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أثر استعمال أنموذج ريجيميوث الموسع في تحصيل طالب معاىد إعداد
المعممين في مادة التربية اإلسالمية

م.د.خالد خميل إبراىيم
كمية التربية لمعموم اإلنسانية  /جامعة ديالى
ممخص البحث
ىدف البحث الحالي إلى تعرف:
أثر استعماؿ أنموذج ريجيميوث الموسع في تحصيؿ طالب معاىد إعداد
المعمميف في مادة التربية اإلسالمية
ولتحقيؽ ىدؼ البحث وضع الباحث الفرضية اآلتية:
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05بيف متوسط درجات

تحصيؿ طالب الصؼ األوؿ معيد إعداد المعمميف الذيف يدرسوف مادة التربية
اإلسالمية عمى وفؽ أنموذج ريجيميوث الموسع وبيف متوسط درجات طالب
المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة التقميدية0
بمغت العينة التي اختارىا الباحث (
التجريبية والضابطة وعمى ما يأتي:

 )47طالباً توزعوا عمى المجموعتيف

المجموعة التجريبية :درست باستعماؿ أنموذج ريجيميوث 0
المجموعة الضابطة :درست باستعماؿ الطريقة التقميدية0
أعد الباحث اختبا اًر تحصيمياً تكوف مف (  )50فقرة ،تأكد مف صدقو وثباتو،
ّ
وبعد انتياء مدة التجربة طبؽ الباحث االختبار عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة
وتوصؿ إلى ما يأتي:
تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستعماؿ أنموذج ريجيميوث عمى
طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية0
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* مشكمة البحث :
إف االنفجار المعرفي والنمو السريع في حجـ المعمومات والمعرفة والتطور
الكتمولوجي في مختمؼ العموـ والفنوف أصبح سمة ىذا العصر  .وكاف مف المفترض
أف ينعكس ىذا التطور العممي والكتولوجي عمى التربية بوجو عاـ وعمى المناىج
بوجو خاص إسوة بغيرىا بمجاالت أخرى  ،ولـ تعد أىمية التعميـ اليوـ مسألة جدؿ
في أي منطقة في العالـ  ،فقد برىنت التجارب الدولية المعاصرة بما ال يدع مجاال
لمشؾ .
إف بداية التقدـ الحقيقية والوحيدة ىي التعميـ  ،وأف كؿ الدوؿ التي تقدمت
انطمقت مف التعميـ  ،إذ تأتي برامج إصالح التعميـ وتطويره في مقدمة اىتمامات
الدوؿ كما ىو الحاؿ في الياباف  ،ولعؿ أزمة مجتمعنا العربي المتفاقمة ىي في
جوىرىا أزمة تربوية  ،وليس لنا سوى التربية النتشاؿ أمتنا وىي درعنا في عصر
العولمة .
( العبيدي  ، 2005 ،ص. ) 2
واف تدريس فروع التربية االسالمية ما يزاؿ في االطار التقميدي  ،ذلؾ أف
األساليب التقميدية المتبعة في تدريس فروع ىذه المادة ال تيتـ بالربط بيف العمـ
وتطبيقو  ،ويغمب عميو في أكثر األحياف إىماؿ النواحي التطبيقية التي تحث عمى
التفكير وربط العالقات واستنتاج التعميمات  ،والتأكيد عمى النواحي النظرية التي
أساسيا حفظ المعمومات واستظيارىا سعيا لتحقيؽ النجاح في نياية العاـ الدراسي
وقد يرجع أحد األسباب الى أف المدرس لـ يستطع التغمغؿ بالمعمومات في
نفوس طمبتو  ،ولـ يستطع التأثير فييـ  ،بسبب قمة اىتماـ عدد مف المدرسيف بطرائؽ
إيصاؿ مادة التربية االسالمية إيصاال يتفاعؿ مع تفكيرىـ  ،ويؤثر فييـ تأثي اًر ممموساً
( الجبوري  ، 2005 ،ص. ) 2
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لذا يرى الباحث إف استعماؿ أنموذج ( ريجيميوث ) قد يؤدي الى زيادة
تحصيؿ طالب معاىد إعداد المعمميف في مادة التربية االسالمية .
* أىمية البحث والحاجة إليو :
إف األمـ المتطورة والمتحضرة ال يمكف أف يقاس حجـ نجاحيا في ما تمتمكو
مف ثروات وموارد طبيعية  ،وال بارتفاع نسبة النمو السكاني فييا  ،والذيف ال يممكوف
القدرة عمى التغيير والتطوير نحو األحسف  ،بؿ يتوقؼ ىذا التطور عمى إيجابية
أبنائيا وتكامؿ شخصياتيـ بما يجعؿ كؿ فرد في ىذه األمـ طاقة فاعمة وديناميكية
لمعطاء في الحاضر عمى وفؽ مبادئ وقيـ تتوارثيا األجياؿ بالتتابع  ،لذلؾ فإف
المجتمعات في الوقت الحاضر بحاجة الى أفراد أسوياء جسدياً وعقميا واجتماعيا

ونفسيا لكي يعمموا عمى رفع مكانة أمتيـ .

عمى وفؽ ذلؾ تبرز أىمية التربية بعدىا ضرورة إنسانية تؤدي وظائؼ متعددة
الجوانب لمفرد والجماعة إذ ال يخمو أي مجتمع مف المجتمعات ميما كاف بدائيا أو
متحض ار مف نظاـ تربوي ينظـ تسير حياتو .
( أبو حميؿ  ، 2006 ،ص) 13
االسالـ ديف التوحيد والوحدة  ،وديف العقؿ والعمـ  ،وديف الحرية والعدؿ
واإلخاء والتكافؿ االجتماعي  ،وديف العمؿ والسعي  ،وديف األخالؽ والفضائؿ ،
وديف التسامح واليسر  ،وديف الطمأنينة والسالـ  ،وال ننسى بأنو عماد التربية
المستقيمة .
( شحاتو  ،ص) 21
ومف ىنا تبيف أىمية التربية االسالمية التي ترمي الى إيجاد الشخصية
المتكاممة عقميا وروحيا وجسديا واجتماعيا  ،فيي تعد المسمـ إعداداً كامالً مف

النواحي جميعيا  ،وفي مراحؿ نموه جميعا لمحياة الدنيا واآلخرة  ،وفقاً لممبادئ والقيـ

 ،وفي ضوء أساليب التربية وطرائقيا التي جاء بيا االسالـ .
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( الزيدي  ، 2002 ،ص) 30

واف التربية االسالمية ىي ثقافة وحضارة  ،وتربية وتعميـ  ،غايتيا الحياة
الطبيعية لالنساف في واقعو المعاصر  ،ألنو الخميفة في األرض  ،وىذا االنجاز
الثقافي لالسالـ قدمو لالنسانية ليس عف طريؽ الغرور والمكابرة  ،وال عف طريؽ
االكراـ والتفضؿ  ،بؿ قدمت التربية االسالمية ىذه الثقافة الرائعة مف طريؽ العمـ
والعمؿ المطبؽ في ميداف التربية والتعميـ .
( القريشي  ، 2005 ،ص) 7
والمتأمؿ في التربية االسالمية يجد موضوعيا ىو ( االنساف ) بكؿ ما
تتضمنو كممة ( إنساف ) مف أفكار واتجاىات ومعاف واستعدادات وحياة وعالمات
صاغ عقمو صياغة فنية خاصة  ،تجعؿ قدرتو عمى العطاء أعظـ مف طاقاتو وأممو
واسع مع امكانياتو  ،ومدى تفكيره أوسع مف إحساسو .
وبمعنى آخر التوجو الى تيذيب المتعمـ عقميا وجسميا واجتماعيا وعاطفيا
ووجدانيا  ،ضماف بقائو في الحياة عمى أنو مواطف مفيد منتج  ،فال يمكف أف يدرب
عقؿ المتعمـ أو تفكيره بصورة منفصمة عف بقية النواحي األخرى مف شخصيتو ،
وبالتربية االسالمية نستطيع أف نضع االنساف الجديد بالمواصفات والسمات التي نريد
 ،والتعميـ ىو الوسيمة لمتربية في تحقيؽ ما ترمي إليو .
( العسافي  ، 2006 ،ص) 6
وكمما كانت طريقة التدريس مالئمة لمموقؼ التعميمي  ،ومنسجمة مع عمر
المتعمـ وذكائو وقابمياتو وميولو  ،كانت األىداؼ التعميمية المتحققة عبرىا أوسع عمقا
وأكثر فائدة  ،وقد القت عممية تحديث طرائؽ التدريس عناية كبيرة في الدوؿ العربية
ومنيا العراؽ  ،كما حظيت الطريقة التدريسية باىتماـ الباحثيف في مجاؿ التربية ،
وذلؾ مف خالؿ إجراء العديد مف الدراسات والبحوث لموقوؼ عمى مدى تأثير تمؾ
الطرائؽ واألساليب المتنوعة في تحصيؿ الطالب في المراحؿ الدراسية المختمفة ،
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وذلؾ بيدؼ تطويرىا وتنويعيا بما يحقؽ األىداؼ التربوية والتعميمية بأقصر وقت
وأقؿ جيد ( الجبوري  2007 ،ف ص0) 4
يقوؿ عبد العاؿ (  " : ) 1985إف أساليب التدريس وطرائقو ليست واحدة في
كؿ عصر وفي كؿ مجتمع بؿ ىي وليدة ظروؼ وحاجات ومطالب اجتماعية معينة
 ،ومف ثـ فيي تتغير كمما تغيرت األىداؼ التعميمية  ،واالىتمامات التربوية لمواجية
متطمبات المجتمع وحاجاتو  ،كما يشمميا التعديؿ والتبديؿ كمما تعددت وتنوعت
مصادر المعرفة  ،وكمما لفحت رياح التغيير ثقافة المجتمع أو شممت توقعات أفراده
وآماليـ " ( عبد العاؿ  ، 1985 ،ص0) 205
إف طريقة التدريس ىي وسيمة المعمـ لتحقيؽ أىداؼ العممية التربوية بكؿ
جوانبيا التعميمية والسموكية واألخالقية والنفسية  ،ومف مميزات الطريقة التدريسية
الجيدة أنيا تسعى الى تحقيؽ األىداؼ التعميمية في أقؿ وقت وأيسر جيد  ،وتيتـ
بإثارة تفكير الطالب  ،وتعالج الكثير مف ضعؼ المنيج وضعؼ المتعمـ وصعوبة
الكتاب المدرسي  ،كما أنيا توجو نشاطات الطالب وتشركيـ فعميا في الدروس
وتراعي الفروؽ الفردية بينيـ ( سعيد  ، 2006 ،ص. ) 4
إف نماذج التدريس ىي النماذج المعتمدة في أصوليا عمى نظريات نفسية
تعميمية  ،واألنموذج ىو خطة يمكف استخداميا في تنظيـ عمؿ المعمـ وميامو مف
مواد وخبرات تعميمية وتدريسية إذ أف التدريس يتضمف توفير المحتوى والميارات
واألدوار التعميمية والعالقات االجتماعية وألواف النشاط واالجراءات والتسييالت
المادية والبيئية التي تتفاعؿ فيما بينيا لتحديد سموؾ الطالب والمدرسيف ونماذج
التدريس ىي صورة اليجاد وتوفير ىذه الظروؼ التي تحدد توفر المواصفات التي يتـ
توظيفيا في تصميـ وتحقيؽ بيئات التعميـ ( قطامي  2000 ،ص0) 215
واذ فرضت التغيرات السريعة وصفا جديدا عمى التربية بضرورة مراجعة
أىدافيا وبرامجيا وتنظيماتيا ومؤسساتيا وأساليب عمميا تشخيص النواحي التي
تتطمب تطوي ار واقتراح البدائؿ في الطرائؽ والنماذج التعميمية .
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(الحيمة  ، 2000 ،ص) 19

كذلؾ يقصد باألنموذج تمثيؿ مبسط لمجاؿ مف مجاالت التدريس لمخروج
بعدد مف االستنباطات واالستنتاجات ويتضمف األنموذج عالقات بيف مجموعة مف
المشاىد التي يتألؼ منيا موضوع التدريس والدراسة .
( قطامي  ، 2000 ،ص) 216
واف مف أىـ القواعد التي يمكف أف نجنييا مف تبني نماذج التصميـ التعميمي
ىو ىذا النوع مف الفعاليات الذي يمنح أطراؼ العممية التعميمية الحرية والقدرة في
تطبيؽ نظريات التعمـ والتعميـ عمى حد سواء وتنظيميا بما يؤدي الى رفع كفاية أداء
المدرسيف والمعمميف  ،وفي ضوء ذلؾ عكؼ عمماء تصميـ التعميـ عمى استمرار
االجتياد في ابتكار النظريات والنماذج التعميمية التي تساعدىـ عمى تنظيـ المناىج
الدراسية والبرامج التعميمية  ،لعؿ أحدث ىذه النظريات ما عرؼ باسـ النظرية
التوسعية .
وتعد النظرية التوسعية لػ ( شارلز ريجيميوث ) إحدى نظريات التصميـ
التعميمي عمى المستوى الموسع ولعدد كبير نسبيا مف الحقائؽ أو المبادئ والمفاىيـ
أو االجراءات وتعميميا في مدة زمنية طويمة تتراوح مف أسبوعيف الى سنة دراسية
كاممة ( العزاوي  ، 2008 ،ص0) 9
تشمؿ النظرية التوسعية لػ ( ريجيميوث ) عناصر أساسية تشترؾ فييا النماذج
التعميمية التي قدمتيا ىذه النظرية  ،وىي :
 .1المقدمة الشاممة :
وفييا تقدـ األفكار األساسية التي يتضمنيا محتوى المادة التعميمية المراد
تنظيميا وتعميميا  ،ثـ تتبع بأمثمة توضيحية ثـ تمييا تدريبات  ،فتغذية راجعة  ،وذلؾ
لتحقيؽ مستوى التطبيؽ .
 .2المقارنة التشبييية :
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وىي عنصر ميـ مف أنموذج ريجيميوث الموسع  ،وواحدة مف استراتيجيات
التدريس التي تسيؿ فيـ األفكار الجديدة يربطيا بأفكار مألوفة لدى المتعمـ لكنيا
واقعة خارج المحتوى التعميمي األساس  ،واليدؼ ىنا جعؿ الموضوع الدراسي مألوفا
وقابال لمدراسة والفيـ .
( قطامي  ، 1998 ،ص. ) 443
 .3مستويات التفصيل :
تعتمد مستويات التفصيؿ والحاجة الييا عمى حجـ المادة الدراسية ومستوى
صعوبتيا لذا يتـ تفصيميا بعد المقدمة الشاممة الى عدة مراحؿ  ،وىذه المستويات
ىي :
أ – مستوى التفصيؿ األوؿ  :وىو الجزء التعميمي الذي يزودنا بمعرفة أكثر غ ازرة
ألجزاء المحتوى التعميمي المراد تعممو  ،ويأتي التفصيؿ لما جاء مف أفكار في
المقدمة الشاممة .
ب – مستوى التفصيؿ الثاني  :وىو جزء مف محتوى المادة الدراسية تفصؿ فيو
األفكار التي وردت في مستوى التفصيؿ األوؿ ويزودنا أيضا بمعرفة أكثر غ ازرة عف
تمؾ األفكار .
جػ  -مستوى التفصيؿ الثالث  :وىو تفصيؿ أفكار المحتوى الدراسي التي وردت في
مستوى التفصيؿ الثاني  ،وىذا التفصيؿ يزودنا بمعرفة أكثر غ ازرة وأكثر فيما  ،وىكذا

تستمر مستويات التوسع والتفصيؿ حسب صعوبة المادة الدراسية وحجميا
( الدليمي  ، 2005 ،ص) 50
 .4التمخيص أو الممخص :

وىو عرض موجز ألىـ األفكار في المحتوى الدراسي وبشكؿ عاـ والتمخيص
يختمؼ عف المقدمة الشاممة إذ يصؿ التعميـ فييا حد التطبيؽ أما في عممية التمخيص

فتعطى التعريفات فقط دوف أف تتبعيا أمثمة توضحيا  ،وىي بذلؾ تنمي التعمـ بمستوى

التذكر فقط كمراجعة منيجية أو معرفية لما تـ تعممو لمساعدة المتعمـ عمى عدـ النسياف .
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 .5التركيب والتجميع :

وىي حالة خاصة مف التمخيص يتـ فييا ربط األفكار وادماجيا بشكؿ دوري
( المفاىيـ أو المبادئ أو االجراءات ) التي تـ تدريسيا معا  ،وذلؾ ألجؿ -:
تزويد الطمبة بالمعرفة .تسييؿ فيـ األفكار بعمؽ واظيار االختالفات .زيادة الدافعية لمعرفة جديدة .استبقاء المعمومات وتقميؿ النسياف بربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة ذاتالصمة بالموضوع المدروس  ،والتركيب نوعاف :
أ – التركيب الداخمي :
وىنا يكوف التركيز عمى العالقات التي تربط بيف األفكار الرئيسة التي وردت
في محتوى المادة الدراسية  ،ويتـ توضيح الربط فيما بينيما كاألفكار التي درست في
درس واحد أو في عدة دروس .
ب -وىي حالة خاصة مف التركيب والتجميع حيث توضح العالقات الخارجية التي
تربط األفكار الرئيسية التي وردت في محتوى المادة الدراسية والموضوعات األخرى
ذات العالقة ( ترابط الموضوعات ) ( العزاوي  ، 2008 ،ص0) 16
إف ىدؼ النظرية التوسعية إيجاد مجموعة مف األشكاؿ المقننة التي تصور
محتوى المادة الدراسية  ،وتنظيمو بتسمسؿ منطقي بحيث يبدأ مف العاـ الى الخاص
ويساعد عمى بناء معرفي منظـ لدى المتعمـ( رعد وآخروف  ، 2005 ،ص) 178
يمكف أف يكوف ىذا األنموذج الذي يستعمؿ خميطا مف التمخيص والمقدمة
الشاممة أفضؿ أنموذج تدريسي  ،ألنو يفترض أنو يجعؿ التعمـ ذا معنى وأقؿ حفظا
صميا  ،وذلؾ باكتساب أفعاؿ عمى مستوى التطبيؽ وليس عمى مستوى الحفظ فقط
( قطامي 0) 432 ، 1998 ،
206

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011
واستنادا الى ما تقدـ فإف أىمية البحث الحالي تتجمى في :

 .1أىمية مادة التربية االسالمية لما ليا مف أثر فاعؿ في إعداد الناشئة إعدادا
سميما .
.2

قد يسيـ ىذا البحث في مساعدة المدرسيف عمى استخداـ أنموذج ريجيميوث

في تدريس التربية االسالمية .
 .3أىمية معاىد إعداد المعمميف بوضعيا المؤسسة التي تعد معمـ المستقبؿ .
* ىدؼ البحث :
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة أثر أنموذج ريجيميوث الموسع في تحصيؿ
طالب معاىد إعداد المعمميف في مادة التربية االسالمية .
* فرضية البحث :
ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى (  ) 0.05بيف متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة التربية االسالمية عمى وفؽ أنموذج
ريجيميوث الموسع وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف
المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في االختبار التحصيمي البعدي .
* حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى ما يأتي :
 .1معاىد إعداد المعمميف النيارية في ديالى .
 .2عينة مف طالب الصؼ األوؿ معيد إعداد المعمميف لمعاـ الدراسي
. 2009
 .3الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي . 2009 – 2008
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* تحديد المصطمحات :
 األنموذج : .1عرفو ( نشواتي  ) 1985بأنو :
" مجموعة مف المبادئ الموجية التي تزودنا باطار يمكننا مف فيـ طبيعة سيكولوجية

التعمـ وتفسير األنماط السموكية المتنوعة "

( نشواتي  ، 1985 ،ص) 54
 .2عرفو ( قطامي  ) 1998بأنو :
" االستراتيجيات التي يستعمميا المدرس في الموقؼ التعميمي بيدؼ تحقيؽ نواتج تعميمية
عالية لدى الطالب  ،مستندا فييا الى االفتراضات التي يقوـ عمييا األنموذج ويتحدد فيو دور

المدرس والطالب وأسموب التقويـ المناسب "

( قطامي  ، 1998 ،ص) 42
 .3عرفو ( ممحـ  ) 2000بأنو :
" توظيؼ لحركات متتابعة أو متسمسمة يتبعيا المدرس في تقديمو لممادة
التعميمية المقدمة لممتعمميف "
( ممحـ  ، 2000 ،ص) 8
التعريؼ االجرائي :
ىو مجموعة مف االجراءات المترابطة مع بعضيا البعض يستعمميا الباحث مف

أجؿ إيصاؿ المادة العممية لمطالب .
 -أنموذج ريجيميوث :

 .1عرفو ( ريجيميوث  ) 1983بأنو :
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" أنموذج تعميمي يتضمف مجموعة مف العناصر األساسية لجميع فئات
المتعمميف بمختمؼ قدراتيـ العقمية ويقدـ دليال ووصفا لما ينبغي أف يكوف عميو
التدريس منذ البداية وحتى النياية لتحقيؽ األىداؼ التعميمية "
) ( Riegluth , 1983 , p 195

 .2عرفو ( قطامي  ) 1998بأنو :
" ذلؾ األنموذج التعميمي الذي جاء بو ريجيميوث لتنظيـ محتوى المادة
الدراسية عمى المستوى الموسع "
( قطامي  ، 1998 ،ص) 131
التعريؼ االجرائي :
ىو تصميـ لتنظيـ وتوجيو العممية التعميمية لمادة التربية االسالمية يتضمف
خطوات أساسية ىي ( المقدمة الشاممة  ،المقارنة التشبييية  ،مستويات التفصيؿ ،
التمخيص  ،التركيب والتجميع  ،الخاتمة الشاممة ) .
 التحصيؿ : .1عرفو ( عاقؿ  ) 1979بأنو :
" معرفة أو ميارة مقتبسة وىو خالؼ القدرة وذلؾ ألف االنجاز أمر فعمي
وليس إمكانية "
( عاقؿ  ، 1979 ،ص) 13
 .2عرفو ( الخميمي  ) 1997بأنو :
" النتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب ودرجة تقدمو في تعمـ ما يتوقع
في تعمـ ما يتوقع منو أف يتعممو "
( الخميمي  ، 1997 ،ص) 6
التعريؼ االجرائي :
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ىو ما يحصؿ عميو الطالب ( عينة البحث ) مف درجات في االختبار
التحصيمي البعدي الذي أعده الباحث ألغراض ىذه الدراسة .

الفصل الثاني
( الدراسات السابقة )
الدراسات السابقة دراسات تناولت أنموذج ريجيميوث الموسع :
 .1دراسة المرسومي ( : ) 2002
أجريت الدراسة في العراؽ  ،ىدفت الى استخداـ أنموذج ريجيميوث في تدريس
مادة االنشاء التصويري  ،وأثره في تحصيؿ طمبة فروع التربية الفنية في كميات
المعمميف  .تكونت عينة الدراسة مف (

 ) 23طالبا وطالبة مف طمبة كمية التربية

األساسية  -ديالى  ،وقد استعممت الباحثة التصميـ التجريبي ذي المجموعة الواحدة
ذات االختبار القبمي والبعدي  ،وأعدت الباحثة اختبا ار لقياس التحصيؿ مكوف مف
جزئيف ( نظري وعممي ) في مادة االنشاء التصويري لطمبة المرحمة الثالثة

– فرع

التربية الفنية – مكونا مف ثالثة أسئمة رئيسة مقسمة الى (  ) 36فقرة الجزء النظري
– يتكوف مف ثالثة متطمبات رئيسة  ،يعالج كؿ متطمب موضوعا معينا . -
 ) 36يوما أظيرت النتائج

وبعد تطبيؽ التجربة التي استمرت لمدة (

باستعماؿ االختبار التائي (  ) T- testوجود فرؽ ذي داللة إحصائية ولصالح
أنموذج ريجيميوث في تحصيؿ الطمبة في االختبار بجزئيو ( النظري والعممي ) .
واستنتجت الباحثة إف استعماؿ أنموذج ريجيميوث لمتدريس يساعد المدرس إذا
يتمكف مف إعداد خطط محصنة ( معرفيا وتعميميا وتطبيقيا وتقويميا )  ،واف تطبيؽ
أنموذج ريجيميوث يساعد عمى استبقاء المعمومات مدة طويمة .
( المرسومي ) 2002 ،
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 .2دراسة الدليمي ( : ) 2005

رمت الدراسة الى تعرؼ أثر أنموذجي ميرؿ وريجيميوث الموسع في تحصيؿ
مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية لدى طالب الصؼ الرابع العاـ .
 ) 108طالبا توزعوا عمى ثالث

بمغت العينة التي اختارىا الباحث (

مجموعات في كؿ مجموعة (  ) 36طالبا وعمى ما يأتي :
التجربة األولى  :درست باستعماؿ أنموذج ميرؿ .التجربة الثانية  :درست باستعماؿ أنموذج ريجيميوث الموسع .الضابطة  :درست باستعماؿ الطريقة التقميدية .أعد الباحث اختبا ار تحصيميا تكوف مف (

 ) 30فقرة مف نوع االختيار مف

متعدد  ،وبعد انتياء مدة التجربة توصؿ الباحث الى النتائج اآلتية :
تفوؽ طالب المجموعة التجريبية األولى عؿ طالب المجموعتيف األخرييف ،وتفوؽ طالب المجموعة التجريبية الثانية عمى طالب المجموعة الضابطة في
التحصيؿ .
تفوؽ طالب المجموعة التجريبية األولى عمى طالب المجموعتيف األخرييف ،وتفوؽ طالب المجموعة التجريبية الثانية عمى طالب المجموعة الضابطة في
التفكير الناقد .
( الدليمي  ، 2005 ،ح – ط )
 .3دراسة العزاوي ( : ) 2008
رمت الدراسة الى تعرؼ أثر أنموذج ريجيميوث في اكتساب المفاىيـ العممية
لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مادة العموـ العامة .
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بمغت عينة الدراسة (  ) 50طالبة  ،واختيرت عشوائيا الشعبة ( أ ) لتدرس
عمى وفؽ أنموذج ريجيميوث  ،والشعبة ( ب ) لتدرس عمى وفؽ الطريقة االعتيادية .
وبعد االنتياء مف تدريس مجموعتي البحث عمى وفؽ الخطط المعدة لكؿ
مجموعة طبؽ اختبار اكتساب المفاىيـ العممية  ،وتـ تحميؿ النتائج باستعماؿ
االختبار التائي  ،وأظيرت نتائج البحث ما يأتي :
تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف عمى وفؽ أنموذج ريجيميوث
عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف بالطريقة االعتيادية في اختيار
اكتساب المفاىيـ العممية .
( العزاوي  ، 2008 ،ص ح )
الفصل الثالث
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا الجراءات البحث المتمثمة في منيج البحث ،
واختيار التصميـ التجريبي المناسب  ،وتحديد مجتمع البحث وعينتو  ،وتكافؤ
مجموعتي البحث وأدوات البحث  ،واعداد االختبار التحصيمي البعدي  ،فضال عف
إجراءات تطبيؽ التجربة  ،والوسائؿ االحصائية المستعممة في ىذا البحث .
 منيج البحث :اختار الباحث المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ بحثو الحالي  ،ألنو منيج
مالئـ الجراءات البحث الحالي  ،والتوصؿ الى النتائج التي تؤدي الى التثبت مف
فرضية البحث .
أوالً ) التصميـ التجريبي :
يقصد بالتصميـ التجريبي التخطيط الدقيؽ لعممية اثبات الفروض واتخاذ
االجراءات الالزمة والمتكاممة لعممية التجريب .
( عبيدات  ، 1998 ،ص) 286
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لذا تعد عممية اختيار التصميـ التجريبي لمبحث ضرورة في كؿ بحث تجريبي
وىو إجراء يوفر لمباحث سبال كفيمة لموصوؿ الى النتائج المبتغاة .
( الزوبعي  ، 1981 ،ص) 102
لذا اتبع الباحث تصميما تجريبيا يقع في حقؿ التصاميـ التجريبية ذات
الضبط الجزئي كونو يتفؽ وظروؼ البحث الحالي فجاء التصميـ عمى ما موضح في
جدوؿ ( . ) 1
جدوؿ ( ) 1
التصميـ التجريبي لمبحث الحالي
المجموعة

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

األداة

التجريبية

أنموذج ريجيميوث الموسع

التحصيؿ

اختبار تحصيمي

الضابطة

الطريقة التقميدية

التحصيؿ

اختبار تحصيمي

يقصد بالمجموعة التجريبية في ىذا التصميـ المجموعة التي يتعرض طالبيا
لممتغير المستقؿ ( أنموذج ريجيميوث ) عند تدريس مادة التربية االسالمية  ،أما
المجموعة الضابطة فيي المجموعة التي تدرس بالطريقة االعتيادية عند تدريس مادة
التربية االسالمية  ،ومف غير التعرض الى المتير المستقؿ  ،ويقصد بالتحصيؿ ىو
المتغير التابع الذي يقاس بوساطة اختيار تحصيمي يعده الباحث ألغراض البحث
الحالي لتعرض أثر المتغير المستغؿ فيو .
ثانيا  /مجتمع البحث وعينتو :
يتمثؿ مجتمع البحث الحالي بمعاىد إعداد المعمميف التابعة لممديرية العامة
لتربية ديالى لمعاـ الدراسي . 2009 – 2008
 -عينة البحث :
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العينة ىي جزء مف المجتمع الذي تجري عميو الدراسة  ،يختاره الباحث
إلجراء دراستو عميو  ،عمى وفؽ قواعد خاصة لكي تمثؿ المجتمع تمثيال صحيحا .
اختار الباحث معيد إعداد المعمميف في بعقوبة قصديا لتعاوف إدارة المعيد
مع الباحث  ،واختار الباحث عشوائيا شعبة ( ب ) لتمثؿ المجموعة التجريبية ،
واختار شعبة ( أ ) لتمثؿ المجموعة الضابطة .
بمغ عدد طالب الصؼ األوؿ في الشعبتيف المختارتيف لمعاـ الدراسي

2008

–  ) 52 ( 2009طالبا بواقع (  ) 27طالبا في الشعبة ( ب ) و (  ) 25طالبا في
الشعبة ( أ )  ،وبعد استبعاد الطالب الراسبيف البالغ عددىـ (  ) 5طالب  ،أصبح
عدد طالب العينة النيائي (  ) 47طالبا بواقع (  ) 23طالبا في المجموعة التجريبية
 ،و(  ) 24طالبا في المجموعة الضابطة .
التكافؤ بين افراد العينة :
حرص الباحث قبؿ بدء التجربة عمى تكافؤ ط الب مجموعتي البحث احصائياً في

بعض المتغيرات وىي كاآلتي:

-1العمر الزمني لمطالبات محسوباً بالشيور .ممحؽ ( ) 1

-2درجات مادة التربية اإلسالمية النيائية لمصؼ الثالث المتوسط لمعاـ الدراسي
 ، 2009/ 2008ممحؽ ( .) 2
-3التحصيؿ الدراسي لآلباء.
-4التحصيؿ الدراسي لؤلميات.
-5درجات االختبار القبمي في مادة التربية اإلسالمية  .ممحؽ ( .) 3
وفيما يأتي توضيح لمتكافؤ اإلحصائي في المتغيرات المذكورة آنفاً بيف ط الب

مجموعتي البحث :
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-1العمر الزمني لمطالب محسوباً بالشيور :

بمغ متوسط أعمار ط الب المجموعة التجريبية (  ) 184.374شي اًر  ،في حيف

بمغ متوسط اعمار طالب المجموعة الضابطة (  ) 187.583شي اًر  ،وعند استعماؿ
االختبار التائي (  )t-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصائي بيف

أعمار ط الب المجموعتيف  ،اتضح اف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى
( ، )0.05إذ كانت القيمة التائية المحسوبة (

 ) 1.461أصغر مف القيمة التائية

الجدولية البالغة (  ، ) 2.011وبدرجة حريػة (  ، ) 45وىذا يدؿ عمى اف ط الب
المجموعتيف متكافئتاف احصائياً في العمر الزمني .وجدوؿ ( )1يوضح ذلؾ

جدوؿ ( ) 1

نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في العمر الزمني
المجموع
ة

عدد افراد

العينة

المتوسط

الحسابي

االنح ار
ؼ

المعياري

التبايف

التجريبية 23

184.374

6.478

41.964

الضابطة 24

187.583

8.858

78.464

القيمة التائية

درجة

الحرية

المحسو
بة

1.461

45

الجدولية

الداللة

االحصائية عند

مستوى ( ،05
)0

2.011

ليست بذي
داللة إحصائية

-2درجػات مػػادة التربية اإلسالمية لمعػاـ الدراسي السابؽ :2009/2008
بعد تحميؿ البيانات المتعمقة بيذا المتغير بمغ متوسط درجات ط الب المجموعة
التجريبية (  ) 83.26درجة ،في حيف بمغ متوسط درجات ط

الب المجموعة

الضابطة (  ) 82.54درجة  ،وعند استعماؿ االختبار التائي لعينت ييف مستقمتيف
لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصائي بيف درجات ط الب المجموعتيف  ،اتضح الفرؽ ليس
بذي داللة إحصائية عند مستوى (

 ، )0.05إذ كانت القيمة التائية المحسوبة

(  ) 0.282اصغر مػف القيمػة التائيػة الجدولية البالغة (
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تف احصائياً في ىذا المتغير.
( ، )45وىذا يدؿ عمى اف ط الب المجموعتيف متكافئ ا

وجدوؿ (  ) 2يوضح ذلؾ .

جدوؿ ( ) 2
نتائج االختبار التائي لط الب مجموعتي البحث في درجات مادة التربية االسالمية
لمعاـ الدراسي السابؽ 2009/2008
القيمة التائية
المجموع

عدد

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

التجريبية 23

83.26

9.672

93.566

الضابطة 24

82.54

7.734

59.814

ة

افراد
العينة

التبايف

درجة
الحرية

الداللة

المحسو

الجدوؿ االحصا

بة

ية

ئية عند
مستوى
( ،05

)0
ليست
45

0.282

2.011

-3التحصيؿ الدراسي لآلب ػػاء :
تف احصائياً في تك اررات
يبدو مف جدوؿ (  ) 3اف ط الب مجموعتي البحث متكافئ ا
التحصيؿ الدراسي لآلباء  ،إذ أظيرت نتائج البيانات باستعماؿ اختبار مربع كاي ،
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اف قيمة ( كا  ) 2المحسوبة (  ) 1.06أصغر مف قيمة ( كا  ) 2الجدولية البالغة
( )7.82عند مستوى ( ، )0.05وبدرجة حرية (.)3

جدوؿ ( ) 3
تك اررات التحصيؿ الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث
وقيمة (كا )2المحسوبة والجدولية

يق أر ويكتب

ابتدائية

متوسطة

ة

د

الع

إعدادية أو معيد

المجموع

أف ار

مستوى التحصيؿ الدراسي

ينة

بكالوريوس فما فوؽ

عدد

قيمة كاي

التجريبية 6 23

5

6

3

3

الضابطة 5 24

6

6

4

3

الداللة
اإلحصائية

درجة
الحرية *

المحسوبة

الجدولية

عند مستوى
( 0 ،05

)

ليست بذي

3

1.06

7.82

داللة

إحصائية

-4التحصيؿ الدراسي لؤلميات :
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يبدو مف جدوؿ (

مجل ددالل /
) اف ط الب مجموعتي البحث متكافئ تاف احصائياً في

تك اررات التحصيؿ الدراسي لؤلميات  ،إذ أظيرت نتائج البيانات باستعماؿ اختبار

مربع كاي  ،اف قيمة (كا  )2المحسوبة (  ) 1.14أصغر مف قيمة (كا  )2الجدولية
البالغة ( )7.82عند مستوى ( ، )0.05وبدرجة حرية ()3

جدوؿ ( ) 4
تك اررات التحصيؿ الدراسي ألميات طالب مجموعتي البحث
وقيمة (كا )2المحسوبة والجدولية
قيمة كاي

مستوى التحصيؿ الدراسي
يق أر ويكتب

الضابطة

24

8

5

5

3

3

المجموعة

أفراد

ابتدائية

متوسطة

إعدادية أو معيد

بكالوريوس فما فوؽ

التجريبية

23

7

6

5

3

2

عدد

العينة

درجة

الحرية

*

اإلحصائية

المحسوبة

الجدولية

عند مستوى

( ) 0 ،05

ليست بذي

3

-5درجات االختبار القبمي في مادة التربية اإلسالمية :
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يمتمكو ط الب

أعد الباحث اختبا اًر في مادة التربية االسالمية لمعرفة ما

مجموعتي البحث مف معمومات ( ممحؽ  . ) 3وبعد تحميؿ النتائج بمغ متوسط
درجات طالب المجموعة التجريبية (  )70.434درجة  ،في حيف بمغ متوسط درجات
طالب المجموعة الضابطة (  )70.791درجة  ،وعند استعماؿ اختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف  ،لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصائي بيف متوسطي درجات ط الب المجموعتيف
 ،أتضح اف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05إذ كانت القيمة

التائية المحسوبة (  )0.129أصغر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (

، )2.011

وبدرجة حرية ( . )45وىذا يدؿ عمى اف طالب مجموعتي البحث متكافئتاف احصائياً
في اختبار المعمومات السابقة  .وجدوؿ (  ) 5يوضح ذلؾ .

جدوؿ ( ) 5
نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في االختبار القبمي
المجموع

عدد

درج القيمة التائية
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

التجريبية 23

70.434

8.548

الضابطة 24

70.791

107.702 10.278

ة

افراد
العينة

التبايف

ة
الح
رية

المحسو

الجدوؿ مستوى

بة

ية

ليست بذي

73.078

داللة
45

0.129

2.011

الخطط التدريسية :مف العوامؿ التي تساعد المدرس عمى النجاح في عممية التدريس
إعداد الخطط التدريسية ،واف كفاية المدرس في إعداد الخطط مف الكفايات الالزـ
أعد الباحث خططاً
توافرىا لدى المدرس ليكوف ناجحاً في عممية التدريس ،لذا ّ
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تدريسية لممجموعتيف التجريبية والضابطة لموضوعات مادة التربية اإلسالمية التي
ستدرس في التجربة( 0ممحؽ )4
اداة البحث :
مف متطمبات البحث الحالي  ،اعداد اختبار تحصيمي لكوف االداة التي تمكف
اعد الباحث
الباحثيف مف قياس مدى الفيـ والتحصيؿ في مادة دراسية معينة  ،لذلؾ ّ
اختبا اًر يتصؼ بالصدؽ والثبات الغراض البحث الحالي ممحؽ ( . ) 5
أعداد الخريطة االختبارية ( جدوؿ المواصفات ) :

- 1اعداد الخريطة االختبارية ( جدوؿ المواصفات ).
 -2اعداد فقرات االختبار .
-1إعداد الخريطة االختبارية ( جدوؿ المواصفات ) :

اعد الباحث خريطة اختبارية شممت محتوى الموضوعات المقرر تدريسيا في اثناء التجربة
ّ
وقد حسب نسبة اىمية كؿ موضوع مف الموضوعات في ضوء عدد الصفحات  ،في حيف حدد

اىمية مستويات االىداؼ السموكية في ضوء عدد االىداؼ السموكية في كؿ مستوى الى العدد

الكمي لالىداؼ .

وحدد عدد الفقرات في كؿ مستوى مف مجموع فقرات االختبار التي حدد ىا الباحث بػ ( ) 50
ُ
فقرة اختبارية وجدوؿ ( ) 6يوضح ذلؾ
جدوؿ ( ) 6

الخريطة االختبارية ( جدوؿ المواصفات )
الموضوعات

األىمية

عدد الفقرات االختبارية

المعرفة

الفيـ

التطبيؽ

التحميؿ

التركيب

التقويـ

المعرفة

الفيـ

التطبيؽ

التحميؿ

التركيب

الفقرات

التقويـ

النسبية

عدد األىداؼ السموكية

عدد

المسؤولية لجماعية %10

5

3

1

-

-

-

2

2

1

-

-

-

5

%10

3

3

2

-

-

-

2

2

1

-

-

-

5

مف صفات

الكمي

المؤمنيف
الناجوف يوـ

%10

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

-

5

القيامة
طرؽ النجاة

%10

2

4

2

1

-

1
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المفمس في اآلخرة

%10

1

5

1

2

3

3

حؽ الصديؽ

%10

3

2

2

2

1

1

اكبر الكبائر

%10

3

رعاية اليتيـ

%10

3

3

حسف الخمؽ

%10

3

3

3

طاعة الزوج

%10

2

4

3

المجموع

28 %100

33

21

والجار

1

2

1

1

1

1

5

1

-

1

5

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

5

12

10

11

1

2

2

11

15

10

5

4

5

5

1

-2إعداد فقرات االختبار التحصيمي البعدي :
اعد الباحث اختبا ار يتكوف مف ثالثة اسئمة متنوعة ىي :
السؤاؿ االوؿ  :يتكوف مف (  ) 15فقرة مف نوع الفراغات .
السؤاؿ الثاني  :يتكوف مف (  ) 15فقرة مف نوع الصواب والخطأ .
السؤاؿ الثالث  :يتكوف مف (  ) 20فقرة مف نوع االختيار مف متعدد
الوسائؿ اإلحصائية :
استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية في إجراءات بحثو وتحميؿ نتائجو :
-1االختبار التائي ( )T-testلعينتيف مستقمتيف:
استعمؿ ىذه الوسيمة ألجؿ اجراء التكافؤ بيف المجموعتيف في متغيرات :
المعمومات السابقة والعمر الزمني والدرجة النيائية لمادة التربية االسالمية لمعاـ
السابؽ  ،وفي وتحميؿ النتائج .
ت=

س – 1س2
ع(2ف+ )1 – 1ع( 2ف)1 – 2
( ف + 1ف)2– 2

( ) 1 + 1
( ف1
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إذ تمثؿ:
ت= االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .
س : 1الوسط الحسابي لمعينة األولى.
س :2الوسط الحسابي لمعينة الثانية.
ف :1عدد افراد العينة األولى.
ف :2عدد افراد العينة الثانية.
ع : 2 1التبايف لمعينة األولى.
(البياتي :1977 ،ص )260

ع : 2 2التبايف لمعينة الثانية .
-2اختبار (كا )2مربع كاي :

استعمؿ ىذه الوسيمة الجراء التكافؤ بيف المجموعتيف في متغير المستوى
التعميمي لالباء واالميات .
(ؿ – ؽ)2

كا = 2مجػ
ؽ
إذ تمثؿ :

ؿ  :التكرار المالحظ.
ؽ :التكرار المتوقع ( .البياتي : 1977 ،ص )293
 -3معادلة مستوى صعوبة الفقرة :
استعمؿ ىذه الوسيمة لحساب معامالت صعوبة فقرات االختبار
ـ
ص= ػ ػ ػ ػ ػ
ؾ
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حيث اف :
ص = صعوبة الفقرة

ـ= مجموع الطالب اؿذيف اجابوا عف الفقرة بصورة صحيحة في كؿ مف المجموعتيف
العميا والدنيا
ؾ = عدد الطالب في المجموعتيف ( الزوبعي  : 1981 ،ص.) 75
-4معادلة تمييز الفقرة :
استعممت ىذه الوسيمة لحساب معامالت القوة التميزية لفقرات االختبار
مجػ ص ع – مجػ ص د
معامؿ التمييز
 ( 2/ 1ع  +د )
حيث اف :
مجػ ص ع = مجموع االجابات الصحيحة في المجموعة العميا .
مجػ ص د = مجموع االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
ع = عدد افراد المجموعة العميا
د = عدد افراد المجموعة الدنيا
 -5فعالية البدائؿ الخاطئة :
استعمؿ ىذه الوسيمة إليجاد فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي
البعدي :
فعـ–فدـ
فعالية البديؿ =
ف
اذ تمثؿ :
ف ع ـ = عدد الطالب اؿذيف اختاروا البديؿ الخاطئ مف المجموعة العميا .
ف د ـ = عدد الطالب اؿذيف اختاروا البديؿ الخاطئ مف المجموعة الدنيا .
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ف = عدد طالب إحدى المجموعتيف .

( الظاىر  : 1999 ،ص ) 91
-6معامؿ ارتباط بيرسوف (-:)Pearson
استعمؿ ىذه الوسيمة لحساب ثبات االختبار :
ف مج س ص – ( مج س ) (مج ص )
ر=
[ ف مج س  ( – 2مج س) [ ]2ف مج ص  ( – 2مج
ص)]2
إذ تمثؿ-:
ر = معامؿ ارتباط بيرسوف
ف :عدد افراد العينة.
س :قيـ المتغير األوؿ.
ص :قيـ المتغير الثاني ( .البياتي :1977 ،ص )183
-7معامؿ سبيرماف – براوف ( )Spearman – BrownS
استعمؿ في تصحيح معامؿ االرتباط بيف جزأي االختبار ( درجات الفقرات الفردية
والزوجية) بعد اف استخرج بمعامؿ ارتباط بيرسوف .
2ر
ر ث ث = ػػػػػػػػػػػػ
 +1ر
اذ اف :
ر ث ث = معامؿ الثبات الكمي لالختبار
ر= معامؿ الثبات النصفي لالختبار
(ابراىيـ  ،وآخروف  : 1989 ،ص ( ) 76االماـ  : 1990 ،ص) 154
الفصل الرابع
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النتائج والتوصيات والمقترحات

يعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتيجة التي توصؿ إلييا في ضوء اإلجراءات
المشار إلييا في الفصؿ الثالث  ،ومف ثـ

يحاوؿ تفسيرىا  ،ووضع االستنتاجات

والتوصيات والمقترحات المناسبة .
عرض النتيجة :
بعد أف اختبر الباحث ط

الب المجموعتيف في االختبار التحصيمي

البعدي  ،ممحؽ (  ) 5استخرج المتوسطات الحسابية لدرجات كؿ مجموعة  ،فبمغ
متوسط درجات المجموعة التجريبية (

 ) 77.913درجة بانحراؼ معياري (

 ، ) 10.339في حيف كاف متوسط درجات المجموعة الضابطة (  ) 68.083درجة
بانحراؼ معياري(  ، ) 11.543وعند استعماؿ االختبار التائي (  ) t – testظير
اف القيمة التائية المحسوبة (  ) 3.072اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة(
 ) 2.011مما يعني وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.05وبدرجة

حرية (  ، ) 45وفي ىذه النتيجة رفض لمفرضية الصفرية  .وجدوؿ

(  ) 7يوضح

ذلؾ .
جدوؿ ( ) 7
نتائج االختبار التائي لدرجات طالب مجموعتي البحث في االختبار البعدي
المجموعة

التجريبية
الضابطة

عدد

المتوسط االنحراؼ

أفراد

الحسابي المعياري

العينة
77.91
23
3
68.08
24
3

درجة

التبايف

القيمة التائية

الحرية المحسوبة

10.339

45 106.894

11.543

133.240

3.072

مستوى
الجدوؿ الداللة
ية
 2.011داؿ
احصائيا
عند
مستوى
0 ، 05
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تفسير النتيجة :
أظيرت النتيجة تفوؽ ط

الب المجموعة التجريبية عمى ط

الب المجموعة

الضابطة في االختبار البعدي  ،ويمكف أف يعزى السبب في ذلؾ الى واحد أو اكثر
مف األسباب اآلتية :
 -1اف الموضوعات التي درست في اثناء التجربة مف الموضوعات التي يصمح
تدريسيا عمى وفؽ أنموذج ريجيميوث تزيد مف تحصيؿ ط الب الصؼ األوؿ معيد
إعداد المعمميف في مادة التربية االسالمية .
شد مف انتباه الط الب وزاد مف تركيزه ـ بوصفو
 -2اف استعماؿ أنموذج ريجيميوث ّ
اسموبا تدريسيا حديثا لـ يعيدنو مف قبؿ  ،ومف ثـ زيادة درجات اختبار التحصيؿ
البعدي .
 -3فاعمية أنموذج ريجيميوث بجعؿ الط الب في موقؼ ايجابي متفاعؿ مع الدرس
اعتمادا عمى المتابعة الجيدة  ،بدال مف الموقؼ السمبي الذي ُيعتمد فيو عمى المدرس
.
االستنتاجات :
مف خالؿ النتيجة التي توصؿ إليو الباحث يمكف استنتاج ما يأتي :
 -1ىناؾ حاجة عند ط الب الصؼ األوؿ معيد إعداد المعمميف في مادة

التربية

االسالمية الى اساليب تدريسية حديثة ومنيا أنموذج ريجيميوث.
 -2اف تدريس مادة التربية االسالمية لمصؼ األوؿ معيد إعداد المعمميف باستعماؿ
أنموذج ريجيميوث افضؿ مف تدريسيـ بالطريقة التقميدية .
التوصيات :
في ضوء النتيجة التي توصؿ إلييا الباحث فإنو يوصي بما يأتي :
 -1اطالع مدرسي مادة التربية االسالمية

ومدرساتيا عمى أنموذج ريجيميوث

وخطواتيا الجؿ استعماليا عند تدريس مادة التربية االسالمية لط الب الصؼ األوؿ
معيد إعداد المعمميف0
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 ضرورة تأكيد أنموذج ريجيميوث في اثناء تدريس مادة طرائؽ تدريس التربية-2
. بي
 في كميات التر ة/ االسالمية لطمبة اقساـ التربية االسالمية
: المقترحات
: استكماال لمبحث الحالي يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية
.  دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينة اكبر وفي مراحؿ دراسية اخرى-1
 دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتعرؼ اثر أنموذج ريجيميوث في متغيرات تابعة-2
. أخرى مثؿ الثقة بالنفس والتفكير الناقد وغيرىا

Abstract
The study aims at finding the effect of using Reigiluth technique
in the performance of teacher training institute students in
Islamic education .
There is no significant statistical difference on the level 0.05
between the scores attained by the first grade students who are
taught by Reigiluth technique and the average of the controlling
group students' scores who are taught according to the
traditional ways .
The number of the sample is 47 students divided into two
groups ; experimental and controlling . The former were taught
by Reigiluth while the latter were taught by the traditional ways
The researcher build a performance test which includes 50 items
and tested its validity and reliability. After the end of the
experiment , the test was applied on the two groups . The
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findings were : the results were on favour of the experimental
group who were taught by Reigiluth technique on the other
group who were taught according to the traditional ways .

المصادر -:
 .1أبو خميؿ  ،كريـ عبيس  :أثر استعماؿ الحوار الصفي والمجاميع الصغيرة في
تحصيؿ طالب الصؼ الثالث معيد إعداد المعمميف في مادة التاريخ وزيادة ثقتيـ
بأنفسيـ  ،جامعة بابؿ  ،كمية التربية  ،رسالة ماجستير غير منشورة 2006 ،ـ .
 .2الجبوري  ،أياد محمد  :أثر استخداـ أنموذجي ميرؿ

– تينسوف وىيمداتابا في

اكتساب المفاىيـ النحوية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  ،جامعة الموصؿ ،
كمية التربية األساسية  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة 2007 ،ـ .
 .3الجبوري  ،جناف مزىر  :أثر أسموب العصؼ الذىني في تحصيؿ مادة أصوؿ
الديف االسالمي لدى طمبة كميات التربية في العراؽ واستيفائيـ ليا  ،جامعة بغداد ،
كمية التربية ابف رشد  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة 2005 ،ـ .
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 .4الحيمة  ،محمد محمود  :تصميـ وانتاج الوسائؿ التعميمية التعممية  ،دار المسيرة
لمنشر  ،عماف  ،األردف 2000 ،ـ .
 .5دروزة  ،أفناف نضير  :نماذج في تنظيـ محتوى المناىج  ،مجمة جامعة دمشؽ
لمعموـ االنسانية  ،العدد  1988 ، 13ـ .
 .6الدليمي  ،خالد جماؿ حمدي  :أثر استخداـ أنموذجي ميرؿ وريجيميوث الموسع
في تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العاـ وتنسية تفكيرىـ الناقد في مادة التاريخ ،
جامعة بغداد  ،كمية التربية ابف رشد  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  2005 ،ـ
 .7رعد  ،ميدي رزوقي وآخروف  :طرائؽ ونماذج تعميمية في تدريس العموـ  ،ط ، 1
مكتب الغفراف  ،بغداد 2005 ،ـ .
 .8الزيدي  ،طو أحمد حميد  :أثر الطريقتيف االستقرائية والقياسية في تحصيؿ
طالب إعداديات الدراسات االسالمية في مادة مصطمح الحديث  ،المعيد العربي
العالي لمدراسات التربوية والنفسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة 2002 ،ـ .
 .9سعيد  ،خولة أحمد محمد  :أثر استخداـ استراتيجية التعمـ لمتمكف في تحصيؿ
تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة التربية االسالمية ومفيوـ الذات لدييـ ،
جامعة الموصؿ  ،كمية التربية األساسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة 2006 ،ـ
 .10شحاتو  ،حسف وعبد اهلل الكندي  :تعميـ التربية االسالمية في العالـ العربي ،
الكويت  ،مطبعة الفالح 1993 ،ـ .
 .11عاقؿ  ،فاخر  :معجـ عمـ النفس  ،ط

 ، 3بيروت  ،دار العمـ لممالييف ،

1979ـ .
 .12عبد العاؿ  ،حسف ابراىيـ  :فف التعميـ عند ابف جماعة  ،مكتبة التربية العربي
لدوؿ الخميج  ،الرياض . 1985 ،

229

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011

 .13العبيدي  ،ثمينة ميدي محمود  :أثر استعماؿ الحقيبة التعميمية في تحصيؿ
طالبات الصؼ الرابع االعدادي في مادة التربية االسالمية  ،جامعة بغداد  ،كمية
التربية ابف رشد  ،رسالة ماجستير غير منشورة 2005 ،ـ .
 .14العزاوي  ،رؤى عمي خضير  :أثر استخداـ أنموذج ريجيميوث في اكتساب
المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مادة العموـ  ،جامعة ديالى
 ،كمية التربية األساسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة 2008 ،ـ .
 .15العسافي  ،عدناف مشعؿ جواد  :أثر جنس المعمـ وخبرتو في تحصيؿ تالميذ
الصؼ السادس االبتدائي في مادة التربية االسالمية  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية
ابف رشد  ،رسالة ماجستير غير منشورة 2006 ،ـ .
 .16القريشي  ،تماـ لطيؼ محمد  :أثر طرائؽ التراث االسالمي في تحصيؿ طالب
المرحمة الثانوية في مادة التربية االسالمية  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية ابف رشد ،
رسالة ماجستير غير منشورة 2005 ،ـ .
 .17قطامي  ،يوسؼ وآخراف  :تصميـ التدريس  ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،
عماف  ،األردف 2000 ،ـ .
 .18قطامي  ،يوسؼ ونايفة قطامي  :نماذج التدريس الصفي  ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع  ،عماف  ،األردف 1998 ،ـ .
 .19قطامي  ،يوسؼ ونايفة قطامي  :نماذج التدريس الصفي مبادئو وأسسو وقواعده
 ،الشروؽ  ،عماف  ،األردف 1998 ،ـ .
- 1المرسومي  ،جناف محمد أحمد  :استخداـ أنموذج ريجيميوث في تدريس مادة
االنشاء التصويري وأثره في تحصيؿ طمبة فرع التربية الفنية في كمية المعمميف ،
جامعة ديالى  ،كمية التربية األساسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة 2008 ،ـ .
- 2ممحـ  ،سامي محمد  :مناىج البحث في التربية وعمـ النفس  ،ط
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  ،عماف  ،األردف 2000 ،ـ .
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- 3نشواني  ،عبد الحميد  :عمـ النفس التربوي  ،ط  ، 2دار الفرقاف  ،أربد  ،األردف
 1985 ،ـ .
Reigeluth, C.M. and stein, (1983 ) Instructional Jesign .20
theories a models, an over view of their current status,
Lawrence, Erithum associates, new Jersey .

ممحق ( ) 1
العمر الزمني طالب مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) محسوبا باألشير
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ممحق ( ) 2

درجات مادة التربية االسالمية النيائية لمصف الثالث المتوسط لمعام الدراسي

( ) 2009 – 2008

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة
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ممحق ()3
درجات االختبار القبمي في مادة التربية االسالمية
ت
1
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3
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73
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ممحق ()4

الخطط التدريسية

خطة تدريسية أنموذجية لتدريس موضوع المفمس في اآلخرة عمى

وفق أنموذج (ريجيميوث الموسع) لممجموعة التجريبية0
الحديث الخامس
*المفمس في اآلخرة*

قاؿ رسوؿ اهلل ( : أتدروف مف المفمس؟ قالوا :المفمس فينا مف ال درىـ لو وال متاع،

فقاؿ  :إف المفمس مف أمتي مف يأتي يوـ القيامة بصالة وصياـ وزكاة ،ويأتي وقد
شتـ ىذا ،وقذؼ ىذا ،وأكؿ ماؿ ىذا ،وسفؾ دـ ىذا  ،وضرب ىذا ،فيعطي ىذا مف
حسناتو وىذا مف حسناتو ،فإف فنيت حسناتو قبؿ أف يقضي ما عميو ،أخذ مف
خطاياىـ فطرحت عميو وطرح في النار)

صدؽ رسوؿ اهلل 

األىداف العامة:
- 1معرفة أحكاـ القرآف الكريـ ،إذا جاء الحديث في الغالب شرحاً وتفسي اًر آليات

القرآف الكريـ وتفصيالً لما أجمؿ فيو0

- 2تأكيد طاعة اهلل وطاعة النبي 0 
- 3معرفة األدب النبوي واإلطالع عمى جوانب مف سيرتو 0 
- 4سالمة الفيـ لمعاني الحديث ،باالعتماد عمى قواعد المغة العربية0
- 5إظيار أسرار الحديث البالغية والمغوية معاً0

األىداف السموكية:

جعؿ الطالب قادر عمى أف:
- 4يعطي معاني المصطمحات الواردة في الحديث0
- 5يفرؽ بيف المفمس في نظر الناس ،والمفمس في نظر اإلسالـ0
- 6يعطي مثاالً واقعياً عف الظمـ الذي قد يسبب اإلفالس في اآلخرة0
- 7يعطي ماالً إف األعماؿ بالنيات0
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- 8يعطي مثاالً واقعياً بحالة يكوف فييا المساف أداة ىدـ0

 9ي-وازف بيف لساف المؤمف ،ولساف الفاسؽ مف خالؿ سمات كؿ منيما0
الوسائل التعميمية:
( السبورة ،والطباشير المموف،والكتب )
- 1التييئة التوجييية:
الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل  وبعد :أبنائي الطمبة  ،نتكمـ في ىذه
المحاضرة عف الحديث الخامس بعنواف (المفمس في اآلخرة) ،والمفمس والبخيؿ سياف
بؿ وجياف لعممة واحدة0
- 2المقدمة الشاممة:
 -المدرس :يقدـ تعريفاً لمفيوـ المفمس:

( المفمس الحقيقي ىو مف أخذت حسناتو وأعطيت لغيره تعويضاً لو عف السيئات
التي اقترفيا بحقيـ)0

 يقوـ المدرس بالفصؿ بيف المفمس النسبي والمفمس الحقيقي0 تحديد أسباب اإلفالس- 3المقارنة التشبييية:
(يعرؼ المدرس مخططاً يوضح فيو أنواع المفمس)0
المفلس

المفلس في
الدنيا

المفلس في اآلخرة

المفلس في الدنيا واآلخرة

المدرس يطمب من طالبو أن:
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 يميزوا بيف المفمس في الدنيا والمفمس في أآلخرة0 يقوموا بتشبيو المفمس المادي والمفمس المعنوي0المدرس :ينتقل إلى الجزء اآلخر في الموضوع0
 -يعطي مثاالً في المفمس في الدنيا:

( المفمس في الدنيا الذي ليس لديو ماؿ)0

 -يعطي مثاالً عف المفمس في اآلخرة:

( المفمس في اآلخرة ىو الذي يعمؿ الطاعات لكنو لوث ىذه الطاعات بالمنكرات)0
- 4التفصيل:

أحبائي الطالب يبيف لنا رسولنا األكرـ  ىذا المعنى الثاني لكممة المفمس

وىو الذي يعمؿ الطاعات مف صالة وصوـ وزكاة ،ولكنو لوث ىذه الطاعات
بالمنكرات ،بحيث ضرب ىذا ،وشتـ ىذا ،وأكؿ ماؿ فالف ،وقذؼ غيره بالزنا مف
غير بينة شرعية ،وقتؿ ىذا وظمـ ذاؾ0
المدرس :مف يفسِّر أكثر ىذا السؤاؿ النبوي عمى نحو أجمؿ وأشمؿ؟
طــــالب :أراد الرسوؿ  أف يصحح مفيوماً خاطئاً كاف في عرؼ الصحابة وىو عدـ
الموازنة بيف نظرتيـ لؤلشياء بعيف المنافع الدنيوية وبيف نظرة اإلسالـ المتوازنة التي

جمعت بيف الدنيا واآلخرة0
المدرس :أحسنت وبارؾ اهلل فيؾ0
المدرس :ما معنى قولو  في الحديث الشريؼ (وقذؼ ىذا)؟

أجاب طالب :القذؼ معناه – أف ترمي أحد الناس بالزنا مف غير بينة شرعية0
المدرس :أحسنت وبارؾ اهلل فيؾ0
المدرس :أبنائي الطمبة – ضمف دروس ىذا الحديث الشريؼ ،أف الصالة التي
يريدىا اهلل منا ىي (إِإ َّنف الصَّنالةَة تَةْنيى ع ِإف ا ْلفَة ْح َةش ِإ
اء َةوا ْل ُم ْن َةك ِإر ) (العنكبوت  :مف
َة َة
اآلية )45فيذه الصالة ال يمكف أف تجتمع مع شتـ المسمميف ،أو قذفيـ بالزنا ،وأكؿ
ماليـ ،أو سفؾ دمائيـ0
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 - 5التمخيص:
المدرس -:يقدـ تمخيصاً بما عرضو في المقدمة الشاممة والمقارنة التشبييية

وعف تفصيؿ أجزاء الموضوع

المعروض

 يركز عمى المفاىيـ األساسية في تمخيصو لمموضوع0- 6الخاتمة الشاممة:
المدرس :يعيد ما عرضو مف فقرات أساسية ومفاىيـ ويربطيا مع بعضيا في
الموضوع الحاضر كمو0
يتجاوز مع طالبو مف خالؿ إعادة األسئمة حوؿ المفاىيـ التي عرضت فيالمحاضرة
ي-ربط الموضوع الحالي بما سيطرحو في المحاضرة القادمة0
الخطط التدريسية
بسم اهلل الرحن الرحيم

الخطة التقميدية لتدريس الحديث النبوي الشريف

الصؼ والشعبة  :األوؿ معيد إعداد المعمميف
اليوـ والتاريخ :

المادة :
الدرس :

الموضوع  :الحديث النبوي الشريف ( من صفات المؤمنين )
االىداف العامة  :نفسيا في الخطة السابقة
االىداف السموكية  :نفسيا في الخطة السابقة

الوسائل التعميمية :

- 1السبورة  ،والطباشير المموف لكتابة عناصر الدرس .
-2الكتاب المدرسي المقرر .
خطوات الدرس :
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أوالً  :التمييد :

بعد حمد اهلل عز وجؿ والثناء عمى الرسوؿ محمد( صمى اهلل عميو والو وسمـ)

 ،يراجع المدرس ( الباحث ) ما سبؽ تدريسو  ،وخالؿ التمييد  ،يتوجو بعدد مف
االسئمة لمموضوع السابؽ إلثارة دوافع الطالب لمدرس الحالي عمى النحو االتي
المدرس ( الباحث )  :ما المبدأ الذي يقرره الحديث النبوي الشريؼ السابؽ؟
طالب  :يقرر الحديث النبوي الشريؼ مبدأ المسؤولية االجتماعية .
المدرس ( الباحث ) :أحسنت  ،ومف خالؿ الحديث الشريؼ تعرفنا عمى الذيف تقع
عمييـ المسؤولية  ،فمف ىـ ؟
طالب  :تقع المسؤولية عمى رئيس الدولة ىو المسؤوؿ االوؿ عف امور رعيتو كذلؾ
الحاكـ مسؤوؿ عف نشر العدؿ بيف مواطنيو وتحقيؽ االستقرار ليـ .

طالب اخر  :وقرر الحديث مسؤولية المرأة  ،فيي الراعية في بيت زوجيا  ،ترعى
شؤوف اسرتيا  ،فتحسف تربية ابنائيا ليكونوا رجاالً صالحيف ونساء صالحات لخدمة

لمجتمع .

المدرس ( الباحث ) :بارؾ اهلل فيكف  ،لمخادـ ايضاً مسؤولية كبيرة في بيت مخدومو
 ،فعميو اف يحرص ويخمص في انجاز ما كمؼ بو  ،وما أؤتمف عميو مف ماؿ

ومسكف ومتاع وغير ذلؾ  ،واف يكوف صادقاً أميناً يخاؼ اهلل فيما يرى ويسمع ،
وعميو اال يخوف االمانة  .فيؿ ىناؾ مضموف يقرره الحديث لـ نذكره ؟

طالب  :نعـ  ،االبناء مسؤولوف في بيوت آبائيـ ،فواجبيـ طاعة الوالديف في كؿ
سبؿ الخير  ،فعمييـ التعاوف والمحبة والتعاطؼ والتكاتؼ في داخؿ االسرة  ،وىذا
االمر البد مف اف ينعكس عمينا نحف الطالب  ،إذ نعيش
تحت ظروؼ صعبة فواجبنا معاضدة االبويف وشد ازرىما في كؿ امر يعود بالخير
والوحدة والصالح عمى الجميع .
المدرس ( الباحث ) :بوركت انطباع موفؽ باذف اهلل تعالى  ،وبيذا نخمص الى اف
ابتداء مف اكبر فرد في المجتمع وىو الرئيس الى
االنساف ال يخمو مف المسؤولية
ً
اصغر فرد فيو ميما كاف عممو  ،فالكؿ راع والكؿ مسؤوؿ عف رعيتو .
238

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011

المدرس ( الباحث ) :شك اًر عمى المشاركة الجيدة  ،درسنا ليذا اليوـ حديث نبوي
شريؼ آخر عنوانو ( مف صفات المؤمنيف ).

( دقيقتاف )

ثانياً  :القراءة االنموذجية :

يق أر المدرس ( الباحث ) الحديث النبوي الشريؼ قراءة تصويرية معبرة عف المعنى ،
ثـ يكمؼ إحد الطالب بتسميع الحديث النبوي الشريؼ .
(  3دقائؽ )

ثالثاً  :شرح المفردات الصعبة :

يوضح المدرس ( الباحث ) لمطالب معنى كممة ( النجش ) ىو اف يزيد احد في

ثمف السمعة و ( الخذالف ) أي عدـ المساعدة عند الحاجة  ،و ( التقوى ) التي تعني
مخافة اهلل وفعؿ ما أمر بو وأجتناب نواىيو وىكذا  .ويكتب عمى السبورة ليتمكف كؿ
طالب مف معرفة معناىا .
(  25دقيقة )

رابعاً  :عرض المادة :

المدرس ( الباحث ) :االخوة بيف ابناء االمة الواحدة  ،واتباع الديف الواحد  ،بؿ بيف
االسرة االنسانية واجبة  ،فضالً عمى انيا منطقية وطبيعية  ،فالناس اصالً كميـ الدـ

وآدـ مف تراب  ....فضالً عف ىذا فرابطة االيماف مف أقوى الروابط لذا فالمؤمنوف
اخوة .

المدرس ( الباحث ) :ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟
طالب :قاؿ جؿ شأنو في كتابو المجيد  (( :انما المؤمنوف إخوة )) (الحجرات)10:
المدرس ( الباحث )  :احسنت  ،بارؾ اهلل فيؾ  ،لمحديث النبوي الشريؼ مقومات او
مضاميف مف تحددىا ؟

طالب  :اجتناب الحسد .
المدرس ( الباحث ) :ممتاز  ،نعـ احدى المقومات التي نادى بيا الحديث ىي عدـ
التحاسد بيف المسمميف  ،فالفقير ال ينقـ عمى الغني لعممو اف الرزاؽ ىو اهلل سبحانو
وتعالى  ،والضعيؼ ال يحسد القوي وكذا المرؤوس ال يحسد رئيسو بؿ عمى العكس
يجب اف يعينو .
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(  5دقائؽ )

خامساً  :االستنتاج :

المدرس ( الباحث )  :ما أىـ ما يرشد اليو الحديث النبوي الشريؼ ؟

طالب  :االخوة ىي الرابط االمثؿ الذي يشد المسمميف .

طالب يزيد  :الخمؽ والفضيمة ىما السياج المتيف لالخوة بيف ابناء االمة الواحدة.
طالب اخر  :يجب عمى المسمميف كافة التعاوف عمى الخير وتفريج بعضيـ كرب
بعض  .وتيسير امورىـ المعاشية فيما بينيـ  ،وقضاء حوائجيـ  ،وبيذا يتقرب
المسمـ الى اهلل ويكسب محبتو وتوفيقو .
طالب اخر  :ومف مقتضيات االخوة اجتناب طعف المسمـ الخيو في عرضو أو مالو
أو دمو  .بؿ ينبغي عميو صيانة ىذه االخوة بصيانة ىذه الركائز .
طالب يزيد  :يريد الحديث مف المسمـ معاممة الناس بالحسنى  ،كما قاؿ ( صمى اهلل
عميو والو وسمـ ) في حديث شريؼ آخر ( الديف معاممة ).
المدرس ( الباحث )  :بارؾ اهلل فيكـ .

ويطيعو ويعاضده في امور الخير قاطعاً بذلؾ طريؽ الحسد  ،اذ قاؿ سبحانو وتعالى

 (( :أـ يحسدوف الناس عمى ما أتاىـ اهلل مف فضمو )) (النساء)54:
المدرس ( الباحث ) :كـ نوع ينقسـ الحسد ؟

طالب  :نوعاف  :مذموـ ومحمود  ،فالحسد مذموـ ووجو ذمو وقبحو انو اعتراض
عمى ارادة اهلل تعالى ومعاندة لو  ،اذ انو سبحانو انعـ عمى غيره .
المدرس ( الباحث ) :ممتاز  ،ومالحسد المحمود ؟
طالب  :وما مف حاسد تمني الحصوؿ عمى ما حصؿ عميو المحسود  ،والسعي في

تحقيؽ ذلؾ ( فيذا حسف ) اف كاف في االمور الدينية  ،اذ قاؿ ( صمى اهلل عميو والو
وسمـ ) : :ال حسد اال في اثنتيف رجؿ اتاه اهلل ماالً فسمطو عمى ىمكتو في الحؽ ،
ورجؿ اتاه اهلل حكمة فيو يقضي بيا ويعمميا ).

المدرس ( الباحث ) :صدؽ رسوؿ اهلل ( صمى اهلل عميو والو وسمـ )  .ما تأثير
الحسد في الناس ؟
طالب  :يباعد القموب بيف الناس .
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طالب اخر  :يولد البغضاء والكراىية بيف لناس .
المدرس ( الباحث )  :جزاكف اهلل خير الجزاء .

طالب  :ومف مضاميف الحديث ايضاً اجتناب التناجش والتباغض والتدابر .
المدرس ( الباحث ):

احسنت وجزاؾ اهلل خير الجزاء  ،واوضح كيفية اجتناب

التناجش والتباغض والتدابر  ،فقد أمر الرسوؿ ( صمى اهلل عميو والو وسمـ ) اال
يخدع المسمـ اخاه لمسمـ  ،وصورة ىذا الخداع اف يحضر الى السمعة التي ينادي
ببيعيا  ،ويزيد في سعرىا وليس في قصده الشراء  ،وانما رفع ثمنيا ايضاً  ،وكذلؾ

نيى رسولنا لكريـ ( صمى اهلل عميو والو وسمـ ) عف التباغض والتدابر النو يولد
العداوة والكراىية لما ينتج عنيما مف الغش والشرور والنزاع .
المدرس ( الباحث ) :ىؿ يحؽ لممسمـ اف ييجر اخاه المسمـ ؟

طالب  :كال  ،ال يجوز لممسمـ ا يتنازع مع اخيو  ،فال يوجز اف يتماديا في القطيعة
 ،وعمييما اف يسعيا في الصمح قاؿ ( صمى اهلل عميو والو وسمـ ) ال يحؿ اف ييجر
اخاه فوؽ ثالث لياؿ يمتقياف فيعرض ىذا  ،ويعرض ىذا وخيرىما الذي بيدأ بالسالـ
).
المدرس ( الباحث ) :صدؽ رسوؿ اهلل ( صمى اهلل عميو والو وسمـ )  ،ولقد نيى (
صمى اهلل عميو والو وسمـ ) في الحديث النبوي الشريؼ البيع المخالؼ أي اف يعرض
بائع عمى شخص يريد شراء سمعة مف غيره اف يبيعو مثميا بثمف اقؿ مف الثمف الذي
اتفؽ عميو مع البائع االوؿ فيو بذلؾ يفسد عمى البائع االوؿ بيعو لبيع ىو بدالً منو
 ،فيؤدي في النياية الى الشحناء والنزاع بيف المسمميف.
سادساً  :الخاتمة :

وتتضمن النقاط االتية :

أ-االسئمة االختبارية :

(  5دقائؽ )
وعند االنتياء مف موضوع الدرس  ،وجو المدرس

( الباحث ) عدداً مف االسئمة االختبارية  ،لتتعرؼ عمى مدى استيعاب الطالب

لموضوع الدرس الذي دار في داخؿ الصؼ الكتساب المفيومات حولو ومف ىذه

االسئمة :
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س :مف يستطيع اف يذكر ابرز الخصائص المعرفية لممفيومات الواردة في الحديث
النبوي الشريؼ ؟
س :مف يعطي أمثمة تدؿ عمى اجتناب الحسد والنجش والتدابر والتباغض والبيع
عمى بيع الغير؟
س :مف يحدد مفيوـ ( االخوة  ،والحسد )؟
س :ما مقياس التفاضؿ في االسالـ ؟
س :ما معنى ( ال تناجشوا ) الواردة في الحديث النبوي الشريؼ ؟
ج -تحديد الواجب البيتي :
المدرس ( الباحث ) :واجبكـ في الدرس القادـ الحديث لنبوي الشريؼ ( الناجوف يوـ
القيامة ) مع االخذ بمداخؿ البحث وتقصي الحقائؽ والمفيومات  ،محاوالت الربط

بيف الموضوع السابؽ ( مف صفات المؤمنيف ) والموضوع الالحؽ .
ممحق ( ) 5
بسم اهلل الرحمن الرحيم
االخـــتبار التحصـيمي البعـدي

مالحظة  :االجابة عمى االسئمة كافة وعمى الورقة نفسيا .
س : 1امأل الفراغات االتية بما يناسبيا لكل فقرة من الفقرات االتية  ،واليك المثال
االتي :
مثال  :من اكبر الكبائر االشراك باهلل  ،و وعقوق الوالدين  ،وشيادة الزور .
.....................................

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

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

-1في االمور الدنيوية الحسد 0000000000

-2الرسول ( ص) تمنى الحسد في 00000000000
-3االخوة ىي 00000000000000000000000
-4من صفات الصديق الحق 000000000000000
-5معنى الصاحب أي 0000000000000000000
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-6كمكم راع وكمكم مسؤول عن 0000000000000
-7شعار المسممين 000000000000000000000
-8اما العدل فال رخصة فيو في 000000000000

-9البر والمنكر ضدان ال00000000000000000
-10االيمان واالسالم ال يجتمعان مع00000000000
 -11طمب العمم فريضة عمى كل 0000000 00000
 -12قال تعالى (( ان الصالة تنيى عن 000000000
 -13اكد االسالم عمى اىمية دور 00000000في المجتمع.

 -14قال رسول اهلل (ص) :اول مايحاسب عميو العبد يوم القيامة 000000
 -15المتحابان في اهلل اسمى انواع الصحبة ويسمى بــ000000
س : 2ضع عالمة (

) امام العبارة الصحيحة وعالمة (×) امام العبارة غير

الصحيحة لكل فقرة من الفقرات االتية :

مثال  :يستدل من قول الرسول ( صمى اهلل عميو والو وسمم ) ( انما االعمال
بالنيات ) عمى معنى تطابق االعمال مع المقاصد .
-1من الذين يستظمون بظل اهلل رجل صادق0

-2المؤمن المتصدق ىو الذي ينفق مالو لوجو اهلل 0
-3العفة تعني التغمب عمى صور التقوى 0
-4يجوز ستر المسمم الفاحش 0
- 1اليكون التفاضل بالجنسيات والعصبيات والتمايز بااللوان 0
-6العبرة في تقويم االسالم بااليمان والعمل الصالح

-7المفمس الحقيقي ىو من اخذت حسناتو وفاءا" بسيئاتو 0
-8الزواج مقياس ايمان الفرد وحسن ايمانو 0
-9ان الزكاة عمى طرفي نقيض مع كل فحش او منكر

-10الصداقة ان تكون خالصة هلل وليست صداقة غايات 0
-11الصيام معراج المؤمن الى ربو0
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-12المسان عند الفاسق اداة بناء
-13عمى الجار ان ينفع جاره كرفع صوت المذياع 0
-14عقوق الوالدين ىو انكار الحسان الوالدين 0

-15قال الرسول ( ص) " جياد المراة حسن التبعل " 0
س : 3في السؤال الذي امامك (  ) 20فقرة  ،ولكل فقرة منيا اربع اجابات  ،اجابة
واحدة منيا صحيحة  ،المطموب منك قراءة كل فقرة بدقة  ،ثم ضع دائرة ( ) حول
حرف االجابة التي تراىا صحيحة مما يأتي :
مثال  :ان المقصد من كممة ( المسؤولية ) لبيان معنى الحديث النبوي الشريف
ىو ؟

أ-الحفاظ عمى مبادىءالتعاون االجتماعي

ب -وصية في حق من وكل بو

( ج )-امانة في عنق كل ما أؤتمن عميو

د -مسؤولية اولي االمر فقط

- 1البرىان عمى االيمان وصحتو ىو :

أ – حسن الخمق

ب -االيمان الكامل ج -االسوة الحسنة د -السمو الخمقي

- 2االيمان باهلل ينعكس من شعور واعتقاد ذاتي في :

أ – االنسان الصادق

ج -المؤمن الخاشع

ب -االنسان المؤمن
د -االنسان المعمق قمبو بالمساجد

-3في كفالة اليتيم قضاء عمى :
ب -الرحمة والعطف

أ – الفساد واالنحراف الخمقي
ج -التماسك بين ابناء االمة

د -االحترام والتعاون

أ – رعايتو المو

ب -حبو وعطفو

 -4من كرم اخالق المسمم التي تبرىن عمى ايمانو ىي :

د -المعاممة الحسنة

ج -رعايتو وحنوه عمى زوجتو
 -5المراد برباط األسرة :
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ب -المودة والرحمة

أ – الطمانينة واليدوء

د -الحنان واالحترام

ج-المؤازرة والمعروف
 -6شيادة الزور ظمم وبيتان تؤدي الى :

ب -ضياع الباطل

أ – االمراض االجتماعية

د -الفساد والتضميل

ج –الحقد والكراىية
 -7المفمس في نظر االسالم من :

ب -ياتي بصالة وصيام

أ –اخذت حسناتو

د -قذف وشتم

ج – الدرىم لو والدينار

 -8قال النبي (صمى اهلل عميو والو وسمم) ( اكمل المؤمنين ايمانا احسنيم اخالقا
وخياركم :

ب -خياركم لنسائيم

أ – احسنكم

د -خياركم الىمكم

ج – خياركم الوالدىم

 -9جياد الرجل ان يبذل :
أ – مالو ودمو

ج – اعمالو

ب -نفسو

د -داره

-10من حقوق الرجل عمى المراة ان :
أ – تصمي وتصوم

ب  -تحب اهلل

ج – تأمر بالمعروف

د -ألتخرج االباذنو

 -11سبب تشبيو الرسول (ص) النساء بالقوارير :
أ – الن المراة رقيقة العاطفة

ب -النيا تشبو القارورة

ج – تقدي ار لمواىبيا

د -الن الرسول اوصى بيا

-12يحذر من الطالق الن :

ب -يجر وراءه من ويالت

أ – ابغض الحالل الى اهلل

د -االسالم نفر منو ولم يحبذه

ج –النبي محمد(ص)نيى عنو
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 -13اىم االداب التي تضمنيا حديث حسن الخمق ىي :
أ – رعاية اليتيم والحنو عميو

ب -تاكيد طاعة الزوج

ج – تاكيد الوصية باالبناء وتربيتيم د -امر بطاعة الوالدين والعطف عمى
الصغير
 -14روي عن النبي محمد (ص) " الساعي عمى االرممة والمساكين كـ :
ب -بر الوالدين

أ – منزلة الشييد
ج – المجاىد في سبيل اهلل
- 15البر ىو الخير كمو وىو :

أ – احب االعمال الى اهلل

د -حسن الخمق
ب -عمل متكامل يتمم بعضو بعضا
د -ذنب كبير اليغتفر

ج – ضياع الحق واشاعة الفوضى

 -16صفات اهلل تعالى معروفة ومعمومة ارشد الييا القران الكريم ىي :

ب -التقوى والعمل الصالح

أ – القدرة  ،السمع  ،البصر

د -االيمان والمنكر

ج – الصالة والصيام والزكاة
 -17واجب المسمم تجاه اخيو اذا زل او اخطا :
أ – اليجوز ستره

ب -يييء لو الظرف الذي يمنع الناس االطالع عميو
د -يوضح لو شريعة اهلل

ج – يجب عمى المسمم ستر اخيو المسمم

 -18االسالم دين العمم  ،ناشد المسممين وكرر المناشدة في طمب العمم لما :
أ – يغرس االيمان في القموب
ج – فيو يتقرب المسمم الى اهلل

ب -الرغبة في الخير
د -فيو خير وقوة لمفرد والمجتمع

 -19راس الحكمة مخافة اهلل فالخوف من اهلل :

ب -دليل االيمان الصحيح

أ – التزام العدل بين الناس

د -فيو تعاطف بين المسممين

ج – فيو الطمانينة والحياة اليادئة

 -20الصالة عماد الدين وبيا صالح الفرد ذاتيا فعمى المسممين :

ب -الرغبة في الخير

أ – التمسك بالخمق القويم

ج – بناء المجتمع العربي االسالمي المنشود د -تنشئة االبناء تنشئة دينية
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ممحق ( ) 6
درجات االختبار البعدي في مادة التربية اإلسالمية لممجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة التجريبية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

79
84
80
74
90
84
76
85
78
82
94
82
84
86
54
81
74

المجموعة الضابطة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

68
62
50
52
50
86
80
66
68
62
68
76
76
78
86
66
76
247

العدد الثالث والخمسون
2011
18
19
20
21
22
23

76
75
50
74
86
64

مجل ددالل /
18
19
20
21
22
23
24

68
62
76
78
50
50
80

248

