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 التربیة مادة تدریس في الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصص استخدم أثر         

  .االستقرائي وتفكیرهم تحصیلهم في ساسياأل الثالث صفال لطلبة سالمیةاإل

   إعداد

  السمارات حامد مزلوه عبیر

  :إشـراف

  خلیفة جمال غازي الدكتور األستاذ 

  الملخص

 تـدریس فـي الـدور بلعـب المتبوعـة الدینیـة القصـص اسـتخدم أثـر معرفـة إلى الدراسة هذه هدفت       

 ولتحقیـــق،  االســـتقرائي وتفكیـــرهم تحصـــیلهم فـــيو  ساســـياأل الثالـــث للصـــف ســـالمیةاإل التربیـــة مـــادة

بعـد أن  ،البیانـات لجمـع االسـتقرائي التفكیـر واختبـار التحصـیلي، االختبـار أهداف الدراسة تمّ استخدام

 بالطریقـة من طلبة الصـف الثالـث األساسـي  الدراسة عینة واختیرت .وثباتهما صدقهما من التأكد تمّ 

وبلـــغ  المختلطـــة األساســـیة لـــب مدرســـة طلبـــة تجریبیـــة إحـــداهما:  شـــعبتین اختیـــار تـــم إذ  ، القصـــدیة

 األساســـیة النزهـــة مدرســـةطلبـــة  مـــن الضـــابطة شــعبةال ختیـــارا تـــم كمـــا  ،طالبـــًا وطالبـــة  )20(عــددها

ــــ) 19( اعــــدده بلــــغ حیــــث المختلطـــة وأظهــــرت نتــــائج تحلیــــل التبــــاین . ذیبــــان لــــواء فـــي وطالبــــة اطالبً

  : المصاحب اآلتي
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Abstract  

The purpose of this study is to identify the effect of using Religious 

stories followed by Role playing in teaching the Islamic Education for the 

basic third  grad on their achievement and their inductive thinking .    

 TO achieve the objective of the study ,the researcher constructed an 

achievement test ,and inductive thinking test , their validity and 

consistency were assured. 

The study sample was restricted to  two of male and female third  

grade sections, they  were chosen  purposively, and distributed  randomly 

to two groups as the following: 
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The first group is the experimental group was taught by using the 

religious  stories followed by role playing . this group consisted of (20)male 

and female students. The second was the control group which was taught 

by using  the traditional method . this group consisted of (19) male                                                                                                                                   

and female students. 

 Using ANCOVA, the study showed the following results: 

 Significant  differences  were found at the level of (α≤0.05) in the 

achievement test and inductive thinking according to the method 

of teaching. And the differences were in favor of the 

experimental group which was taught by using the religious 

stories  followed by role playing  in compare to the group that 

was taught using the traditional method.  

Religious    stories,     Role Playing    , Inductive  Thinking,     Words:    Key 

  Achievement.   



1 
 

  األول الفصل

  وأهمیتها الدراسة خلفیة

  مقدمةال   

 نحو المجتمعات كل تسلكه الذي الطریق فهو الشعوب، حیاة في مهمة مكانة التعلیم یحتل         
عد كما ،زدهارواال التقدم ُ  بنا یحیط ما لكل واالكتشاف العمل  روح یبعث الذي ساسيألا  المحرك ی

ن ،جدیدة وآفاق  تحدیات من  جعلته المجاالت شتى في منه المرجوة والفائدة  التعلیم شمولیة وإ
 له ذاته بحد قائماً  نظاماً  منه ،وجعلت حیاتي نظام ألي التخطیط عند األولویات  قمة إلى  یرتقي

  .ومخرجاته وعملیاته مدخالته

عد    ُ  األسالیب من قصصي بشكل والحقائق المعلومات تقدیم على القائم التدریس سلوبأ وی
 زال وما قدیماً   اإلنسان استخدمها التي  القدیمة العرض أسالیب مجموعة تحت تندرج التي التقلیدیة

 وذلك األطفال، لتعلیم المهمة األسالیب من وهي ،األطفال إلى والعبر المعلومات لنقل یستخدمها
 وجامل شبر( وجذابة شیقة بصورة المعلومات من الكثیر وتكسبهم انتباههم، جذب على تساعد نهاأل

  ).2006زید، وأبو

 في یجدونها التي المتعة:  منها أمور بعدة القصصي لألسلوب وقبولهم األطفال حبُّ  ویرتبط       
 الطفل یعایشها التي والترقب السرور حالة  وفي  ،شیقة بصورة مسامعهم على تسرد التي الشخصیة

 واضحة بصورة القصة مع االندماج في  ،القصة شخصیات سلوك وفي ، األحداث تسلسل في
 من القصة اقتربت إذا خاصة  ،للقصة المستمع وجه تعابیر الى النظر خالل من استنتاجها یمكن
 النتاجات لتحقیق ستخداماال مشروعَ  اسلوباً  القصة من یجعل ذلك كل ، للطفل المعاش الواقع

   .)2010 والشمایلة، والصرایرة طوالبة( والنفسحركیة والوجدانیة المعرفیة
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 بالقصص  الثقافیة المؤسسات تهتم أن من بد ال لذلك  ،التربویة العملیة في جداً  مهمة فالقصة 
 القصة بطل یكون أن بد وال ، السمحاء والشریعة القیم الدین بأهداب التمسك على یحض الذي

 الشرقاوي( ومبادئها بقیمها والتمسك  بأخالقها والتطبع محاكاتها إلى اإلنسان تدعو حكیمة شخصیة
، 1983(.  

 في تربویاً  عامالً  تعد فهي لذلك  ،للتالمیذ بالنسبة األدب ألوان أحب من أنهاب القصة وتمتاز    
 أمام وتفتح  ،واألخالقیة التربویة والقیم والمعلومات الحقائق من بالكثیر التالمیذ تزودو   ،اللغة تعلیم

 في امساعدً  عامالً  القصة وتعد خیالهم وتشبع  ،وعقولهم قلوبهم وتخاطب ، الثقافة أبواب األطفال
 في جید أثر له هذا وكل ، لغویة وتركیبات وأسلوب وخیال ، ومغزى فكرة فیهاو  ، الشخصیة تكوین
  .)2010 ، مدكور( الطالب شخصیة تكوین

  اإلنسانیة بالخبرة ترتبط كبیرة أهمیة ذات القصة نأ )Gibson,1989(جیبسون ذكر وقد      
 هذه وأن یستطیعونها، وسیلة بأي خبراتهم من المراد إلدراك الدافع یمتلكون األطفال صغار فكل

 تنمیتهم في األمام إلى الصغار باألطفال تدفع ألنها  ؛البرامج علیها تبني أن یجب التي هي الدوافع
 مستقالً  الطفل أو االجتماعي اللعب في كان سواء القصص تألیف أن كما ، القراءة وتعلم ، للغة

 فرصاً  القراءة برامج تتضمن أن ویجب ، باألطفال الخاص البرنامج صمیم في یكون أن یجب بنفسه
   .الطرق من متنوعة بمجموعة النصوص من متنوعة مجموعة مع للتفاعل لألطفال منتظمة

 كانت إذا خاصة ،الحمیدة الفاضلة باألخالق  والتحلي اإلصالح لىإ الدعوة في أهمیة وللقصة    
 الحقائق توضیح على ،وتساعده وجدانه في وتؤثر  الفرد، انتباه تثیر  أنها إذ ،دینیة القصة

ظهارها  النفوس في قوي تأثیر من لها وما ،القصة أهمیة اإلسالم أدرك وقد  ،مشوقة بطریقة وإ
 القصص فإن لذا السلوك، وتقویم ،الروح تربیة وسائل من وسیلة لتكون فاستخدمها  ،والقلوب
  ).  1997، عبداهللا(   الكریم القران في كبیراً  حیزاً  تشغل القرآنیة

 شریخ أبو یشیر الصدد وبهذا 3) سورة یوسف آیة(}القصص أحسن عليك نقص نحن{ تعالى قال فقد 
 لتحقیق الكریم القرآن استخدمها التي والوسائل األسالیب أبرز من القرآن قصص أن إلى )2005(

  . ومقاصده اهدافه
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  ،الذاكرة وشحم الحفظ على المساعدة العوامل من اإلسالمیة التربیة مجال في القصة تُعدو  
 جذب على تساعد فالقصة  ،أخرى معلومات اختزان من أكثر الطالب ذاكرة في القصص فاختزان

 مغزاها وفهم ، الخبرة نتیجة الوجداني االنطباع وقوة ،التعلیمي الموقف في والتركیز الطالب انتباه
  .)2005، والساموك الشمري( أجزائها وترابط أفكارها وتسلسل القصة وحدة إلى والشدّ 

 للتربیة الدافع إلثارة الكریم القرآن بها استعان التي التربویة األسالیب من أسلوب والقصة      
 جذب على تساعد اإلسالمیة التربیة تدریس في القصةو  ، انتباه من تستدعیهو  تثیره لما والتعلیم

 من یصادفه ما وتذلیل وتفسیر إیضاح على ساعدوت  ،الدرس الى وتشوقهم المتعلمین انتباه
 وفخري والخطیب وصومان الهاشمي( اإلسالمیة والمفاهیم الحقائق في وتعقیدات صعوبات
  )2010، والمواجدة

 الفئات جمیع عند مقبولة أنها في األهمیة هذه وتتمثل ، تربویة أهمیة القصة ألسلوب أن كما      
 كما األسلوب هذا الكریم القرآن استخدم وقد ، العمریة المستویات مختلف وعلى  ،الخاصة

 طریق عن المسلمة الشخصیة تربیة إلى تهدف وهي  ،مختلفة مواقف في النبویة السنة استخدمته
 المسلم لإلنسان الُخلقي البناء تكوین في واإلسهام  ،الفاضلة واألخالق القیم غرس إلى توجیهها
  .)2003 ،ادعرّ  أبو( واتجاهات قیم من تحمله بما للتشبع وحفزه لسلوكه الموجه اإلطار ووضع

 الذي النفسي والتأثیر والعبرة العظة تتضمن ، وتسلیة متعة من فیها عما فضالً  الدینیة القصة   
 المسلم تربي الدینیة والقصة  ،األطفال نفوس في العقیدة ویثبت  ،األخالق مكارم النفس في ینمي
 لدى المرغوبة االتجاهات تأكید في فعالیتها الدراسات أثبتت وقد ، اهللا عند بما والثقة الرضا على

  .)2002، موسى(  األطفال نفوس في واألخالق والقیم ، العقیدة وترسیخ  ،الطفل

 النفوس، في قوي تأثیر من ومالها ، القصة إلى الفطري اإلنسان میل اإلسالم أدرك وقد   
 حیزاً  یشغل القرآني القصص فإن لذا السلوك وتقویم الروح تربیة وسائل من وسیلة لتكون فاستخدامها

 سورة في وخاصة العناصر هذه كل فیه أبرز بشكل بالقصة القرآن اهتم وقد. الكریم القرآن في كبیراً 
 أسلوبي في وعناصرها بالقصة الشریف الحدیث اهتم كما  ،اإلسراء وسورة مریم وسورة البقرة

  .)2005 ، الساموك(  الحسنة والموعظة والتذكیر والترغیب الترهیب
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  ،اللغوي داءاأل الوان من آخر لون یحققها ال تربویة وظیفة اإلسالمیة التربیة في وللقصة       
 حرارة من تثیره ما مع المدى بعیدة بلیغة وتربویة نفسیة آثار لها جعلت بمیزات تمتاز إنها ذلك

 بحسب عزیمته وتجدید سلوكه، تغییر إلى اإلنسان تدفع النفس في وحركة حیویة ومن ، العاطفة
   .)1983، النحالوي( منها والعبرة وخاتمتها وتوجیهها القصة مقتضى

 الكریم القرآن في فالقصة.  أهدافها لتعدد وذلك ، واسعاً  حیزاً  الكریم القرآن في القصة احتلتو     
دارة عرضه وطریقة موضوعه في ، مستقالً  فنیاً  عمالً  لیست  القصة في الشأن هو كما ،حوادثه وإ
 لتحقیق الكثیرة هوسائل من وسیلة القرآن في هي إنما ، فني عرض أداء إلى ترمي التي ، الحرة
 هذه إلبداع وسائله إحدى والقصة شيء كل قبل دینیة دعوة الكریم نآالقر  أن وهو األصیل هدفه

   .)2010 ، العیاصرة( ثبیتهاتو 

 وتربیة وتوجیه والمبادئ والقیم الدینیة المفاهیم لغرس األسرة بعد الثاني السبیل المدرسة وتعد       
 القصة أن اعتبار على القصصي األسلوب التربویة أسالیبها ضمن المدرسة وتستخدم األطفال
 المرحلة هذه في الدراسیة المناهج بعض وضعت وقد  ، االبتدائیة بالمرحلة التعلیم عملیة في أساس

 الطفل حاجات تشبع التي التثقیفیة المجاالت إحدى الدینیة القصص ألن  ،قصصي بأسلوب
 بین الصلة توثیق مجاالت أهم من األسلوب هذا ویعد ، المجتمع واتجاهات وقیم مفاهیم وتغرس
  ).2006 ، والترتوري القضاة(  والدین الطفل

 التي والقدوة األعلى المثل تعطیهم ألنها ذلك ؛ لألطفال بالنسبة مهمة الدینیة القصص تُعدو     
 النماذج على وتوقفهم ، وتعالى سبحانه هللا والوحدانیة العقیدة نفوسهم في وترسخ  ،بها یحتذون
 تلك وتقدیم ، والجن ، والمالئكة  ،الكون حول همتاسئل على وتجیب  ،المسلمین من المشرفة
  .) 2011 ، الميالّس ( األطفال أذهان إلى الفهم تقرب حسیة صورة في المفاهیم

عد أسلوب القصة في التدریس أحد االسالیب التربویة المهمة، التي یشغف بها الكبار     ُ وكما ی
ُ    والصغار معها، وأقوى العوامل الستثارة اإلنسان في مختلف مراحل عمره ، كذلك  أسلوب عدی

 ، حقیقي دور وهو غیرهم، لدور الطالب تمثیل على یقوم هادفا تربویا تعلیمیا نشاطا لدورا لعب
 ،حل إلى تحتاج بمشكلة األحیان معظم تنتهي مختلفة مواقف في األدوار بلعب بالقیام بذلك ویتم

  ،العلوم مثل التعلیمیة المواد لتعلیم ةكأدا ستخدمأ إذا فاعلیة النشاطات أكثر من الدور ولعب
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 .والمعارك والحروب ،القصیرة والقصص ،والحكایات والمسرحیات، ،الدینیة والشخصیات والتاریخ
 المشكالت وحل  ،واالستقصاء البحث نحو ویحركها الطلبة قدرات یستثیر النشاطات من النوع وهذا

  ).2002، الحیلة(

 هذه وتعتبر  الطالب حیاة في هامة مكانة القصة وأنشطة الدور لعب أنشطة وتحتل       
 ، للقراءة االستعداد مهارات تنمي أن ویمكن  ،المدرسة قبل ما مرحلة في مسیطرة األنشطة

 والمیول والقدرات الحواس تنمیة هو منها والهدف  ،االبتدائیة المرحلة في للتعلم واالستعداد
  ).2006والترتوري، القضاة( الدور لعب بأسلوب التعلم خالل من الطالب لدى والمهارات

 احیاء على یساعد ، التخصصیة المواد تعلم في المناسبة الطرق من الدور ولعب التمثیل یعد     
 القصة وبین بینه كبیر شبه فهناك  ،السابقة الحیاة تصور على ویساعدهم الطالب لدى الماضي

ثارة  ،الطالب لتشویق مصدراً  كونه في  عن وتفصیالت حركة من یتضمنه لما اهتمامهم وإ
  ).2006 ، عرقوب وأبو واشتیة وزامل وعقل سعادة( واألحداث الشخصیات

 عامة بصورة الدراسیة المواد جمیع تناسب التي االستراتیجیات من الدور لعب استراتیجیة إن     
 ولكن  ،والتاریخیة الدینیة الشخصیات تقمص خالل من وذلك  ،خاص بشكل اإلسالمیة والدراسات

 لهم احتراماً -والسالم الصالة علیهم -والرسل األنبیاء شخصیات تمثیل األسلوب هذا محظورات من
 الخوالدة(  الرئیسیة الشخصیة حقیقة إلى یصل فلن الدور إتقان من بلغ مهما فالممثل ، وتبجیالً 

  .)2005، وعید

 یمكن ال خطوة وانه الرمزیة عالم لفهم مهما مدخالً  الدرامي اللعب أن piaget بیاجیه یرى     
 فانه لذا ،المثیر قیود من متحرراً  بموجبه الطفل یصبح حیث  ،المعرفي النمو في عنها االستغناء

 یعد األدوار وتمثیل والنكات باألفكار اللعب وأن التفكیر من والمجردة العملیة المستویات نحو یتقدم
  .)2010، الخفاف( األطفال لدى الفهم مستویات أعلى من

ن من أهم اهداف العملیة التعلیمیة التعلمیة تعلیم الطلبة مهارات التفكیر االستقرائي وتشترك    وإ
عد تعلیم التفكیر االستقرائي  ُ  عملیة          الموضوعات المدرسیة في تحقیق هذا الهدف إذ أن ی

 أو المتوافرة األدلة حدود تتجاوز تعمیمات أو استنتاجات إلى التوصل تستهدف عقلي استدالل
 وغالباً  التفكیر أنماط من نمطاً  االستقراء مهارة وتمثل.  المسبقة المشاهدات تقدمها التي المعلومات
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 أو الختامیة األمور ألن وذلك ،اإلنساني التفكیر قاع من العلوي بالجزء العلماء یسمیه ما
 حاجة كل بناء خاللها من یتم خاصة حاالت من العادة في اشتقاقها ویتم ، النهائیة الخالصات

 في الطلبة بمشاركة االستقرائي التفكیر ویهتم ، فیها المرغوب النهایة الى للتوصل األخرى فوق
 سیما وال  ،القوانین أو العامة األحكام أو األساسیة القواعد أو المحكات أو المعاییر الى الوصول

 المادة أو الجیدة المعرفیة الخلفیة ذوي من أو مرتفعة ذهنیة مقدرة اثبتوا الذین الطلبة من النوع ذلك
  ).2009 ، سعادة(  المختلفة التفكیر مهارات مع تعاملهم في نجاحاً  أثبتوا ممن أو الدراسیة

 العملیة في أهدافه تحقیق على المعلم مساعدة في التدریس استراتیجیات دور ألهمیة ونظراً       
 المتبوعة الدینیة القصة استراتیجیة الباحثة اختارت فقد ،طالبه بتحصیل تقاءر وال  ،التعلمیة التعلیمیة

 شتى في الطالب أداء تحسین في تسهم مالئمة صفیة بیئة توفیر على تساعد ألنها الدور بلعب
  . المجاالت

   الدراسة مشكلة

، األساسي للتعلیم األولى السنوات في اإلسالمیة من خالل عمل الباحثة معلمة للتربیة       
ضعف التحصیل لدى طلبة الصف الثالث األساسي وضعف تفكیرهم االستقرائي في المواد  الحظت

 الدراسیة المواد مختلف تدریس في الدینیة القصص استخدام غیابالدراسیة قد یعود السبب إلى 
 المعلمین توجیه ضعف إلى یعزى ذلك وقد  ،خاص بشكل اإلسالمیة التربیة ومادة  ،عامة بصورة

 خالل من للمعلم والتوجیه اإلرشاد نقصو  ،االسالمیة التربیة منهاج خالل من القصص الستخدام
 التخطیط كیفیة وغیاب ، الدینیة القصص استخدام إلى اإلسالمیة التربیة لتدریس المستخدم الدلیل

  . الدور لعب سلوبأ باستخدام المعاد سلوباأل بهذا للتدریس

 كدراسة التدریس في القصة استخدام أهمیة حول دراسات بإجراء عدیدة دراسات أوصت لقد     
 ودراسة القصصي باألسلوب المعلمین اهتمام بضرورة اوصت التي 2001)الدراس،(

 في القصة استخدام على المعلمین تدریب ضرورة الى توصلت التي)(Keshta,2013كشتا
 وذلك ،االسلوب بهذا تعلمها یتم التي الدروس تذكر على الطلبة مساعدة في ألهمیته ،التدریس

  .prediction skill التنبؤ مهارات وأهمها لدیهم التفكیر مهارات من وتحسن انتباههم تجذب ألنها
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   وأسئلتها الدراسة هدف

 مادة في الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة ستخداما أثر تقصي إلى الدراسة هدفت     
  .االستقرائي وتفكیرهم الدراسي تحصیلهم على الثالث صفلطلبة ال االسالمیة التربیة

  :السؤالین اآلتیین عن اإلجابة خالل من وذلك

 لطلبة اإلسالمیة التربیة تدریس في الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصص استخدام أثر ما 
  ؟ تحصیلهم على األساسي الثالث لصفا

 لطلبة  اإلسالمیة التربیة تدریس في الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصص استخدام أثر ما
 ؟ستقرائياال تفكیرهم على األساسي الثالث صفال

   الدراسة فرضیات    

  : اآلتیتین الصفریتین الفرضیتین ختیارا سیتم الدراسة سؤالي عن لإلجابة        

 الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال )α≤0.05( التحصیل متوسط بین 
 ستراتیجیةاب درسوا الذین اإلسالمیة التربیة مادة في األساسي الثالث الصف طلبة لدى الدراسي
 درسوا الذین نفسه الصف طلبة لدى الدراسي التحصیل ومتوسط الدور بلعب  المتبوعة القصة

 . االعتیادي باألسلوب نفسه المبحث

 الداللة مستوى عند احصائیة داللة ذو فرق یوجد ال )α≤0.05 (االستقرائي التفكیر متوسط بین 
 بلعب ةالمتبوع القصة بأسلوب درسوا الذین اإلسالمیة التربیة مادة في الثالث الصف طلبة لدى

 نفسه المبحث درسوا الذین نفسه الثالث الصف طلبة لدى االستقرائي التفكیر ومتوسط الدور
  . االعتیادي سلوبألبا
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   الدراسة أهمیة  

   :من المؤمل أن تفید هذه الدراسة باآلتي       

 الدور بلعب متبوع تربوي كأسلوب الدینیة القصص بأهمیة والتعلیم التربیة على القائمین تعریف 
 الدمج یحققها التي اإلسالمیة التربیة أهداف خاللها من لیحققوا به، االستعانة للتربویین یمكن
  .  سلوبینألا بین

 على یقوم سلوبأك الدور لعب سلوبأب المتبوعة الدینیة القصة على یعتمد تعلیمي سلوبأ تقدیم 
  . والمحتوى الهدف في رتباطا بینهما أسلوبین بین الدمج

 القصة سلوبأب الدروس تخطیط نماذج تقدیم في سالمیةإلا التربیة ینمعلم الدراسة هذه تخدم قد 
   .الدور لعب بأسلوب المعادالدینیة 

 ا الدراسة هذه تشكل قد  واستراتیجیات أسالیب مجال في التربویین للباحثین ونظریاً  بحثیاً  مرجعً
 . اإلسالمیة التربیة تدریس

   مصطلحات الدراسة 

  :على النحو اآلتي ورد في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي تمّ تعریفها إجرائیاً       

 الثالث للصف والتعلیم التربیة وزارة قبل من المقرر المبحث بها ویقصد :اإلسالمیة التربیة
  . قرآنیة وآیات وأحادیث دروس على یشتمل والذي األساسي

 مجموعة أو حادثة یتناول أدبي نوع بأنها") 11،ص2007(زاید أوردها كما  القصة فتعرّ  :القصة
 ما وغالباً  ومكانیة زمانیة بیئة في االنسانیة الشخصیات من مجموعة أو بشخصیة تتعلق حوادث
 الحقیقة بین تجمع وقد ، ممتع أدبي بأسلوب القصة أجله من بنیت هدف أو غایة إلى تنتهي

  ." والخیال

 أو الخیال من مستوحاة ، هادفة نثریة حكایة"  بأنها )571،ص(2010 ةالعیاصر  ویعرفها      
 المجاالت في السلبیة اآلثار ذات واألساطیر الخرفات من یخلو الذي الصادق الخیال ،الواقع

  " فعالً  حدث الذي والواقع واالجتماعیة والتربویة النفسیة
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 السنة من أو القرآن من مستمد دیني حدث حول تدور ادبي فن بأنها" :الدینیة القصة وتعرف     
 ، حالوة( اإلسالمیة والفتوحات والتابعین الصحابة حیاةو  - وسلم علیه اهللا صلى -النبي وسیرة

  .)173،ص2003

 عدد قیام فیه ویفترض معین محاكاة نظام ایجاد عن عبارة بأنه" الدور لعب سلوبأ ویعرف     
 سعادة"( حقیقي حیاتي موقف في الجماعات او لألفراد  المختلفة باألدوار القیام الطلبة من

  .)215 ،2006ورفاقه،

 الباحثة أعدتها التي التدریسیة بالخطة: إجرائیاً  الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة سلوبأ ویعرّف
   .اإلسالمیة التربیة مادة في سلوباأل هذا وفق

دراسي بأنه العالمة التي یحصل علیها الطالب في ) "15، ص2010(عرفه نصراهللا :  التحصیل اّل
  ".أي امتحان مقنن یتقدم إلیه، أو أي امتحان مدرسي في مادة معینة قد تعلمه من قبل  

بالدرجة التي حصل علیها الطالب في االختبار التحصیلي الذي أعدته الباحثة لهذا  ویعرف إجرائیاً 
  .الغرض

 إلى األمثلة ومن الكل إلى الجزء من المتعلم به ینتقل الذي سلوباال بأنه" :ستقرائياال تفكیرال
  .)147 ،ص2009 ، سعادة" ( العامة الكلیة األفكار إلى الخاصة الفرعیة الحاالت ومن  القاعدة

 طورته الذي االستقرائي التفكیر ختباراال في الطالب علیها حصل التي بالدرجة إجرائیاً  ویعرف
  .الغرض لهذا الباحثة
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   الدراسة حدود

  :  اآلتیة الحدود ضمن الدراسة هذه إجراء تم

النزهة مدرستي مدرسة لب األساسیة المختلطة ومدرسة  على الدراسة هذه اقتصرت :  المكاني الحد
  .األساسیة المختلطة في لواء ذیبان

 مادة یدرسون الذین األساسي الثالث الصف طلبة على  الدراسة هذه اقتصرت:  البشري الحد
  . ذیبان لواء منطقة في اإلسالمیة التربیة

 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل خالل الدراسة هذه تطبیق تم:  الزماني الحد
2014/2015.  

  : الدراسة محددات

   اآلتیة المحددات ضمن الدراسة نتائج تعمیم تم    

 . الباحثة أعدتهما اللتان وثباتهما الدراسة أداتي صدق دالالت1-

  . المماثلة والمجتمعات الدراسة عینة منه سحبت الذي المجتمع2-
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  الثاني لفصلا

   السابقة والدراسات النظري األدب  

 یلي وفیما الدراسة بموضوع الصلة ذات  السابقة والدراسات النظري األدب الفصل هذا یتناول     
  . منها لكل تفصیل

   النظري األدب:  أوالً 

 واألهداف المفهوم حیث من  ،الدینیة القصة استراتیجیة إلى الجانب هذا في التطرق تمّ          
 لعب بأسلوب التعریف أیضا وتمّ  تدریسها خطوات وكذلك ، تحقیقها إلى الطریقة هذه تسعى التي

  :  لذلك توضیح یلي وفیما  ،تدریسه وخطوات  ،وأهمیته  ،الدور

  : القصة مفهوم 

 حكایة بأنها) " 142ص ،1997( عبداهللا اآلراء في تحدید مفهوم القصة ، فقد عرفها  تعدد      
  ."معاً  والخیال الواقع أو الواقع أو الخیال من مستمدة هادفة نثریة

 من التي وعناصر خصائصه له األدب فنون من فن بأنها) "140،ص2003( قناوي وعرفتها     
  ". الحیاة فن الطفل یتعلم خاللها

 تدور ، لها اسلوبا النثر من تتخذ إنساني أدبي فن بأنها) "104ص ،2011( الميالّس  وعرفها     
 بناء إلى تهدف متكامل فني بناء في  ،ما ومكان زمان في أشخاص بها یقوم معینة أحداث حول

  ".  المتكاملة الشخصیة

 نقل على یعمل الذي األدبي التعبیر أشكال من واحد بأنها) "5،ص2000( حسین وعرفها      
 تعید صورة في  ،المبدع خیاله خالل من واألدیب الكاتب یصیغها  ،الواقع ومن الحیاة من خبرة

 نقلها یرید التي الحیاتیة الخبرة تجاه الكاتب نظر وجهة عن تعبر ،  جدیدة صورة في  الواقع تشكیل
  ." المكتوبة الكلمة ذلك في ووسیلته معرفي ثقافي  ،وجداني هدف تحقیق أجل من القارئ إلى
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 تتعلق حوادث مجموعة أو ،حادثة یتناول أدبي فن إنها على)  "11،ص2007( زاید وعرفها  
 غایة إلى تنتهي ما غالباً  ومكانیة زمانیة بیئة في  ،اإلنسانیة الشخصیات من مجموعة أو بشخصیة

  ". والخیال الحقیقة بین تجمع أنها كما ، ممتع أدبي بأسلوب القصة أجله من بنیت هدف أو

 على القدرة له فن نهاأب" 225)،ص2006(والترتوري القضاة في إلیه المشار عویس هاتوعرف      
 بحكم ، للطفل والوجداني العقلي النمو في فّعاالً  عنصراً  تكون أن یمكن حیث  ،األطفال انتباه جذب

 األدوار وتمثیل  ،األمور وتمثل  ،لالندماج واالستعداد  ،للتشكیل والقابلیة الخیال بطالقة خصائصه
  ."إلیه تقدم التي والمثیرات المنبهات مع والتفاعل

المتعة والتسلیة والتثقیف وجذب االنتباه ویروي وتعرف الباحثة القصة بأنها كل ما یكتب من أجل 
  .أحداثًا وقعت لشخصیات سواء كانت واقعیة أو خیالیة 

                 : اآلتیة  بالخصائص تتصف نهاأ القصة لمفهوم السابقة التعریفات من ویتضح

 ممتع بأسلوب أدبي فن القصة .                                                                                  

 خیالیة تكون وقد واقعیة تكون قد القصة .                          

 شخصیة أو حادثة حول تدور قد القصة . 

 محددین ومكان بزمان القصة ترتبط . 

  :وأهمیتها  القصة أهداف

في ) 141،ص2009(الصیفي إلیها أشار فقد ،ومتعددة كثیرة تربویة هدافأ عامة بصورة للقصة       
   :اآلتي 

 ُراد التي المعلومات نقل عملیة تسهیل   . إلیها والتوصل إیصالها ی

 تفاعله خالل ومن ، أشخاصها بین للعالقات تتبعه خالل من والتسلیة المتعة للطفل توفر 
 .  معها
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 السرد لواقع والتفسیر التحلیل في خیالیة مساحة وزیادة ، الطلبة إلبداع كبیرة فرصة یتیح 
  .القصصي

 والحركات والبصر السمع حاسة وخاصة الطلبة لدى الحواس توظیف على یساعد 
 .  الطالب عند التعلیم عملیة یسهل وهذا  ،السرد عملیة خالل الوجه، لعضالت

 العامة بالحیاة الحوادث وربط ، والتخیل ، االنتباه وتركیز  ،التذكر على الطلبة تدریب،  
 . تواجههم التي المشكالت حل على والقدرة

  : إلى تهدف القصة أن) 2007( زاید وأضاف 

 للقارئ والتسلیة المتعة تقدیم.  

 الطفل تنمیة طریق عن ،للطالب النفسي التوازن إیجاد ،   . ولغویاً  ونفسیاً  وعقلیاً  جسمیًا

 المكبوتة الطفل مشاعر عن سیالتنف  . 

 على تعمل فهي  ،التفكیر بدایات تدعیم في القصة أهمیة إلى) 2008( وخلف توفیق وأشارت     
 وخیال وفكرة مغزى القصة وفي ، أنواعه بكل التفكیر إلى وتدفعه ، وخبراته الطفل أفكار ترتیب
  ،الطفل لعقل معینة صوراً  یوصل الذي هو البطل یكون حیث ، الطفل توجیه في كبیر أثر له وهذا
 وتتشكل مشاعره فتتحرك  ،أحداثها مع یتفاعل فیجعله انتباهه ویشد الطفل یجذب فن القصة أن كما

 .اتجاهاته

وحتى یستفاد من أهمیة القصة كما ورد سابقًا ینبغي أن یتم تدریسها ضمن الشروط اآلتیة                                       
  ):2007إبراهیم وبلعاوي ،(

 الدرس بموضوع مرتبطة تكون نأ .  

 للمتعلمین العمریة والخصائص للمرحلة مناسبة تكون نأ . 

 بالواقع ،وترتبط والعظة العبرة مواطن تبرز نأ . 

 اإلسالمیة العقیدة یخالف ما او واألساطیر الخرافات من تخلو نأ . 
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 لغة استخدام وفن الصوت استخدام ذلك في بما يلقائاإل التمثیل طریقة عرضها في یتبع أن 
  .الجسد

   القصة أنواع

 االهتمام ودرجة ،والمضمون الحجم أهمها اعتبارات عدة على القصة نوع تحدید یعتمد     
  .االعتبارات لهذه توضیح یلي وفیما  ،بعناصرها

  :  الحجم حسب القصة: أوالً 

  :ومنها الحجم حسب القصة أنواع إلى )2007( زاید أشار

 بها یمر التي المواقف من واحد موقف عن وتعبر ،واحدة صفحة حدود في وتأتي قصوصةاأل -
 .  فقط واحد حدث على اي ،اإلنسان

 . كلمة 500 حدود في وتكون ،األقصوصة من أكبر وهي القصیرة القصة -

 األحداث فیها وتتعدد  ،كلمة 500 عن فتزید ،القصیرة القصة من اكبر وهي القصة -
 وتبرزه األساسي الحدث تخدم اهجمیع أن إال ،عقدة من أكثر على تشتمل وقد ،والشخصیات

  .واضحة بصورة

   بعناصرها االهتمام درجة حسب القصة: ثانیاً 

  :ومنها االهتمام درجة حسب القصة أنواع) 1990( وصبح والغافر عمرو ذكر

 االهتمام دون األحداث سرد على فیها التركیز ویكون)  السرّدیة القصة(  الحادثة قصة  -
  .بالشخصیات

  .الشخصیات على فیها التركیز یكون:  الشخصیة قصة -

 .المطروحة الفكرة إبراز على فیها التركیز ویكون:  الفكرة قصة  -
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  :  المضمون حسب القصة :ثالثاً   

  :تتمثل القصة حسب المضمون في اآلتي

 والرسل األنبیاء وسیر القرآن قصص تشمل التي القصص هي: الدینیة القصص 
 الدینیة األحداث على تركز وهي الدین قضایا عن دافعوا الذین الخالدین واألبطال
 من التضحیة في ،وحباً  دینهم عن دفاعاً   ،المسلمون خاضها التي والحروب كالغزوات

  .)2003 ، قناوي( أجله

 من او تاریخي حدث من موضوعاتها تستمد التي القصص تلك هي :التاریخیة القصص 
  ،وتسجیله المحتوى إخراج أسالیب من اسلوبً أ التاریخیة القصة وتعد ،تاریخیة شخصیة حیاة
 مهمة وسیلة وهي  ،تاریخي إطار في نفعاالتهاو   ،وعواطفه ، اإلنسان لحیاة تسجیل فهي

 الحضارة مسیرة في وجهودهم وأعمالهم السابقین أخبار عن الحقائق من بكثیر لتزویدنا
  .)2001، عبداهللا( الطویلة

 حدث حول وتدور لها سلوباأ النثر من تتخذ إنساني ادبي فن هي: االجتماعیة القصة 
 إلى وتهدف معینین ومكان زمان في القصة ألشخاص تقع اجتماعیة مشكلة أو اجتماعي

 حرف من فیه وما  الحیاة مظاهر من فیه وما بمجتمعه الطفل تعرف وهي .الشخصیة بناء
 كما  ،بها الخاصة وتصرفاتها هاعطبائ لها وشخصیات وطبقات  ،وتقالید وعادات  ،ومهن
فه  ، علیه أوجبها وواجبات ، اإلسالمي الدین له فرضها حقوق من علیه وما بماله تعرّ
 وحسن  ،األدب والتزام ، الحقوق أداء من به یظهر ما خیر على المجتمع في لیظهر

 .)2011 الّسالمي،( اآلخرین مع ملاالتع

 لى  ،للطالب المتعة تقدیم الى تهدف: الفكاهیة القصة  أن في ومساعدته نشاطه تجدید  وإ
 ).2005جابر،( والسعادة والدعابة المرح من لوناً  وأسرته زمالئه مع حیاته على یضفي

 الحدیث:  مثل والتحلیل والمناقشة بالوصف الكونیة الظواهر تتناول التي هي: العلمیة القصة 
 وكذلك ، وآیات وحقائق كنوز من فیها یختبئ وما واألرض والسماء  ،الفلكیة األمورعن 

 فوائدها بیان ومع ، الطبیعة مظاهر وكلّ   ،واألشجار والبحار والهواء الماء عن الحدیث
 ختراعاتواال والعلمیة الجغرافیة الكشوف عن الحدیث كثر وكذلك ،لإلنسان ومنافعها
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 عن تحدثت وكما اآللي واإلنسان ، الكونیة واإلشعاعات  ،نتقالاال في الصواریخ واستخدامات
 .)2011 حالوة،(  العلمي التقدم

  : ومقوماتها القصة بناء عناصر      

    : العناصر هذه ومن ، لها النهائي الشكل لتكون بینها فیما تتكامل العناصر من مجموعة للقصة   

   الرئیسة والفكرة الموضوع:  اوالً  

 والقصة ، للقصة الفقري  العمود یمثالن وفكرتها القصة موضوع أن) 2011( الميالّس  ذكر      
 بناء علیه یقوم الذي األساس وهي  ،مناسب بشكل وموضوعها فكرتها اختیار تم التي هي الجیدة
 ومن الشخصیات وتحرك  ،األحداث تفاعل وراء من بلوغها المراد والغایة الهدف وهي  ،القصة
 الطفل وتمد  ،الطفل نمو خصائص تراعي أن  ،القصة في مراعاتها ینبغي التي الفكرة سمات

  . ونموه بنائه في تسهم التي والمعلومات بالمعارف

 في الموضوع أو الفعل أحداث ترتیب "بأنها) 159ص،2009( حسین وعرفها:  الحبكة: ثانیاً 
 خط في یسیر واحد زمن في أحداثها ترتب قصص وهناك  ،األحداث تسلسل بمعنى ، الزمن

  ." دائري زمن ذات حكایات وهناك ، خلةامتد أزمنة أو متقاطعین زمانین تتضمن واألخرى  ،مستقیم

  الشخصیات: ثالثاً 

 وهو ، القصة عناصر من جداً  مهم عنصراً  الشخصیة أن) 1990( وزمالئه عمر ویرى     
 وأن وأفكارها القصة أحداث مع ومتوافقة ،واضحة تكون أن ویجب ،القصة في األساسي المحور

  : نوعان القصة في الشخصیة

 مكتملة القصة في وتظهر  ،الواحد البعد ذات وهي)  الجاهزة أو(  المسطحة الشخصیة 
 .  القصة مراحل مختلف في النمو في تغیر علیها یطرأ ال

 وتظهر ، القصة مع تنمو متعددة أبعاد ذات وهي)  النامیة أو(  المستدیرة الشخصیة 
 إال تكوینها یتم وال  ،القصة بدایة في واضحة تكن لم منها جدیدة جوانب المختلفة المواقف

 .  القصة نهایة عند
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   األحداث:   رابعاً  

 ترتبط التي الجزئیة الوقائع أو التصرفات مجموعة هي  القصة أحداث أن) 2003(قناوي ذكرت
 األحداث تكون أن ویجب القصصي، اإلطار مجموعها في تكون حتى خاص نظام في ببعضها

 الحدث التقاط فرصة علیه وتضیع الطالب یرتبك ال كي  ،كثیرة األحداث تكون الأو   وفعالة  مؤثرة
   .القصة ةاومغز  الرئیسي

   والمكان الزمان:  خامساً 

 القصة وقائع حدثت وأین متى؟ بها ویقصد  ،المكانیة الزمانیة القصة ببیئة یسمى ما هو     
 قد أو  ،البلد أو كالمدینة  واسعة منطقة یكون أن یمكن الذي الجغرافي الموقع في عناصرها وتتمثل
 فصل او عقود أو قرون لعدة تستمر تاریخیة فترة یكون قد والزمان ،البیت مثل صغیراً  مكاناً  یكون

  .)1997، عبداهللا( ومستقبالً  حاضراً  أو ماضیاً  الزمان یكون وقد ، واحداً  یوماً  او

   القصة أسلوب: سادساً 

 عند وخاصة  أنواعها بمختلف والمفاهیم المعارف اكتساب أسالیب من القصصي سلوباأل یعد     
 االسلوب منه جعلت وجاذبیة تشویق من األسلوب هذا به یتسم لما بتدائیةاال المرحلة في استخدامه
  : مثل الدراسات من عدید أكدته ما هذا  ،األطفال لهؤالء المفضل

 باستخدام العلمیة للمعرفة المتعلم إكساب على أكدت التي. )Harlen,2000(  هارلن دراسة   
 العلمیة األفكار عرض في وفاعل مفصل أسلوب جعله مما ، متسلسل بشكل القصصي االسلوب

  . واضحة یجعلها مما المفاهیم غموض من ویزیل  ،تجزئة دون

 ، مكثف بشكل القصص استخدام على التركیز أهمیة إلى .)(Brown.2001 براون وأشار   
 وتوصل  كتابتها أو  ،القصة سرد إلعادة الكافیة الفرصة التالمیذ بإعطاء األفضل التوظیف ویكون
 التالمیذ قدرة أن واستخلص  ،لنموهم العقلي المستوى على یعتمد القصة أحداث تمثل أن إلى براون
   .العقلي نموه مرحلة على یتوقف متقنة بصورة إلیها استمع التي القصص بناء إعادة على
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  : التشویق عناصر:  سابعاً 

 استمرار لضمان ثم  ،أوالً  القصة إلى الطفل نتباها لجذب ضروریة القصة في التشویق عنصر   
 مصادر وتتحدد .وأخیراً  ثالثاً  واستعادتها بها حتفاظاال ثم ثانیًا، النهایة حتى إلیها ستماعواال  ،قراءته

 ، ألوان ، رسوم(  الفني اإلخراج أسلوب من أتیاً  التشویق مصدر یكون فقد  ،القصة في التشویق
 وعرض ، العنوان ختیاراو  ، الكتابة في الكاتب موهبة من أتیاً  یكون وقد .) وشكلها الصفحة حجم
  .)2001 ، عبداهللا( الفكرة

  : الدینیة القصة

 النبویة السنة من أو الكریم القرآن من المستمدة الدینیة األحداث بأنها " الدینیة القصة تعرف   
 والعقائد العامة والحیاة  ،والصالحین الصحابة وحیاة  ،والمرسلین األنبیاء سیر من أو الشریفة

 الشخصیة بناء بهدف ،معینین ومكان زمان في اإلسالمیة والبطوالت  ،والمعامالت والعبادات
  ).115ص2011، السالمي( "الصحیحة اإلسالمیة

 صلى– النبي وسیرة والسنة الكریم القرآن من یستمد ما كل بأنها) "173،ص2003( حالوة وعرفها 
  ". اإلسالمیة الدولة وقیام اإلسالمیة والفتوحات ، والتابعین والصحابة– وسلم علیه اهللا

ن الدینیة والقصة  تتلخص ممیزة أهداف لها أن إال السابقة القصة أهداف مع تشترك كانت وإ
  :)2003 الشمري،( باآلتي

 المطهرة النبویة والسنة الكریم بالقرآن وربطه  ،الفاضلة الُخلقیة بالقیم الطفل تبصیر ، 
  .اإلسالمي وبالتاریخ

 وآدابه اإلسالم لمبادئ المنافیة والرذائل السلوكیة األنماط من الطفل تحذیر.  

 وبالتاریخ ، النبویة والسنة الكریم بالقرآن وربطه  ،الطفل نفس في اإلسالمیة العقیدة ترسیخ 
 .  اإلسالمي

 لألذهان  فهمها لیقرب ، محسوسة بصورة المجردة الدینیة المفاهیم تقدیم.  

 والجن ، والمالئكة اهللا حول الطفل ذهن في تدور التي التساؤالت بعض على اإلجابة . 
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   اإلسالمیة التربیة أهداف تحقیق في القصة أهمیة    

  : اإلسالمیة التربیة أهداف تحقیق في القصة أهمیة إلى) 2010( العیاصرة أشار

صدار والمفاهیم الحقائق الطلبة إكساب -   .المواقف على األحكام وإ

 ومهارات والوصف والتحلیل التفسیر مهارات مثل العقلیة المهارات من العدید تنمیة -
  .اآلراء وتقبل كالتعاون اجتماعیة

  .غیرها من أكبر بدرجة اإلیجابیة واالتجاهات القیم بناء في تسهم -

  .الصالحة والقدوة القراءة نحو المیول تنمیة   -

  .وجدانه وتهذب الطالب خیال تنمي -

 إلى تصل بطریقة والحقیقة المعرفة نقل في یسهم  ،ارو األد ولعب والمحاكاة القصة تمثیل -
 . القلب

,  عالیة ومقاصد,  سامیة أهداف لها الكریم القرآن في  القصة أن 1996)( الطنطاوي وأضاف
  :  أهمها من متعددة وحكم

 إخالص وهي  ،أصولها في واحدة برسالة تعالى اهللا أرسلهم قد جمیعاً  الرسل أن بیان -
 . بها خلقه سبحانه كلف التي التكالیف وأداء القهار، الواحد هللا العبادة

 قصص من القرآن هذا علیه اشتمل ما وأن  تعالى اهللا عند من القرآن هذا أن بیان -
نما به وسلم علیه اهللا صلى للرسول علم ال  ،للسابقین  إلیه تعالى اهللا أوحاه أن بعد علمه وإ

 . ربه عن یبلغه فیما صادق وأنه ،

 العاقبة بأن وتبشیره ، قومه من أصابه ما وتخفیف وسلم علیه اهللا صلى النبي فؤاد تثبیت -
 . له ستكون الطیبة

 القصة تكون أن اإلسالمیة التربیة تعلیم في القصة شروط إلىفقد أشار ) 2005( لساموكا أما    
 للمتعلمین المعلم یبّسط وأن  ،والرذیلة الشر من ومنفرة للخیر دافعة مواقفها وتكون  ،مشوقة
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 فهمها من تمكنهم مشوقة سلسة بلغة ویعرضها الشریف  النبوي والحدیث القرآنیة القصص
 القصة یتخلل وأن سردها، قبل للقصة المتعلمین شوق المعلم یثیر وأن وقراءة، استماعاً  واستیعابها

 سرده أثناء في لدرسه فرعیة عناوین یكتب أن المعلم على ویجب  ،واخرى فترة بین المفاجأة عنصر
  . للدرس ملخصاً  العناوین هذه تكون بحیث قصةلل

 ما خاصة األساسي الثالث الصف طلبة على الدینیة القصة سرد عند الشروط بهذه األخذ وسیتم    
   .وتمثیلها تمثلها ویمكن الطلبة من الفئة لهذه القصة ومتابعة الدرس  بموضوع  باالرتباط یتعلق

  : الدینیة القصة مصادر   

  : المصادرهذه  أهم ومن الدینیة القصة مصادر تتعدد

  : الكریم القرآن: اوالً 

 من العدید على یحتوي فهو الدینیة القصة مصادر من األول المصدر الكریم القرآن یعد    
 لغوي بأسلوب  ،الشر طریق من وتحذرهم  ،الخیر طریق لهم وتشرح  ،الناس تذّكر التي القصص

 تعالى ،قال والعظة عتباراال ویحصل  ،القلوب إلى ینفذ  ،المعنى ووضوح  ،بیان وقوة  ،جزل
  .)2002، ریان(} نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن{

  :  الشریف النبوي الحدیث: ثانیاً 

ذا  ،اإلسالمیة التربویة القصة الثاني مصادر من الثاني المصدر الشریف الحدیث یعد     كانت وإ
 فهناك  وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول حدیث في كذلك فإنها  ،الكریم القرآن في بارزة القصة
 كقصة  ،متعددة ظروف تحت ، المختلفة حیاته فترات من فترة في  ،للرسول الواقعة صالقص

في  الواردة,  السابقین قصص حول والمعلومات خباراال نأخذ أن یعني وهذا .والعراج اإلسراء
 ال وأن  ،والطمأنینة والثقة بالیقین نأخذها  ،وسلم علیه اهللا صلى اهللا لرسول الصحیحة األحادیث

  .)1999 ، الخالدي( فیها نشك
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  : الدینیة القصة إعداد مراحل

 التربیة معلم وعلى  ،هاقّص  قبل  القصة إعداد مراحل إلى )2005( والساموك الشمري أشارت  
  : المراحل هذه إتباع اإلسالمیة

  : لألطفال المناسبة القصص تحدید:  اوالً 

 تربط وأن ،واألهداف ضاألغرا في ومتنوعة   ،وفهمهم األطفال نمو لمستوى مناسبتها تعني   
 قصیرة القصة تكون وأن  ،ومؤسسات وضوابط ، ومعاییر  قیم من فیه یسود بما بمجتمعه، الطفل

 وأن ،األجزاء وتماسك األحداث وتسلسل ،طویلة لمدة والتركیز االستماع یستطیع ال الطفل ألن
  .  السهلة الفصحى العربیة اللغة تستخدم

  :جیداً  إعداداً  للقصة المعلم إعداد:  ثانیاً 

 یركز التي والمفردات اللغویة األسالیب ستخراجال وتحلیلها  ،جیدة قراءة القصة بقراءة ذلك ویكون  
 من یرید التي والسلوكات والعادات  ،القصة في المتضمنة القیم كذلك  ،للتالمیذ ویعلمها علیها

  ،المرغوبة جتماعیةاال والسلوكیات  ،السلیمة الصحیة العادات مثل  ،بها یتصفوا أن التالمیذ
  . بأدوارها والقیام القصة شخصیات لتمثیل التالمیذ بعض ختیارا أیضاً  وكذلك

    القصة لعرض المناسبة التعلیمیة الوسیلة إعداد:  ثالثاً 

 الطلبة تعین التي والبصریة السمعیة والوسائل واألجهزة باألدوات ،القصة عرض عند ستعانةاال   
  . الشریفة النبویة واألحادیث  ،الكریم القرآن من بآیات ستعانةاال وكذلك القصة، فهم  على

  :الدینیة القصة تدریس خطوات  

 مرحلة قبل السابقة بالمراحل والتزامه القصة لدروس المعلم تخطیط إن 2002)(  ریان وذكر   
 التربیة لمعلم ویمكن  ،القصة ستیعابا من تالمیذه وتمكین درسه إنجاح في یساعده ، السرد

  : األتیة الخطوات وفق بالقصة التدریس ستراتیجیةا یحقق أن اإلسالمیة

 األسئلة من عدد بطرح إما  ،القصة ستتناوله الذي للموضوع بالتقدیم المعلم یقوم :التمهید 
 حل إلى یحتاج الحیاة واقع من جتماعیةا مشكلة بطرح أو  ،عنها باإلجابة القصة تتكفل
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 السنة أو الكریم نآالقر  من نصاً  بطرح أو ، المشكلة لهذه حل عن تصوراً  القصة تقدم
 .الدرس بموضوع ویتصل ، المطهرة النبویة

 التي المعاني وفق یسردها من صوت تلوین مراعاة مع ،القصة بسرد البدء :القصة عرض 
 لهم واسعة مساحة ،وترك الیدین وحركة ،الوجه بتعابیر ستعانةواال  ،القصة في عنها یعبر

 القصصي الموقف مع تفاعلهم مدى من للتأكد وذلك ،المختلفة نفعاالتهما عن للتعبیر
  .التعلیمي

 دقیقة بصورة الموقف وتحلیل ،القصة أحداث مناقشة یتم حیث :وتحلیلها القصة مناقشة،  
فساح الموضوعي، بالنقد األدوار هذه وتناول  ،شخصیة كل ودور  ،شخصیاته تعرض بحیث  وإ

 .ونتائجه وأحداثه الموقف مجریات حول رائهمآ إلبداء بةلللط المجال

  وسلوكیات مفاهیم من بها وما القصة احداث ربط خالل من وذلك الطالب بحیاة القصة ربط 
   .الوالدین وطاعة ومساعدته الضعیف بجانب الوقوف :مثل التالمیذ بحیاة وقیم وعادات

    الطلبة طالبةم أو ، زمالئهم أمام القصة بتلخیص األطفال بعض بتكلیف ذلك ویكون:  التقویم 
  . ستیعابیةاال األسئلة من عدد عن اإلجابة أو ، وتمثیلها القصة برسم

 ستخداما لتمهید  ستخدامهااب التدریس في  الدینیة القصة الباحثة ستستخدم سبق ما ضوء وفي    
 تمّكن التي واألفعال واألحداث الشخصیات من فیها الدینیة القصة أن إذ  ،الدور لعب سلوبأ

  . أدوارها لعب من الطلبة

    الدینیة غیر القصص وأنواع الدینیة القصة بین الفرق

 من یتخذ قولیاً  فناً  كالهما كان فإذا األخرى القصص وأنواع الدینیة القصة بین كثیرة فروق هناك   
  ،التصویر إلى طریقاً  السرد ومن ،الشخصیة عن للكشف وسیلة يالحك ومن  ،تعبیریة أداة اللغة

 الواقع نقل  الدینیة غیر القصة غایة  أن إذ  ،والهدف الغایة في جوهریاً  اختالفاً  یختلفان فإنهما
 تدور التي الدینیة األغراض تحددها بحتة دینیة غایات إلى تهدفف  ،الدینیة القصة أما  ،بنماذجه
 األخرى كالقصص ولیس لها مقیاساً  الحقیقي الصدق تتخذ الدینیة القصة أن كما  ،فلكها في القصة

 األمم قادة هم أبطالها الدینیة القصة أما ، الواقع تعادل أحداث قالختال وسیلة الخیال تتخذ التي
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 تصف حیث  ،عادیون رجال الدینیة غیر القصة أبطال بینما  ،والرسل األنبیاء إنهم  ،ورسلها
  ).2001قطب،(   معه ونتعامل نراه الذي  ،العادي اإلنسان

   الدور لعب أسلوب

      ومنها الدور لعب ألسلوب تعریفات الباحثین من العدید قدم قدل

 مهارة على التدریب خاللها من یتم التي االسالیب أحد بأنه) "111،ص2008( نبهان عرفه ما 
 الدراسي الصف في یحدث فعلي تدریسي موقف یحاكي تدریبي موقف تنظیم طریق عن تدریسیة
 المهارة هذه سلوكیات یطبق الذي المعلم دور المحاكي الموقف هذا في المتدرب یلعب الحقیقي
 في فعلیا مباشرة یشاركون وهؤالء الطالب أدوار التدریب مجموعة في زمالئه من عدد فیه ویلعب

  ".  الموقف هذا

 وضع أساسها على وتقوم األدوار تمثیل طریقة بأنه)" 278،ص2002( الحیلة وعرفه      
 والفهم الحل إلى التواصل في والرغبة حقیقیة مشكلة على ینطوي موقف في والمراقبین المشاركین

  ."اإلنساني السلوك من حیة عینة الدور تمثیل طریقة وتوفر االشتراك هذا یولدهما اللذین

 التعلیم في االستخدام واسع اسلوب بأنه"Barbara عن نقالً فقد عرفه  )195،ص2009( فرج أما
   .الخبرة لمحاكاة الوحید السبیل أنه كما المعرفیة المهارات كتسابال

 مشكلة یمثل موقف تمثیل على تقوم تعلیمیة طریقة بأنه"  )151، ص2005( الجالد ویعرفه   
 الموقف الشخصیات الممثلون الطلبة یتقمص التمثیل وخالل وبتوجیه الطلبة بعض قبل من محددة
 الممثلة المواقف ویالحظون اآلخرون الطلبة یشاهد حین في بفاعلیة أدوارهم ویدون وأحداثه

  ."جمیعاً  الطلبة فیها ویشارك موجهة مناقشة المعلم ینظم التمثیل من نتهاءاال بعد وینقدوها،

ف  القصة في وردت وشخصیات وأحداث لواقع تمثیل أنه على الدور لعب أسلوب الباحثة وتعرّ
   .الدینیة غیر أو الدینیة
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   الدور لعب أهداف

 ومنها الدور لعب سلوبا استخدام خالل من تحقیقها یمكن التي األهداف من العدید یوجد
  :)2000، وصوالحة نصار(

 أو عدواني طفل ،أو بخیل كتاجر فیها المرغوب وغیر فیها المرغوبة السمات كشف في اإلسهام  -
 .متسامح معلم

 توظیف على یعتمد ألنه النشاط هذا فیعززها بالنفس الثقة اكتساب على األطفال مساعدة -
  .والحركیة اللغویة المهارات

 على تعرفه خالل من وذلك كثیرة حیاتیة أدوار على للتدرب فرصة إكسابه على الطفل مساعدة -
 وأصحاب والمعلمة واألم واألب العیادة في الطبیب مثل متعددة أنماط ذات إنسانیة سلوكات

  .المجتمع في وظائفهم في المختلفة المهن

  .تعدیلها ثم ومن ورغباتهم األطفال میول كتشافا على المعلم مساعدة -

   الدور لعب سلوبأ أهمیة

 للسلوك المستمر والتقییم اإلبداع إلى للوصول والمهارات األفكار بین التوافق الدور لعب یحقق   
 سلطات العقلیة والعادات القیم هذه تصبح بحیث النفس عن الرضا مرحلة إلى للوصول الذاتي
 المألوف وتحدي المواجهة في والعادات بالشجاعة التحلي إلى والوصول األكادیمي للتفكیر تنفیذیة

  .)Lifton،1993( منضبطة سلوكیة بأنماط األفراد وتحصین

 ، بینهم فیما والتواصل بعضاً  بعضهم من التعلم على الطلبة بتشجیع الدور لعب سلوبأ ویمتاز    
 التي المعارف أو الحقائق أو للمعلومات بالنسبة الطلبة لدى والمقارنة التحلیل عملیات یشجع كما

  .)2010، سعادة( الدور لعب عملیة خالل بینهم فیما یتداولونها

 موهبة لدیهم ینميو  ، الطلبة عند التعبیر قدرات وتنشیط بتنمیة الدور لعب أسلوب یمتاز وكذلك    
 واتخاذ ، االخرین زمالئهم واحترام ، بحریة رائهمآ عن والتعبیر المناقشات إدارة أو االتصال ومهارة

 المتعلمون اعتاد لما استمرار هو الدور لعب سلوبأب فالتدریس.  أخرى جهة من المناسبة القرارات
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 االجتماعیة الفروق مع للتعامل الجیدة الطرائق من الطریقة هذه وتعد .العادیة بحیاتهم یعملوه أن
  .)2002، الحیلة( الحقائق وتعلم عندهم المشكالت حل في منها واإلفادة المتعلمین بین

 التربوي األسلوب هذا تغفل لم النبویة والسنة الكریم القرآن أن إلى )(2010 العیاصرة وأشار   
 بهدف األدوار تمثیل من نماذج الكریم القرآن فعرض  ،والمهارات المعارف إكساب في المهم

 الملكین قصة النماذج هذه ومن  ،األذهان إلى العارف وتقریب منها والمواعظ العبر استخالص
 اً مشهد معه واجریا  ،السالم علیه داود سیدنا على المحراب وتسورا رجلین بصورة تمثال اللذین
  .اً حواری

   هایتأهم عن تعبر التي فتراضاتاال من مجموعة على الدور لعب أسلوب ستندیو 

 )1986،  Joyce &Weil(:  

 .  الخبرة على أساساً  تبني والتي المختلفة التعلیمیة المواقف على یعتمد -

 .  مشاعرهم عن للتعبیر الفرصة یعطي -

ظهار بناء إعادة على یعمل -  .  جدیدة بصورة المشاعر وإ

  .المختلفة المواقف لمواجهة فرصة الفرد یعطي  -

  .والتطور النمو على تعمل جدیدة أفكار إبداع على یعمل -

  .المختلفة الحیاتیة المشاكل فهم على الطلبة مساعدة في یسهم -

 األدوار لعب نشاط علیها یقوم التي واألسس المبادىء إلى) 2000( وصوالحة نصار وأشار
 :النشاط لهذا واضحة أهمیة عن تعبر والتي التعلمیة التعلیمیة العملیة في

  .الفوریة القرارات تخاذاو  رتجالواال المبادرة أسلوب -

  .والموقف واألهداف األشخاص على المباشر التعرف -

  .والمواقف األنماط وتثبیت السلوك لتعدیل الفرصة إتاحة -

  .التعلم تنظیم في اإلبداعي المعلم دور على یؤكد -
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  .والتفكیر نتباهواال والمالحظة اإلصغاء مهارات یقوي -

   الدور لعب أشكال

 الحیلة إلیه أشار ما ومنها الدور للعب عدیدة أشكال إلى النظري األدب یشیر   
  :ومنها )2002(

 هذه ضمن والعمل إطار، ضمن الفكرة أو الموضوع وضع بالتأطیر والمقصود :التأطیر: اوالً 
 الذي للشخص وتعطى لفكرة تصور كأن الفوتوغرافیة الصور الشكل هذا یستعمل ما وغالباً  اإلطار

ثارة التفاعل یتم الصورة خالل ومن الدور، لعب یرید  هذه حول المجموعة مع والحوار النقاش وإ
   .الصورة

 یطلب كأن ،تطرح التي الموضوعات في الخبیر دور الشخص یلعب أن هو:  الخبیر دور: ثانیاً 
 بإعطاء الخبیر هذا ویقوم األسنان، طب في أو التجمیل، في خبیر دور لعب الطلبة أحد من

   .حولها معه النقاش ویدور المهنة هذه عن األدوار لعب عملیة ضمن معلومات

 یكون شخص مع مقابلة إجراء خالل من یتم ما غالباً :  اإلذاعیة أو التلفازیة المقابالت:  ثالثاً 
   .منها والهدف الجدیدة المناهج حول والتعلیم التربیة وزیر مع مقابلة شخص یعمل كأن مسؤوالً 

 أن یقتضي الذي الكالم ویحفظ ، زیاد بن طارق ، الدین صالح مثل تاریخیة شخصیة تمثیل: رابعاً 
   .ومعروفة محفوظة األدوار تكون أن أي ، أخرى شخصیة بدور تلمیذاً  ویقوم ، الشخصیة هذه تقوله

   الدور لعب باستراتیجیة التدریس إجراءات

 ، الطلبة نمو خصائص فهم من للمعلم بد ال ، االدرام والتمثیل الدور لعب استراتیجیة فيو     
 واحترام والتعبیر الحركة في الكافیة الحریة منحهم على والحرص  ،لهم المشوقة المثیرات وتقدیم

 یجب التي الخطوات أهم إلى) 2008(عطیة وأشار  ،بها یرغبون التي األلعاب ممارسة في رائهمآ
  :  االدرام والتمثیل الدور لعب تدریس طریقة في تطبیقها  المعلم على
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  : للدرس والتحضیر اإلعداد:  اوالً 

   :خالل من وذلك دقیق بشكل له اإلعداد من بِّد ال أهدافه وتحقیق الدرس نجاح لضمان

 بها یفتتح ، كأفكار المعلم ویقدمها ،) المحتوى( التعلیمیة بالمادة وتتمثل  ،الموقف مدخالت 
 . بالدرس الجیدة العالقة ذات والحقائق المفاهیم بعض في وتتمثل ، النشاط

 المنشودة التعلیمیة والنتاجات األهداف تحدید. 

 التمثیل في الطلبة أدوار تحدید. 

 التعلیمي الموقف لتنفیذ الالزم الوقت تحدید.  

 یتم ذلك وبعد األدوار ممثلي صفات وتحدید األدوار تحلیل خالل ،من المشاركین ختیارا :ثانیاً 
  .منهم كل دور وتحدید األدوار ممثلي ختیارا

 مقاعد وتنظیم ، والتهویة اإلنارة حیث من المسرح ءيیهی أن المعلم على ، المسرح تهیئة: ثالثاً 
 من ویطلب ، أخرى مرة أدوارهم للطلبة یوضح ثم ، التمثیل عملیة تقتضیه ما وكل  ،المشاهدین

  . األدوار تمثیل ممارسة في للبدء التهیؤ األدوار العبي

 بعد الالعبین ومناقشة مالحظتها یراد التي النقاط إلى توجیههم خالل من المشاهدین توجیه: رابعاً 
 .األدوار لعب من نتهاءاال

 البدء الطلبة المدرس یأمر منهم مطلوب بما والمشاهدین ،الالعبین معرفة بعد ، التمثیل: خامساً 
   .النظام على المحافظة مع الدور تمثیل إعادة ،ویمكن دوره طالب كل فیؤدي  ،الدور بالتمثیل

  ،والواقعیة األداء حیث من األدوار تنفیذ بمراجعة والطلبة المعلم یقوم  ،والتقویم المناقشة: سادساً      
 المقترحات وتحدید المشاهدون، سجلها التي حوله الرئیسیة والمالحظات الدور محتوى مناقشة ثم

   .الالزمة
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  : والمتمثلة في اآلتي الدور لعب سلوبأب التدریس خطوات أن إلى )2006( ورفاقه سعادة أشار وقد

  .تحقیقها المعلم یرید التي األهداف تحدید -

  .بالتطبیق الخاصة والقواعد الموضوع ختیارا -

  .الدور لعب نشاط تقدیم -

جرائهم الطلبة تهیئة -   .للبحوث وإ

  .إعداده تم الذي الجمیع أمام الدور أداء -

  .الحوار اسلوب بتطبیق الختامیة المناقشة -

  .التوصیات بعض ووضع النشاط تقییم -

  الدور لعب أسلوب عناصر

  :في اآلتي) 2008(ألسلوب لعب األدوار مجموعة من العناصر حددها عطیة    

مه، یراد الذي التعلیمي المحتوى: أوالً   ، الطلبة بحیاة مباشرة صلة للمحتوى یكون أن ویجب تعّل
  . والمهاریة العقلیة قدراتهم ویالئم

 ، التعلم بیئة وتهیئة ، المحتوى ختیارا مسؤولیة تقع وعلیه ، األسلوب مصمم وهو ، المعلم: ثانیاً 
دارة المساعدة وتقدیم  ،األدوار لتمثیل المالئمین الممثلین واختیار  ،األدوار وتحدید  المناقشة وإ
  .النتائج وتقویم

 الحقیقي وصاحبه الدور بمتطلبات اإلحاطة وعلیهم  ،األدوار بتمثیل یقومون الذین هم ،الطلبة: ثالثاً 
 علیهم تقع الذي المشاهدین الطلبة ومن  ،إلیها المعلم یرشدهم التي المعلومات مصادر خالل من

  . الطلبة أداء وتقویم المالحظات تسجیل مسؤولیة
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   األدوار لعب اسلوب استخدام شروط

  :في اآلتي )2005 (یجب على المعلم األخذ بها حددها جابر شروط الدور لعب ستخدامال  

  .العقلي الطالب لمستوى مناسبین ومعناها مضمونها یكون أن -

  .الجدیدة والخبرات والمعارف بالمعلومات الطلبة تزود أن -

  .المختلفة النمو مراحل في األطفال وحاجات ومیول رغبات تلبي أن -

 .الطالب للغة مناسبین) وأسلوبها وتراكیبها مفرداتها( القصة لغة تكون أن -

 الدور لعب عملیة لنجاح معینة شروط فراتو  یجب أنه):2006( والترتوري القضاة وأضاف
   :ومنها

 ویجعل الدور دعم على یساعد مهم أمر الدور لعب عملیة في المستخدمة اللغة ختیارا -
 . به یهتمون الطلبة

  .مرة من أكثر بنفسه الدور لعب  الطالب محاولة -

 أداء أثناء الطالب مقاطعة وعدم  ،فیه یرغب ال دور أداء على الطالب إجبار عدم  -
  .أدوارهم

  .الصعبة إلى السهلة الخبرات من للطلبة إكسابها المراد الخبرات في التدرج  -

  .التمثیل یوجه دور أداء في المعلم یشترك أن  -

  .والجسد والوجه الصوت تعبیرات ستخداما على األطفال تدریب  -

   الدور لعب استراتیجیة في المعلم دور

 لذلك  ،الدور لعب ستراتیجیةا في رئیسي دور للمعلم إن )1998( وقطامي قطامي یرى
 لعب ممارسة إنجاح على جید بشكل مدرباً  یكون ،وأن الكافیة الخبرة لدیه تكون أن یجب
   :ومنها الدور
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 النشاط لهذا وموجهاً  مرشداً  المعلم یكون أن 

 النشاط هذا من المرجوة األهداف شرح على یعمل أن . 

 كحلول البدائل من كبیر عدد إصدار على الطالب مساعدة على یعمل أن 
  .للمشكلة

 واألدوار والمشاعر األفكار عن الحر التعبیر یشجع.  

 لألطفال والكتابة القراءة تعلیم في الدور لعب أهمیة  

 لغته إثراء على قدرة واألكثر الطفل حیاة في أهمیة األكثر النشاط الدور لعب یمثل  
 أن یمكن وهو  ،اللفظي والتواصل للتغییر أداة بوصفه والمعاني والمفاهیم الكلمات بمختلف

 ویرى .مباشر غیر أو مباشر بشكل والمعاني الكلمات بهذه الطفل یمد
 واأللعاب والصور والرسومات التعبیریة والحركات لإلیماءات إن  Vygotskyفیجوتسكي

 الجوانب أهم من یعد والرسم التمثیلي اللعب أن إلى ویشیر ، للطفل اللغوي النمو في أهمیة
  .)2010 ، الخفاق(  للطفل اللغوي النمو في تسهم التي

   :الدور لعب أسلوب ستخداما محددات

  :) 2008بدیر،(هناك مجموعة من المحددات الستخدام أسلوب لعب األدوار ومنها

  .األدوار وتمثیل األدوار وتوزیع المتدربین تحقیق حیث من كبیراً  وقتاً  األسلوب هذا یأخذ -

 هذا فإن التدریس في تطبیقه وكیفیة األسلوب لهذا كفيء مشرف توافر عدم حالة في -
  .للوقت مضیعة یكون األسلوب

  .مستمر بشكل فعله وردود  المعلم إشراف إلى تحتاج -

  .التمثیل یتقنون ال الذین الطلبة لبعض اً وقلق حرجا تسبب قد -

  :تتلخص باآلتي الدور لعب أسلوب محددات فیرى أن )2010( سعادة اما

 .طویالً  وقتاً  األدوار تنفیذ عملیة أخذت إذا المشاركین غیر وخاصة بالملل الطلبة شعور -
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 والتعلم التعلیم أسالیب حساب على تكون سوف الدور لعب سلوبا استخدام عملیة إن -
  .األخرى

 یمكن التي األهداف من بكثیر أكثر والتطبیق التخطیط عملیتي في یبذل الذي الجهد إن -
  .تحقیقها

  الدراسي التحصیل

 هاومن الدراسي التحصیل لمفهوم التعریفات من عدداً  العدید من المربین والباحثین  قدم لقد    
 التي والمهارات والفهم  ،المعرفة بأنه"الذي عرف التحصیل ) 87ص،2009(السبیعي تعریف

   ." محددة تربویة خبرات نتیجة المتعلم كتسبهاا

 الطلبة تحصیل مستوى لتحدید المنظمة الطریقة بأنه" فقد عرفه 147)،ص2010( العبسي اما
 الفقرات من مجموعة على إجابات خالل من مسبقًا، تعلمها تم دراسیة مادة في ومهارات لمعلومات

  ." الدراسیة المادة محتوى تمثل

 علیه یحصلون وما ، الدراسیة المواد في درجات من الطلبة یحققه ما بأنه :الباحثة وتعرفه -
 .ختباراتاال من

   الدراسي التحصیل تقویم أهداف

  :باآلتي )2010(الخیاط لتقویم تحصیل الدراسي للطلبة اهدافًا لخصها

 .  لدیهم والضعف القوة نقاط وتحدید ، العلمي الطلبة تحصیل مستوى قیاس  

 . المادة في تقدمهم مستوى وقیاس  ،مجموعات في الطلبة تصنیف -

 .والشهادات الدرجات ومنح  ،آخر إلى صف من الطلبة ونقل ، التعلیم واقعیة تنشیط -

 بطیئو أو العادیون أو ، منهم المتفوقین سواء الطلبة بین الفردیة الفروق عن الكشف -
  .التعلیم
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  الدراسي التحصیل في المؤثرة العوامل

 ، للطلبة الدراسي التحصیل في المؤثرة العوامل على للتعرف المختصین بین هتماماال یتزاید   
 لتدعیمها الدراسي التفوق زیادة على تساعد التي الطرق عن الكشف منطلق من هتماماال هذا ویأتي

 ذكر وقد. لتجنبها الدراسي اإلخفاق إلى تؤدي قد التي العوامل على التعرف إلى إضافة  ،وتعزیزها
  : ومنها الطلبة تحصیل على تؤثر التي العوامل أهم) 2010( نصراهللا

 مرض بسبب یتأثر الذي  ،والجسدي الصحي الوضع :ومنها بالطالب المتعلقة العوامل 
لى الدراسي تأخره إلى وأدى ، سلبیة  أثاراً  به والحق الطفل أصاب  تحصیله في تدني وإ

   .الدراسي

 واألسریة جتماعیةاال العوامل :  

  ،المستمر إلحاحها بسبب الطفل تحصیل تدني في المباشر السبب هي األسرة تكون قد   
 العقلیة قدراتلل عتبارباال األخذ دون المعرفي والتحصیل اإلنجاز مستوى لرفع  ،وضغطها

 تمر التي والمادیة جتماعیةاال الظروف أن كما لدیه، عكسیة نتیجة إلى یؤدي مما ومیوله
  . الطالب تحصیل على مباشر تأثیر إلى تؤدي األسرة بها

 تدریسه وطریقة بالمعلم المتعلقة العوامل:   

 وذلك ، إیجابیاً  أو سلباً  إما وتحصیله الطالب مستوى على ومباشراً  أساسیاً  دور له المعلم
 مع تعامله وطریقة ، التدریس أسالیب في التنویع على قدرته و ،شخصیته  خالل من

   .الطالب

   االستقرائي التفكیر

فه ما ومنها ستقرائياال للتفكیر كثیرة تعریفاتوردت عدة        بأنه)."147،ص2009( سعادة عرّ
 الحاالت ومن ، القاعدة إلى األمثلة ومن ، الكل إلى الجزء من المتعلم تنقل التي الطریقة تلك

  ". العامة الكلیة األفكار إلى الخاصة الفرعیة
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 قضایا أو ، أخرى قضایا من قضیة ستنتاجا أو ستداللا بأنه)"405ص،2013(عطیة وعرفه
 إلى المقدمات أو المحدودة الجزئیة المواقف من الذهن فیه یتدرج صاعد استدالل وهو متعددة

 تكوین إلى وصوال الجزئیة الحقائق أو بالمالحظات یبدأ فهو ، عمومیة األكثر الكلیة المواقف
 إلى الوصول نهأب" فقد عرفه) 41،ص2008( قطیط في إلیه المشارأما زیتون   ".المجردة الكلیات

   .الكلیات إلى الجزیئات من المتعلم ینتقل إذ الجزیئیة والمواقف الحقائق خالل من التعمیمات

 القواعد الى والمفردة الجزئیة الحاالت ومن العام إلى الخاص من العقل یبدأ  المفهوم هذا وحسب
 یراد التي القاعدة استنباط إلى وصوال االسئلة استخدام وفیها المفردة الحاالت تلك تنظم التي العامة
 االبتدائیة بعد لما تصلح إنها كما النحویة والقواعد اإلمالء دروس في شائعة الطریقة وهذه تعلیمها

  .)2010، وعسكر الیماني(

 .)2009(سعادة  في اآلتي ستقرائياال والتفكیر ستقراءاال مهارة تدریس خطواتتتمثل 

  االستقرائي ضمن المادة التعلیمیة التي یقوم بتدریسها للطلبةعرض مهارة التفكیر. 

 تطبیق مهارة التفكیر االستقرائي من خالل واجب درسي محدد. 

 التأمل فیما تمّ الوصول إلیه من نتائج. 

 تطبیق المهارة على بیانات أو معلومات جدیدة. 

 بما یعتقدون انهم  مراجعة الخطوات من أجل الوصول الطلبة إلى نتیجة عامة أو حكم عام
 .قاموا به من عملیات ذهنیة إلتمام المهارة أو االستراتیجیة الخاصة بالتفكیر االستقرائي

   التفكیر في ستقرائیةاال الطریقة مزایا

 )2013(والحمادات العیاصرة حددها وقد عدیدة تربویة وقیم مزایا التدریس في ستقراءالا الستخدام
  :في اآلتي

  .بنفسه القاعدة إلى الطالب یصل حیث ، التفكیر على القدرة تنمي -

  .االستنباط في والتأني المالحظة دقة على الطالب تعود -
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  .والفهم الذاتي النشاط نتیجة القاعدة حفظ سهولة -

  .المعلم مع والتفاعل الذهني والنشاط الحماسة تثیر -

  .والثقة العمل على وحثهم مشاركتهم وتنظیم الطالب لضبط وسیلة -

  )ستقراءاال(ستقرائياال التفكیر عیوب   

  : ومنها ستقرائياال التفكیر عیوب إلى) 2005(الهویدي أشار 

 یمكن التعمیمات بعض أن حیث الموضوعات كل في أو المواد كل في ستخدامها یمكن ال أنه -
  .استقرائها إلى حاجة دون بذكرها المعلم یقوم ان

 بالتدریب المدرس قیام من البد ولذلك الصعبة التعمیمات الى للوصول ستخدامها الطلبة یستطیع ال -
 . علیه

 التعمیم الى المتفوقین الطلبة بعض یصل قد حیث ، التعمیم الى الوصول الطلبة جمیع یتمكن ال - 
 . المعلم من او رفاقهم من التعمیم یتلقون الفصل طلبة من الباقي الجزء بینما
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   السابقة الدراسات

 في الدور لعب واستراتیجیة القصة  استخدام تناولت التي السابقة الدراسات على الباحثة اطلعت  
ا ، الدراسة هذه مضمون تعزیز في الواضح األثر لها كان والتي التدریس  هذه تحمله لما نظرً

 الباحثة وقامت  ، التعلیمیة العملیة في متعددة أهداف تحقیق في بالغة أهمیة من االستراتیجیة
   .اآلتیتین المجموعتین وفق الدراسات هذه بتصنیف

  الدراسات المتعلقة بمعرفة أثر استخدام القصة في التدریس:  اوالً 

 هدفت التي)Alexander& Patricia،1994( وباتریكیا ألكسندر دراسة الدراسات هذه  ومن   
 من طفل) 100( من عینة على اإلبداعیة الحلول على والواقعیة الخیالیة القصص تأثیر معرفة الى

 ، المرونة  ، ،الطالقة اإلبداعیة الحلول تضمنت.  االبتدائي الثاني الصف وحتى الروضة أطفال
 االصالة في االبداعیة بالحلول المتعلقة األطفال مهارات أن النتائج أشارت  ، الواقعیة األصالة
 النتائج أشارت كما ، والواقعیة الخیالیة القصص خالل من التدریب بعد زادت قد والمرونة والطالقة

  . والخبرة العمر ازدیاد مع تحسنت قد اإلبداعیة بالحلول المتعلقة األطفال إنجازات أن

 بالقصة التاریخ تدریس أسلوب فاعلیة مدى معرفة إلى هدفت دراسة) 2000( الحوسني وأجرى     
 من المادة بإعداد الحوسني وقام ، اإلعدادیة المرحلة طالب لدى والتحصیل الناقد التفكیر تنمیة في

عداد التاریخیة القصة وأسلوب یتفق بما اإلعدادي الثاني الصف طالب على المقرر التاریخ كتاب  وإ
 المادة محتوى صدق من التأكد وتم للدراسة الالزمتین القیاس أداتي وبناء ، الدرس تحضیر خطة

عادته ختباراال تطبیق طریق عن ختباریناال ثبات واستخراج تدریسه وطرائق التحضیر وخطط  وإ
 شعب أربع على موزعین طالباً  )(120 على الدراسة عینة واقتصرت بیرسون معادلة باستخدام

 التاریخیة القصة بأسلوب مدرسة كل ودرست ، عشوائیاً  ختیارهما تم إعداد مدرستین في دراسیة
طالبا ) 60(التجریبیة و لمجموعةا في طالباً  60)( بمعدل المختارة الشعب على المعتادة والطریقة

 لصالح إحصائیاً  دالة فروق وجود النتائج وأظهرت المعتادة بالطریقة درست التي للمجموعة
 المترابطة الكلمات مهارة اختبار وفي التاریخیة القصة بأسلوب درست التي التجریبیة المجموعة

  . التحصیل واختبار
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 التالمیذ أن إلى النوعیة دراستهما في) Geist &Aidridge,2002( وادریج جیست  وتوصلت    
 قصص من واستدلت ، القصص من لمجموعة سماعهم ضوء في القصص بناء في قدرات لهم

 یبني عندما فالتلمیذ لدیهم المعرفي التطور عملیة یحدث القصص هذه بناء بأن المبتكرة التالمیذ
 األمر ، العقلي بنائه في لألفكار تنظیم بعملیة یقوم أن یحاول فإنه  ،یسمعه ما ضوء في القصة
 توفیر بزیادة التالمیذ لدى المعرفي التطور عملیة نجاح ویزداد لدیه المعرفیة البنى یطور الذي

حداث ، الجمهور أمام القصص لسرد لهم الفرص  على الجمهور وبین بینهم جتماعيا تفاعل وإ
 تقییم ومن ، المبتكرة القصص بناء من التالمیذ ویمكن ، القصص من إلیه االستماع تم ما أساس
  . وتشخیصها العقلیة قدراتهم

 نحو اإلیجابیة االتجاهات لتنمیة برنامج إعداد إلى هدفت دراسة) 2005( المجیدل وأجرى    
 ومن ، علیهم القصص المعلمین  قراءة أسلوب باستخدام بتدائياال الثاني الصف تالمیذ لدى القراءة

 قراءة برنامج ببناء الباحث قام وقد  ،القراءة نحو التالمیذ اتجاهات في البرنامج تطبیق أثر قیاس ثم
 تطبیق وبعد ، التالمیذ على البرنامج تطبیق أثر لمعرفة مقیاساً  أعد  ،علمیة أسس على القصص
  ،بالریاض التعلیمي سلطان األمیر مجمع في بتدائياال الثاني الصف تالمیذ من عینة على البرنامج
 تنمیة في كبیر أثر ذا كان التالمیذ على القصص قراءة أسلوب استخدام أن إلى الباحث توصل

 بین إحصائیاً  دالة فروق وجود عن ختباراتاال كشفت حیث ، القراءة نحو اإلیجابیة اتجاهات
   .البعدي التطبیق لصالح القراءة نحو تجاهاال لمقیاس والبعدي القبلي التطبیقین

 في القصصي األسلوب استخدام أثر عن الكشف إلى هدفت دراسة) 2007( الصرایرة ونفذ     
 الصف طلبة لدى اإلبداعي التفكیر مهارات تنمیة في والوطنیة جتماعیةاال التربیة مادة تدریس
 في وزعوا األساسیة المختلطة الناصرة حي مدرسة من وطالبة طالباً ) 60( من عینة تكونت .األول

 التقلیدیة بالطریقة درست وضابطة ، القصص أسلوب باستخدام درست تجریبیة ، مجموعتین
 الثانیة واألداة القصصي األسلوب وفق معدة تعلیمیة مادة عن عبارة األولى أداتین الصرایرة وأعدت

 وأظهرت ،) والتركیب ، والتنظیم ، والمرونة واألصالة الطالقة،(  أبعاد في اإلبداعي للتفكیر ختبارا
 الصف طلبة لدى اإلبداعي التفكیر مهارات تنمیة في إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج
 درست التي التجریبیة المجموعة لصالح البعدي اإلبداعي التفكیر ختبارا على أساسي األول
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 تعزى التفكیر مهارات تنمیة في إحصائیة داللة ذات فروق وجود وعدم ، القصص أسلوب باستخدام
   .والجنس الطریقة بین ما وللتفاعل الجنس ختالفال

 على القرآنیة للقصة التحلیلي السرد استخدام أثر إلى) 2009( شمالة أبو دراسة وهدفت        
 واختیرت   عشر الثاني الصف طالبات لدى القصة تعلم نحو تجاهواال ستنتاجياال التفكیر تنمیة
 وزعت بحیث ،  طالبة) 942( عدده وكان الدراسة لمجتمع الكلي العدد من قصدیة بطریقة العینة
 .)32( وعددها ، ضابطة واالخرى ،) (30 وعددها تجریبیة إحداهما مجموعتین على الدراسة عینة

 المجموعة من الطالبات درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق بوجود النتائج أظهرت
 كما االستنتاجي، التفكیر ختبارا في الضابطة المجموعة من الطالبات درجات ومتوسط التجریبیة
 المجموعة طالبات لدى القصة تعلم نحو االتجاه متوسط بین فروق وجود بعدم النتائج أظهرت

   .الضابطة المجموعة وطالبات التجریبیة

 والتعرف الكریم القرآن في القصة مفهوم على التعرف إلى هدفت دراسة) 2010( هزازي وأجرى    
 التربویة والسلوكیات والقیم المبادىء عن والكشف الكریم القرآن في  وممیزاتها القصة أنواع على

 اإلسالم طبیعة من تستمد اإلسالمیة القیم أن النتائج وأظهرت  ،القرآني القصص في المتضمنة
 القصص، أسلوب منها مختلفة وأسالیب ، عدیدة بصور القرآن في موجودة القیم هذه وأن,  وجوهره

 المشكالت من الكثیر حل في تساعد القرآني القصص خالل من التربویة القیم دراسة وأن
  .المتعلمین تعترض التي والصعوبات

 والسرد میةیالمفاه بالخرائط التدریس أثر الى هدفت دراسة بإجراء  2010)( سمك أبو وقام     
 التفكیر مهارات وتنمیة التحصیل في عتیادیةاال بالطریقة مقارنة السابرة سئلةباأل المتبوع القصصي

 .المتحدة العربیة اإلمارات دولة في األساسیة المرحلة طالبات لدى النبویة السیرة في التأملي
 الهجرة مدرسة في االبتدائي السادس الصف طالبات من طالبة) 80(من الدراسة عینة وتكونت

 وجود عن النتائج وأظهرت ،االمارات بدولة الشارقة إمارة في خورفكان منطقة في للبنات اإلعدادیة
 والسرد ، یةالمفاهیم الخرائط( استخدام إلى تعزى التحصیل في احصائیة داللة ذات فروق

 كما ، التجریبیتین المجموعتین لصالح ،)  االعتیادیة والطریقة ، السابرة سئلةباأل المتبوع القصصي
 لصالح التجریبیتین المجموعتین بین التحصیل في إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت

 داللة ذات فروق وجود أظهرت كما  ،المفاهیمیة الخرائط باستخدام درست التي التجریبیة المجموعة
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 وسرد ، المفاهیمیة الخرائط( استخدام إلى تعزى التأملي التفكیر مهارات تنمیة في إحصائیة
 كما ، التجریبیتین المجموعتین لصالح ،)  االعتیادیة والطریقة ، السابرة  سئلةباأل المتبوع القصصي

 المجموعتین بین التفكیر مهارات تنمیة في إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت
  .المفاهیمیة الخرائط باستخدام درست التي التجریبیة المجموعة لصالح التجریبیتین

 في القرآني القصص على قائم برنامج أثر عن الكشف إلى) 2012( هقنصو  دراسة وهدفت     
 من مجموعتین من الدراسة عینة وتكونت.  االبتدائیة المرحلة لطالبات الدینیة المفاهیم تنمیة

 )40( من منهما كل تتكون ضابطة واألخرى ، تجریبیة أحدهما ،االبتدائي الثالث الصف طالبات
 تنمیة في"  القرآني القصص على القائم" المقترح البرنامج فاعلیة على النتائج أظهرت وقد طالبة

   .االبتدائي الثالث الصف تلطالبا الالزمة الدینیة المفاهیم

 بعض تنمیة في المصورة القصة استخدام أثر معرفة إلى هدفت دراسة )2012( حسن وأجرى   
 األول الصف طلبة من الدراسة عینة وتكونت. بتدائياال األول الصف تالمیذ لدى الدینیة المفاهیم

 بعض تنمیة في المقترحة المصورة القصصیة الوحدة أثر إلى الدراسة نتائج وأشارت.  بتدائياال
 ختبارا في الدراسة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجدت حیث الدینیة المفاهیم
   .البعدي التطبیق لصالح)  والبعدي القبلي( التطبیقین بین المواقف

  القصة باستخدام الفنیة التربیة مادة تدریس أثر عن الكشف إلى) 2012( الصلیلي دراسة وهدفت   
 عینة تكونت .الكویت بدولة الفني والخیال اإلبداعي التفكیر مهارات تنمیة في ، الثامن للصف
 درسوا الذین للطلبة الحسابي المتوسط أن الدراسة نتائج أظهرت.  وطالبة طالباً  (650) من الدراسة

 ،األعلى كان)  األصالة المرونة، ، الطالقة( الثالث االبداعي التفكیر مهارات في القصة باستخدام
 التفكیر اختبار على الدراسة مجموعتي أداء متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود وكذلك

 المجموعة لصالح وذلك)  االعتیادي االسلوب ، القصة( التدریس ألسلوب تعزى  ،البعدي االبداعي
 باستخدام درسوا الذین للطلبة الحسابي المتوسط ان كما  ،القصة باستخدام درست التي التجریبیة

 بین إحصائیة داللة ذات فروق ظهرت كما ،األعلى كان الفني الخیال مهارات في القصة
 التدریس ألسلوب تعزى البعدي الفني الخیال ارباخت على الدراسة مجموعتي أداء متوسطات

   .القصة باستخدام درست التي التجریبیة المجموعة لصالح ) االعتیادي األسلوب القصة،(
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 القصص استخدام فاعلیة مدى من التحقق إلى هدفت دراسة )2013( وعوجان الزعبي وأجرى   
 شبه المنهج استخدمت .المدرسة قبل ما طفل لدى اإلبداعي التفكیر مهارات تنمیة في القرآني

 كمجموعة فرد16و ضابطة كمجموعة فرد16، وطفلة طفال) 32( من مكونة عینة على التجریبي
 بالقرب صافوط منطقة في أطفال روضة من سنوات) 6-5( بین أعمارهم وتراوحت  ،تجریبیة
 التفكیر مهارات في والضابطة التجریبیة المجموعتین بین فروق وجود ان النتائج وأظهرت ، عمان

 وكانت ،القرآني القصص خالل من للتعلیم تعزى ) والمرونة ، والطالقة ، األصالة( اإلبداعي
 التفكیر مهارات تنمیة في یسهم القرآني القصص استخدام أن اي ،التجریبیة العینة لصالح الفروق

  . المدرسة قبل ما أطفال لدى اإلبداعي

 في القصص سرد أسلوب استخدام في التحقیق إلى)  Keshta،2013( كشتا دراسة وهدفت   
 المعلمین نظر وجهات من األونروا ومدارس الفلسطینیة العامة المدارس في اإلنجلیزیة اللغة تدریس

 المدارس في االنجلیزیة اللغة معلمي من معلم) 60( من الدراسة عینة تكونت .والمعلمات
 لمؤهلاو  ، الجنس المتغیرات عن النظر وبغض المعلمین أن الدراسة النتائج أظهرت .الفلسطینیة

 حیث  ،للطلبة القصص سرد بأسلوب یتعلق فیما واضحة تصورات یمتلكون الخبرة وسنوات العلمي
  .األحیان من قلیل في هذا یستخدمون أنهم

  .الدراسات المتعلقة بمعرفة أثر استخدام أسلوب لعب الدور في التدریس: ثانیاً 

 الدور لعب أثر على التعرف استهدفت دراسة )Gill &Hayaes ،1988 (وهایس جل وأجرى  
 الصف من العینة ختیرتا حیث .بتدائیةاال المرحلة تالمیذ لدى الذات مفهوم تنمیة في والنمذجة

 هارس– بیرس مقیاس باستخدام تعلم إعاقات لدیهم ممن بتدائياال السادس الصف إلى الثالث
 والنمذجة الدور للعب كان حیث ایجابیا تأثیر للبرنامج ان على النتائج دلت وقد .الذات لمفهوم

 في المشاركین التالمیذ لدى الذات مفهوم وتنمیة التحصیل تحسن في إحصائیاً  الدال أثرهماو 
  .  البرنامج

 إلى ینتمون الذین األطفال إحاطة أثر معرفة إلى هدفت دراسة )Walker، 1992(ووكر وأجرى   
 وقد  ،األدوار ولعب التمثیل خالل من والكتابة بالقراءة تتعلق بمواد متدنٍ  اقتصادي جتماعيا وسط
  ،معلمة ومساعدة ومعلمة متدنٍ  ثقافي اجتماعي وسط من وطفلة طفالً ) 17( العینة أفراد عدد بلغ
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 ومالحظة قبلیة مالحظة تطبیق وتم  ،والكتابة بالقراءة تتعلق بمواد األطفال بیئة إغناء تم وقد
 حول یدور الذي األدوار ولعب التمثیلي اللعب نسبة زیادة عن الدراسة نتائج وأسفرت  ،بعدیة

 األطفال عند عموماً  المفردات زادت كما ، والكتابة القراءة مواد استخدام تتطلب موضوعات
  .  األطفال بین االجتماعي التفاعل زیادة إلى باإلضافة

 في الدراما برنامج فاعلیة أثر على التعرف) Flaherty ،  (1992فالهرتي دراسة وتناولت    
 وتكونت.  الذات لمفهوم هارس– بیرس مقیاس باستخدام االبتدائیة تالمیذ لدى الذات مفهوم تنمیة
 إلى عشوائیاً  توزیعهم تم.  بتدائياال الثالث الصف في وتلمیذة تلمیذاً  )45( من  الدراسة العینة

 تلمیذاً ) 22(و التجریبیة للمجموعةوتلمیذة  تلمیذاً ) 23( بلغت  ،وضابطة تجریبیة مجموعتین
 حیث الدور ولعب الدراما لبرنامج واضحا تأثیراً  النتائج ظهرتأ وقد .الضابطة للمجموعة وتلمیذة

 التحسن وكان بالبرنامج المشاركین لدى الذات مفهوم مستوى في إحصائي دال تحسن هناك كان
  .الذكور لدى منه أعلى اإلناث دىل

 المرحلة تالمیذ لدى الذات مفهوم تنمیة إلى) (Greenberg,1995 جرینبرغ دراسة وهدفت      
 في ابتدائیة مدارس أربع البرنامج هذا في شارك وقد الكبار ادوار بلعب قیامهم خالل من بتدائیةاال

 نتماءباال الفرد إحساس وان  ،األطفال حیاة في حاسما دوراً  یلعبون الكبار ان ، الیونزالثبات والیة
 ،تالمیذهم لدى الذات مفهوم في واضحا تأثیراً  للمعلمین وان ، علیه المفروضة بالقیود یتأثر والقبول

 في األمور أولیاء شارك وقد لذاته تقدیره في تؤثر نفسه عن الطفل یحملها التي الصورة وان
 المعلمون ونظم ، المفتوح الباب سیاسة خالل من بتشجیعهم وذلك الصف غرفة في البرنامج
 التالمیذ مساعدة في البرنامج فاعلیة النتائج أظهرت وقد المجال هذا في للتالمیذ صفیة حصصاً 

  . لذواتهم وتقدیرهم لدیهم الذات مفهوم تنمیة على

 تنمیة في الدور لعب أهمیة معرفة إلى هدفت دراسة  Sdotir)،1996( سدوتر  وأجرى        
 طفالً )  60( من العینة وتكونت  ،الروضة أطفال عند اللغوي النمو وفي القراءة، لتعلیم االستعداد

 إلى وقسمت ، روضتین من الثالثة العمریة للفئة أطفال ریاض شعب أربع من تألفت وطفلة،
 لألهل ومقابلة استبانة وعمل  ،األطفال لسلوك مالحظة بطاقة الباحث واستخدام .وضابطة تجریبیة

 أكبر كفاءة أظهروا التجریبیة المجموعة أطفال أن عن الدراسة نتائج وأسفرت.  للمعلمات واستبانة ،
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 باستخدام األطفال بین جتماعياال التفاعل زاد كما ، والكتابة للقراءة ستعداداال مهارات مجال في
  .الدور لعب طریقة

عداد االدرام اللعب بین العالقة على التعرف إلى هدفت بدراسة) Vedeler ،1997( فیدلر وقام   وإ
  ،الجملة بناء على الدرامیة واألنشطة األلعاب وأثر ، الكالم ونطق  ،الجمل وتركیب  ،للقراءة الطفل
 ، ذكور ثالثة(  أطفال) 6( من الدراسة عینة وتكونت  ،الروضة لطفل بعد فیما ئیةاالقر  والقدرة
 من مجاالً  عشر أحد في بمالحظتهم الباحث وقام سنوات ست أعمارهم بلغت ،) إناث وثالث

ر والتي التعبیریة األنشطة مجاالت  في األطفال بین التجانس تم وقد ، للطفل الواقعة الحیاة عن تعبّ
 واستخدم  ،لألسرة والثقافي واالقتصادي جتماعياال والمستوى  ،اللغویة والقدرة ءالذكا من كل

 هذه تحلیل وبعد ، الروضة أركان مختلف في لألطفال المواقف لتسجیل الفیدیو شرائط الباحث
 بالتدریبات الطفل لتزوید الفرصة بإعطاء االدرام اللعب أهمیة عن الدراسة نتائج أسفرت ، الشرائط

عدادهم ، اللغة لتعلم   .  األخرى األنشطة من أكثر الكالم ونطق ، الجمل وتركیب ، للقراءة وإ

 تعلیمیة كطریقة المسرح استخدام أثر معرفة إلى )Hughes،2001( هیوز دراسة وهدفت  
 من العینة وتكونت ،الصعب الشعري النص استیعاب في األولى االبتدائیة المرحلة طلبة لمساعدة

 مكونة مجموعة كل مجموعات ثالث إلى وقسموا طالباً ) 27( عددهم وكان االبتدائیة المرحلة طلبة
 استیعاب في الصغار المتعلمین یساعد الدور تمثیل نأب النتائج وأظهرت ، طالب تسعة من

 على یعمل الدور وتمثیل القراءة قبل مهمة یعطوا لم الذین بإولئك مقارنتهم عند الروائیة العناصر
   .الطلبة عند الشفویة المهارات وتقویة تعزیز

 المدارس في ودافعیتهم الطالب مشاركة زیادة بعنوان دراسة بإجراء) (Boyd, 2007بوید وقام   
  ،االتصال مهارات حول المباشرة والتوجیهات معلمینال ونمذجة الدور لعب خالل من بتدائیةاال

 المدارس طالب لدى الصفیة المشاركة ونقص الدافعیة في البحثیة الدراسة هذه مشكلة تمثلت
 في المسائیة الفترة في الروضة طالب من طالباً  19 من الدراسة عینة وتكونت .بتدائیةاال

 ثالثة من البحث فریق تكونت) . ب( الموقع في بتدائياال األول الصف من طالبا20و )أو(الموقع
 البیانات جمعت حیث.  متجول والثالث)  ب الموقع أو الموقع( صف معلماً  منهم اثنان ، معلمین
 تحسین إلى البحث وهدف 2007 العام من أیار11 إلى نیسان30 من الممتدة الفترة في القبلیة

لى ودافعیتهم الطالب مشاركة  حول المباشرة والتوجیهات المعلم ونمذجة الدور لعب تأثیر توثیق وإ
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 التدقیق  وقوائم اآلباء استبانة وهي ، أدوات ثالث الدراسة في واستخدمت.  االتصال مهارات
 الطالب أن ، الدراسة نتائج خالل من وتبین.  الطالب واستبانة المعلمین بمالحظات الخاصة

 الدافعیة یمتلكون وال ، الئق غیر بأسلوب  زمالئهم مع ویتصرفون یقاطعون الصفیة الغرف داخل
 البیئة في جیداً  تواصال اآلباء أظهر كما.  إلیهم الموكلة بالمهام یتعلق ال سلوكاً  ویظهرون ، الكافیة
 االبتدائي األول طالب لدى والدافعیة التواصل لتحسین استخدمت التي األسالیب أما.  المنزلیة
 الباحثون كان  االتصال مهارات حول المباشرة والتوجیهات المعلمین ونمذجة الدور لعب ، فكانت
.  أسابیع عشرة لمدة أسبوع كل واحدة مرة نیالصفی لطالب محددة تواصل مهارة بإضافة یقومون

 حیث ، الدور لعب وفرض المعلم نمذجة خالل من األسبوع مدار على المهارة هذه تعزیز یتم وكان
 ستراتیجیاتاال وعن إضافتها تم التي المهارة عن إلخبارهم أسبوعي بشكل منازلهم في رسائل أرسلت

 المشروع هذا كان وقد ، المنزلیة البیئة في المهارة تلك استخدام لتشجیع یطبقوها أن یمكنهم التي
.  تصالاال مهارات حول المباشرة والتوجیهات المعلمین ونمذجة الدور لعب مهارات لتطبیق داعماً 

 ویشاركون ، أنفسهم تجاها أكبر دافعیة یمتلكون أصبحوا الطالب أن إلى الدراسة نتائج وأشارت
   .المنزلیة البیئة وفي المدرسة في تحسنت قد لدیهم تصالاال مهارات وأن أكبر ندفاعاب

 التحصیل في الدور لعب استراتیجیة أثر تقصي إلى هدفت بدراسة2009) ( برقان وقامت    
 الدراسة عینة وتكونت .جتماعیةاال التربیة مبحث في األساسي الثالث طلبة لدى االستقرائي والتفكیر

 تدریسها تم وطالبة طالب) 54( تجریبیة مجموعة الى العینة قسمت.  صفیة شعب أربع من
 )52( عددها وبلغ االعتیادیة بالطریقة تدریسها وتم ضابطة ومجموعة ، الدور لعب باستراتیجیة

 تحصیل زیادة في الدور لعب باستراتیجیة للتدریس إیجابي أثر عن النتائج وأظهرت وطالبة طالب
   .االستقرائي وتفكیرهم الطلبة

 في األدوار لعب طریقة ستخداما أثر على التعرف إلى هدفت دراسة )2009( العماوي وأجرت  
 وهي یونس خان بمدارس األساسي الثالث طلبة لدى التأملي التفكیر تنمیة على القراءة تدریس
 المجموعة من الدراسة عینة وتكونت.  سهیال بني ومدرسة ، القرارة ومدرسة ، معن مدرسة

 احصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت). 100( الضابطة والمجموعة) 103( التجریبیة
 التفكیر اختبار أبعاد جمیع في إحصائیة داللة ذات فروق وتوجد,  التجریبیة المجموعة لصالح
 كانت ولقد والضابطة التجریبیة المجموعتین في التحصیل مرتفعي بین الكلیة والدرجة التأملي
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 في إحصائیة داللة ذات فروق وتوجد التجریبیة، المجموعة في التحصیل مرتفعي لصالح الفروق
 التجریبیة المجموعة في التحصیل مرتفعي بین الكلیة الدرجةو  التأملي التفكیر اختبار أبعاد جمیع

   .التجریبیة المجموعة في التحصیل متدني لصالح الفروق كانت ولقد والضابطة

   منها الحالیة الدراسة وموقع السابقة الدراسات على التعلیق

  : باآلتي السابقة الدراسات على التعقیب یمكن

ودراسة ابو شمالة ). 2012(ودراسة الصلیلي). 2010(جاءت كل من دراسة أبو سمك  -
. 2009)(ودراسة برقان ).2007(ودراسة الصرایرة). 2000(ودراسة الحوسني). 2009(

متفقة مع الدراسة الحالیة من حیث فاعلیة استخدام القصة المتبوعة بلعب الدور على تحصیل 
 .الطلبة وتنمیة تفكیرهم

). 2010(ودراسة هزازي ). 2013(زعبي وعوجان ودراسة ال. 2012)(وجاءت دراسة قنصوة  -
مشتملة على أثر القصص القرآنیة في تنمیة المفاهیم الدینیة لدى ).  2012(ودراسة حسن

 .  الطلبة وهم أقرب للدراسة الحالیة

إلى معرفة تأثیر القصص الخیالیة ). (Alexander& Patricia,1994وهدفت دراسة  -
في حین جاءت الدراسة الحالیة لتجیب عن أثر القصة . اإلبداعیةوالواقعیة على الحلول 

 .المتبوعة بلعب الدور على تحصیل الطلبة وتفكیرهم االستقرائي

متضمنة عنوان استخدام أسلوب سرد القصص في تدریس ). Keshta,2013(وجاءت دراسة  -
عن الدراسة الحالیة وبذلك جاءت مختلفة . اللغة االنجلیزیة من وجهة نظر المعلمین والمعلمات

في استخدام القصة في التدریس بأسالیب عرض مختلفة للقصة في حین تناولت الدراسة 
  .الحالیة القصة المتبوعة بلعب الدور كمتغیر مستقل
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  )(Vedeler,1997ودراسة ) (Walker,1992ودراسة 2009)(وهدفت دراسة العماوي  -

تنمیة االستعداد لتعلیم القراءة في النمو  إلى أهمیة لعب الدور في). (Sdotir,1996ودراسة 
اللغوي وتركیب الجمل، في حین أهتمت الدراسة الحالیة بأهمیة القصة المتبوعة بلعب الدور 

  .وأثرها على التحصیل والتفكیر االستقرائي

بمقترح لتنمیة ). (Flaherty,1992ودراسة ).(Gill&Hayaes,1988وجاءت دراسة  -
المرحلة االبتدائیة من خالل استخدام أسلوب لعب الدور، في حین مفهوم الذات لدى تالمیذ 

  .أهتمت الدراسة الحالیة بتحصیل الطلبة وتفكیرهم االستقرائي

 المدارس في ودافعیتهم الطالب مشاركة زیادة إلى)  Boyd,2007(بوید ودراسةوهدفت  -
 مهارات حول المباشرة والتوجیهات معلمینال ونمذجة الدور لعب خالل من بتدائیةاال

، وجاءت مختلفة عن الدراسة الحالیة التي أهتمت بالقصة وتمثیلها بأسلوب لعب االتصال
  .الدور

  : السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة یمیز ما

 والمعادة التدریس في الدینیة القصة استخدمت التي الباحثة علم حد على الوحیدة الدراسة 
 .وعربیاً  محلیاً  الدور لعب سلوبأب

 المتبوعة  الدینیة القصة استخدام أثر تناولت التي الباحثة علم حد على الوحیدة الدراسة
 المواد مختلف وفي خاص بشكل اإلسالمیة التربیة في ستقرائياال التفكیر فيبلعب الدور 

  .عام بشكل الدراسیة

 وأسلوب القصة استخدام ستراتیجیةا أهمیة على تأكیدها  السابقة الدراسات من الباحثة استفادت
 خطوات تحدید في منها استفادت كما  ،التدریس ستراتیجیاتا من مهمة ستراتیجیةاك الدور لعب

   .وتطبیقها االستراتیجیة هذه تدریس
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  الثالث الفصل

  واإلجراءات الطریقة

 ألداة ووصفاً   ،وعینتها  الدراسة مجتمع فیه بما البحث لمنهجیة عرضاً  الفصل هذا یتناول      
جراءات  ،وثباتها صدقها من التأكد وكیفیة  ،بنائها في المتبعة والخطوات الدراسة  على تطبیقها وإ

جراءات ، بیاناتها معالجة في المستخدمة اإلحصائیة والمعالجات  ،الدراسة عینة أفراد    .الدراسة وإ

   الدراسة منهجیة

 وتم التجریبیة المجموعة :هما لمجموعتین التجریبي شبه المنهج باستخدام الباحثة قامت     
 تدریسها وتم الضابطة والمجموعة  ،الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة باستراتیجیة تدریسها
   .االعتیادیة بالطریقة

  الدراسة أفراد

 الثالث الصف طلبة وهم ، الدراسة مجتمع أفراد من القصدیة بالطریقة الدراسة عینة اختیار  تم   
 لب مدرسة من الثالث الصف شعب من عشوائیاً  شعبة اختیار تم إذ ، ذیبان بلواء ساسيألا

 شعب من عشوائیاً  أخرى شعبة اختیار تم كما  ،التجریبیة للمجموعة وخصصت المختلطة األساسیة
 توزیع یبین)  1(رقم والجدول الضابطة للمجموعة وخصصت  ،المختلطة األساسیة النزهة مدرسة

  . المدرسة حسب الدراسة عینة أفراد

  )1( جدول  

  المدرسة حسب الدراسة عینة أفراد توزیع

  

 الطلبة عدد  الشعب عدد  المدرسة  المجموعة

 20 1 المختلطة األساسیة لب مدرسة  تجریبیة مجموعة
 19 1 المختلطة األساسیة النزهة مدرسة  ضابطة مجموعة
 39 2  المجموع
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   الدراسة دواتأ

  :  اآلتیة الدراسة دواتأ إعداد تم فرضیاتها ختباراو  الدراسة أسئلة عن لإلجابة

   التحصیلي ختباراال:  أوال

 درجة یقیس ،أبدال  بأربعة متعدد من ختیاراال نوع من موضوعي اختبار بإعداد الباحثة قامت   
 في والمتمثل بتدریسه ستقوم الذي المحتوى تحلیل بعد وذلك االسالمیة التربیة مادة في التحصیل

 تقیس فقرة) 30( على ختباراال هذا واقتصر .اإلسالمیة التربیة مادة من المختارة الدروس من عدد
 لألهداف Bloom  بلوم تصنیف من األولى الثالثة المستویات حسب الطلبة عند التحصیل مدى

  )تطبیق ، فهم ، تذكر(  المعرفي المجال في التربویة

  :ختبارالا إعداد عند اآلتیة بالخطوات الباحثة قامت وقد

 الثالث للصف اإلسالمیة التربیة مادة من قیاسها المراد التعلیمیة الموضوعات تحدید  . 

 الوحدة محتوى مع تتفق التي األهداف واختیار  ،للموضوعات العامة األهداف تحدید.  

 ختباراال مواصفات جدول بناء. 

 محددة بصورة قیاسها المراد)  السلوكیة األهداف( التعلم نتاجات كتابة . 

 بصورة المحدد التعلم ونتاجات المواصفات جدول على اعتماداً  ختباراال فقرات صیاغة 
 )1(ملحق.  سلوكیة

   التحصیلي ختباراال صدق

 األهداف قائمة مع األولیة تهبصور  عرضه تم التحصیلي ختباراال محتوى صدق من للتأكد  
 للمادة السلوكیة األهداف تمثیل مدى في رأیهم داءبإل ، المحكمین من مجموعة على السلوكیة
 الصیاغة مناسبة ومدى ، الموضوعة السلوكیة لألهداف الفقرات مالئمة ومدى  ،التعلیمیة
 من فقرة كل تقیسه الذي التحصیل مستوى على الحكم إلى التحكیم هدف كما.  للفقرات اللغویة
 المجال في الستة بلوم مستویات من األولى الثالثة المستویات حسب وذلك  ،ختباراال فقرات



47 
 

 ووضع  ،ختباراال فقرات بعض على التعدیالت إجراء تم اقتراحاتهم على وبناًء .  المعرفي
  .)1( الملحق في كما النهائیة بصورته التحصیلي االختبار

التربیة كما قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة والتمییز الختبار التحصیلي في مادة 
  .  یبین تلك المعامالت) 2(اإلسالمیة ، والجدول 

  )2( الجدول                            

  معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار التحصیلي  

 رقم  
 الفقرة

 التمییز معامل الصعوبة معامل الفقرة رقم   التمییز معامل الصعوبة معامل

1 0.63 0.50 16 0.38 0.60 

2 0.43 0.75 17 0.56 0.75 

3 0.50 0.38 18 0.60 0.50 

4 o.46 0.50 19 0.53 0.60 

5 0.40 0.60 20 0.40 0.75 

6 0.40 0.75 21 0.36 0.75 

7 o.66 0.38 22 0.70 0.50 

8 0.70 0.50 23  0.46 0.75 

9 0.46 0.60 24 0.66 0.38 

10 0.38 0.75 25 0.46 0.75 

11 0.40 0.38 26 0.43 0.38 

12 0.43 0.38 27 0.50 0.50 



48 
 

    

 العینة على المطبق االختبار لفقرات الصعوبة معامالت قیم أن) 2( الجدول یظھر    
 صعوبة معامل ذات فقرات یوجد ال أنھ یعني مما ،)0.70 – 0.38( بین تراوحت االستطالعیة

 االختبار لفقرات التمییز معامالت قیم أن أیضا ویالحظ) . 0.20( من أقل أو) 0.85( من أكثر
) . 0.20( من أقل تمییز معامل ذات فقرات یوجد ال أنھ یعني مما ،) 0.75 –0.38( بین تراوحت

ً  مقبولة والتمییز الصعوبة لمعامالت القیم ھذه وتعد  الدراسة في االختبار ھذا الستخدام تربویا

  .)2007عالم،(الصعوبة معامالت ضوء في االختبار من فقرة أیة تحذف لم علیھ وبناءً  الحالیة،

  ثبات االختبار التحصیلي     

ختبار التحصیلي قامت الباحثة بتطبیقه على عینة استطالعیة مكونة من للتأكد من ثبات اال   

وتم حساب . الثالث األساسي ومن خارج عینة الدراسة طالب وطالبة من طلبة الصف ) 20(

تساق ، وحساب معامل اال) KR20(ستخدام معادلة كودر ریتشاردسون اتساق الداخلي بمعامل اال

 لینإذا بلغت قیمة المعام) Cronbach Alpha(  ستخدام معادلة كرونباخ ألفا االداخلي ب

  . على الترتیب ) 0.83(،)(0.84

  ستقرائياال التفكیر ختبارا: ثانیاً    

 التفكیر یقیس أبدال بأربعة متعدد من ختیاراال نوع من موضوعي ختبارا بتطویر الباحثة قامت    
 الثالث والمتمثل في ثماني دروس على الترتیب في مبحث التربیة االسالمیة للصف ستقرائياال

االختبار مشتقة من الدروس ،حیث كانت فقرات  بتدریسه ستقوم الذي المحتوى تحدید بعد وذلك
  .  فقرة )20( على ختباراال هذا واقتصر المحددة

  

13 0.50 0.50 28 0.53 0.60 

14 0.53 0.60 29 0.36 0.75 

15 0.36 0.75 30 0.66 0.38 
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  ستقرائياال التفكیر ختبارا صدق

 مجموعة على األولیة بصورة عرضه تم ستقرائي،اال التفكیر ختبارا محتوى صدق من للتأكد   
 وبناء.  الفقرات في رأیهم ،إلبداء)4( ملحق في أسماؤهم والمبینة ختصاص،اال ذوي من محكمین

 ستقرائياال ختباراال ووضع  ،الفقرات بعض بدائل على التعدیالت إجراء تم اقتراحاتهم على
  ).2( الملحق في كما النهائیة بصورته

  ستقرائياال التفكیر ختبارا ثبات

عادة االختبار من للتأكد     – test ثبات االختبار، استخدمت الباحثة طریقة االختبار وإ

retest)(، استطالعیة مكونة من عینة االختبار على الباحثة بتطبیق تإذ قام)طالب وطالبة)20 
نة الّدراسة بات  بفاصل زمني مدته أسبوعان بین مرتي التطبیق وتم حساب من خارج عیّ معامل الّث

، كما استخدمت طریقة االتساق )0.89( باستخدام معامل ارتباط بیرسون، إذ بلغ معامل الثبات 
كما تم استخراج  ).0.81(إذ بلغ معامل الثبات  ,(Cronbach Alpha)كرونباخ الفاالداخلي 

ستخدام معادلة استقرائي باستخدام طریقة االتساق الداخلي وبالختبار التفكیر االمعامل الثبات 
KR20  0.82( حیث بلغت قیمة معامل الثبات.(  

   الدراسیة ةالخط: ثالثاً 

 الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة استراتیجیة ستخداماب تدریسیة خطة بإعداد الباحثة قامت 
 طلبة على المقررة اإلسالمیة التربیة مادة من المختارة الدروس لتدریس دروس ثمانیة على شتملتاو 

  :  اآلتي على الدروس هذه من درس كل شتملاو   ، األساسي الثالث الصف

 الدرس هویة  

 التدریس وطریقة المحتوى ضوء في التعلیمیة النتاجات . 

 وتبادل  ،بالدرس الخاصة القصة سرد على ركزت والتي واألنشطة واألسالیب الوسائل 
 . األسئلة وطرح األدوار

 به المتعلقة والقصة الدرس موضوع نحو  انتباههم وجذب التالمیذ دافعیة إلثارة التمهید.  
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 الطلبة على األدوار توزیع ثم ، الطلبة مسامع على القصة سرد وتشمل التدریس إجراءات 
  .القصة أحداث لتمثیل

 التعلیمیة النتاجات ضوء في التقویم . 

 ضوء وفي ، لضبطها) 4(ملحق المحكمین من مجموعة على التدریسیة الخطة عرض وتم
  )3(ملحق النهائیة بصورتها الخطة وضع تم  مالحظاتهم

  . عتیادیةاال الطریقة ستخداماب الضابطة المجموعة درست حین في

   الدراسة تصمیم

  :  اآلتي في الدراسة متغیرات تتمثل

 هما مستویان وله التدریس  اسلوب:  المستقل المتغیر : 

  الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة اسلوب -

 .عتیادیةاال الطریقة -

 وتشمل التابعة المتغیرات:  

 .الدراسي التحصیل -

 .ستقرائياال التفكیر -

  وبعدي قبلي ختباراب الضابطةالتجریبیة و  المجموعة تصمیم واستخدم

Pre-Posttest  Controll  group  Desing             

  كاآلتي بالرموز توضیحه یمكن والذي

O1XO2  

 O1-O2   
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   أن حیث

O1 القبلي ستقرائياال التفكیر أو التحصیل إلى یشیر  

O2 البعدي ستقرائياال التفكیر أو التحصیل الى یشیر   

X التجریبیة المجموعة إلى یشیر   

  الضابطة المجموعة إلى یشیر -

   الدراسة إجراءات

  :  اآلتیة باإلجراءات الباحثة قامت

 والعینة الدراسة أفراد تحدید . 

 الدراسة قید الموضوعیات تحدید . 

 المحكمین من مجموعة على وعرضها خطتین إعداد : 

 )3(ملحق الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصص باستراتیجیة التدریس خطة -

 .عتیادیةاال بالطریقة للتدریس خطة -

 البكالوریوس مؤهل یحملن معلمتین جانب من متكافئة ظروف وفق الدراسیتین الخطتین تطبیق 
  .ولدیهن الخبرة التدریسیة نفسها  الثالث للصف صف معلم ،

 ستقرائياال التفكیر ختباراو  التحصیلي ختباراال إعداد. 

 مجموعة على بتطبیقهما وذلك)  ستقرائياال والتفكیر ، التحصیلي( ختباریناال ثبات من التأكید 
 .  الدراسیة عینة خارج من) ستطالعیةا عینة( األساسي الثالث الصف طلبة من

 الدراسة مجموعتي على القبلي ستقرائياال التفكیر ختباراو  القبلي التحصیلي االختبار تطبیق 
 وذلك ستقرائياال تفكیرهم ومستوى الطلبة تحصیل مستوى على للوقوف ، التدریس في البدء قبل

 .  ستقرائياال وتفكیرهم تحصیلهم في المجموعات تكافؤ ضبط بهدف
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 الموضوعات لتدریس ختیاراال علیها وقع التي  الصفیة للشعب المبحث معلمات مع التنسیق 
 . إعدادها تم التي التدریسیة ةخط وفق المحددة

 20/3 بتاریخ وأنتهى  20/2 بتاریخ بالتدریس البدء . 

 التفكیر ختباراو  البعدي التحصیل ختبارا تطبیق تم ، المحدد المحتوى تدریس من اإلنتهاء بعد 
  .  والتجریبیة الضابطة المجموعتین على البعدي ستقرائياال

 خاصة جداول في ورصدها البیانات جمع . 

 اإلحصائیة الرزمة باستخدام إحصائیاً  البیانات تحلیل . 

 ومناقشتها النتائج استخالص . 

   اإلحصائیة المعالجة

  : اآلتیة اإلحصائیة المعالجات باستخدام الباحثة قامت

 معادلة وكذلك ستقرائي،اال التفكیر ختبارال الثبات معامل لحساب رتباطلال بیرسون معادلة -
 . نفسه ستقرائياال التفكیر ختبارال الداخلي تساقاال لحساب) KR20( ومعادلة– ألفا كرونباخ

  التحصیلي ختبارال الداخلي تساقاال لحساب ألفا وكرونباخ ،)KR20( معادلة -

  .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة -

 . الصفریتین الدراسة فرضیتي ختبارال المصاحب اآلحادي التباین تحلیل -
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  الرابع الفصل

  الدراسة نتائج

 القصص استخدم أثر تعرف إلى هدفت التي الدراسة لنتائج عرضاً  الفصل هذا یتناول    

 في االساسي الثالث للصف االسالمیة التربیة مادة تدریس في الدور بلعب المتبوعة الدینیة

 عرض یلي وفیما الدراسة سؤالي عن اإلجابة خالل من وذلك االستقرائي، وتفكیرهم تحصیلهم

  : الدراسة عنها كشفت التي للنتائج

 الدینیة القصص استخدم أثر ما" نصه الذي األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج : أوالً 

 على االساسي الثالث لصفا لطلبة اإلسالمیة التربیة مادة تدریس في الدور بلعب المتبوعة

  تحصیلیهم؟

 ألداء المعیاریة واالنحرافات الحسابیة، المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة       

 القبلیة، وعالماتهم البعدي التحصیل اختبار على) والضابطة التجریبیة( الدراسة مجموعتي

  :ذلك یوضح)  3(رقم الجدولو 

  )3( جدولال

 التحصیل اختبار  على الدراسة مجموعتي ألداء المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  القبلیة وعالماتهم البعدي

 النهایةالعظمى العدد المجموعة

        للعالمة

 البعدي االختبار القبلي االختبار

 المعیاري االنحراف المتوسط االنحراف الحسابي المتوسط
 20 تجریبیة

30  
17.95 3.44 25.85 1.42 

 2.14 20.63 2.75 14.89 19 ضابطة
 3.19 23.31 3.45 16.46 39 المجموع
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 تعلمت التي التجریبیة للمجموعة البعدي الحسابي المتوسط أّن )  3( الجدول من یالحظ

 المتوسط بلغ حین في ،)25.85( بلغ إذ األعلى كان الدور بلعب المتبوعة القصة باستخدام

 فیما ولتحدید ،)20.63( االعتیادیة بالطریقة تعلمت التي الضابطة للمجموعة البعدي الحسابي

 داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات الدراسة مجموعتي متوسطي بین الفروق كانت إذا

)0.05=α( األحادي المشترك التباین تحلیل بتطبیق الباحثة قامت )ANCOVA(، وجاءت 

  : التالي الجدول یوضحه الذي النحو على المشترك التباین تحلیل نتائج

  )4( جدولال

 مجموعتي تحصیل متوسطات بین للفروق) ANCOVA(المشترك التباین تحلیل نتائج
  البعدي التحصیل اختبار  على الدراسة

 التباین مصدر
  مجموع

 المربعات

  درجات

 الحریة

  متوسط

 المربعات

  قیمة

) ف(
  المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.327 0.986 3.226 1 3.226 القبلي االختبار

 0.000* 57.814 189.093 1 189.093 التدریس طریقة

   3.271 36 117.745 الخطأ

    38 386.308 المجموع

   إحصائیا دال الفرق*

 و ،)57.814( بلغت التدریس لطریقة بالنسبـة)  ف(  قیمة أن )4( الجـدول من یظهر     

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدل مما ،)0000.( یساوي داللة بمستوى
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 الفرضیة رفض یعني وهذا البعدي، التحصیل اختبار على الدراسة مجموعتي أداء متوسطات

 =α(  الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال: على تنص والتي األولى الصفریة

 درسوا الذین األساسي الثالث الصف طلبة لدى الدراسي التحصیل متوسط بین) 0.05

 نفسه الصف طلبة لدى الدراسي التحصیل ومتوسط الدور بلعب المتبوعة القصة باستراتیجیة

 المعدلة الحسابیة المتوسطات استخراج وتم .االعتیادي سلوبباأل نفسه المبحث درسوا والذین

  :اآلتي الجدول في النتائج وتظهر الفرق، كان مجموعة أي لصالح لتعرف

  )5( الجدول

 اختبار على الدراسة مجموعتي ألداء المعیاریة واألخطاء  المعدلة الحسابیة المتوسطات
  البعدي التحصیل

 المعیاري الخطأ الحسابي المتوسط العدد المجموعة

 0.43 25.71 20 تجریبیة

 0.44 20.78 19 ضابطة

 باستخدام تعلمت التي التجریبیة للمجموعة المعدل الحسابي المتوسط أّن  )5( الجدول من یالحظ

 الحسابي المتوسط بلغ حین في ،)25.71( بلغ إذ األعلى كان الدور بلعب المتبوعة القصة

 كان الفرق أن إلى یشیر وهذا ،)20.78( االعتیادیة بالطریقة تعلمت التي الضابطة للمجموعة

 أن بمعنى ،الدور بلعب المتبوعة القصة باستخدام تعلمت التي التجریبیة المجموعة لصالح

 االساسي الثالث الصف طلبة تحصیل في فاعلیة لها كان الدور بلعب المتبوعة القصة استخدام

  .االعتیادیة بالطریقة مقارنة
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 الدینیة القصص استخدم أثر ما" نصه الذي الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 على ساسياأل الثالث لصفلطلبة ا اإلسالمیة التربیة مادة تدریس في الدور بلعب المتبوعة

  االستقرائي؟ تفكیرهم

 ألداء المعیاریة واالنحرافات الحسابیة، المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة       

 البعدیة، وعالماتهم االستقرائي التفكیر اختبار على) والضابطة التجریبیة( الدراسة مجموعتي

  :ذلك یوضح آلتيا لالجدو و 

  )6( جدولال

 التفكیر اختبار على الدراسة مجموعتي ألداء المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  القبلیة وعالماتهم البعدي االستقرائي

       النهایةالعظمى العدد المجموعة

  للعالمة

 البعدي التطبیق القبلي التطبیق

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 20 تجریبیة

20 
11.80 2.53 17.65 1.63 

 1.95 14.42 1.87 11.21 19 ضابطة
 2.41 16.08 2.22 11.51 39 المجموع

 تعلمت التي التجریبیة للمجموعة البعدي الحسابي المتوسط أّن )  6( الجدول من یالحظ

 المتوسط بلغ حین في ،)17.65( بلغ إذ األعلى كان الدور بلعب المتبوعة القصة باستخدام

 فیما ولتحدید ،)14.42( االعتیادیة بالطریقة تعلمت التي الضابطة للمجموعة البعدي الحسابي

 داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات الدراسة مجموعتي يمتوسط بین الفروق كانت إذا

)0.05=α( األحادي المشترك التباین تحلیل بتطبیق ةالباحث تقام )ANCOVA(، وجاءت 

  : التالي الجدول یوضحه الذي النحو على المشترك التباین تحلیل نتائج
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  )7( جدولال

 مجموعتي تحصیل متوسطات بین للفروق) ANCOVA(المشترك التباین تحلیل نتائج
  البعدي االستقرائي التفكیر اختبار على الدراسة

 التباین مصدر
  مجموع

 المربعات

  درجات

 الحریة

  متوسط

 المربعات

  قیمة

) ف(
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.517 0.429 1.403 1 1.403 البعدي االختبار

 0.000* 31.47 102.959 1 102.959 التدریس طریقة

   3.272 36 117.778  الخطأ

    38 220.769  المجموع

   إحصائیا دال الفرق*

 و ،)31.47( بلغت التدریس لطریقة بالنسبـة)  ف(  قیمة أن )7( الجـدول من یظهر     

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدل مما ،)0090.( یساوي داللة بمستوى

 رفض یعني وهذا البعدي، االستقرائي التفكیر اختبار على الدراسة مجموعتي أداء متوسطات

 الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال: على تنص والتي الثانیة الصفریة الفرضیة

)0.05 =α (درسوا الذین األساسي الثالث الصف لطلبة لدى االستقرائي التفكیر متوسط بین 

 نفسه الصف طلبة لدى االستقرائي التفكیر ومتوسط الدور بلعب المتبوعة القصة باستراتیجیة

 المعدلة الحسابیة المتوسطات استخراج وتم. االعتیادي سلوبباأل نفسه المبحث درسوا والذین

  :اآلتي الجدول في النتائج وتظهر الفرق، كان مجموعة أي لصالح لتعرف
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  )8( الجدول

 التفكیر اختبار على الدراسة مجموعتي ألداء المعیاریة واألخطاء المعدلة الحسابیة المتوسطات
  البعدي االستقرائي

 المعیاري الخطأ الحسابي المتوسط العدد المجموعة

 0.41 17.68 20 تجریبیة

 0.42 14.40 19 ضابطة

 تعلمت التي التجریبیة للمجموعة المعدل الحسابي المتوسط أّن  )8( الجدول من یالحظ      

 المتوسط بلغ حین في ،)17.68( بلغ إذ األعلى كان الدور بلعب المتبوعة القصة باستخدام

 یشیر وهذا ،)40.14( االعتیادیة بالطریقة تعلمت التي الضابطة للمجموعة المعّدل الحسابي

 بمعنى الدور بلعب المتبوعة القصة تعلمت التي التجریبیة المجموعة لصالح كان الفرق أن إلى

 طلبة لدى االستقرائي التفكیر في فاعلیة لها كان الدور بلعب المتبوعة القصة استخدام أن

  .االعتیادیة بالطریقة مقارنة االساسي الثالث الصف
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  الخامس الفصل

  الدراسة نتائج مناقشة

 التي أسئلتها ضوء في وتفسیرها الدراسة إلیها توصلت التي النتائج مناقشة الفصل هذا یتضمن    
 التربیة مادة تدریس في الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصص استخدام أثر عن الكشف إلى هدفت

 الدراسة اشتملت وقد هذا ، ستقرائياال وتفكیرهم تحصیلهم في األساسي الثالث للصف اإلسالمیة
  : بهما المتعلقة النتائج مناقشة یأتي وفیما  ،ینیرئیس سؤالین على

  

 القصص استخدام أثر ما: "  على نص الذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة:  أوالً    
 األساسي الثالث لصفلطلبة ا اإلسالمیة التربیة مادة تدریس في الدور بلعب المتبوعة الدینیة

  ." تحصیلهم على

القصة الدینیة المتبوعة بلعب الدور في تحصیل طلبة  استراتیجیة كشفت نتائج الدراسة عن تفوق 
   .الصف الثالث األساسي في مبحث التربیة اإلسالمیة مقارنة بالطریقة االعتیادیة

 من الدور، بلعب المتبوعة الدینیة القصة سلوبأب التدریس ان إلى التفوق هذا یعزى وقد       
خالل استخدام أسلوب السرد الذي یعمل على من   الطلبة، انتباه تجذب التي المهمة األسالیب

ثارة التشویق،    . تحصیلهم الدراسي زیادة وبالتالي ، للتعلم دافعیتهم وإ

 الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة أسلوب استخدام  أن إلى النتیجة هذه مرد یكون قد إنه كما  
مما أدى إلى زیادة  ، الطلبة لدى اللغوي النمو وتنمیة ، الذاتي المفهوم تنمیة إلى أدى التدریس في

  .تحصیلهم الدراسي

 أسلوب وهو اإلسالمیة التربیة مادة تدریس عملیة في اسلوبین دمج إلى التفوق هذا یعود وقد  
 الحصة یجعل الدور لعب أسلوب ألن الطلبة على األدوار توزیع خالل من وتمثیلها الدینیة القصة
 یعمل الدور لعب أن كما ،األخرین تقلید یفضلون بطبیعتهم الطلبة أن وكذلك ، وبهجة تشویقاً  أكثر
  . التعلم نحو دافعیتهم ؛ مما یزید منالطلبة لدى الجماعي العمل روح بث على
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 وسرد  ، العشوائي والعمل والحفظ التلقین على تعتمد التي االعتیادیة الطریقة عكس على وذلك 
   .عنصر التشویق الذي یعتبر الدافعیة للتعلم  إلى وتفتقر ،حوار أو أسئلة دون المعلومات

 أظهرت التي) 2000، الحوسني(  من كل دراسة نتیجة مع الحالیة الدراسة نتیجة اتفقت وقد 
 التي) 2012( حسن ودراسة ،)2012، هقنصو ( ودراسة ،الطلبة تحصیل على القصة فاعلیة

   . الدینیة المفاهیم تنمیة في الدینیة القصة فاعلیة أظهرت

 تدریس في الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصص استخدام بأثر المتعلقة النتائج مناقشة: ثانیاً 
  .ستقرائياال تفكیرهم على األساسي الثالث صفلطلبة ال اإلسالمیة التربیة مادة

عن تفوق استراتیجیة القصة الدینیة المتبوعة بلعب الدور في التفكیر   كشفت نتائج الدراسة   
وتعزى هذه النتیجة إلى . االستقرائي لدى طلبة الصف الثالث االساسي مقارنة بالطریقة االعتیادیة

فعالیة استراتیجیة القصة الدینیة المتبوعة بلعب الدور في االرتقاء بالتفكیر االستقرائي لدى الطلبة إذ 
ا تعرض األفكار منظمة ومجزأة عن طریق عرض القصة ثم تمثیلها بلعب الدور مما یؤثر في أنه

   .توجیه تفكیر الطالب لبناء قیم عامة بناًء على مواقف وأفكار تم عرضها وتمثیلها

 ألسلوب مناسبة لتكون ، ختیارهااو  تولیفها تم التي القصة نوعیة إلى النتیجة هذه مرد یكون وقد    
الطلبة بطبیعتهم یعشقون تقلید اآلخرین ، واستغالل  أن إذ ، الدینیة القصة یتبع الذي الدور لعب

 تنمیة وبالتالي للقصة نتباهاال جذبهذه الرغبة فیهم عن طریق تمثیل شخصیات القصة من أجل 
   .التفكیر ممارسة نحو یجابیةإ تجاهاتاو  قیم بناء في واإلسهام ، والتحلیل التفسیر مهارات

 من منها المناسب واختیارالدینیة  القصة عرض في ةالباحث أسلوب إلى النتیجة هذه تعزى وقد    
 الطلبة جمیع اتجاهات وتوجیه ، الطلبة دافعیة  ثارةإ و  ختباراال أجلها من وجد التي الغایة تلبیة أجل
  . اإلسالمیة التربیة بمادة مرتبطة ألنها الدینیة القصة تعلم نحو

 ، الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة استراتیجیة لتطبیق الخاصة واألسس الموضوع اختیار إن  
 على القصة شخصیات أدوار توزیع ثم ، الدینیة للقصة الجید التحضیر من المعلمة بها تقوم وما

 نتقالاال إلى الطالب یدفع وهذا ، لطالبه ستقرائياال بالتفكیر االرتقاء على المعلم ساعدت الطلبة
 عملیة وهي ، القاعدة إلى األسئلة من أو األمثلة من أو الشخصیات من أي ، الكل إلى الجزء من

  .ستقرائياال التفكیر
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یتسم أسلوب السرد للقصة الدینیة، بالجدة والحداثة ،  فیما یتوصل إلیه من حقائق، ولعل هذا ما    
  .  بة المجموعة التجریبیةأدى إلى إحداث أثر كبیر في تنمیة التفكیر االستقرائي لدى طل

 سمك أبو ودراسة )2009( شمالة أبو ودراسة ،) 2007( الصرایرة دراسة مع تتفق النتیجة وهذه
 القصة فاعلیة أظهرت التي)2009(  العماوي ودراسة )2013( وعوجان الزعبي( ودراسة )2010(

 تحصیل في الدور لعب استراتیجیة فاعلیة كشفت التي برقان ودراسة  ،التفكیر مهارات تنمیة في
  . الطلبة لدى ستقرائياال والتفكیر
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   التوصیات

 توصي الباحثة فإن ، إلیه التوصل تم ما ضوء وفي ، واستنتاجاتها الدراسة نتائج على اعتماداً 
  : باآلتي

 المتبوعة الدینیة القصة ستخداما فاعلیة  ،األول بالسؤال المتعلقة الدراسة نتائج أظهرت -
 الدینیة القصة تدریس أسلوب بتفعیل الباحثة توصي لذلك الطلبة تحصیل في الدور بلعب

 كافة في عامة بصورة القصة تدریس وأسلوب اإلسالمیة التربیة مادة في خاصة بصورة
 المادة نحو المتعلم فاعلیة زیادة في البالغ األثر من لها لما  ،األخرى التعلیمة المواد

 .  الدراسیة

 المتبوعة الدینیة القصة ستخداما فاعلیة  ،الثاني بالسؤال المتعلقة الدراسة نتائج أظهرت -
 وخاصة األسلوب هذا تفعیل في الباحثة توصي لذلك ستقرائياال التفكیر في الدور بلعب

 .تفكیر إلى تحتاج التي المواد في

 ثم الدینیة القصة  استراتیجیة بتدریس لتعریفهن  .اإلسالمیة التربیة لمعلمات دورات عقد -
 . الدور لعب باستراتیجیة تمثیلها

 الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة استراتیجیة تأثیر على للتعرف أخرى دراسات إجراء -
 . أخرى تفكیر ومهارات ، أخرى دراسیة ومواد  ، أعلى دراسیة مراحل في وفاعلیتها

 سلوبأب المعاد القصة بأسلوب الدروس تخطیط نماذج على لیشتمل المعلم دلیل تحسین -
 . الدور لعب
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  العربیة المراجع: أوالً 

  ).3(القرآن الكریم، سورة یوسف آیة  - 

                                       العامة وطرائقه التدریس فن). 2007( أحمد ،برهان وبلعاوي أحمد معتز  ،إبراهیم -
  .دار حنین للنشر والتوزیع :  ،عمان

                   المفاهیمیة بالخرائط التدریس أثر) . 2010( أحمد العزیز عبد أحمد  ،سمك أبو -
 التفكیر مهارات وتنمیة النبویة السیرة تحصیل في السابرة باألسئلة المتبوع القصصي والسرد
 ماجستیر رسالة (، المتحدة العربیة اإلمارات دولة في األساسیة المرحلة طالبات لدى التأملي

 .األردن: ،عمان العربیة عمان جامعة) غیرمنشورة،

                                                      الدار:  ،جدة اإلسالمیة التربیة في مقدمة).2003( علي بن صالح اد،عرّ أبو  -
 . للتربیة  الصولتیة

 ،القرآني القصص في النفسیة واألسس التربویة المبادىء ).2005( ذیب شاهر شریخ، أبو -
 .والتوزیع للنشر جریر دار:  ،عمان

                                                                           القرآنیة للقصة التحلیلي السرد ستخداما أثر). 2009( صالح أماني  ،شمالة أبو -
 الثاني الصف طالبات لدى القصة تعلم نحو تجاهواال  ستنتاجياال التفكیر تنمیة على
 . فلسطین– اإلسالمیة ،الجامعة) منشورة غیر ماجستیر رسالة(،عشر

                                                                                                                              والتفكیر التحصیل في الدور لعب استراتیجیة أثر). 2009( سالم فدوى  ،برقان -
 بمدارس والوطنیة جتماعیةاال التربیة مبحث في األساسي الثالث الصف طلبة لدى ستقرائياال

 العلیا للدراسات األوسط الشرق جامعة ،) منشورة غیر ماجستیر رسالة( ، الخاصة عمان مدینة
 . األردن: عمان ،

 .  المسیرة دار:  ،عمان ، النشط التعلم) . 2008( كریمان  ،بدیر -

 لطفل العاطفي الذكاء إلنماء كمدخل القصة فاعلیة). 2008( ،أمل وخلف  أسماء ، توفیق -
 70-37): 37(10 مجلد ، العربیة الطفولة مجلة ، الروضة
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  .الفكر دار ، التربویة وتطبیقاتها تخطیطها العامة التدریس طرق ).2005( أحمد ولید جابر، -

 لطرائق وتطبیقي نظري تصور وتعلیمه القیم تعلم) . 2005( زكي ماجد  ،الجالد -
  المسیرة دار:  عمان ، القیم تدریس واستراتیجیات

 بعض تنمیة في المصورة القصة استخدام أثر). 2012( سلیم المجید عبد منى ، حسن -
 جامعة ،) منشورة غیر ماجستیر رسالة( ، بتدائياال األول الصف تالمیذ لدى الدینیة المفاهیم

 . القاهرة ، الوادي جنوب

 دار:  القاهرة ،التطبیق.. األشكال.. المفاهیم األطفال أدب). 2009( الدین كمال  ،حسین -
  . العربي العالم

 .د، ن: القاهرة ، أطفال وحكایات قصص في مدخل). 2000( الدین كمال  ،حسین -

 أدب إلى مدخل ( األطفال وأدب الثقافیة الرعایة. (2011) السید محمد ، حالوة -
 . الجامعیة المعرفة دار:  القاهرة،)األطفال

:  القاهرة)واجتماعي نفسي مدخل( األطفال أدب إلى مدخل). 2003( السید محمد  ،حالوة -
 . الدولیة حورس مؤسسة

 تدریس في القصة أسلوب استخدام فاعلیة ،)2000(  خلفان بن علي بن زاید  ،الحوسني -
 غیر ماجستیر رسالة (، والتحصیل الناقد التفكیر لتنمیة اإلعدادیة بالمرحلة التاریخ
 .عمان سلطنة ، قابوس السلطان جامعة،)منشورة

نتاج تصمیم).2002( محمود محمد ، الحیلة -  دار:  عمان  ، التعلمیة التعلیمیة الوسائل وإ
 .  المسیرة

 القلم دار:  دمشق ،أحداث وتحلیل وقائع عرض القرآني القصص) 1999( صالح  ،الخالدي -
. 

 المناهج دار:  عمان ، حدیثة تعلیم ستراتیجیاتا اللعب). 2010(  عباس إیمان  ،الخفاف -
 . والتوزیع للنشر



65 
 

 الفردیة الفروقء مبادى مراعاة). 2005( إسماعیل یحیى ،وعید أحمد ناصر ،الخوالدة -
 . للنشر وائل دار:  عمان ،  اإلسالمیة التربیة تدریس في العملیة وتطبیقاتها

  . الرایة دار:  عمان ، التربیة في والتقویم القیاس أساسیات.2010)( محمد ماجد ، الخیاط -

            القرآنیة القصص في التربویة القواعد) . 2001(  عیسى لبیب مجدي الدراس، -
 األردنیة الجامعة ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة (، المجتمع على وأثرها األنبیاء سورة من

 .  األردن:  ،عمان

 وأسالیب لدروسها والتخطیط منهاجها اإلسالمیة التربیة).2002( خلیل هاشم محمد  ،ریان -
 . الرازي دار:  ،عمان فیها والتقویم التدریس

 . یافا دار:  عمان ، القرآنیة القصة أسرار) . 2007( خلیل فهد ، زاید -

 القصص استخدام فاعلیة. 2013)(محمود سلیمان ،وفاء وعوجان علي محمد أحمد  ،الزعبي -
 للدراسات العربیة المجلة. المدرسة قبل ما طفل لدى اإلبداعي التفكیر مهارات تنمیة في

 ).2(العدد ، جتماعیةواال التربویة

 وائل دار:  عمان ، اإلسالمیة للتربیة التعلیمیة األسالیب).2005( محمود سعدون ، الساموك -
  .للنشر

 الیازوري دار:  ،عمان اإلسالمیة التربیة مناهج في التفكیر تعلیم).2009( معیوف ،السبیعي -
. 

 دیبونو:  ،عمان والمتفوقین الموهوبین تدریس أسالیب). 2010( احمد جودت سعادة، -
 .والتوزیع والنشر للطباعة

:  ،عمان التطبیقیة األمثلة مئات مع التفكیر مهارات تدریس). 2009( أحمد جودت ، سعادة -
 . الشروق دار

). 2006(  هدى عرقوب، وأبو جمیل واشتیة، ،مجدي وزامل ،فواز وعقل أحمد جودت ، سعادة -
  .الشروق دار:  ،عمان والتطبیق النظریة بین النشط التعلم
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 اسامة دار:  ،عمان ، األطفال أدب لتدریس معاصرة طرائق). 2011( محمد جاسم ، الميالّس  -
 . للنشر

 ، التدریس اساسیات). 2006( الباقي ،عبد زید وأبو ،عبدالرحمن وجامل إبراهیم خلیل ،شبر -
 .والتوزیع للنشر المناهج دار: عمان

  الجامعة شباب مؤسسة:  القاهرة ، إسالمیة تربیة نحو). 1983( حسن  ،الشرقاوي -

 لتدریس العلمیة الطرق).2005( محمود سعدون  ، والساموك جواد علي هدى  ،الشمري -
 . للنشر وائل دار: ،عمان اإلسالمیة التربیة من والفقه والسیرة الحدیث

 الشروق دار:  ،عمان اإلسالمیة التربیة تدریس طرق) 2003( جواد علي هدى الشمري، -
 .للنشر

 مادة تدریس في القصصي سلوباأل استخدام أثر) . 2007( جمعة أحمد سهیر  ، الصرایرة -
 في األول الصف طلبة لدى اإلبداعي التفكیر مهارات تنمیة في والوطنیة جتماعیةاال التربیة
 . األردن:  عمان األردنیة الجامعة ،) ماجستیر رسالة (, الثالثة لعمان والتعلیم التربیة مدیریة

 القصة باستخدام الفنیة التربیة مادة تدریس أثر). 2012( سالم هالل أحمد ، الصلیلي -
 جامعة ، )ماجستیر رسالة (، الكویت بدولة الفني والخیال إلبداعي تنمیة في الثامن للصف
 . األردن:  عمان ، األوسط الشرق

 .الیازوري دار:  عمان ،.  والتعلم التعلیم ستراتیجیاتاو  المعلم). 2009( عاطف  ،الصیفي -

 للطباعة نهضةال دار:  ،القاهرة الكریم القرآن في القصة. )1996( سید محمد ،طنطاوي -
  والنشر

 دار: ،عمان ،التدریس طرائق). 2010( نسرین والشمایلة ،باسم والصرایرة هادي  ،طوالبة -
 . المسیرة

 دار:  ُعمان  ، الشریعة علوم تدریس في المرجع). 1997( صالح الرحمن عبد ، عبداهللا -
اق  . الورّ
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 للطباعة قباء دار:  القاهرة ، ومسرحهم األطفال قصص). 2001( حسن محمد ، اهللا عبد -
                                                              .     والنشر 

 دار:  ،عمان التدریسیة العملیة في الواقعي التقویم).2010( مصطفى محمد ، العبسي -
 . المسیرة

 . المناهج دار:  عمان ، التدریس وطرائق الحدیثة المناهج). 2013( علي محسن ، عطیة -

ال التدریس في الحدیثة ستراتیجیاتاال).2008( علي محسن ،عطیة -  دار:  عمان ، الفعّ
 .والتوزیع للنشر صفاء

،عمان  العملیة التدریسیةالقیاس والتقویم التربوي في ).2007(عالم ، صالح الدین محمود  -
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع:

 على القراءة تدریس في االدوار لعب طریقة استخدام أثر). 2009( أحمد جیهان ، العماوي -
 الجامعة ، )ماجستیر رسالة( ،األساسي الثالث الصف طلبة لدى التأملي التفكیر تنمیة

 . غزة– اإلسالمیة

 دار:  عمان ، األطفال أدب إلى المدخل.1990)( ، جاداهللا ،خالد وصبح جمال محمد  ،عمرو -
 . البشیر

 ، العملیة وتطبیقاتها تدریسها واستراتیجیات اإلسالمیة التربیة) 2010(رفیق ولید  ،العیاصرة -
 . المسیرة دار: عمان

  أیوب محمود ،إسالم والرواشدة محمد، حسن ،محمد والحمادات محمد نایف محمد ، العیاصرة -
 .د، ن:  ،عمان والتطبیق النظریة بین التدریس واستراتیجیات أسالیب).2013(

 عمان ، والعشرون الواحد القرن في التدریس طرق). 2009( حسین بن اللطیف عبد ، فرج -
 .  المسیرة دار: 

  واالستعداد اللغة مهارات تنمیة). 2006( عوض ،محمد والترتوري فرحان محمد  ،القضاة -
  .الحامد دار:  عمان ، الروضة طفل عند القرائي
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  .الشروق دار:  عمان ، الصفي التدریس نماذج) .1998( نایفة ، وقطامي یوسف ،قطامي -

 قباء دار:  القاهرة، الفن وقیم الدین مقاصد القرآن في القصة) . 2001( محمد قطب، -

 دار:  عمان، العلیا التفكیر مهارات تنمیة استراتیجیات. )2008( یوسف غسان ، قطیط -
  الثقافة

 . المصریة األنجلو مكتبة:  القاهرة ، األطفال وأدب الطفل). 2003( محمد هدى قناوي، -

 في القرآني القصص على قائم برنامج فاعلیة) .2012( المقصود عبد محمد أماني ، قنصوه -
 ، النفس وعلم التربیة في عربیة دراسات، بتدائیةاال المرحلة لتلمیذات الدینیة المفاهیم تنمیة
 ).30( العدد

 تالمیذ       على القصص المعلمین قراءة أثر) : 2005( نصور عبداهللا محمد ، المجیدل -
 غیر ماجستیر رسالة (،القراءة نحو االیجابیة اتجاهاتهم تنمیة في االبتدائي الثاني الصف
 .السعودیة– سعود الملك جامعة ، العلیا الدراسات كلیة) منشورة

  المسیرة دار:  عمان ، العربیة اللغة تدریس طرق) 2010(  أحمد علي  ،مدكور -

 دار: اإلمارات،    للمبتدئین اإلسالمیة التربیة تدریس).2002( إسماعیل مصطفى ،موسى -
 .الجامعي الكتاب

 .  الیازوري دار:  عمان ، والتعلم التعلیم في الحدیثة األسالیب). 2008( محمد یحیى  ،نبهان -
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  )1(ملحق

  اإلسالمیة التربیة مادة في التحصیلي ختبارالا

  

  ختبارلال مواصفاتال جدول

  السلوكیة األهداف

  االختبار فقرات

  اإلجابة ومفتاح نموذج
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  والمحتوى األهداف بین العالقة یوضح المواصفات جدول      

  التحصیلي االختبار مواصفات جدول  

 الدرس

 مستوى لكل األسئلة عدد
 األهداف مستویات من

موع
مج

ال
 تطبیق فهم تذكر 

 7 0 2 5 االلهیة بالكتب االیمان
 4 1 2 1 "المؤمنین مثل" حدیث

 2 1 0 1 الصالة سنن
 2 1 1 0 الدعاء

 6 0 2 4 عنهم اهللا رضي یاسر آل
 2 0 2 0 "الرزاق" اهللا أسماء من

 4 0 2 2 رباح بن بالل
 3 1 1 1 "الغش تحریم" حدیث

 30 4 12 14 المجموع
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   السلوكیة األهداف

  :  أن على قادراً  الطالب سیكون المطلوبة باألنشطة والقیام التدریس من االنتهاء بعد

 التذكر 

  القران علیه نزل الذي النبي یسمي1- 

  القرآن نزول بها استمر التي الزمنیة المدة یحدد - 2

  اإلنجیل علیه نزل الذي النبي یسمي3- 

  اإللهیة الكتب یعدد- 4

  الكریم القرآن من أنزل ما أول یحدد 5-

  یاسر آل أسرة یسمي - 6

  اإلسالم في شهیدة أول یذكر - 7

  خلف بن بأمیة بالل عالقة یحدد - 8

  عنه اهللا رضي لبالل السالم علیه النبي ختارها الذي الدور یحدد9- 

  سمیة قتل الذي الشخص یسمي10- 

 عنه اهللا رضي بالل صفات بعض یذكر 11-

  صالة كل في القبلیة السنة ركعات عدد یذكر12- 

 عنه اهللا رضي یاسر بن عمار به أسلم الذي الوقت یحدد - 13

  .غیباً  الشریف الحدیث یحفظ 14-
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 الفهم  

  اإللهیة الكتب نزول سبب یعلل1- 

  الدعاء في صیباً  معنى یستنتج 2-

  الصحیح غیر من الصحیح السلوك یستخلص3- 

  عنهم اهللا رضي یاسر آل تعذیب سبب یفسر4- 

  یاسر آل درس من العبرة یستنتج - 5

  اإللهیة الكتب عن الكریم القرآن یستخلص 6-

  الشریف الحدیث في توادهم كلمة معنى یستنتج - 7

  المخلوقات كل رزق في اهللا عظمة مظاهر یستنتج 8-

  للغش تعریفاً  یستنتج 9-

  الحسنى اهللا أسماء من  الرزاق اسم أن یستنتج 10-

  الشریف الحدیث في السماء أصابته معنى یفسر 11-

   عنه اهللا رضي بالل درس من العبرة یستخلص 12-

  التطبیق

  الدعاء اهللا شرع لعبارة المناسبة الكلمة یطبق أن1- 

  للدعاء المناسب الوقت یستخدم أن - 2

  والبعدیة القبلیة الصالة سنن یطبق أن - 3

  .         معطاة    سلوكیة أنماط في الصحیح غیر من الصحیح السلوك یطبق أن -            4
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  ختباراال تعلیمات

  : الطالبة عزیزتي ، الطالب عزیزي

 واحد بدیل ، بدائل أربعة فقرة ولكل متعدد من ختیاراال نوع من فقرة 30 من ختباراال هذا یتكون

 وتحت الفقرة رقم أمام المرفقة اإلجابة ورقة في) ×( إشارة وضع إال علیك فما ، صحیح منها فقط

  . الصحیحة اإلجابة على الدال الحرف

  ختباراال فقرات      

 )الدعاء اهللا شرع(  اآلتیة الجملة لاألتیة إلكما الكلمات من المناسبة الكلمة- 1

  ....... أجل من

 النصر  -  أ

 النجاح  - ب

  إلیه التقرب -ج

   المطر نزول - د

  :في الدعاء على المسلم یحرص. 2

  السجود   أ

  عرفه یوم   ب

  المطر نزول عند  -ج

  وقت كل  - د

ا صیباً  اللهم( - 3 ا یعني) نافعً   :السابق الدعاء في صیبً

  صوماً    أ

   سجوداً    ب
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  سفراً   -ج

  مطراً   - د

  :صحیًحا سلوًكا تعده اآلتي من أي - 4

  العبادة عند الهاتف استخدام - أ

  السیارة نافذة من الفارغة العلب رمي  - ب

  خدمة لك یقدم لمن الشكر تقدیم -ج

  عالیا المذیاع صوت رفع - د

  :سیدنا على الكریم القرآن نزلأُ  - 5

  السالم علیه محمد   أ

  السالم علیه موسى   ب

  السالم علیه عیسى  -ج

  السالم علیه إبراهیم  - د

  : سیدنا على االنجیل وتعالى سبحانه اهللا أنزل - 6

   السالم علیه موسى   أ

  السالم علیه عیسى  - ب

   السالم علیه إبراهیم  -ج

   السالم علیه محمد  - د

  :لِ  اإللهیة الكتب تعالى اهللا أنزل -7

  المرض من الناس حفظ   أ

  الكوارث من الناس حمایة   ب
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  عبادته إلى الناس هدایة  -ج

  الناس عن البالء دفع  - د

  :القرآن نزول استمر - 8

  سنة 23   أ

  سنة 28   ب

  سنة 40  -ج

  سنة 60  - د

  :الكریم القرآن من أنزل ما أول - 9

  الفاتحة سورة  - ) أ

ا واتقوا(     ب   )اهللا إلى فیه ترجعون یومً

  األعلى سورة  -ج

  )خلق الذي ربك باسم اقرأ(  - د

  :المغرب لصالة البعدیة السنة ركعات عدد - 10

  ركعات ثالث   أ

  ركعتان  - ب

  ركعات اربع  -ج

  بعدیة سنة یوجد ال  - ) د

  :صالة في والبعدیة القبلیة  السنة أصلي - 11

  الفجر   أ

  العصر   ب
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  الظهر  -ج

  الصلوات جمیع  - د

  : صالة في وبعدیة قبلیة سنة صالة یوجد ال - 12

  العصر   أ

  الظهر   ب

  المغرب  -ج

  العشاء  - د

 له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنین مثل( - 13

  :هو الشریف الحدیث في توادهم كلمة معنى) والحمى بالسهر الجسد سائر

   به تأثر   أ

  المریض حرارة درجة ارتفاع   ب

  بینهما التناحر  -ج

  بعضا لبعضهم محبتهم  - د

  :اآلتي الصحیح السلوك مع أتفق - 14

  الشارع یقطع أن یرید أعمى رجل مساعدة علي رفض   أ

  واجباته حل على زمیله محمد ساعد   ب

  میسور لطفل المال من بمبلغ غني رجل تبرع  -ج

  المطبخ أعمال في أختها مساعدة لیلى رفضت  - د
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  :بـ عنهم اهللا رضي یاسر آل وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول بشر - 15

  العذاب من النجاة   أ

  قریش على النصر   ب

  بالجنة الفوز  -ج

  األذى على الصبر  - د

  :هو عنها اهللا رضي سمیة قتل الذي الشخص - 16

  جهل ابو   أ

  یاسر بن عمار   ب

  لهب ابو  -ج

  خلف بن أمیة  - د

  : عنه اهللا رضي یاسر بن عمار أسلم - 17

  اإلسالمیة الدعوة نهایة في   أ

  المنورة المدینة الى الهجرة أثناء في   ب

  المنورة المدینة إلى الهجرة بعد  -ج

  اإلسالمیة الدعوة بدایة  - د

  :یاسر آل درس من یدهافأست التي العبرة - 18

  اهللا سبیل في التضحیة   أ

  والشراب الطعام عن متناعاال   ب

  الصحراء الى الخروج أهمیة  -ج

  لهم قریش أذى اشتداد  - د
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  :االسالم في شهیدة أول - 19

  عنها اهللا رضي خدیجة   أ

  عنها اهللا رضي سمیة   ب

  عنها اهللا رضي فاطمة  -ج

   السعدیة حلیمة  - د

  :به ختصا تعالى اهللا رزق - 20

  اإلنسان   أ

  الحیوان   ب

  النبات  -ج

  المخلوقات جمیع  د

 وكلها ومسكن وشراب طعام من الیه یحتاج ما وكل كثیرة بنعم االنسان على تعالى اهللا أنعم - 21
  : هو الحسنى اهللا أسماء من سماا تخص

  الرزاق   أ

  الرحمن   ب

  العلیم  -ج

  الكریم  ) - د

  :لـ عبدا الجاهلیة في عنه اهللا رضي رباح بن بالل كان - 22

  جهل أبي   أ

  یاسر بن عمار   ب
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  لهب أبي  -ج

  خلف بن أمیة  - د

  :لیكون بالالً  وسلم علیه اهللا صلى النبي ختارا - 23

  مؤذناً    أ

  له  خادما   ب

  له عبدا  -ج

  لغزوة قائدا  - د

  : هو  وأعتقه رباح بن بالل شترىا الذي الصحابي - 24

  الخطاب بن عمر   أ

  یاسر بن عمار   ب

  الصدیق بكر أبو  -ج

  الولید بن خالد  - د

  :رباح بن بالل درس من ستفیدهاا التي العبرة - 25

  الشدید الحر في الصحراء الى الخروج   أ

  والشراب الطعام عن متناعاال   ب

  الحق قول على والصبر الثبات  -ج

  له خلف بن أمیة أذى شتدادا  - د

 یا السماء اصابته: قال الطعام صاحب یا هذا ما:( وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال - 26
  : هو الشریف الحدیث في الواردة السماء اصابته كلمة معنى) اهللا رسول
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  قمح من كومة   أ

  المطر بماء بتلا   ب

  صابعهأب أصابه  -ج

  الفجر علیه طلع  - د

  :اآلتي الصحیح السلوك مع أتفق- 27

  البضاعة في العیب یخفي المسلم التاجر   أ

  المسلمین على خوفا التالفة البضاعة تالفإ على التاجر حرص   ب

   اإلجابة بإعطائه متحاناال اثناء في زمیله یساعد المسلم الطالب  -ج

   المسلمین یغش ال كي التالفة البضاعة سعر بتخفیض التاجر یقوم    - د

  :نأب التعذیب تحت وهو أحد أحدٌ  عنه اهللا رضي رباح بن بالل قول من یستفاد - 28

  جمیل بالل صوت  - أ

  أحد على ینادي بالل  -  ب

  اإلسالم توحید على بالل وصبر ثبات -ج

   التعذیب یحب إنه - د

)  الناس یراه كي الطعام فوق جعلته أفال(  وسلم علیه اهللا صلى الرسول قال عندما - 29
  :یقصد كان

  الطعام الى الناس دعوة   أ

  الناس غش عدم   ب

  الناس امام الطعام وضع وجوب  -ج

  الطعام بیع عدم  - د
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 تحریم بأن) منا فلیس غش من(  بقوله وسلم علیه اهللا صلى الرسول حدیث من یستفاد - 30
  :في یكون الغش

   الطعام   أ

   القمح   ب

  مطر اصابه الذي الطعام  -ج

  شيء كل  - د

  التحصیلي لالختبار االجابة نموذج

   االجابة نموذج في الصحیحة االجابة على الدال الحرف وتحت الفقرة امام) ×( اشارة ضع

 د ج ب أ الرقم

1   ×  

2    × 

3    × 

4   ×  

5 ×    

6  ×   

7   ×  

8 ×    

9    × 

10  ×   

11   ×  

12 ×    

13    × 

14  ×   

15   ×  

16 ×    

17    × 

18 ×    

19  ×   
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20    × 

21 ×    

22    × 

23 ×    

24   ×  

25   ×  

26  ×   

27  ×   

28   ×  

29  ×   

30    × 
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  )2( ملحق  

   اإلسالمیة التربیة مادة في ستقرائياال التفكیر ختبارا  

    

  ختباراال فقرات      

  اإلجابة ومفتاح نموذج    
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  : الطالبة عزیزتي ، الطالب عزیزي

 واحد بدیل ، بدائل أربعة فقرة ولكل متعدد من ختیاراال نوع من فقرة 20 من ختباراال هذا یتكون
 وتحت الفقرة رقم أمام المرفقة اإلجابة ورقة في) ×( إشارة وضع إال علیك فما ، صحیح منها فقط

  الصحیحة اإلجابة على الدال الحرف

  ختباراال فقرات  

 السالم علیه محمد سیدنا على تعالى اهللا أنزله إلهي كتاب الكریم القرآن 

 السالم علیه موسى سیدنا على تعالى اهللا أنزله إلهي كتاب التوراة 

 السالم علیه عیسى سیدنا على تعالى اهللا أنزله الهي كتاب االنجیل 

   أن سبق مما نستخلص1-

 اهللا عند من انزلت ما اإللهیة الكتب-أ

 واحد سما لها اإللهیة الكتب- ب

  واحد وقت في أنزلت اإللهیة الكتب -ج

  واحد نبٌي  على اإللهیة الكتب أنزلت - د

  

   عاما 23 الكریم القران نزول ستمرارا  -

  "خلق الذي ربك باسم اقرأ"  الكریم القرآن من أنزل ما أول  -

  ) اهللا الى فیه ترجعون یوما واتقوا( الكریم القرآن من أنزل ما آخر  -

   نزل الكریم القرآن أن السابقة العبارات من نستقرىء - 2

  واحدة مرة-   أ

  متفرقاً - ب       
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  المناسبات حسب -ج

  المنورة المدینة في - د

  الشدید الحر في الصحراء الى رباح بن بالل یخرج خلف بن أمیة كان  -

  رباح بن بالل صدر على صخرة یضع خلف بن أمیة كان  -

  شدیدا ضرباً  رباح بن بالل یضرب خلف بن أمیة كان  -

  رباح بن بالل أن سبق مما نستخلص - 3

  اإلسالم سبیل في بالتضحیة تصفا   

  خلف بن ألمیة عبدا كان-  ب

  اإلسالم على والثبات بالصبر تحلى-ج

  جمیال صوته كان- د

  المستشفى في لمریضةا لزمیلتها لیلى تدعو  -

  الفقیر الطالب لصندوق جیبه بمصروف خالد تبرع  -

  الحصاد موسم في أقاربه محمد یعاون  -

  :السابق التصرف على ینطبق اآلتیة االحادیث أي   - 4

  اهللا رسول یا السماء أصابته قال: الطعام صاحب یا هذا ما   أ

  .الجنة في بیت له بني المكتوبة سوى ركعة عشرة  اثنتي ولیلة یوم في صلىمن    ب

 سائر له تداعى عضوٌ  منه شتكىا إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنین مثل -ج
  .  والحمى بالسهر الجسد

  الجنة موعدكم فإن یاسر آل  صبرا  - د
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 البعدیة السنة المفروضة الصلوات القبلیة لسنةا
 ----  الفجر صالة 2
 2 الظهر صالة 4

 ----  العصر صالة ---- 

 2  المغرب صالة ---- 

 2 العشاء صالة ---- 

  : أن السابق الجدول من  نستقرىء - 5

  قبلیة سنة لها المفروضة الصلوات جمیع   أ

  بعدیة سنة لها المفروضة الصلوات جمیع   ب

  بعدیة سنة ركعتان لها المفروضة الصلوات جمیع  -ج

  بعدیة وسنة قبلیة سنة لها المفروضة الصلوات بعض  - د

 هي بعدیة او قبلیة سنة لها لیس التي المفروضة الصالة أن السابق الجدول من نستقرىء - 6
  : صالة

  العصر   أ

  الفجر   ب

  الظهر  -ج

  العشاء  - د

 بعدیةو  قبلیة سنة لها  التي الوحیدة المفروضة الصالة أن السابق الجدول من نستخلص - 7
   صالة هي

  الفجر   أ

  الظهر   ب

  العصر  -ج

  العشاء  - د
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  هو المكتوبة سوى الركعات عدد أن السابق الجدول من نستخلص - 8

  6   أ

  8   ب

  12  -ج

  10  - د

  یشفیه ان اهللا یدعو الرجل  -

  ابنها ینجح أن اهللا تدعو مرأةا  -

  یرزقه أن اهللا یدعو فقیر  -

  من الخیر طلب الدعاء أن سبق مما نستنبط - 9

  االنبیاء- أ

  وتعالى سبحانه اهللا-  ب

  الصالحین-ج

 األولیاء- د

  الدعاء أوقات أفضل من السجود وقت  -

  للدعاء األشهر أفضل من رمضان شهر  -

  للدعاء األیام أفضل من عرفه یوم  -
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  :أن  نستقرىء - 10

  األوقات هذه في إال یكون ال الدعاء  - أ

  الدعاء فیها یفضل أوقات هناك -   ب

  واألشهر األیام في الدعاء یفضل  -ج

  ساعة كل في الدعاء یفضل  - د

  عبادة الدعاء  -    

  عبادة رمضان شهر  -    

  عبادة عرفه یوم  -    

  إال تكون ال العبادة أن سبق مما نستخلص - 11

  بالدعاء   أ

  رمضان شهر في   ب

  عرفه یوم في  -ج

 العبادة فیها یفضل أوقات هنالك  - د

  الجنة ولها شهیدة سمیة  -

  الجنة وله شهید الخطاب بن عمر  -

  الجنة وله شهید عفان بن عثمان  -

  : السابقة  العبارات من نستخلص - 12

  الجنة مصیره الشهید   أ

  شهداء فقط هم وعثمان وسمیة عمر   ب
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  الجنة فقط لها سمیه  -ج

  للشهداء فقط الجنة ان  - د

  دینها على ثابتة وبقیت فاستشهدت سمیة بطعن جهل ابو قام  -

  دینه على ثابتاً  وبقي یاسر زوجها جهل أبو عذب  -

  دینه على ثابتاً  وبقي یاسر بن عمار جهل أبو عذب  -

  : السابقة العبارات من نستقرىء - 13

  الجنة لدخول طریق العذاب   أ

  االسالم على الثبات   ب

  الجنة الى یقوده المسلم طعن  -ج

 سمیة عذب جهل ابو  - د

  )ارزقنا اللهم(  مصنعه في یقول خالد  -

  )ارزقنا اللهم( دكانه لفتح قیامه عند یقول علي  -

  )ارزقنا اللهم( أرضه زراعة عند یقول محمد  -

   من یأتي الرزق أن سبق مما نستخلص - 14

  التجارة   أ

  الزراعة   ب

  اهللا  -ج

  الصناعة  - د
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  الطعام عن بحثا بیتها من تخرج النملة  -

  الطعام عن بحثا عشه یغادر الطائر   -

  الطعام عن بحثا بیته من یخرج الرجل  -

  یخص الطعام أن سبق مما نستخلص - 15

  االنسان  - أ

  الحیوان  - ب

  النبات  -ج 

  المخلوقات جمیع  - د

 

  البیع في یغش ال المسلم  -

  التجارة في یغش ال المسلم  -

  بضاعته عیوب یخفي ال المسلم  -

  الغش أن السابق من نستقرىء - 16

  خداع   أ

  حرام   ب

  ظلم  -ج

  مكروه  - د
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  تجارته في یغش التاجر  -

  صناعته في یغش الصانع  -

  امتحانه في یغش الطالب  -

  

  :في الغش إن السابقة العبارات من  نستخلص - 17

   التجارة   أ

   الصناعة   ب

  شيء كل  -ج

  االشیاء بعض  - د

  القمح السماء أصابت  -

  الطعام السماء أصابت  -

  الشعیر السماء أصابت  -

   هو أصابت معنى أن سبق مما نستخلص - 18

  خربت   أ

  لمست   ب

  بللت  -ج

  احرقت  - د
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  اإلسالمیة الدعوة بدایة في عنه اهللا رضي عمار أسلم -

  اإلسالمیة الدعوة بدایة في یاسر أسلم -

  اإلسالمیة الدعوة بدایة في سمیة أسلمت -

  :  في أسلمت یاسر آل أسرة أن السابقة العبارات من نستخلص - 19

  اإلسالمیة الدعوة بدایة  -  أ

  اإلسالمیة الدعوة نهایة  - ب

   النبویة الهجرة قبل  -ج

   النبویة الهجرة بعد -د   

 :یقول مسلم رجل سمعت اذا

  تجارته في یغش من المسلم لیس  -

  صناعته في یغش من المسلم لیس  -

  زراعته في یغش من المسلم لیس  -

  : من لیس تجارته في یغش الذي أن سبق مما تستخلص - 20

  التجار   أ

  الصناع  - ب

  الزراع  -ج

  المسلمین  - د
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  االستقرائي لالختبار االجابة نموذج

   االجابة نموذج في الصحیحة االجابة على الدال الحرف وتحت الفقرة امام) ×( اشارة ضع

 د ج ب أ الرقم

1 ×    

2  ×   

3   ×  

4   ×  

5    × 

6 ×    

7  ×   

8   ×  

9  ×   

10  ×   

11    × 

12 ×    

13  ×   

14   ×  

15    × 

16  ×   

17   ×  

18   ×  

19 ×    

20    × 
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  )3( ملحق  

  

   باستخدام التدریسیة ةالخط  

  الدور بلعب المتبوعة الدینیة القصة استراتیجیة  
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  األول الدرس
  االلهیة بالكتب اإلیمان

  
  :والشعبة الصف   االسالمیة التربیة:  المادة  
      

  :الیوم والتاریخ         :المدرسة   اإللهیة بالكتب اإلیمان:  الموضوع
      

  :النتاجات: اوالً   
ف 1-  .االلهیة بالكتب االیمان مفهوم یعرّ
 .نزلت من وعلى اسماؤها، حیث من اإللهیة الكتب یذكر -2

 .والتحریف التغییر من محفوظ الكریم القرآن أن على الشرعي الدلیل یذكر 3-
 .السماویة الكتب علیهم نزلت الذین االنبیاء یسمي -4

 .السماویة والكتب باهللا یؤمن أن 5-
 اإللهیة الكتب من غیره عن الكریم القرآن تمیّز یستنتج -6

  القصة في الواردة الشخصیات یذكر 7-
  المعلم تعلیمات ضوء في محمود الطالب دور یؤدي -     8
  المعلم تعلیمات ضوء في المعلم دور یؤدي -9

  المعلم تعلیمات ضوء في مصطفى الطالب دور یؤدي10- 
  المعلم تعلیمات ضوء في علي الطالب دور یؤدي .11

  المعلم تعلیمات ضوء في قاسم الطالب دور یؤدي 12-
 المعلم تعلیمات ضوء في ماجد دور یؤدي13- 
  االخرین زمالئه أدوار على یحكم 14-

  
   واألنشطة والوسائل األسالیب

   اإللهیة بالكتب  اإلیمان حول الطلبة على قصة دسر  -
  الدور لعب -
  )دقائق 5( التمهید:  ثانیاً 
ـــم یمهـــد  لهیـــة،اإل بالكتـــب االیمـــان: معنـــى مـــا الطلبـــة، علـــى التـــالي الســـؤال بطـــرح الـــدرس لهـــذا المعل

  : التالیة القصة إلى سنستمع الكتب هذه على وللتعرف
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  ) دقیقة 30(التدریس إجراءات: ثالثاً 
  : االلهیة بالكتب یماناإل بموضوع تتعلق الطلبة على قصة بسرد المعلم یقوم

  
 أنبیـــاًء  أرســـل تعـــالى اهللا أن أعـــرف الفاضـــل اســـتاذي یـــا: فقـــال اإلســـالمیة التربیـــة معلـــمَ  محمـــودٌ  ســـأل

،  أنـزل تعـالى اهللا أبنـائي یـا ال: المعلـم فقـال. اهللا دعنـ مـن كتـاب معـه كان ورسول نبي كل فهل ورسًال
 الكتـب نـزول مـن الحكمـة مـا أسـألكم أن لـي هـل ولكـن والمرسـلین، االنبیـاء بعـض على االلهیة الكتب
  .الرسل؟ بعض على االلهیة

رشـادهم النــاس هدیـة هــو الرسـل بعــض علـى االلهیـة الكتــب أنـزال مــن الهـدف: وقــال علـي فقـام  إلــى وإ
  واالخرة الدنیا في الخیر
  .علي یا أحسنت: المعلم
  ؟ االنبیاء على تعالى اهللا أنزلها التي االلهیة الكتب هي ما لنا تبین أن استاذ یا لك هل: قاسم

  .الكریم والقرآن واالنجیل، التوراة،:  منها كتب عدة تعالى اهللا أنزل فقد أبنائي، یا نعم: المعلم
  ؟ التوراة نزلت االنبیاء اي وعلى: محمود
  .السالم علیه موسى  سیدنا على التوراة وجل عز اهللا أنزل: المعلم
  السالم؟ علیه عیسى سیدنا على تعالى اهللا أنزله نجیلاإل أن استاذي یا أعرف وانا: جمال
  .مصطفى؟ یا من على نزل الهي، كتاب أخر فكان الكریم القرآن أما جمال، یا أحسنت: المعلم

  .وسلم علیه اهللا صلى محمد سید على نزل: مصطفى
 تعــالى اهللا أن علــى تــدل الكــریم القــرآن مــن آیــة مــنكم أحــد یحفــظ وهــل مصــطفى، یــا أحســنت،: المعلــم
  والتحریف؟ التغییر من الكریم القرآن حفظ
نـا الـذكر نزلنـا نحـن إنا" التاسعة یةاآل في الحجر، سورة في تعالى اهللا یقول أستاذ، یا نعم: ماجد  لـه وإ

  ".لحافظون
  .الطلبة أبنائي یا احسنتم :المعلم
 في ویتابعهم بلعبها، لیقوموا الطلبة على االدوار زیعبتو القصة، من االنتهاء بعد المعلم یقوم

  : اآلتي النحو على ذلك

   محمود دور یؤدي: طالب

   المعلم دور یؤدي:  طالب

   علي دور یؤدي:  طالب
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   قاسم دور یؤدي:  طالب

   جمال دور یؤدي:  طالب

   مصطفى دور یؤدي طالب

   ماجد دور یؤدي:  طالب

 األدوار لالعبي اآلتیة اإلرشادات إعطاء : 
 أرســل تعــالى اهللا أن أعــرف الفاضــل اســتاذي یــا : اإلســالمیة التربیــة لمعلــم محمــود الطالــب 

، أنبیاًء   . اهللا عند من كتاب معه كان ورسول نبي كل فهل ورسًال
 ولكــن والمرســلین، االنبیــاء بعــض علــى االلهیــة الكتــب أنــزل تعــالى اهللا أبنــائي، یــا ال: المعلــم 

  .الرسل؟ بعض على االلهیة الكتب نزول من الحكمة من ما أسالكم أن لي هل
رشــادهم النــاس هدیــة هــو الرســل بعــض علــى االلهیــة الكتــب أنــزال مــن الهــدف: علــي الطالــب  إلــى وإ
  واالخرة الدنیا في الخیر
  .علي یا أحسنت: المعلم
 االنبیـاء علـى تعـالى اهللا أنزلهـا التـي االلهیة الكتب هي ما لنا تبین أن استاذ یا لك هل: قاسم الطالب

  ؟
  .الكریم والقرآن واالنجیل، التوراة،:  منها كتب عدة تعالى اهللا أنزل فقد أبنائي، یا نعم: المعلم
  ؟ التوراة نزلت االنبیاء اي وعلى: محمود الطالب
  .السالم علیه موسى  سیدنا على التوراة وجل عز اهللا أنزل: المعلم
  السالم؟ علیه عیسى سیدنا على تعالى اهللا أنزله نجیلاإل أن استاذي یا أعرف وانا: جمال الطالب
  .مصطفى؟ یا من على نزل الهي، كتاب أخر فكان الكریم القرآن أما جمال، یا أحسنت: المعلم
  .وسلم علیه اهللا صلى محمد سید على نزل: مصطفى الطالب
 تعــالى اهللا أن علــى تــدل الكــریم القـرآن مــن آیــة مــنكم أحـد یحفــظ وهــل مصــطفى، یــا أحسـنت،: المعلــم
  والتحریف؟ التغییر من الكریم القرآن حفظ

 نزلنــا نحــن إنــا" التاســعة یــةاآل فــي الحجــر، ســورة فــي تعــالى اهللا یقــول أســتاذ، یــا نعــم: ماجــد الطالــب
نا الذكر   ".لحافظون له وإ
  .الطلبة أبنائي یا احسنتم :المعلم
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 المشاهدین( الطلبة بقیة على التالیة األسئلة طرح (  

   ؟ الكریم القران بعد إلهیة كتباً  تعالى اهللا ینزل لم لماذا -
 األدوار لعب من زمالئكم به قام بما رأیكم ما -
 الخاصة بلغتهم القصة بسرد الطلبة تكلیف 
 األدوار العبي على أسئلة بطرح المشاهدین الطالب أمام المجال فتح  

  
  ) دقائق 5: (التقویم: رابعاً 

 الشرع؟ في السماویة بالكتب المراد ما -1
 ؟اإللهیة الكتب تعالى اهللا أنزل لماذا -2
 اهللا؟ عند من منزل الكریم القرآن أن على یدل الذي الشرعي الدلیل ما -3
  االلهیة؟ الكتب عدد ما -4
  وبالترتیب؟ علیهم نزلت التي األنبیاء وأسماء بالترتیب االلهیة الكتب أسماء اذكر -5
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  الثاني الدرس
  "المؤمنین مثل" حدیث

  
  : والشعبة الصف      : االسالمیة التربیة:  المادة

    
  :الیوم والتاریخ  : المدرسة          المؤمنین مثل:  الموضوع

            
  :النتاجات: اوًال      

 .غیباً  الشریف الحدیث یحفظ1- 
 .الحمى والتعاطف، التواد،: التالیة المفردات معاني یفسر2- 
 مـع المسـلمین تعامـل فـي االسـالم اخـالق علـى تـدل التـي الحیاتیـة المواقـف بعـض على یحكم3- 

 .بعضهم
 . القصة في الواردة الشخصیات یذكر4- 

 .المحتاج یعاون -5
 . المعلم تعلیمات ضوء في الجد دور یؤدي -6

 . المعلم تعلیمات ضوء في طارق دور یؤدي 7-
  .المعلم تعلیمات ضوء في ائدر  دور یؤدي8- 
 . المعلم تعلیمات ضوء في لیلى دور یؤدي 9-

  . األخرین زمالئه أدوار على یحكم10- 
   واألسالیب الوسائل 

   التعاون حول الطلبة على قصة سرد -
 الطلبة على األدوار توزیع -
  أسئلة طرح -

  
  ) دقائق 5: (التمهید: ثانیاً 
 تـــوادهم فـــي المـــؤمنین مثـــل: معنــى مـــا الطلبـــة، علـــى التـــالي الســؤال بطـــرح الـــدرس لهـــذا المعلـــم یمهــد

 المعلــم یســرد. والحمــى بالســهر الجســد ســائر لــه تــداعى عضــو منــه اشــتكى إذا الجســد مثــل وتعــاطفهم
  : التالیة القصة
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  ) دقیقة 30(التدریس إجراءات :ثالثاً 
   اآلتیة القصة سرد

 یا: رائد لها فقال قصة، علیهم تسرد أن منتظرین  المعیشة غرفة في جدتهم مع األطفال جلس

  الناس؟ مع التعامل كیفیة عن تحكي قصة لنا قولي جدتي

 توادهم في المؤمنین مثل: ( یقول – وسلم علیه اهللا صلى – النبي إن طارق یا: الجدة فقالت 

) والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى اذا الجسد، مثل وتعاطفهم  وتراحمهم

  جدتي؟ یا توادهم معنى وما: لیلى قالت

 أي: الجسد سائر له تداعى ومعنى. بعضا بعضهم محبتهم اي لیلى یا توادهم معنى: الجدة أجابت 

  .المریض حرارة ارتفاع فمعناها الحمى أما. كله الجسد به تأثر

  بالجسد؟ المؤمنین_ وسلم  علیه اهللا صلى– النبي شبه لماذا رائد فقال 

 فالغني بعض بعضهم ویساعدون بعضهم مع متعاطفین یكونوا أن المؤمنین على ألن: الجدة قالت 

  .وعطوفا متعاونا یكون أن علیه فالمؤمن ولذلك. الضعیف یساعد والقوي الفقیر یساعد

  ذلك؟ على یدل الكریم القرآن من دلیل هناك وهل: رائد فقال

  ).والتقوى البر على وتعاونوا( وجل عز اهللا قال رائد یا نعم: الجدة قالت

  جدتي؟ یا والبر التعاون من ذلك فیكون الشارع قطع في الضریر الطفل عاونت إذا: طارق قال

 خلق من هذا الن االخرین نواو تعا أن على احرصوا جمیعا فیكم اهللا بارك بني یا نعم: الجدة فقالت

  . وسلم علیه اهللا صلى محمد نبینا

 اآلتي النحو على القصة في الواردة األدوار بتوزیع المعلم یقوم القصة، من االنتهاء بعد
  .ذلك في ویتابعهم

   الجدة دور یؤدي:  طالب

   طارق دور یؤدي:  طالب
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   لیلى دور یؤدي طالب
   رائد دور یؤدي طالب

 األدوار لالعبي األتیة اإلرشادات إعطاء  : 
  ؟الناس مع التعامل كیفیة عن تحكي قصة لنا قولي جدتي یا:  رائد

  وتراحمهم توادهم في المؤمنین مثل: ( یقول – وسلم علیه اهللا صلى – النبي إن طارق یا: الجدة

  )والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى اذا الجسد، مثل وتعاطفهم

  جدتي؟ یا توادهم معنى وما: لیلى 

 تأثر أي: الجسد سائر له تداعى ومعنى. بعضا بعضهم محبتهم اي لیلى یا توادهم معنى: الجدة 

  .المریض حرارة ارتفاع فمعناها الحمى أما. كله الجسد به

  بالجسد؟ المؤمنین_ وسلم  علیه اهللا صلى– النبي شبه لماذا: رائد

 یساعد فالغنيا بعض بعضهم ویساعدون بعضهم مع متعاطفین یكونوا أن المؤمنین على ألن: الجدة

  .وعطوفا متعاونا یكون أن علیه فالمؤمن ولذلك. الضعیف یساعد والقوي الفقیر

  ذلك؟ على یدل الكریم القرآن من دلیل هناك وهل: رائد

  ).والتقوى البر على وتعاونوا( وجل عز اهللا قال رائد یا نعم :الجدة

  جدتي؟ یا والبر التعاون من ذلك فیكون الشارع قطع في الضریر الطفل عاونت إذا: طارق

 نبینا خلق من هذا الن االخرین نواو تعا أن على احرصوا جمیعا فیكم اهللا بارك بني یا نعم: الجدة

  . وسلم علیه اهللا صلى محمد

  المشاهدین( الطلبة بقیة على اآلتیة األسئلة طرح
 ؟ المسلم أخیه إغاثة في المسلم دور ما -

  
-----  إذا الجسد مثل ، وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنین مثل( الشریف الحدیث كمل -

  والحمى بالسهر -
  



107 
 

 التعاون؟ عن قصة بسرد الطلبة تكلیف األدوار لعب من زمالئكم به قام بما رأیكم ما  
 االدوار العبي على أسئلة بطرح المشاهدین الطالب أمام المجال فتح   

  
  ) دقائق 5( التقویم: رابعاً 

 : االتیة الكلمات معنى ما1-
 توادهم 
 الجسد سائر له تداعى   : 
  ولماذا؟ ؟ تساعده هل المساعدة محتاج منك طلب لو - 2
   المؤمنین مثل الشریف الحدیث من نستفید ان یمكن ماذا - 3
 غیباً  الشریف الحدیث زمالءك أمام اقرا- 4
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  الثالث الدرس
  الصالة سنن

  
  : والشعبة الصف    : االسالمیة التربیة:  المادة

    
    :الیوم والتاریخ    : المدرسة       : الصالة سنن:  الموضوع

          
   النتاجات: اوال

 .المفروضة الصلوات یعدد1- 
 .الصالة سنن مفهوم یعرف2-
 .وأوقاتها الصالة سنن عدد یبین 3-
  الصالة سنن على یحافظ -4
  السالم علیه النبي بسنة التمسك على یحرص -5
  الصالة سنن من تعلمه ما یطبق -6
  بالقصة الواردة الشخصیات یذكر-7
  المعلم تعلیمات ضوء في خالد دور یؤدي-8
 المعلم تعلیمات ضوء في األب دور یؤدي-9

  االخرین زمالئه ادوار على یحكم -10
 
   واألنشطة واألسالیب الوسائل 

   الصالة بسنن تتعلق الطلبة على قصة سرد
   الطلبة على األدوار توزیع
  ) دقائق 5:  التمهید: ثانیاً 
 تعــرف كــي الصــالة؟ ســنن: معنــى مــا ، الطلبــة علــى التــالي الســؤال بطــرح الــدرس لهــذا المعلــم یمهــد
  :التالیة القصة إلى سنستمع ذلك،
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  ) دقیقة 30(التدریس إجراءات: ثالثاً 
  : اآلتیة القصة سرد
 ان المدرسة في تعلمنا فقد الظهر صالة في ركعات ثمان تصلي لماذا أبي یا والده خالد سأل   

 أبي؟ یا ذلك وكیف خالد قال. الجنة في بیتا ارید ننيأل: والده فأجاب. ركعات اربع الظهر صالة

 سوى ركعة عشرة اثنتي ولیلة یوم في صلى من: وسلم علیه اهللا صلى الرسول یقول: األب أجاب

 یا فهي الركعات هذه تفصیل بین وسلم علیه اهللا صلى فالرسول) الجنة في بیت له بني المكتوبة

 وركعتین الصالة قبل ركعات اربع الظهر صالة وفي الصالة، قبل ركعتین الفجر صالة في خالد

 وبهذا. الصالة بعد ركعتین العشاء صالة وفي الصالة، بعد ركعتین المغرب صالة وفي بعدها،

 الجنة في بیتا أردت فاذا. العصر صالة باستثناء الصلوات جمیع في فهي. ركعة عشرة اثنتي تكون

  . فصلیها

 في ویتابعهم بلعبها، لیقوموا الطلبة على االدوار زیعبتو القصة، من االنتهاء بعد المعلم یقوم
  : اآلتي النحو على ذلك

  خالد دور یؤدي:  طالب
   الوالد دور یؤدي:  طالب

  
  : األدوار لالعبي األتیة اإلرشادات إعطاء

  
 الظهر صالة ان المدرسة في تعلمنا فقد الظهر صالة في ركعات ثمان تصلي لماذا أبي یا :خالد

  .ركعات اربع

  .الجنة في بیتا ارید ننيأل: األب

  أبي؟ یا ذلك وكیف خالد
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 المكتوبة سوى ركعة عشرة اثنتي ولیلة یوم في صلى من: وسلم علیه اهللا صلى الرسول یقول: األب

 في خالد یا فهي الركعات هذه تفصیل بین وسلم علیه اهللا صلى فالرسول) الجنة في بیت له بني

 بعدها، وركعتین الصالة قبل ركعات اربع الظهر صالة وفي الصالة، قبل ركعتین الفجر صالة

 اثنتي تكون وبهذا. الصالة بعد ركعتین العشاء صالة وفي الصالة، بعد ركعتین المغرب صالة وفي

  . فصلیها الجنة في بیتا أردت فاذا. العصر صالة باستثناء الصلوات جمیع في فهي. ركعة عشرة

  )المشاهدین( الطالب بقیة على األتیة األسئلة طرح

  ؟ الصالة سنن من سنة ترك من على یترتب ماذا -

  ؟ الصالة سنن فضل ما -

  ) دقائق 5( التقویم:  رابعاً 

  ؟ الصالة بسنن المقصود  ما - 1

  الصالة وسنن الصالة أركان بین قارن - 2

 صالة قبل وركعتین– ركعة عشرة اثنتي ولیلة یوم في صلى من( الشریف الحدیث كملا- 3

 ) الصبح

  الخاصة بلغتهم القصة الطلبة سرد - 4

   الصالة سنن فضل زمالئك مع ناقش - 5
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  الرابع درسال
  الدعاء
  

  : والشعبة الصف  : االسالمیة التربیة:  المادة
    

  :الیوم والتاریخ      : المدرسة  الدعاء:  الموضوع
  

   النتاجات: اوالً 
 .الدعاء مفهوم یبین -1

 .الدعاء فیها یفضل التي االوقات یحدد2- 
 .االوقات جمیع في اهللا یدعو المسلم أن یستنتج3- 

   القصة في الواردة الشخصیات یذكر -4
  الدعاء أهمیة یستخلص5- 

 .لیلى دور یؤدي -6
 .االم دور یؤدي7- 

   األخرین زمالئه أدوار على یحكم-8
   واألنشطة واالسالیب الوسائل:

   بالدعاء تتعلق الطلبة على قصة سرد -
   الطلبة على األدوار توزیع -
  )5(التمهید: ثانیاً 
 كــي لكــم، اســتجیب دعــونيا معنــى ،مــا الطلبــة علــى التــالي الســؤال بطــرح الــدرس لهــذا المعلــم یمهــد
  :التالیة القصة إلى سنستمع ذلك، تعرف
  دقیقة) 30(التدریس إجراءات: ثالثاً 
  : اآلتیة القصة سرد
 ترفعین لماذا: وسألتها ذلك منها فاستغربت السماء إلى یدیها ترفع صالة كل بعد والدتها لیلى رأت

 قال وجل عز اهللا ألن لیلى یا اهللا ادعو إنني:  أمها فأجابت صالة؟ كل بعد أمي یا أعلى إلى یدیك

 اهللا من الخیر طلب معناه: أجابت أمي؟ یا الدعاء معنى وما لیلى فقالت). لكم استجب أدعوني( 

 االوقات افضل هي ما:  لیلى فقالت. الشر عنا ویمنع كله الخیر یعطینا الذي هو فاهللا .تعالى
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 للدعاء األوقات افضل ولكن لیلى یا األوقات كل في الدعاء یقبل اهللا: األم اجابت أمي؟ یا للدعاء

 نزول انه.  أمي؟ یا الصیب وما.  الّصیب وعند عرفه ویوم رمضان شهر وفي السجود في  هي

 تقومي أن وقت كل في علیك لیلى یا لذلك. لنا مفیدا المطر هذا یكون أن اهللا ندعو لیلى، یا المطر

  .العبادة أنواع من نوع هو الدعاء ألن اهللا إلى بالدعاء

 في ویتابعهم ، بلعبها لیقوموا الطلبة على االدوار زیعبتو القصة، من االنتهاء بعد المعلم یقوم
  :  األتي النحو على ذلك

   المعلم تعلیمات ضوء في األم دور یؤدي:  طالب
   المعلم تعلیمات ضوء في لیلى دور یؤدي:  طالب

  
 األدوار لالعبي اآلتیة اإلرشادات إعطاء  : 

  
  صالة؟ كل بعد أمي یا أعلى إلى یدیك ترفعین لماذا: لیلى

  ). لكم استجب أدعوني(  قال وجل عز اهللا ألن لیلى یا اهللا ادعو إنني :األم

   أمي؟ یا الدعاء معنى وما: لیلى

  .الشر عنا ویمنع كله الخیر یعطینا الذي هو فاهللا، تعالى اهللا من الخیر طلب معناه: األم

   أمي؟ یا للدعاء االوقات افضل هي ما:  لیلى

 وفي السجود في  هي للدعاء األوقات افضل ولكن لیلى یا األوقات كل في الدعاء یقبل اهللا: األم

  .  الّصیب وعند عرفه ویوم رمضان شهر

  .  أمي؟ یا الصیب وما: لیلى
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 كل في علیك لیلى یا لذلك. لنا مفیدا المطر هذا یكون أن اهللا ندعو لیلى، یا المطر نزول نهإ: األم

  .العبادة أنواع من نوع هو الدعاء ألن اهللا إلى بالدعاء تقومي أن وقت

 المشاهدین(  الطالب بقیة على التالي السؤال طرح (  
   ؟ والحیوانات والنباتات اإلنسان على ضرر االمطار نزول في یكون ان یمكن هل -

  الخاصة بلغتهم القصة سرد بإعادة الطلبة تكلیف -
 االدوار العبي على أسئلة بطرح المشاهدین الطالب أمام المجال فتح   
  

  )دقائق  5(التقویم:  رابعاً              
  ؟ وتأخره المطر انحباس عند المسلمون یصلیها التي الصالة اسم ما1-
  الدعاء فیها یستحب التي األوقات اذكر- 2
  المطر نزول عند الدعاء أهمیة ناقش -3
 :  األتیة الكلمات معنى ما- 4

 : الدعاء  -  أ
 :الّصیب  - ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



114 
 

  الخامس الدرس
  عنهم اهللا رضي یاسر آل

  
  : والشعبة  الصف   االسالمیة التربیة:  المادة

    
    :الیوم والتاریخ          : المدرسة    عنهم اهللا رضي یاسر آل:  الموضوع

   
  :النتاجات: اوال  

 یاسر آل أسرة إلى یتعرف 1-
 .یاسر آل اسالم من المشركین موقف یبین-2

 .یاسر آل لنا ضربه الذي المثل یستنتج3- 
  عنه اهللا رضي یاسر آل تعذیب سبب یبین-4
 . تعالى اهللا سبیل في التعذیب على عنهم اهللا رضي یاسر آل صبر مدى یوضح -5
  عنهم اهللا رضي یاسر كآل والتمسك بدینه هتماماال على یحرص -6
  بالقصة الواردة الشخصیات یسمي -7
 .طارق دور یؤدي -8
  .الجد دور یؤدي -9

    الطبیب دور یؤدي10- 
  واألنشطة واألسالیب الوسائل 

  الطلبة على یاسر آل قصة سرد -
 األدوار لعب -
  أسئلة طرح -

 
  )دقائق5( التمهید :ثانیاً 

 المعنــى تعــرف كــي الصــبر معنــى مــا ، الطلبــة علــى التــالي الســؤال بطــرح الــدرس لهــذا المعلــم یمهــد 
  :التالیة القصة إلى استمع
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  )دقیقة30( التدریس إجراءات: ثالثا
  :اآلتیة القصة سرد
 طــارق، صــرخ لیعالجــه الطبیــب منــه اقتــرب كلمــا وكــان األســنان طبیــب الــى جدتــه مــع طــارق ذهــب  

 فقــال یاســر، آل قصــة علیــك ســأقص لــذلك الصــبر تــتعلم ان علیــك یجــب طــارق یــا الطبیــب لــه فقــال
  عمــار، وابنهمــا ســمیة وزوجتــه صــحابي یاســر أســرة إنهــم الطبیــب أجــاب یاســر، آل هــم ومــن طــارق
 إلـــى أخرجـــوهم بــذلك قـــریش علمـــت وعنــدما فاســـلما اإلســـالم إلــى وأبیـــه أمـــه دعــا عمـــار ســـلمأ فعنــدما

 وكـان إسـالمهم، عـن یعـودوا حتـى والشـراب الطعـام عنهم ومنعوا وعذبوهم بالسیاط وجلدوهم الصحراء
 بشــرهم فقــد) الجنــة موعــدكم فــإن یاســر آل اً صــبر (قــال علــیهم مــر كلمــا وســلم علیــه اهللا صــلى الرســول
ـــیهم اشـــتد قـــریش أذى لكـــن. بالجنـــة وســـلم علیـــه اهللا صـــلى الرســـول   ســـمیة بطعـــن جهـــل ابـــو فقـــام عل

 ضـحوا فقـد دیـنهم علـى ثـابتین ظلـوا لكـنهم التعـذیب كثـرة مـن عمـار والـد یاسـر استشهد ثم فاستشهدت
 نـالوا شـهادتهم ومـع الشـهادة نـالوا صـبرهم ومـع صبروا لكنهم العذاب انواع اشد على وصبروا بحیاتهم
 أننــي وأعــدك ســني لــي اخلــع للطبیــب طــارق فقــال. االســالم فــي شــهیدة اول ســمیة كانــت وقــد. الجنــة

  .أصرخ ولن سأصبر
 في ویتابعهم ، بلعبها لیقوموا الطلبة على االدوار زیعبتو القصة، من االنتهاء بعد المعلم یقوم
  : تياآل النحو على ذلك

   المعلم تعلیمات ضوء في الطبیب دور یؤدي:  طالب
   المعلم تعلیمات ضوء في طارق دور یؤدي طالب

  
 األدوار لالعبي اآلتیة اإلرشادات إعطاء  
   األسنان ألم من یصرخ:  طارق

  یاسر آل قصة علیك سأقص لذلك الصبر تتعلم ان علیك یجب طارق یا: الطبیب

  یاسر؟ آل هم ومن: طارق

 وأبیه أمه دعا عمار اسلم فعندما  عمار، وابنهما سمیة وزوجته صحابي یاسر أسرة إنهم :الطبیب

 وعذبوهم بالسیاط وجلدوهم الصحراء إلى أخرجوهم بذلك قریش علمت وعندما فاسلما اإلسالم إلى

 كلما وسلم علیه اهللا صلى الرسول وكان إسالمهم، عن یعودوا حتى والشراب الطعام عنهم ومنعوا
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. بالجنة وسلم علیه اهللا صلى الرسول بشرهم فقد) الجنة موعدكم فإن یاسر آلًا صبر (قال علیهم مر

 عمار والد یاسر استشهد ثم فاستشهدت  سمیة بطعن جهل ابو فقام علیهم اشتد قریش أذى لكن

 انواع اشد على وصبروا بحیاتهم ضحوا فقد دینهم على ثابتین لواظ لكنهم التعذیب كثرة من

 اول سمیة كانت وقد. الجنة نالوا شهادتهم ومع الشهادة نالوا صبرهم ومع صبروا لكنهم العذاب

  .االسالم في شهیدة

  .أصرخ ولن صبرأس أنني وأعدك سني لي اخلع:  طارق

  )المشاهدین( الطالب بقیة على األتیة األسئلة طرح

  ؟ عنه اهللا رضي یاسر آل صبر جزاء ما -

  ؟األدوار لعب من زمالئكم به قاموا بما رأیكم ما -

  ) دقائق 5( التقویم:  رابعاً 

 إلى عنه اهللا رضي یاسراً  وزوجها – عنها اهللا رضي– سمیة دعا الذي من- 1

   سالم؟اإل

  عنه؟ اهللا رضي یاسر آل قصة من منها نستفید التي العبرة ما- 2

  صبرهم؟ في عنهم اهللا ضير   یاسر آل لقصة مشابهة قصة اذكر - 3

  ؟ عنهم اهللا رضي ، یاسر آل أسرة أسلمت اإلسالمیة الدعوة مراحل أي في أستنتج - 4
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  السادس الدرس
  الرزاق تعالى اهللا

  
  : والشعبة الصف    : االسالمیة التربیة:  المادة

    
  :الیوم والتاریخ  : المدرسة     الرزاق اهللا:  الموضوع

     
  :النتاجات: اوالً      

 .الرزاق اهللا معنى یعرف ان1- 
 .المخلوقات من احد على یقتصر ال الرزق ان یحدد ان -2
  .الرزاق  هو اهللا ان على شرعیا دلیال یذكر ان -3

 .غیره احد ولیس والمعطي والمانع الرزاق هو اهللا بأن یؤمن المسلم یؤمن4- 
  المخلوقات كل رزق في تعالى اهللا عظمة مظاهر یستنتج -5
 رزقه توزیع في تعالى اهللا عظمة یستشعر -6

  عباده على رزقال توزیع في تعالى اهللا حكمة یبین7- 
  القصة في الواردة الشخصیات یسمي8- 

 .خالد دور یؤدي -9
  .األب دور یؤدي10- 

   واألنشطة والوسائل األسالیب
   المخلوقات على الرزق بتوزیع تتعلق الطلبة على قصة سرد -
  األدوار لعب -

  )دقائق5(التمهید :ثانیاً 
 الحـوت یـرزق مـن ؟ اإلنسـان یـرزق مـن ، الطلبـة على  التالیة األسئلة بطرح الدرس لهذا المعلم یمهد
  :التالیة القصة إلى استمع ذلك، تعرف ؟كي السماء في الطیور یرزق من ؟ الماء في
  

  ) دقیقة 30( التدریس إجراءات: ثالثاً 
  : التالیة القصة سرد
 هذه تردد لماذا والدي یا: خالد فسأله ارزقنا، اللهم: المنزل من خروجه قبل یردد والده خالد سمع   

 القوة ذو الرزاق هو اهللا إن( تعالى قال خالد یا: األب فأجاب المنزل؟ من خرجت كلما العبارة
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 من تخرج فالنملة المخلوقات، جمیع على اهللا انعمها التي النعم تلك هو خالد یا فالرزق) المتین

 إلى تحتاج المخلوقات فكل الطعام، ألطفاله لیحضر عشه یغادر والطائر الطعام، عن تبحث بیتها

 لهذا نحتاجه، ما بكل علینا ینعم فهو الرزاق أسمائه من ألن وجل عز اهللا من یأتي والرزق الرزق،

  ).ارزقنا اللهم( اقول الرزق لطلب اساعیً  البیت غادرت كلما تسمعني

 في ویتابعهم ، بلعبها لیقوموا الطلبة على االدوار زیعبتو القصة، من االنتهاء بعد المعلم یقوم 

  : التالي النحو على ذلك

   المعلم تعلیمات ضوء في خالد دور یؤدي: طالب

   المعلم تعلیمات ضوء في األب دور یؤدي:  طالب

   األدوار لالعبي اآلتیة اإلرشادات إعطاء

( تعالى قال خالد یا: ألبا المنزل؟ من خرجت كلما ارزقنا، اللهم  عبارة تردد لماذا والدي یا: خالد

 جمیع على اهللا انعمها التي النعم تلك هو خالد یا فالرزق) المتین القوة ذو الرزاق هو اهللا إن

  الطعام، ألطفاله لیحضر عشه یغادر والطائر القمح، عن تبحث بیتها من تخرج فالنملة المخلوقات،

  القمح عن للبحث النمل تعالى اهللا هدى كیف: خالد

 الرزاق أسمائه من ألن وجل عز اهللا من یأتي والرزق الرزق، إلى تحتاج المخلوقات فكل:  ألبا

 اللهم( اقول الرزق لطلب ساعیاً  البیت غادرت كلما تسمعني لهذا نحتاجه، ما بكل علینا ینعم فهو

  ).رزقناا
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 المشاهدین( الطالب بقیة على األتیة األسئلة طرح ( 
   ذلك ناقش ، ماالً  الناس من ویطلب یتسول شاب من موقفك ما -
   الرزاق هو تعالى اهللا أن على یدل مثال أذكر -

  
  )دقائق5( التقویم: رابعاً 

  )الرزاق( تعالى اهللا اسم معنى وضح1-
  اإلنسان بها تعالى اهللا رزق نعم ثالث اذكر- 2

  الرزاق هو تعالى اهللا أن على یدل شرعي دلیل أذكر- 3
 ورد تعالى اهللا أسماء من اسماً  أذكر }رزقها اهللا على إال األرض في دابة من وما{تعالى قال- 4

  ؟ السابقة اآلیة في ذكره
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  السابع الدرس
  عنه اهللا رضي رباح بن بالل

  
  : والشعبة الصف     : االسالمیة التربیة:  المادة

    
  :والتاریخ الیوم  : المدرسة       عنه اهللا رضي رباح بن بالل:  الموضوع

       
  :النتاجات: اوالً   

 .وأعماله رباح بن بالل  صفات یستنتج1-
 .رباح بن بالل اسالم من خلف بن امیة موقف یبین2-
  عنه اهللا رضي لبالل خلف بن أمیة تعذیب یصف3-
 مـن عنـه اهللا رضـي ربـاح بـن بـالل تخلـیص في عنه اهللا رضي الصدیق بكر أبي دور یقدر -4

   العذاب
 .والتضحیة االبتالء على یصبر ان علیه المسلم: اآلتیة العبارة یفسر5-
  القصة في الواردة الشخصیات یسمي-6
  تعالى اهللا إلى الدعوة في الصبر أهمیة یقدر-7
 .اإلمام دور یؤدي -8
  .طارق دور یؤدي -9

  . واألنشطة والوسائل األسالیب
  عنه  اهللا رضي رباح بن بالل قصة سرد -
   الطلبة على األدوار توزیع -
  )دقائق 5: (التمهید: ثانیاً 
 علــى وصــبرهم اإلســالم نشــر فــي عــنهم اهللا رضــي الصــحابة دور بتوضــیح الــدرس لهــذا المعلــم یمهــد

   ؟ رباح بن بالل هو فمن ، عنه اهللا رضي رباح بن بالل ومنهم العذاب
  

  ) دقیقة 30(التدریس إجراءات: ثالثاً 
  :  اآلتیة القصة سرد
 اهللا رسول اصحاب من صحابي عن المسجد امام لیحدثهم العصر صالة بعد المصلون جلس  

 علیه اهللا صلى  الرسول اختاره الذي الصحابي عن الیوم سأحدثكم: فقال. وسلم علیه اهللاصلى 
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 كان الذي خلف بن ألمیة اعبدً  كان أنه طارق یا تعلم فهل. رباح بن بالل إنه ا،مؤذنً  لیكون وسلم

 على ووضع الحارة الشدیدة الصحراء رمال على وضعه أسلم عبده  بأن علم فعندما بكفره مشهورا

 بوبكرأ جاء حتى) ،أحداحدٌ ( مرددا ثابتا صابرا كان بالل لكن اسالمه، عن یعود حتى صخرة صدره

 نكا وقد اإلسالم في مؤذن اول رباح بن فبالل. تعالى اهللا لوجه واعتقه أمیة من فاشتراه الصدیق

  .جدا جمیال صوته

 في ویتابعهم ، بلعبها لیقوموا الطلبة على االدوار زیعبتو القصة، من االنتهاء بعد المعلم یقوم 
  : التالي النحو على ذلك
  

   اإلمام دور یؤدي طالب
    طارق دور یؤدي:  طالب

  
 األدوار لالعبي األتیة اإلرشادات إعطاء  : 

 
  امؤذنً  لیكون وسلم علیه اهللا صلى الرسول اختاره الذي الصحابي عن الیوم سأحدثكم: إلماما

  ؟ شیخنا یا هو من:  طارق

 كان الذي خلف بن ألمیة عبدا كان الصحابي أنه طارق یا تعلم فهل. رباح بن بالل إنه ،اإلمام

 ىعل ووضع الحارة الشدیدة الصحراء رمال على وضعه أسلم عبده بأن علم فعندما بكفره مشهوراً 

 بوأ جاء حتى) د،أحداٌح ( امرددً  ثابتا صابرا كان بالل لكن اسالمه، عن یعود حتى صخرة صدره

  .تعالى اهللا لوجه واعتقه أمیة من فاشتراه الصدیق بكر

  ؟ أعماله عن حدثنا:  طارق

 الغزوات في وشارك .جدا جمیال صوته كان وقد اإلسالم في مؤذن اول رباح بن فبالل:  اإلمام

  .  الجنة في السالم علیه الرسول بشره وقد السالم علیه النبي مع كلها
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  ) المشاهدین( الطلبة بقیة على األتیة األسئلة طرح

  ؟ أحد أحدٌ  معنى ما

  ؟ اإلسالم في مؤذن أول من

   ؟الدور لعب من زمالئكم به قام بما رأیكم ما

  )دقائق 5(التقویم: رابعاً 

   سالم؟لإل الدعوة سبیل في تضحیات قدموا الذین من ، عنهم اهللا رضي الصحابة من ثالثة أذكر- 1

   ؟ ویحررهم العبید یشتري عنه اهللا رضي بكر أبو كان لماذا 2-

  ؟رباح بن بالل الجلیل الصحابي صفات عدد - 3

 رباح بن بالل قصة سرد بإعادة الطلبة تكلیف   
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  الثامن الدرس
  "الغش تحریم" حدیث

  
  : والشعبة الصف  : االسالمیة التربیة:  المادة

    
  :والتاریخ الیوم  : المدرسة"       الغش تحریم" حدیث:  الموضوع

  
  :النتاجات: اوالً 

 .غیباً  الشریف الحدیث یحفظ1-
 .السماء أصابته طعام، صبرة: التالیة المفردات یفسر2-
  الغش تعریف یستنتج3-
  الغش عن بعیداً  واألمانة الصدق على یحرص4-

  الحسنة األخالق على اإلسالم حرص یقدر5-
 .الغش تحریم في االسالم اخالق على تدل التي الحیاتیة المواقف بعض على یحكم6-
   القصة في الواردة خصیاتشال یسمي7-
 .األب دور یؤدي -8
  .طارق دور یؤدي -9

  
  واألنشطة والوسائل األسالیب  

   بالغش تتعلق الطلبة على قصة سرد -
   الطلبة على األدوار توزیع -

  
  )دقائق 5(التمهید: ثانیاً 

 االســالم؟ حرمـه ولمـاذا الغـش؟ معنـى مــا الطلبـة علـى التـالي السـؤال بطــرح الـدرس لهـذا المعلـم یمهـد 
   األسئلة هذه عن لإلجابة التالیة القصة ستساعدكم ذلك تعرف كي
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  )دقیقة 30(التدریس إجراءات:  ثالثاً 
  :اآلتیة القصة سرد
 أحمد والد فطلب البقالة، أعمال في یساعده بها یعمل الذي البقالة محل إلى والده مع أحمد ذهب   
: أحمد فساله. الصالحة التفاح حبات تحت التالفة التفاح حبات ویخفي الرفوف یرتب ان أحمد من

  . یشترونها ال قد رأوها أذا ألنهم الناس یراها ال حتى: األب أجاب. ابي یا ذلك افعل ولماذا
 یخفي لرجل قال – وسلم علیه اهللا صلى النبي أن: والدي یا المعلم لنا قال لقد: لوالده أحمد فقال

 جعلته أفال: ( قال اهللا، رسول یا السماء أصابته: قال. الطعام صاحب یا هذا ما: التالف الطعام
 اعرف ولم السماء اصابته معنى اعرف لم لكنني) مني فلیس غش من الناس، یراه كي الطعام فوق
  ).مني فلیس غش من بقوله وسلم علیه اهللا صلى يالنب یقصد ماذا

 قصد وقد. المطر بماء ابتل أي السماء اصابته معنى أحمد یا خجال وجهه احمر وقد األب جابأف
 دأحم یا درساً  الیوم علمتني لقد یغش ال  المسلم أن أي مني لیس بقوله وسلم علیه  اهللا صلى النبي
  .لك افشكرً  المسلم یكون كیف

 في ویتابعهم ، بلعبها لیقوموا الطلبة على األدوار زیعبتو القصة، من االنتهاء بعد المعلم یقوم
  . ذلك
  : التالي النحو على

   األب دور یؤدي: طالب
  أحمد دور یؤدي:  طالب

  
 األدوار لالعبي األتیة اإلرشادات إعطاء  

  . الصالحة التفاح حبات تحت التالفة التفاح حبات ویخفي الرفوف یرتب ان طارق من طلب:  األب
  ابي؟ یا ذلك افعل ولماذا: أحمد
  . یشترونها ال قد رأوها أذا ألنهم الناس یراه ال حتى: األب
 الطعام یخفي لرجل قال – وسلم علیه اهللا صلى النبي أن: والدي یا المعلم لنا قال لقد: أحمد

 فوق جعلته أفال: ( قال اهللا، رسول یا السماء أصابته: قال. الطعام صاحب یا هذا ما: التالف
 ماذا اعرف ولم السماء اصابته معنى اعرف لم لكنني) مني فلیس غش من الناس، یراه كي الطعام
  ).مني فلیس غش من بقوله وسلم علیه اهللا صلى النبي یقصد
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 وسلم علیه اهللا ىصل النبي قصد وقد. المطر بماء ابتل أي السماء اصابته معنى أحمد یا: األب
 افشكرً  المسلم یكون كیف أحمد یا ادرًس  الیوم علمتني لقد. یغش ال المسلم أن أي مني لیس بقوله

  .لك
  
  
 المشاهدین( الطلبة بقیة على األتیة األسئلة طرح ( 

  طعام صبرة معنى ما -
   الدور لعب من زمالئكم به قام بما رأیكم ما -
  الطعام صاحب مع السالم علیه الرسول قصة الخاصة بلغتك لخص -

  
  ) دقائق 5( التقویم( : رابعاً 

  الغش بتحریم المقصود ما وضح1-
  الغش تحریم على شرعي دلیل أعط2-
  ؟ الغش مسالاإل حرم لماذا3-
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 الدراسة أدوات محكمین قائمة       

           
  الرقم

 

  
 االسم       

  
 التخصص

  
 العمل مكان

  سعادة جودت د .أ 1
 

 األوسط الشرق جامعة تدریس وطرق مناهج

   الشریفي عباس د .أ 2
 

 األوسط الشرق جامعة  تربویة وقیادة إدارة

   البیاتي الجبار عبد د .أ 3
 

 األوسط الشرق جامعة  تربویة وقیادة إدارة

  الحدیدي محمود د .أ 4
 

  األوسط الشرق جامعة تدریس وطرق مناهج

 تدریس وطرق مناهج الوي أبو أمین د .أ 5
 اإلسالمیة التربیة

 العربیة عمان جامعة

 تدریس وطرق مناهج الكیالني أحمد د .أ 6
 اإلسالمیة التربیة

 العلوم جامعة
 اإلسالمیة

 اإلشراف قسم رقیق أبو إبراهیم  . أ 7
 اإلسالمیة التربیة/التربوي

 لواء تربیة مدیریة
 ذیبان

 معلم/التربوي اإلشراف قسم    خمیس كفایة  . أ 8
 صف

 لواء تربیة مدیریة
 ذیبان

 لواء تربیة مدیریة اإلسالمیة التربیة الدقس أسماء المعلمة 9
 ذیبان

  المجالي نوالالمعلمة    10
 

 لواء تربیة مدیریة صف معلم 
 ذیبان
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