة:  چے    ے  ۓ  
 د(

ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  چ 

 (.96)المؤمنون:  چڳ  ڳ   
 

13- 
 ( المقصود بحبل اهلل103)آل عمران: چڦ  ڄ  ڄ  چ 
 دين اهلل وعيده ج( القرآن الكريم أ(
 السنة النبوية د( القرآن الكريم وسنة رسولو ب(

 

14- 

"إذا مات ولد العبد قال اهلل لمبلئكتو:  -  -بينت أحاديث كثيرة ثواب الصابرين، فقال رسول اهلل 
قبضتم ولد عبي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول اهلل: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه ......." أكمل الحديث 

 السابق.
 ينبيت الصابر  ج( بيت الصبر أ(
 بيت الحامدين د( بيت الحمد ب(

 

15- 
 تكون من خبللصبلة اهلل عمى الصابرين 

 عمييم بالمغفرة والثواب االقبال ج( صبلة المسممين عمى الصابرين أ(
 سجود المبلئكة ليم د( نصرىم عمى أعدائيم ب(

 

16- 
 حمل النفس عمى تحمل المشاق، يعني:

 العبادة الخالصة ج( التدبر أ(
 الصبر د( صدق النية ب(

 

 

17- 

( 152)البقرة:  چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ يطالب اهلل سبحانو وتعالى في اآلية 
 فما ىي النعمة التي تقصدىا اآلية السابقةذكره وشكره عمى نعمة، 

نعمة أنو بعث فييم رسواًل ىاديًا  أ(
 ومعممًا ومربياً 

 نعمة اإلسبلم ج(

 نعمة أن القرآن نزل بالمغة العربية د( جميع النعم ب(
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18- 

"عجب ألمر المؤمن، إن أمر المؤمن كمو لو خير، ليس ذلك ألحد إال لممؤمن،  - -قال رسول اهلل 
ن إصابتو ضراء صبر وكان خيرًا". جاء حديث رسول اهلل   - -إن أصابتو سراء شكر وكان خيرًا، وا 

 تفسيرًا لـ .... 

 أ(

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  

 چۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

 (153 - 152)البقرة: 

 ج(
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ 

 چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  

 (155)البقرة: 

 ب(
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ 

 (152)البقرة:  چوئ  وئ  
 د(

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  چ 

 (153)البقرة: ا چېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
 

19- 

( بأن المراد 67)البقرة:  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ    چ تفسير بعضيم آلية 
 منيا: حرمان النفس من الطيبات، ىو تفسير:

 القرآن الكريم بالرأي المستند إلى الدليل ج( مخالف لقواعد المغة وأساليبيا أ(
 بالقرآن الكريمالقرآن الكريم  د( القرآن الكريم بالسنة النبوية ب(

 

20- 
 (151)البقرة:  چۅ  ۅ      ۉ  ٹ ٹ چ المقصود في قولو تعالى: 

 يعممكم أوجو العبادة ج( يعممكم ما تجيمون أ(
 يعممكم الطبلقة والمرونة د( يعممكم الكتاب والسنة النبوية ب(

 

21- 

 من مقومات وحدة األمة اإلسبلمية

 أ(
وتعالى االلتزام بتقوى اهلل سبحانو 

وتطبيق شرعو واألمر بالمعروف 
 والنيي عن المنكر

 تطبيق الشريعة االسبلمية ج(

 االلتزام بتقوى اهلل سبحانو وتعالى د( األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ب(
 

22- 
 ( يقصد بو101)آل عمران: من اآلية  چپ   پڀ     چ قولو تعالى 

 واألنصارالمياجرين  ج( أىل الجزيرة العربية أ(
 ال شيء مما ذكر د( األمة اإلسبلمية في كل زمان ومكان ب(

 

23- 
 استخبلف اهلل سبحانو وتعالى لئلنسان في األرض فييا ......

 تكريم االنسان لكن ليس ىو المالك الحقيقي ج( كرامة من اهلل لئلنسان أ(
 الحقيقيتكريم االنسان وىو مالك األرض  د( تمميك اإلنسان لؤلرض ب(
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24- 
 المقصود بالسفيو في آية الدين، ىو

 الظالم لآلخرين في المعامبلت المالية ج( الفاسق أ(
 الصغير الذي لم يبم . د( من ال يحسن التصرف في المال ب(

 

25- 
 ىبوط سيدنا آدم وزوجو إلى األرض كان نتيجة

 خطأ آدم ج( إغواء إبميس أ(
 إغواء من حواء آلدم د( خطأ آدم وزوجو ب(

 

26- 

 وجو الداللة في تحريم شجرة واحدة عمى آدم وزوجو في الجنة
 إبميس عدو آلدم وزوجو ج( الشجرة فييا خمود أ(

الشجرة تقوي الجسد فبل ىرم بعد األكل  ب(
 الحرام محصور محدود والحبلل كثير ومتعدد د( منيا

 

27- 

 ( يقصد بو36 )البقرة:چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ چ قولو تعالى: 
 عداوة اإلنسان مع اإلنسان ج( عداوة اإلنسان والشيطان أ(

عداوة بين اإلنسان والشيطان وبين  ب(
 العداوة إلى يوم الدين د( اإلنسان واإلنسان

 

28- 
 جاءت آية الدين لمحث عمى كتابة المعامبلت وتوثيقيا، عمى أن يكون المممي لنص االتفاق ىو

 الكاتب ج( الدائن أ(
 المدين د( الشاىد ب(

 

29- 

 الفرق بين معصية آدم ومعصية إبميس
 دافع معصية آدم الحسد ج( ال فرق فكبلىما أخطأ أ(

آدم عصى اهلل معصية صغيرة أما  ب(
 د( إبميس فارتكب كبيرة

معصية إبميس حسد وتكبر، ومعصية آدم 
معصية انسياق في شيوة وآدم أعقبيا 

 باستغفار
 

30- 

 كممة )ُيضار( في آية الدين تحمل:

 أ(
المبني لممعموم وىذا نيي الكاتب 
والشاىد أن يمحق أحدىما ضرر 

 بالمتعاقدين
 أ + ب ج(

 ب(
مبني لممجيول وىو نيي الدائن 
والمدين أن يمحق أحدىما ضررا 

 بالكاتب والشاىد
 ال شيء مما سبق د(
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31- 

 فييا فوائد تربوية متعددة وىي -  -قصة سيدنا موسى 
 مبادرة الطالب لطمب العمم من معممو ج( التمطف مع المعمم أ(

الحرض عمى طمب العمل وتحمل  ب(
 جميع ما سبق د( المشاق

 

32- 

ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    چ قولو تجارة حاضرة في آية الدين 

 ( يقصد بيا282)البقرة:  چې 
 استثناء التجارة التي يكون فييا تأجيل الحق  ج( استثناء التجارة بين األقارب أ(

استثناء التقابض في الحال دون  ب(
 تأجيل 

 استثناء التبرع واليبة د(
 

33- 

 ورد في قصة سيدنا موسى والُخضر )تستطع وتسطع( والغرض من ذلك

الخضر دون لم يستطع موسى تحمل أفعال  ج( دليل عمى صبر موسى أ(
 تفسير

صبر موسى قبل الشرح أصعب عميو  ب(
صبر موسى عمى األسباب الحقيقة أصعب  د( من صبره عندما عمم األسباب الحقيقة

 من صبره عمى الشرح
 

34- 
 ورد في قصة قارون حرف )عمى( بكثرة وذلك يدلل عمى

 استعبلء قارون ج( عمو اهلل تعالى أ(
 عاقبة كفر النعمة اإلىبلك د( ال في الفساد إنفاق المال في اإلصبلح ب(

 

35- 

 تدل نصيحة قوم قارون لو أن ال يفرح، عمى
 االبتعاد عن التباىي والبطر ج( المؤمن ال يكون سعيدًا ومسروراً  أ(

ابتعاد الغني عن إنفاق شيء من مالو  ب(
أن يدخل الغني الفرح والبيجة إلى نفوس  د( في التمتع بالطيبات

 الفقراء
 

36- 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  چ قولو تعالى: 

 ( تحقيقًا لسنة251)البقرة: چ﮽  ﮾  
 استخبلف األرض ج( التغيير أ(
 التنوع والتعدد د( صراع الحق والباطل ب(

 

37- 

( يدل عمى 59)الكيف: چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  ائ  چ قولو تعالى: 
 وىيسنة قائمة 

 عاقبة الظمم ج( استخبلف اهلل الصالحين في األرض أ(
 التغيير د( التنوع والتعدد ب(
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38- 
 من المبادئ التشريعية التي سبق اإلسبلم إلى تقريرىا

 جعل الشورى أىم أسس الحكم ج( تقييد حرية الناس في إنشاء العقود أ(
 واألجداد فيما ىم عميوتقميد اآلباء  د( منع األمة من محاسبة الحاكم ب(

 

39- 
 نطق النون الساكنة أو التنوين نطقًا ظاىراً 

 إدغام بغير غنة ج( إدغام بغنة أ(
 اإلظيار الحقيقي د( اإلظيار الحمقي ب(

 

40- 
 قولو تعالى: )ِإن ُكنُتم( فيو

 إدغام بغنة ج( إخفاء حقيقي أ(
 إقبلب د( إدغام بغير غنة ب(

 

41- 
 التي تفخم دائماً من الحروف 

 خص ضغط ج( خص ضغط قظ والم الجبللة أ(
 الراء والم الجبللة د( خص ضغط قظ ب(

 

42- 
 (25)الرعد:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ حكم التجويد في قولو تعالى: 

دغام بغنة أ( دغام شفوي ج( إخفاء شفوي وا   إخفاء حقيقي وا 
قبلب ب( قبلبإخفاء حقيقي  د( إخفاء شفوي وا   وا 

 

43- 
 اىتزاز الحرف الساكن عند مخرجو بحيث ينتج عنو نبرة قوية

 إظيار حقيقي ج( قمقمة أ(
قبلب د( إقبلب ب(  إخفاء حقيقي وا 

 

44- 
 جميع ما يمي من أنواع المد بسبب اليمز عدا

 المد المتصل ج( المد العارض أ(
 المد المنفصل د( مد البدل ب(

 

45- 

 المد في آخر الكممة واليمزة بداية الكممة التي تميياىو أن يأتي حرف 

 5أو  4مد منفصل ويكون مقدار  أ(
 حركات 5أو  4مد متصل ومقداره  ج( حركات

 حركات 5 – 4 – 2مد منفصل ومقداره  د( حركات 5مد منفصل ويكون مقداره  ب(
 

46- 
 قولو تعالى )َوُيًعِمُمُكم مَّاَلم(

 إخفاء شفوي ج( إدغام بغنة أ(
 إظيار شفوي د( إدغام شفوي ب(
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47- 

)البقرة: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چ سبب قولو تعالى: 
195) 

مقابمة األعداء بعدد قميل ىو إلقاء النفس  ج( حرمة قتل النفس واالنتحار أ(
 إلى التيمكة واالنتحار

الجياد واالنشغال بالحياة العادية ترك  ب(
قتال األعداء بحاجة إلى اعداد العدة ولو كان  د( فيو تيمكة

 العدد قميل
 

48- 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ لقولو تعالى:  -  -تفسير النبي 

 ( فيو أساس عمى فيم القرآن الكريم وىو82)األنعام:  چ

لآليات في الموضوع النظرة الشمولية  أ(
 االنتفاع من تفسير الصحابة آليات القرآن ج( الواحد

 فيم القرآن الكريم في ضوء المغة العربية د( تدبر القرآن الكريم وتفكر معانيو ب(
 

49- 

 أحكام النون الساكنة والتنوين

جميعيا تقع في كممة أو كممتين عدا  أ(
جميعيا تقع في كممة واحدة عدا اإلدغام في  ج( االدغام ال يأتي إال في كممتين

 كممتين
 تقع في كممة أو كممتين أو أكثر د( جميعيا تقع في كممتين فقط ب(

 

50- 

 من دالالت تعميم آدم األسماء، وعرضيا عمى المبلئكة
 أن اإلنسان قد يغتر بعممو ج( أن المبلئكة أصمح لمخبلفة من آدم أ(

 د( من المبلئكةأن آدم أصمح لمخبلفة  ب(
قدرة المبلئكة عمى التفكير واالبداع وتسخير 

 األشياء
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 لمصف الثاني عشر لمتطبيقالقرآن الكريم تفسير محتوى  (: اختبار7ممحق رقم )

  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسبلميــــــــــة 
 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs العميا شئون البحث العممي والدراسات

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 
 زمن االختبار  عشرالثاني الصف   الدرجة
 دقيقة 45  محتوى تفسير القرآن الكريمفي اختبار  50 
 .......... الشعبة   ............. االسم

 
يتككفمفمجمكعةأسئمة،مفنكعاختيارمفاختبارـأضعبيفأيديكالطمبةاألعزاء
قراءةاألسئمةكاإلجابات،ثـكضعدائرةعمىرمزاإلجابةالصحيحة.ـمتعدد،كالمطمكبمنك

االختبارىكفقطألغراضالبحثالعممي،كاليدخؿضم ـتقييمكفمعالعمـبأفىذا
كالدرجاتالتيترصدىاالمدرسة.

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.

1- 
 بسبب رًا من االجتياد والدقة، وذلكتفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم يتطمب قدرًا كبي

 دراك العبلقات بين اآليات والجمع بينياإ ج( دراك كافة أسباب نزول اآلياتإ أ(
 صعوبة الربط بين معاني القرآن الكريم د( ن القرآن جاء شامبًل لكافة القضاياأ ب(



2- 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  في ضوء فيمك لقولو تعالى:

 ( تستنتج151البقرة: ) چۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
 التعمق في فيم القرآن الكريم ج( المداومة عمى تبلوة القرآن الكريم أ(
 أساس اليداية النجاح في التزكية والتعميم د( القرآن الكريم أساس اليداية ب(



3- 
 عن طريق يكون الذكر بالجوارح

 ر بآيات اهللالتفك ج( استحضار النية السميمة دائماً  أ(
 التسبيح والتحميد وقراءة القرآن الكريم د( االنشغال بعبادة اهلل وطاعتو ب(





4- 

(، 82)األنعام:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 
 المقصود )بظمم( في اآلية السابقة 

 المعصية الصغيرة ج( عمى اختبلف أنواعيا ةصيالمع أ(
 الشرك باهلل عز وجل د( المعصية الكبيرة ب(
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5- 
 :إن السبب في االبتبلء ىو

 كشف المنافق ج( كشف المؤمن الصابر أ(
 تميز الخبيث من الطيب د( االختبار والتمحيص ب(



6- 

نا إليو راجعون( دليل عمى:قولنا   )إنا هلل وا 
 عدم االعتراض عمى قضاء اهلل فقط ج( بممكية اهلل سبحانو وتعالى فقطإقرار  أ(

عمى إقرار بأن الممك هلل وال اعتراض  ب(
 إقرار بممكية اهلل، والرضا بقضائو د( قضائو



7- 
 ...... يعبر عنالوقوف أمام التحديات والمشكبلت وبذل الجيد لمتغمب عمييا 

 صدق النية ج( الصبر ذاتو أ(
 متممات الصبر وكمالو د( الصبر وصدق النية ب(



8- 

 چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت      مت    ىت   چ  نزلت اآلية

 في( وما بعدىا 100آل عمران: )
 أىل المدينة ج( المياجرين واألنصار أ(
 أىل مكة المكرمة د( جماعة من األوس والخزرج ب(


 

9- 

( نداء 153)البقرة  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ 
 المؤمنين في اآلية السابقة ييدف إلى:

 تييئتيم لتمقي التكاليف التي تحمميا اآلية ج( المشاعر اإليمانية لدييم استثارة  أ(
 التكاليفلتمقي  لمعاطفة وتييئةاستثارة  د( من الجزع تحذير لممؤمنين ب(

 

10- 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٿٿ  ٿچ يشير قولو تعالى في اآلية: 

 :إلى( 44)النحل:  چڦ   ڦ  
 وضوح األحكام الشرعية في القرآن الكريم ج( ألحكام ميمة في القرآن الكريما أ(

فصمت السنة األحكام المجممة في  ب(
 ام القرآن الكريمضرورة التدبر في أحك د( القرآن الكريم

 
 
 
 

11- 

 نزول القرآن الكريم بمغة العرب يقتضي 
 ضرورة المحافظة عمى العادات العربية ج( تفضيل العرب عمى غيرىم أ(

لغير العرب  الكريم تحريم تفسير القرآن ب(
 تفسير القرآن الكريم وفق قواعد المغة العربية د( إال بالعربية
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12- 

 :ال بخصوص السببلتي تدل عمى أن العبرة بعموم المفظ اآلية ا

 أ(
  ېۉ  ۉ  ې  ې    ېچ 

 (151)األنعام:  چ
 (6النور:  چھ  ے  ے  چ  ج(

 ب(
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  چ 

ھ    ھ  ے    ے    ھھ   ہہ      ہ

 (195)البقرة:  چۓ  

 د(
گ  ڳ  ڳ    گک  ک  ک  گ  گچ 

 (.96)المؤمنون:  چڳ  ڳ   
 

13- 
 (:103)آل عمران:  چڦ  ڄ  ڄ  چ  (  في اآلية حبل اهللالمقصود )ب

 دين اهلل وعيده ج( القرآن الكريم أ(
 السنة النبوية د( -  - القرآن الكريم وسنة رسولو ب(

 

14- 

"إذا مات ولد العبد قال اهلل لمبلئكتو:  -  -بينت أحاديث كثيرة ثواب الصابرين، فقال رسول اهلل 
ي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ دقبضتم ولد عب

......." أكمل الحديث بيتفيقولون: حمدك واسترجع. فيقول اهلل: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه 
 السابق.

 الصابرين ج( الصبر  أ(
 الحامدين د( الحمد ب(

 

15- 
 تكون من خبللصبلة اهلل عمى الصابرين 

 عمييم بالمغفرة والثواب االقبال ج( صبلة المسممين عمى الصابرين أ(
 سجود المبلئكة ليم د( نصرىم عمى أعدائيم ب(

 

16- 
 حمل النفس عمى تحمل المشاق، يعني:

 العبادة الخالصة ج( التدبر أ(
 الصبر د( النيةصدق  ب(

 
 
 
 
 

17- 

البقرة: )چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ النعمة التي يقصدىا اهلل تعالى في اآلية 
 ( ىي:152

 اإلسبلم  ج( إرسال رسول منيم ىاديًا ومعممًا  أ(
 بالمغة العربيةنزول القرآن  د( جميع النعم ب(
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18- 

ألمر المؤمن، إن أمر المؤمن كمو لو خير، ليس ذلك ألحد إال  اً "عجب - -رسول اهلل جاء حديث 
ن إصابتو ضراء صبر وكان خيرًا". تفسيرًا  ية الكريمة آلللممؤمن، إن أصابتو سراء شكر وكان خيرًا، وا 

......... 

 أ(

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  

ېئ  ېئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ   ۈئ

 (153 - 152)البقرة:  چىئ    

 ج(
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  چ 

ڤ   ڤ      ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 (155)البقرة:  چڤ  

 ب(
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ 

 (152)البقرة:  چوئ  وئ  
 د(

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ 

 (153)البقرة:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ېئۈئ
 

19- 

بأن المراد منيا: ( 67)البقرة:  چ  ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ تفسير اآلية 
 حرمان النفس من الطيبات، تفسير:

 القرآن الكريم بالرأي المستند إلى الدليل ج( مخالف لقواعد المغة وأساليبيا أ(
 تطبيق لمشريعة اإلسبلمية  د( يعممكم أوجو العبادة  ب(

 

20- 
 يعممكم..... (151البقرة: ) چۅ  ۅ      ۉ  چ  قولو تعالى:في المقصود 

 أوجو العبادة ج( ما تجيمون أ(
 أحوال دينكم ودنياكم د( الكتاب والسنة النبوية ب(

 

21- 
 من مقومات وحدة األمة اإلسبلمية

 اإلسبلميةتطبيق الشريعة  ج( اهلل سبحانو وتعالى  االلتزام بتقوى أ(
 ما ورد في )أ+ج( صحيح د( األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ب(

 

22- 
 ( يقصد بو101آل عمران: من اآلية ) چ     ڀپ   پچ قولو تعالى 

 المياجرين واألنصار ج( أىل الجزيرة العربية أ(
 الفرس والروم د( األمة اإلسبلمية في كل زمان ومكان ب(

 
 

23- 

 ......يشير إلى استخبلف اهلل سبحانو وتعالى لئلنسان في األرض
 تكريم لئلنسان مع عدم ممكيتو لؤلرض ج( كرامة من اهلل لئلنسان أ(

م لئلنسان كونو المالك لؤلرض من بعد تكري د( تمميك اإلنسان لؤلرض ب(
 اهلل

 

24- 
 الّدْين:في آية  (بالسفيو)المقصود 

 في المعامبلت الماليةم الظال ج( الفاسق أ(
 الصغير الذي لم يبم . د( من ال يحسن التصرف في المال ب(
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25- 
 ىبوط سيدنا آدم وزوجو إلى األرض كان نتيجة

 خطأ آدم ج( إغواء إبميس أ(
 إغواء من حواء آلدم د( خطأ آدم وزوجو ب(

 

26- 
 وجو الداللة في تحريم شجرة واحدة عمى آدم وزوجو في الجنة

 إبميس عدو آلدم وزوجو ج( الشجرة فييا خمود أ(
 محدود والحبلل كثير ومتعددالحرام محصور  د( قوي الجسدالشجرة ت ب(

 

27- 

 :( 36)البقرة:  چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  چ قولو تعالى: يقصد ب
 عداوة اإلنسان مع اإلنسان ج( اإلنسان والشيطانبين عداوة ال أ(

 ب(
العداوة بين اإلنسان والشيطان 

 عداوة بين المبلئكة والشيطان د( واإلنسان مع اإلنسان
 

28- 
 لمحث عمى كتابة المعامبلت وتوثيقيا، عمى أن يكون المممي لنص االتفاق ىون يْ جاءت آية الدّ 

 الكاتب ج( الدائن أ(
 المدين د( الشاىد ب(

 

29- 
 ىو....... الفرق بين معصية آدم ومعصية إبميس

 دافع معصية آدم الحسد ج( ويستحق العقاب  ال فرق فكبلىما أخطأ أ(
بميس  ب(  معصية إبميس حسد ومعصية أدم إتباع شيوة د( كبيرةمعصية آدم صغيرة وا 

 

30- 

 كممة )ُيضار( في آية الدين تحمل معنى

كاتب لمنيي  مبنى لممعموم عمى أنيا أ(
 أ + ب ج( ر بالمتعاقديناضر لئلوالشاىد 

نيي الدائن مبنى لممجيول عمى أنيا  ب(
نيى الكاتب والشاىد عن مبنى لممجيول وىو  د( بالكاتب والشاىد راضر لئلوالمدين 

 إلحاق الضرر بالمتعاقدين
 

31- 
 :-  -قصة سيدنا موسى من الفوائد التربوية التي وردت في 

 مبادرة الطالب لطمب العمم من معممو ج( التمطف مع المعمم أ(
 جميع ما سبق د( لحرص عمى طمب العمما ب(

 

32- 

ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۆچ  قولو تجارة حاضرة في آية الدين

 استثناء يقصد بو (282: البقرة) چ  ېې    ې
 التجارة التي يكون فييا تأجيل الحق  ج( التجارة بين األقارب أ(
 التبرع واليبة د( التقابض في الحال دون تأجيل  ب(
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33- 

 تسطع...... الغرض منو ر )تستطع وتسطع( ورد في قصة سيدنا موسى والُخضَ 

لم يستطع موسى تحمل أفعال الخضر دون  ج( دليل عمى صبر موسى أ(
 تفسير

صبر موسى قبل الشرح أصعب عميو  ب(
 ن بعد الشرحم

صبر موسى عمى األسباب الحقيقة أصعب  د(
 من صبره عمى الشرح

 

34- 
 قارون عمى:يدل كثرة استخدام حرف )عمى( في قصة سيدنا 

 استعبلء قارون ج( عمو اهلل تعالى أ(
 عاقبة كفر النعمة اإلىبلك د( إنفاق المال في اإلصبلح ال في الفساد ب(

 

35- 

 تدل عمى ...... أن ال يفرح عمى نصيحة قوم قارون لو
 االبتعاد عن التباىي والبطر ج( المؤمن ال يكون سعيدًا ومسروراً  أ(

عن إنفاق شيء من مالو ابتعاد الغني  ب(
أن يدخل الغني الفرح والبيجة إلى نفوس  د( في التمتع بالطيبات

 الفقراء
 

36- 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     ےچ  قولو تعالىيدل 

 عمى تحقيق سنة:( 251)البقرة:  چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  
 استخبلف األرض ج( التغيير أ(
 والتعددالتنوع  د( صراع الحق والباطل ب(

 

37- 

( 59)الكيف:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  ائ  چ  قولو تعالى:
 يدل عمى سنة قائمة:

 عاقبة الظمم ج( استخبلف اهلل الصالحين في األرض أ(
 التغيير د( التنوع والتعدد ب(

 

38- 
 التي سبق اإلسبلم إلى تقريرىا من مبادئ التشريع

 جعل الشورى أىم أسس الحكم ج( العقود تقييد حرية الناس في إنشاء أ(
 تقميد اآلباء واألجداد فيما ىم عميو د( منع األمة من محاسبة الحاكم ب(

 

39- 
 يسمى...... نطق النون الساكنة أو التنوين نطقًا ظاىراً 

 إدغام بغير غنة ج( إدغام بغنة أ(
 اإلظيار الحقيقي د( اإلظيار الحمقي ب(

 

40- 
 قولو تعالى: )ِإن ُكنُتم( حكم التبلوة في 

 إدغام بغنة ج( إخفاء حقيقي أ(
 إقبلب د( إدغام بغير غنة ب(
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41- 
 من الحروف التي تفخم دائماً 

 خص ضغط ج( الجبللة لفظ خص ضغط قظ والم أ(
 الراء والم الجبللة د( خص ضغط قظ ب(

 

42- 

 چھ    ھ  ھہ  ہ  ہ  ھ  چ قولو تعالى: المتين تحتميا خط لالكممتين حكم التجويد في 

 (25الرعد: )
دغام بغنة أ( دغام شفوي ج( إخفاء شفوي وا   إخفاء حقيقي وا 
قبلب ب( قبلب د( إخفاء شفوي وا   إخفاء حقيقي وا 

 

43- 
 يسمى اىتزاز الحرف الساكن عند مخرجو بحيث ينتج عنو نبرة قوية

 حقيقيإظيار  ج( قمقمة أ(
قبلب د( إقبلب ب(  إخفاء حقيقي وا 

 

44- 
 عداما ي من أنواع المد بسبب اليمزأتجميع ما ي

 المد المتصل ج( المد العارض أ(
 المد المنفصل د( مد البدل ب(

 

45- 

 مد..... أن يأتي حرف المد في آخر الكممة واليمزة بداية الكممة التي تمييا

 5أو  4مد منفصل ويكون مقدار  أ(
 حركات 5أو  4مد متصل ومقداره  ج( حركات

 حركات 5 – 4 – 2مد منفصل ومقداره  د( حركات 5مد منفصل ويكون مقداره  ب(
 
 
 

46- 
 اَلم(م مَّ قولو تعالى )َوُيًعِمُمكُ حكم  التجويد في  
 إخفاء شفوي ج( إدغام بغنة أ(
 إظيار شفوي د( إدغام شفوي ب(

 

47- 

 چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہچ  سبب قولو تعالى:
 (195البقرة:  )

 ج( حرمة قتل النفس واالنتحار أ(
مقابمة األعداء بعدد قميل ىو إلقاء النفس 

 إلى التيمكة واالنتحار

ترك الجياد واالنشغال بالحياة العادية  ب(
بحاجة إلى اعداد العدة ولو كان قتال األعداء  د( فيو تيمكة

 العدد قميل
 

48- 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  چ لقولو تعالى:  -  -تفسير النبي 

 ( 82األنعام: ) چڀ  ڀ  

النظرة الشمولية لآليات في الموضوع  أ(
 الواحد

 االنتفاع من تفسير الصحابة آليات القرآن ج(

 فيم القرآن الكريم في ضوء المغة العربية د( معانيوتدبر القرآن الكريم وتفكر  ب(
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49- 

 ......أحكام النون الساكنة والتنوينجميع 

ن عدا االدغام في كممة أو كممتيتقع   أ(
 كممتينأو في كممة  تقع ج( يقع في كممتين

 تقع في كممة أو كممتين أو أكثر د( تقع في كممة واحدة ب(
 

50- 

 األسماء، وعرضيا عمى المبلئكة من دالالت تعميم آدم
 أن اإلنسان قد يغتر بعممو ج( أن المبلئكة أصمح لمخبلفة من آدم أ(

 د( أن آدم أصمح لمخبلفة من المبلئكة ب(
قدرة المبلئكة عمى التفكير واالبداع وتسخير 

 األشياء
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 لتطبيق أدوات الدراسة(: خطاب الجامعة الموجو لوزارة التربية والتعميم 8ممحق رقم )
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 (: خطاب الوزارة الموجو لمديريات التربية والتعميم9ممحق رقم )
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