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 الفصل األول
 أواًل: مشكمة البحث. 

 تتجسد مشكمة البحث الحالي بما يأتي:
إف التطػػػػػػتر المتسػػػػػػارع وػػػػػػي المتػػػػػػارؼك تالتبلحػػػػػػؽ المتتػػػػػػالي وػػػػػػي اإلكتشػػػػػػاوات  -

كثيػرا  مػف الممتمػيف بػالطرالؽ التدريسػية تالنظريات وي التمػتـ المتنتةػةج جتػؿ 
تالمنػػا ا الدراسػػية ينظػػرتف لممػػتاد الدراسػػية تطرالػػؽ تتميممػػا بأنمػػا مممشػػة أت 
آيمة لمسقتطك تمف ثـ وبلبدَّ مف التجديد تالتطػتير ةمػت تنميػة ممػارات الت كيػر 
التميا بحيث تصبح أ مية إي مقرر دراسي وي المنما محكتمة بما يمكػف أف 

قػػػػػدرة ةمػػػػػت تنميػػػػػة ممػػػػارات ةقميػػػػػة أصػػػػػيمة مثػػػػػؿ الت كيػػػػػر الناقػػػػػدك  يقدمػػػػ  مػػػػػف
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تاالسػػػػػتدالليك تالتػػػػػأمميك ت ير ػػػػػا بحيػػػػػث تسػػػػػتثمر قػػػػػدرات  الطمبػػػػػة لممسػػػػػتقبؿ 
بمتطمباتػػ  تتحدياتػػ  الصػػتبةج تةميػػ  ينبوػػي أف يتتجػػ  اال تمػػاـ نحػػت الجانػػب 
ةػادة  ال كري لمطالػب تتتمػيـ الت كيػرش بشػكؿ رلػيسك تممػارات حػؿ المشػكمةك تا 
ةادة البناء تالصيا ة بػرتح ةمميػة نقديػة  الت كير تالتنظيـ تتحديد األتلتيات تا 
ضاءة الطريؽ لتحقيؽ األ داؼ تالوايات المنشتدة.  مف أجؿ تتضيح الرؤية تا 

 ش7ك ص:422ش تزيتتفك44ك ص4222تالحصري تالتنيزيك
زالت إف طرالؽ التدريس التقميدية المستندة إلت الح ظ تالتمقيف تاالستظمار ما  -

تأخػػػذ وتممػػػا وػػػي ةمميػػػة تػػػدريس التمػػػـت اإلسػػػبلمية إلػػػت يتمنػػػا  ػػػذا وػػػي كمياتنػػػا 
تمدارسػػناج ت ػػذا األمػػر يػػنتكس سػػمبا  ةمػػت تحصػػيؿ الطمبػػة تمسػػتت  ت كيػػر ـك 
تيتج  الباحثتف وي ميداف طرالؽ تدريس التربية اإلسبلمية إلت ضرترة تنتيع 

ة تتحميممػػاك تاةتمػػاد األسػػاليب التتميميػػة وػػي ةػػرض متضػػتةات السػػيرة النبتيػػ
ك :422االستراتيجيات التي تنمي الت كير تتزيد مف واةمية التدريس تالتبدليك

 ش.459ص

تالسػػػػيما مػػػػادة السػػػػيرة –ضػػػػتؼ تتػػػػرؼ ةػػػػدد مػػػػف تدريسػػػػي التمػػػػـت اإلسػػػػبلمية -
طرالػػػؽ التػػػدريس الحديثػػػةك وضػػػبل  ةػػػف ضػػػتؼ تتػػػرؼ اسػػػتراتيجيات  -النبتيػػػة

ا لد  الطمبة ت ذا ما لمس  الباحثػاف ةػف التتمـك تأنماط الت كير تآليات تنميتم
طريػػػؽ مقػػػابمتمـ ةػػػددا  مػػػف تدريسػػػيي المػػػادةج ت ػػػذا األمػػػر دوػػػع بالبػػػاحثيف إلػػػت 
إجراء  ػذ  الدراسػة لتتػرؼ أثػر إسػتراتيجية الػتتمـ المتمركػز حػتؿ المشػكمة وػي 
تنمية الت كير الناقد لد  الطمبةج لمتقتؼ ةمت حقيقة األمرك تمحاتلة اإلجابػة 

لمة الكثيػػرة وػػي  ػػذا المجػػاؿ منمػػا: ت ػػؿ أف الطمبػػة لػػيس لػػديمـ القػػدرة ةػػف األسػػ
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ةمت الت كير الناقد؟ أـ أف التدريسػييف أن سػمـ لػـ يحيطػتا ةممػا  بمػذ  الممػارات 
أت لػػيس لػػديمـ القػػدرة ةمػػت اسػػتتمالما؟ وتنميػػة الت كيػػر الناقػػد لػػد  الطمبػػة لػػيس 

حتػػاج إلػػت تميلػػة الخبػػرات بالتمميػػة اليسػػيرة التػػي تضػػطمع بمػػا التربيػػة كتنمػػا ت
ةػػػػداد النشػػػػاطات التػػػػػي تتناسػػػػب تمراحػػػػؿ الت كيػػػػػر المتنتةػػػػة لػػػػد  الطمبػػػػػةك  تا 
تاسػػػتراتيجيات الػػػتتمـ تطرالػػػؽ التػػػدريس مػػػف التناصػػػر المممػػػة جػػػدا  وػػػي تنميػػػة 

شج ممػػػػػا يحػػػػػتـ ةمػػػػػت 354ك ص5:;3الت كيػػػػػر الناقػػػػػد لػػػػػديمـ. تأبػػػػػت حطػػػػػبك
مت الت كير الناقد بتص ما تسيمة التدريسييف إتباع إستراتيجية التتميـ المستند ة

لتدريب ةقتؿ الطمبة ةمت أنماط الت كير المتنتةة تصتال  إلت حػؿ المشػكبلت 
 ش.:54ك ص4229تبمتاتي تأبت جمبافك

  ذ  المست ات ت ير ا كانت حاوزا  لتحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ اآلتي:
 كيػػر الناقػػد مػػا أثػػر إسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػز حػػتؿ المشػػكمة وػػي تنميػػة الت
 لطمبة أقساـ القرآف الكريـ تالتربية اإلسبلمية وي مادة السيرة النبتية؟

 ثانيًا: أىمية البحث والحاجة إليو: 
تتجسػد أ ميػػة البحػث الحػػالي بأ ميػة إصػػبلح التتمػيـ تتطػػتير  تتجديػد  توقػػا  

لسػيرة لئلستراتيجيات الحديثةك تأ مية التربية اإلسبلمية تمتاد ا بشكؿ ةاـ تمػادة ا
النبتيػة بشػكؿ خػػاصك تأ ميػة إسػػتراتيجية التتمػيـ المتمركػز حػػتؿ المشػكمةك تأ ميػػة 
الت كيػػر الناقػػد تالحاجػػة إلػػت كػػؿ منمػػاج والبنيػػة التقميػػة التػػي أسسػػما المػػنما الربػػاني 
تالتػػي تمحػػترت حتلمػػا الثقاوػػة اإلسػػبلميةج  ػػي بنيػػة من تحػػة تجمػػع بػػيف الصػػبلبة 

جتمػػػادج ت ػػػؿ  نػػػاؾ أكثػػػر مػػػف أف يجتػػػؿ لمػػػف تالمرتنػػػةك واإلسػػػبلـ يحػػػث ةمػػػت اال
يجتمػػد تيخطػػػا أجػػرا ؟إك ت ػػػت إلػػت ذلػػػؾ يػػػذـ التقميػػد األةمػػػت تيػػذـ المقمػػػديف الػػػذيف 
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يجتمتف ةقتلمـ ر ينة لتادات أل ت اك أت مسّممات ترثت ا مف اآلبػاء تاألجػداد دتف 
 أي مستند مف ديف أت ةقؿ أت ةمـ. 

طيات الجديدة تاكتشاؼ سنف اهلل تحيف أمر القرآف الكريـ بالتجاتب مع المت
تتالت وي الخمؽ وي سبيؿ تطتير م ا يمنا ةف الكتف تاإلنساف تالحياةك وإن  كػاف 
وػػي الحقيقػػة قػػد وػػتح بابػػا  لمتقػػؿك يروػػد  بالجديػػدك تيحػػتؿ بػػذلؾ بػػيف التأسػػف تالتحمػػؿ 

َُُ وا َكْيللَا َبللَ َأ اْل َ الػػذاتيك يقػػتؿ تتػػالت  ْمللَ  ثُلللل الملللُو ُقللْل ِيلليُ وا ِاللر اأْلَْ ِن َاللان
شج والتقؿ البشري 42التنكبتتتُينِشُئ النلْشَأَة اآلِ َ َة ِإنل الملَو َعَمى ُكلِّ َشْرٍء َقِ ي ٌ 

طػػػػػار  المبػػػػػادئ تالمتمتمػػػػػات تالخبػػػػػرات  ال يسػػػػػتطيع أـ يتمػػػػػؿ مػػػػػف  يػػػػػر إطػػػػػارك تا 
تاألحاسػػػيس التػػػي تػػػتاورت لئلنسػػػاف ةبػػػر تاريخػػػ  الطتيػػػؿك تمػػػف التاضػػػح أف لكػػػؿ 

مػػف المجػػاالت إطػػارا  خاصػػا  بػػ ك تحػػيف يمػػارس اإلنسػػاف الت كيػػر تاالجتمػػاد  مجػػاؿ
تالنقػػػػد يتػػػػردد التقػػػػؿ البشػػػػري بػػػػيف اإلطػػػػار تال ػػػػراغ الػػػػذي سػػػػيممؤ  االجتمػػػػادك تبػػػػيف 
المبػػػادئ تالكميػػػات مػػػف جمػػػةك تبػػػيف الجزليػػػات تالت اصػػػيؿ تالمسػػػالؿ الصػػػور  مػػػف 

 ش:38كص4227جمة أخر .تبكارك
تالتربيػػة أمػػاـ تاقػػع تا ػػف تبمػػا حاجػػة ماسػػة إلػػت  تبمػػا أف األمػػة اإلسػػبلمية

نمضػػػة شػػػاممة تقيممػػػا مػػػف ةثرتمػػػاك تتتيػػػد لمػػػا ةاويتمػػػاك وإصػػػبلح التتمػػػيـ تبرامجػػػ  
سػػتراتيجيات  شػػرط ضػػرتري لمػػذ  النمضػػةك ومػػت الضػػمانة لتػػتوير مجػػاالت تاسػػتة  تا 
أمػػػػػػػػػاـ اإلنسػػػػػػػػػػاف لئلنتػػػػػػػػػػاج تاالسػػػػػػػػػػتدالؿ تالنقػػػػػػػػػد تالمشػػػػػػػػػػاركة ال اةمػػػػػػػػػػة بأنتاةمػػػػػػػػػػا 

 ش.97ك ص4223انيكتالذي 
إف بناء الشخصية المؤمنة المت اةمة  ت قضية التتميـ األتلػت تةميػ  ينبوػي 
أف يمتـ بما ُيتمَّـ لمطمبة قبؿ اال تماـ بالمبنت الذي سيتتممتف وي ك تبالتوبير الذي 
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يمكػػف أف يحدثػػػ  اإلنسػػػاف قبػػػؿ الدرجػػة التمميػػػة التػػػي يمنحمػػػا لػػ ك ومػػػـ المػػػرآة التػػػي 
مػػة تنمضػػتماك تالػػدليؿ الػػذي يمكػػف االةتمػػاد ةميػػ  وػػي التنبػػؤ تتكػػس مػػد  تقػػدـ األ
شج وػالتتميـ  ػت األداة ال اةمػة إلحػداث التوييػػر 54ك ص7;;3بمسػتقبمما. تالنجػارك

االجتمػػاةي المتكامػػؿ بإةػػادة صػػيا ة الشخصػػية اإلنسػػانيةك تتنميػػة أنػػتاع الت كيػػرك 
ةػػػادة بنػػػاء الػػػدنيا بالػػػديفك تالتمػػػتـ الحديثػػػة بػػػالتراثك تال يسػػػتطيع  ػػػذا النظػػػاـ أف  تا 

ك 8;;3يكػػػتف كػػػذلؾ ال إذا لحقػػػػ   ػػػت ن سػػػػ  التوييػػػر تالتطػػػػتير تالتجديػػػد تاألسػػػػدك
 ش.43ص

تال يمكػػف متاجمػػة مشػػكبلت التربيػػة تالتتمػػيـ بأسػػاليب تممارسػػات تقميديػػة إال 
بإتبػػاع المػػنما التممػػيك تالنظػػرة التميقػػة التػػي تتجػػاتز الرؤيػػة المامشػػية تالسػػطحية 

رضخ لمحمػتؿ المؤقتػة لكػف ينبوػي أف ينظػر إلػت المشػكبلت نظػرة لممشكبلتك وبل ي
إستراتيجية متكاممة برؤية شاممة تتتمد أساسا  ةمت التطتر وي مجاؿ تن يذ األسس 
النظريػػػة لتػػػدريس التمػػػـت بشػػػكؿ ةػػػاـ تالتمػػػـت الشػػػرةية بشػػػكؿ خػػػاص تمػػػف أبرز ػػػا 

يح تتزتيػػػػد  السػػػػيرة النبتيػػػػةج والتربيػػػػة ةنيػػػػت بتػػػػدريب التقػػػػؿ ةمػػػػت الت كيػػػػر الصػػػػح
باإلسػػػػتراتيجيات التػػػػي تتينػػػػ  ةمػػػػت ومػػػػـ البيلػػػػة المحيطػػػػة بػػػػ ك تالقػػػػدرة ةمػػػػت حسػػػػف 
التصػػػرؼ وػػػي المتاقػػػؼ تحػػػؿ المشػػػكبلت التػػػي تقابمػػػ  وػػػي الحيػػػاة بطريقػػػة منطقيػػػة 

 ش.39ك ص:9;3تخضع ألسس القتاةد التممية تةبد المجيدك
تأداة  إف التربيػػة وػػي أي مجتمػػع جػػزء ال يتجػػزأ منػػ  تمػػف ثقاوتػػ  تحضػػارت ك

واةمة لتنميتػ  تتنميػة أوػراد ك تيتتقػع منمػا ويمػا يخػص األوػراد أف ُتسػا ـ وػي ت تػيح 
شخصياتمـك تصقؿ متا بمـ تتنميػة أوكػار ـ تمتػارومـ تقػدراتمـك تتطػتر ممػاراتمـ 
تقػػػدراتمـ ميػػػتلمـ تاتجا ػػػاتمـ المر تبػػػةك تطػػػبتمـ بطػػػابع ثقاوػػػة مجػػػتمتمـ تأمػػػتمـك 
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ةػػػػداد ـ لتبلقػػػػات اجتماةيػػػػة نا جحػػػػةك تُتتػػػػد ـ لمشػػػػاركة سياسػػػػية تاةيػػػػة تحيػػػػاة تا 
اقتصػػػػػادية منتجػػػػػةك تُتتػػػػػري مـ بحقػػػػػتقمـ تتاجبػػػػػاتمـ ُتجػػػػػا  أن سػػػػػمـ تتجػػػػػا   يػػػػػر ـك 
ةػػػداد ـ لمتمتػػػع بتمػػػؾ الحقػػػتؽ تتأديػػػة التاجبػػػاتك تمتاجمػػػة المشػػػكبلت التػػػي قػػػد  تا 
تتتػػػػػرض طػػػػػػريقمـ وػػػػػػي تحقيػػػػػؽ األ ػػػػػػداؼ المنشػػػػػػتدةكةف طريػػػػػؽ اإلطػػػػػػبلع ةمػػػػػػت 

تسػالؿ تالبػراما تالطرالػػؽ تاألسػاليب التربتيػة تالتتميميػة المبللمػػة اإلسػتراتيجيات تال
شك كػػػتف التحػػػدي الػػػذي يتحػػػتـ ةمػػػت جيػػػؿ السػػػنيف 56-9ك ص:96;3تالشػػػيبانيك

القادمة أف يجابم   ت التبلقة بيف الثقاوة التالمية تبيف الثقاوات اإلقميمية القالمػةج 
نيرة ال تسػػتطيع بنػػاء ومسػػ تما ت ػػت تحػػد لمتربيػػة أكثػػر مػػف  ير ػػاج ألف التربيػػة المسػػت

ةمػػت الػػتالء القػػتمي أت القطػػريك أت المػػذ بي مػػاداـ التتػػاتف التػػالمي أصػػبح الزمػػا  
أف يتاج  مشػكبلت  التربتيػة تالتتميميػةك تأف  -إي مجتمع-تممحا  إذا أراد المجتمع 

 ش473ك ص9:;3يتاكب ركب الحياة باستمرار تواةمية. تالكيبلنيك
مية ةف  ير ا بأنما ربانيةك إنسانيةك ةالميةك وطريػةك تت ردت التربية اإلسبل

ةقميةك منطقيةك سمتكية بالقدتةك تت تقر لمذ  المجػاالت التربيػات الحديثػةك تلمتربيػة 
اإلسبلمية ثتابتما األساس لتقتد ركب التربية مد  الحياةك تلما قدرتما المتميزة وػي 

لػػة تاسػػػتوبلؿ طاقػػات الكػػػتف متاكبػػة التصػػر باسػػػتيتابما الحمػػتؿ تالمشػػػكبلت الطار 
تتسػػخير  وػػي تطػػتير الحيػػاةك تبنػػاء صػػرح الحضػػارة الكريمػػة المرومػػةج ومػػي تجمػػع 
بػػيف األصػػالة الربانيػػة تالمتاصػػرة الحديثػػةك بمػػا يرقػػت وػػي بنػػاء كيػػاف الطالػػب إلػػت 

شج وػػالقرآف الكػػريـ تالحػػديث النبػػتي  مػػا مصػػدرا 34ك ص4222القمػػة. تالماشػػميك 
قيػدة  ػي التصػتر ال كػري لحقػالؽ التجػتد الكبػر  تمػا بينمػا التشريع اإلسػبلمي تالت

مف ةبلقات تارتباطاتك تال ق   ت الميداف التممي الذي ينظـ ةبلقة اإلنساف برب  



 
 
 
 

 
 

 

:;; 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنسانٌ
 0202الثالث    ددــالع

 

تبمػػػػف حتلػػػػ ك أمػػػػا السػػػػيرة النبتيػػػػة ومػػػػي التطبيػػػػؽ التممػػػػي لمػػػػنما اإلسػػػػبلـ بكمياتػػػػ  
لػذي اختػػار  ا تجزلياتػ  تةمتمياتػ  تخصتصػػيات  متمثمػة بشخصػػية النبػي محمػػد 

اهلل ةػػز تجمػػ  تجتمػػ  أنمتذجػػا  تنبراسػػا  تسػػراجا  منيػػرا  يضػػيء لمبشػػرية سػػبؿ الروتػػة 
تالتكريـ تُيخرجما مػف الظممػات إلػت النػترك تيضػرب لمػا أرتع األمثمػة وػي السػمتؾ 

ك 4226اإلنسػاني الرويػع وػي كػؿ شػؤتف الحيػاة تكػؿ مجػاال مػف مجاالتمػا تالجػبلدك
 ش.5:4ص

لتمػتـ الشػرةية المممػة كتنمػا تجسػد أمػاـ الطمبػة أنمتذجػا  تالسيرة النبتة مػف ا
وي  اية األ مية ألنما ترجمػة  مثاليا  كامبل  لمسمتؾ البشريج وسيرة النبي محمد 

ةمميػػة لتتػػاليـ اإلسػػبلـك تقػػدتة حيػػة لممسػػمميف وػػي كػػؿ مكػػاف تزمػػافك كتنمػػا تترونػػا 
تصػػػػػػبلح  تػػػػػػ  بحياتػػػػػػ  تشػػػػػػؤتن  جميتػػػػػػا  منػػػػػػذ تالدتػػػػػػ  مػػػػػػرترا  ببتثتػػػػػػ  حتػػػػػػت توا

شك وأ مية السيرة تأتي مف كتنمػا تتنػي مضػمتف حيػاة 7;3ك ص;;;3تالرشيديك
القيادية تال كرية تمنمج  وػي تبميػا الػدةتة إلػت اإلنسػانيةك تطريقػة  النبي محمد 

ةرضػ  سػتاء أمػف التجمػػة األخبلقيػة أـ مػف التجمػة الن سػػية تالسياسػيةك تمػا تاجػػ  
بتأييد مف اهلل تتالت ثـ ةـز الرجاؿ تأبػت مف مصاةب تمحفك تكيؼ تومب ةميما 

 ش.363ك ص4223الميجاءك
تمف  نا كانػت دراسػة السػيرة النبتيػة وػي ةصػرنا الحػالي ضػرترة إذا أدركنػا 
يتاجمػػ  المسػػممتف اليػػتـ تال سػػيما الضػػت اء مػػنمـك  أف  نػػاؾ صػػراةا  خ يػػا  تمتمنػػا  

وتلػتا تجػت مـ شػطر ا  الذيف يق تف أماـ الحضارة الوربية منبمريف بما تصػمت إليػ 
ليتخػػػذت ا مػػػثبل  تقػػػدتةج تلمػػػذا يمكػػػف لمػػػذ  المػػػادة أف تقمػػػؿ مػػػف اإلنبمػػػارك أت تسػػػد 

شك تمػف 82ك ص4226الطريؽ  أماـ التيػارات المتجمػة لمشػباب المسػمـ تالحػديثيك
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يصػاؿ  أجؿ تحقيؽ األ داؼ التربتية مف تدريس السيرة النبتية ةمػت أكمػؿ تجػ ك تا 
صػػحيحةك اجتمػػد كثيػػر مػػف البػػاحثيف لمتتصػػؿ إلػػت طرالػػؽ المػػادة التمميػػة بطريقػػة 

تتميميػة أكثػر واةميػػة تجػدت  مػػف الطرالػؽ التقميديػة تخصتصػػا  الطرالػؽ تاألسػػاليب 
التػػي تشػػجع الت كيػػر تتنميػػ ك تالتػػي تجتػػؿ الطالػػب يصػػؿ إلػػت النتػػالا تالخبلصػػات 

 ش.54ك ص4:;3متتمدا  ةمت ن س  دتنما اةتماد ةمت المدرس تةميك
لتدريسػػي يتشػػكؿ مػػف المحتػػت  الدراسػػيك تاأل ػػداؼ التربتيػػة التػػي المتقػػؼ ا

يستت إلت تحقيقماك تاإلستراتيجيات التي يتـ تتظي ما وي ك تةممية التقتيـ التي يتـ 
بتسػػاطتما التأكػػد مػػف مػػد  تحقػػؽ األ ػػداؼك تالتوذيػػة الراجتػػة التػػي تقػػدـ متمتمػػات 

الضػػرترية وػػي ضػػتلماك ةػػف جتانػػب التمميػػة جميتمػػا مػػف أجػػؿ إجػػراء التتػػدديبلت 
ت ػػػذا مػػػا تبػػػرز حاجتػػػ  وػػػي التمميػػػة التتميميػػػة وػػػي تػػػدريس مػػػادة السػػػيرة النبتيػػػة وػػػي 
كميات التربية التي ُتتد المتؤسسات المؤ مة تالمسؤتلة أكثػر مػف  ير ػا ةػف مممػة 
مساةدة الطمبة ليتمكنتا مػف حػؿ مشػكبلتمـك تليطػترتا ممػاراتمـ الت كيريػة تليحققػتا 

سػتراتيجية حػؿ المشػكبلت السػبيؿ األمثػؿ لػذلؾ كتنمػا مػف التتازف الن سي  لديمـج تا 
اإلستراتيجيات الراقية التي يحتاجما اإلنساف وي حيات  لمتاجمػة المشػكبلت القالمػة 

 تالمشكبلت المستقبمية التي قد تتاجم .
تقػػد اكتسػػبت إسػػتراتيجية التتمػػيـ المتمركػػز حػػتؿ المشػػكمة أ ميػػة كبيػػرة ةنػػد 

ف التصالما التثيؽ بتطبيؽ المتروة تالقدرة الكبيػرة ةمػت انتقػاؿ أثػر المربيف تالباحثي
التتميـ إلت متاقؼ جديدة وي الحياةك تال يخ ت ةمػت متتبػع أف  ػذا األمػر ُيتػد مػف 
األ ػػداؼ الرليسػػة لمػػتتمـج إذ يكػػتف الػػتتمـ متجمػػا  نحػػت الحيػػاة تمتاجمػػة مشػػكبلتماك 

نػػػد حػػػد اكتسػػػاب الم ػػػا يـ تالمبػػػادئ وػػػبل تكػػػتف التمميػػػة التربتيػػػة مثمػػػرة إذا تق ػػػت ة
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تالقيـ تلـ تتجاتز ذلؾ إلت مرحمػة التطبيػؽ التممػي لمػاك تممارسػة الجانػب األدالػي 
مف المتروة بصترة متقنة لمتصتؿ إلت الممارات التمميػة التػي يحتاجمػا الطمبػة وػي 

 ش.;44ك ص4229تدبير شؤتف حياتمـ تريافك
تمركػػز حػػتؿ المشػػكمة أكثػػر ةنػػدما تتبػػرز الحاجػػة إلػػت إسػػتراتيجية التتمػػيـ الم

تكػػتف المشػػكمة ذات قيمػػة وأف تكػػتف مشػػكمة حقيقيػػة تحتػػاج إلػػت الت كيػػر اإلنتػػاجي 
تلػػيس إلػػت الت كيػػر االسػػتدةالي الػػذي ال يتجػػاتز مجػػرد إةػػادة اإلنتػػاجج ألف األتؿ 
يػػػدةت الطالػػػب ألف يختػػػار تيػػػنظـ متروتػػػ  لتتليػػػد حمػػػتؿ ذات قيمػػػةك تأف تتصػػػػؼ 

االنتقػػاؿ ةػػف طريػػؽ تحسػػيف وػػرص الطالػػب وػػي حػػؿ مشػػكبلت المشػػكمة المتطػػاة ب
جديدةك تأف تمثؿ قيمة داوتة قتية لد  الطالبك ت ذ  مسؤتلية المدرِّس وي تحقيؽ 
 ػذ  الشػػرتط توػي إشػػتار الطالػػب بػأف لديػػ  ورصػة وػػي حػػؿ  ػذ  المسػػالؿ تالنجػػاح 

تالمبػادئ بذلؾج وإذا كاف لد  الطالب ت مـ تاضح لممسألة تكي ية تطبيؽ الم ػا يـ 
المخزتنػػػػػػػػػػػػة لديػػػػػػػػػػػػ  وػػػػػػػػػػػػي إيجػػػػػػػػػػػػاد حػػػػػػػػػػػػػؿ لممسػػػػػػػػػػػػألة ويكػػػػػػػػػػػػتف تتقتػػػػػػػػػػػػ  لمنجػػػػػػػػػػػػػاح 

 ش. Bryce,1977,P.210-211ةاليا و.ت
إف  ذ  اإلستراتيجية تنتمي إلت التمميات ال كرية المتصمة بتطبيؽ المتروػةك 
ومي تجمع بيف أساليب التدريس المتنتةةك كما تتضمف التمميات التقمية تمماراتما 

لمبلحظةك تالتصنيؼك تالمقارنةك تالت سػيرك تالتحميػؿك تاالسػتنتاجك المتنتةةج مثؿ ا
تالتتقػػع تالتنبػػؤك تالتتميػػؿك تالتطبيػػؽك تالنقػػدك تاالسػػتدالؿ تتتظيػػؼ المتمتمػػات وػػي 

 ش.45ك ص:;;3الحياة التمميةك تحب االستطبلعك تالتقتيـ.تالحارثيك
ع الت كيػر بما إف اإلنساف يحتاج بشكؿ أت بػخخر إلػت اسػتتماؿ نػتع مػف أنػتا

المنػػػتا القػػػادر ةمػػػت حػػػؿ المشػػػكبلت الوامضػػػة تالمستتصػػػية لُيسػػػا ـ وػػػي ديمتمػػػة 
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الحيػػػاة تنمت ػػػا نحػػػت األحسػػػفج ُيتػػػد الت كيػػػر الناقػػػد أحػػػد أنػػػتاع الت كيػػػر ال تَّػػػاؿ وػػػي 
ك :;;3اختيػػار الحمػػتؿ لممشػػكبلت تتقػػديـ الت سػػيرات تتحميممػػا تتقتيممػػا. تة انػػةك

يػػػة الحديثػػػة وػػػي كثيػػػر مػػػف الػػػدتؿ تتطػػػي شك إذ أصػػػبحت االتجا ػػػات التربت 65ص
الت كير الناقد ا تماما  أكبرك تتضت   دوا  مف األ داؼ التي يجب أف تنتمػي إليمػا 
ةمميتػػا التتمػػيـ تالػػتتمـك تقػػد طػػترت بػػراما تربتيػػة تمػػدؼ إلػػت تػػدريب الطمبػػة ةمػػت 
الت كيػػػر الناقػػػد بشػػػكؿ خػػػاص مػػػف طريػػػؽ تػػػدريس المػػػتاد الدراسػػػية المنمجيػػػةك كمػػػا 

جػراءات يمكػف لممػدرس أف يتبتمػا وػي تػدريس الت كيػر الناقػدك إذ  اقترحت أسػاليب تا 
إف قػػدرات  ػػػذا الت كيػػر ال يمكػػػف أف تنمػػت مػػػف  يػػر مسػػػاةدة خػػبلؿ مسػػػيرة المػػػادة 
الدراسػػيةك كمػػا أنمػػا لػػف تنشػػأ مػػف مجػػرد اسػػتماع الطمبػػة إلػػت مدرسػػمـك أت قػػراءتمـ 

تا تماما  ماذا يتني الت كير لمنصتصك أت أخذ االختباراتج وتمت المدرسيف أف يترو
الناقػػػد وػػػي إطػػػار تخصصػػػاتمـ المترويػػػة المتنتةػػػةك كمػػػا إف ةمػػػيمـ إتاحػػػة ال رصػػػة 

ك ص 4225لطبلبمػػػـ لممارسػػػة ممػػػارات الت كيػػػر الناقػػػد تاتجا اتػػػ . تةبػػػد تة انػػػةك
 ش79

تيؤكد ةدد مف الباحثيف ةمت أف إستراتيجية التتميـ المتمركز حتؿ المشكمة 
لتمميػػػة التربتيػػػة توػػػي تنميػػػة الت كيػػػر الناقػػػد ألف تتمػػػـ حػػػؿ مممػػػة تضػػػرترية وػػػي ا

المشكبلت بتص ما طريقة ت كيرك تمقدرة ةقمية يشكؿ مع تتميـ الم ػا يـ تالمبػادئ 
نسػػػقا   رميػػػا  متكػػػامبل ج ُتتػػػد الم ػػػا يـ قاةدتػػػ  تحػػػؿ المشػػػكبلت قمتػػػ ك حيػػػث تتحػػػدد 

ك 4228تريػػافك الم ػػا يـ لتشػػكؿ المبػػادئ تتشػػكؿ المبػػادئ م ػػاتيح حػػؿ المشػػكبلت.
 ش.394ص
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تيػػر  الباحثػػاف أف الت كيػػر الناقػػد مممتػػ  إيجػػاد التقميػػة النقديػػة التػػي ال تقبػػؿ 
األمػػتر تالحػػتادث كمػػا تػػرت ك تال تسػػرع إلػػت تصػػديقماك بػػؿ تترضػػما ةمػػت ميػػزاف 
التقؿ تمحؾ التجربة لمتحقؽ مػف مػد  صػحتما أت خطلمػاك والتربيػة النقديػة ةكػس 

تمػػػؿ التربيػػػة ةمػػػت تنميػػػة ممكػػػة النقػػػد ينبوػػػي لمػػػا اسػػػتبتاد التربيػػػة التمقينيػػػةج تلكػػػي ت
التمقػػيف مػػا أمكػػف ذلػػؾك بتػػدِّ  متيقػػا  رليسػػا  تمثبطػػا  لكػػؿ ان تػػاؿ ن سػػي تةقميكوضػػبل  
ةف كتن  الربيب األتؿ لبلمتثاؿ تالخضتعك تيمكف لممدرس أف يشجع طمبت  دتمػا  

مـ ةمػػت المبلحظػػة ةمػػت الت كيػػر الناقػػد ةػػف طريػػؽ القػػراءة ال احصػػةك تينمػػي قػػدرات
الدقيقة لؤلشكاؿ تالمتطياتك تأال يتسرع وػي إصػدار األحكػاـ الصػالبة أت الخاطلػة 
التي تصدر بتص ما اسػتجابات مػف الطمبػة حتػت ُيشػرؾ اآلخػريفك تيشػجتمـ ةمػت 
إةماؿ التقؿك تيحت ظ المدرس وي النماية بإيجاز المتقؼ تا  بلقػ  بصػترة مقنتػةك 

 ػػػت نتػػػاج الت كيػػػر تالمشػػػاركة الجمتيػػػة بمػػػا ويمػػػا  تيظمػػػر أف  ػػػذا القػػػرار الصػػػحيح
 المحاتالت الخطأ.

تممػػا سػػبؽ تتجمػػت أ ميػػة البحػػث الحػػالي ةػػف طريػػؽ مػػا سيضػػي   مػػف جديػػد 
إلت المتروة مف الناحيتيف التطبيقية تالنظريػة ال سػيما أف نتػالا البحػتث التجريبيػة 

لمسػػػتقمة مثػػػؿ تسػػػا ـ وػػػي تمػػػؾ اإلضػػػاوات تيتأكػػػد األمػػػر ةنػػػدما تكػػػتف المتويػػػرات ا
تإسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػز حػػتؿ المشػػكمةش يػػدخؿ ميػػداف طرالػػؽ تػػدريس التربيػػة 
اإلسػػبلمية لتنميػػة الت كيػػر الناقػػد لطمبػػة أقسػػاـ القػػرآف الكػػريـ تالتربيػػة اإلسػػبلمية وػػي 

 مادة السيرة النبتية.
 ثالثًا: ى ا البحث:
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تتمـ المتمركػػز يمػػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػت بيػػاف أثػػر اسػػتتماؿ إسػػتراتيجية الػػ
حػػتؿ المشػػكمة وػػي الت كيػػر الناقػػد الت كيػػر الناقػػد لطمبػػة أقسػػاـ القػػرآف الكػػريـ تالتربيػػة 

 اإلسبلمية وي مادة السيرة النبتية.
  ابعًا: ا ضية البحث:

ش بػػيف متتسػػط 2027ال يتجػػد وػػرؽ ذت داللػػة إحصػػالية ةنػػد مسػػتت  داللػػة ت
توػػػؽ اسػػػتتماؿ إسػػػتراتيجية درجػػػات طمبػػػة المجمتةػػػة التجريبيػػػة تالتػػػي تػػػدرس ةمػػػت 

التتمـ المتمركز حتؿ المشكمةشك تمتتسط درجات طمبة المجمتةػة الضػابطة تالتػي 
تػػػدرس ةمػػػت توػػػؽ الطريقػػػة التقميديػػػةش وػػػي اختبػػػار الت كيػػػر الناقػػػد وػػػي مػػػادة السػػػيرة 

 النبتية.
 تقتصر الدراسة الحالية بالحدتد اآلتية: اميًا: ح و  البحث: 

أقسػػػاـ القػػػرآف الكػػػريـ تالتربيػػة اإلسػػػبلمية وػػػي كميػػػات  طمبػػة المرحمػػػة الثانيػػػة وػػي .3
 التربية وي جامتة األنبار.

 ش ـ.4232-;422التاـ الدراسيت .4
 متضتةات مادة السيرة النبتية. .5
 إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة. .6

 يا يًا: تح ي  المصطمحات:
 إيت اتيجية التعمل المتم كز حول المشكمة: -ٔ

بأنمػا: والخطػط التػي يسػتتممما المػدرس مػف أجػؿ مسػاةدة  ٖٕٓٓع ايا الجنل ي 
الطمبة وػي بنػاء م ػا يممـ تمتػارومـ التمميػةك يجتممػـ يتيشػتف وػي متاقػؼ مشػكمية 
حقيقيػػػة تذات متنػػػت ت ػػػذا يػػػدوتمـ إلػػػت االستقصػػػاء تاالكتشػػػاؼ ةػػػف طريػػػؽ ةمػػػؿ 
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الطمبػػػػة مػػػػع بتضػػػػمـ الػػػػبتض ممػػػػا يزيػػػػد داوتيػػػػتمـ ألداء الممػػػػاـ تيزيػػػػد مػػػػف وػػػػرص 
 ش32ك ص4225مشاركة تالحديث لنمت الت كير تالممارات لديمـو. تالجنديكال

بأنمػػا: وإحػػد  إسػػتراتيجيات النظريػػة البناليػػة تالتػػي  ٕٛٓٓوع ايللا عطللا ب  للوت 
تتتمػػد ةمػػت التمػػؿ الجمػػاةيك ومػػي تتػػيح لممػػتتمـ صػػنع ومػػـ ذي متنػػت ةػػف طريػػؽ 

اإلسػتراتيجية بتقػديـ  ربط المتروة السابقة تدمجما مع ما تػـ تتممػ ك حيػث تبػدأ  ػذ 
مشػػػكمة حقيقيػػػة يتاجممػػػا الطمبػػػةك تيقتمػػػتف بتحميممػػػا تالتمػػػؿ ةمػػػت إيجػػػاد الحمػػػتؿ 
المناسػػػػبة لمػػػػػاةف طريػػػػػؽ المتروػػػػػة تالممػػػػػارات التػػػػي يػػػػػتـ اكتسػػػػػابماك تتتكػػػػػتف  ػػػػػذ  
اإلسػػػتراتيجية مػػػف ثبلثػػػة ةناصػػػر أساسػػػػية  ػػػي: الممػػػاـك تالمجمتةػػػات الصػػػػويرةك 

 ش8ك ص:422تالمشاركةو تةطا بر تت 
التتمـ المتمركػز حػتؿ المشػكمة ومت:تإسػتراتيجية  ةأما التتريؼ اإلجرالي إلستراتيجي

تتميمية يستتممما التدريسي مع طمبة المجمتةة التجريبية وي تدريس م ػردات مػادة 
ش تتضػػػػػػمف متق ػػػػػػا  صػػػػػػتبا  يجتػػػػػػؿ الطمبػػػػػػة Taskالسػػػػػػيرة النبتيػػػػػػةك تتبػػػػػػدأ بمممػػػػػػة ت

ث الطمبػة ةػف حمػتؿ لمػا مػف طريػؽ يستشترتف تجتد مشػكمة مػاك ثػـ يمػي ذلػؾ بحػ
مجمتةات صويرة كؿ ةمت حدةك تيختتـ الػتتمـ بمشػاركة المجمتةػات بتضػما مػع 

 البتض اآلخر وي مناقشة ما تـ التتصؿ إلي ش.
 التفكي  الناق : -ٕ 

بأنػػ : وت كيػػر تػػأممي محكػػـت بقتاةػػد المنطػػؽ تالتحميػػؿك ت ػػت  ٕٗٓٓع اللو العتللول 
تروػػة االوتراضػػاتك تالت سػػيرك تتقػػتيـ المناقشػػاتك نتػػاج لمظػػا ر مترويػػة متتػػددة كم

تاالستنباطك تاالستنتاجك أت  ت ةمميػة تقتيميػة تسػتخدـ قتاةػد االسػتدالؿ المنطقػي 
ك  ش.438ك ص4226وي التتامؿ مع المتويراتو تالتتـت
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بأنػػػ : والقػػػدرة ةمػػػت تقػػػدير الحقيقػػػةك تمػػػف ثػػػـ  ٕٛٓٓوع الللو الياشلللمر والللل ليمر
ضتء تقتيـ المتمتمػاتك توحػص اآلراء المتاحػةك تاألخػذ التصتؿ إلت القرارات وي 

 ش89ك ص:422بتيف االةتبار تجمات النظر المختم ةو. تالماشمي تالدليميك
قيػػاس قػػدرة الطمبػػة ةمػػت االسػػتجابة  أمللا التع يللا ائج الللر لمتفكيلل  الناقلل  ايللو:

سػة الصحيحة لممتاقؼ التي يتضػمنما االختبػار الُمتػد مػف البػاحثايف تالمتضػمف خم
اختبارات ورةية  ي:االستنتاجك تاالوتراضات أت المسمماتك تاالستنباطك تالت سيرك 

 تتقتيـ الحجاك تالتي ُيتبر ةنما بالدرجات التي يحصؿ ةميما الطمبة.
 اليي ة النبوية:-ٖ

باةتبػػار  نبيػػا  رسػػتال ك  بأنمػػا: وترجمػػة حيػػاة النبػػي محمػػد  ٕٗٓٓع ايللا الجلل   
مقيػػة تالُخمقيػػةك تحياتػ  قبػػؿ البتثػػة تيشػمؿ ذلػػؾ أقتالػ  تأوتا لػػ  تتقريراتػػ  تصػ ات  الخا

تمتلػػػد  تط تلتػػػ  تشػػػباب  تزتاجػػػ كت ير ذلؾ...شكمػػػا يشػػػمؿ الحػػػديث ةػػػف ةصػػػر  
تمتطنػػػػػػػػػػػػػػػ  تاألحػػػػػػػػػػػػػػػتاؿ االجتماةيػػػػػػػػػػػػػػػة تالسياسػػػػػػػػػػػػػػػية تاالقتصػػػػػػػػػػػػػػػادية تالسػػػػػػػػػػػػػػػكانية 

 ش5:5ك ص4226ت ير او.تالجبلدك
شخصػيت  تصػ ات  تطريقتػ  ت  بأنما: و حياة النبي محمػد  ٕٚٓٓوع ايا العمر 

 ش9;3ك ص4229و. تالتميكوي الدةتة تالتبمياك تتربيت  لصحابت  
المحتت  المتروي مف  أما التع يا ائج الر لميي ة النبوية ار ىذه ال  اية ايو:

القياديػػة  الم ػػا يـ تالحقػػالؽ تاألوكػػار تالمتمتمػػات المرتبطػػة بحيػػاة النبػػي محمػػد 
وػػػي تبميػػػا الػػػدةتةك تالتػػػي تتضػػػمنما الم ػػػردات الدراسػػػية تال كريػػػة تالتمميػػػة تمنمجػػػ  

ش 4232-;422المقػػررة مػػف تزارة التتمػػيـ التػػالي تالبحػػث التممػػي لمتػػاـ الدراسػػي ت
لطمبة المرحمة الثانية وي أقساـ القرآف الكػريـ تالتربيػة اإلسػبلمية وػي كميػات التربيػة 



 
 
 
 

 
 

 

;29 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنسانٌ
 0202الثالث    ددــالع

 

 وي التراؽ.
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 الفصل الثانر
 ائطا  النَ ي

 عمل المتم كز حول المشكمة:إيت اتيجية الت .ٔ
تنسػػب إسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػز حػػتؿ المشػػكمة إلػػت أحػػد أنصػػار البناليػػة 

شك الػػػذي يػػػر  أف  ػػػذ  Grayson Wheatlyالحديثػػػةك ت ػػػت جيرسػػػتف تيتمػػػي ت
شك تالمجمتةػػػػػات Tasksاالسػػػػػتراتيجية تتكػػػػػتف مػػػػػف ثػػػػػبلث مراحػػػػػؿ  ػػػػػي: الممػػػػػاـت

شك تيطمػػػؽ ةميمػػػا sharingة تشك تالمشػػػاركCooperative Groupالمتتاتنػػػة ت
 أحيانا  اسـ التدريس ةف طريؽ المجمتةاتك أت أنمتذج تيتميك نسبة لمصمم :

 
 ش87ك ص4224تالبكريك تالكستانيك 

تالتدريس بمذ  اإلستراتيجية يبدأ بمممة تتضػمف متق ػا  مشػكبل  يجتػؿ الطمبػة 
ةمت حدةك يستشترتف تجتد مشكمة ماك بتد أف يقسمتا إلت مجمتةات صويرة كؿ 

تيختػػتـ الػػتتمـ بمشػػاركة المجمتةػػات بتضػػما الػػبتض وػػي مناقشػػة مػػا تػػـ التتصػػؿ 
شك تالطمبػػػػة وػػػػي ظػػػػؿ  ػػػػذ  اإلسػػػػتراتيجية 6:ك ص4227إليػػػػ . تةػػػػري ا تسػػػػميمافك
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يتيشػػػػػتف وػػػػػي متاقػػػػػؼ مشػػػػػكمية حقيقيػػػػػة تذات متنػػػػػتك ت ػػػػػذا يػػػػػدوتمـ لبلستقصػػػػػاء 
مػػػػا يزيػػػػد تاالستكشػػػػاؼ ةػػػػف طريػػػػؽ ةمػػػػؿ الطمبػػػػة بتضػػػػمـ مػػػػع الػػػػبتض اآلخػػػػرك م

داوتيتمـ ألداء المماـك تيزيد مف ورص المشاركة تالحديث لنمت الت كيػر تالممػارات 
شك تلتػػػػػػػػػػػأطير المضػػػػػػػػػػػاميف النظريػػػػػػػػػػػة لمراحػػػػػػػػػػػؿ 37ك ص4225لديمـ.تالجنػػػػػػػػػػػديك

 اإلستراتيجيةك البد مف بيانما:
ت ػػي المحػػتر األسػػاس إلسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػز حػػتؿ  (:Tasksالميللال  -ٔ

جػػػاح  ػػػذا النػػػتع مػػػف الػػػتتمـ منػػػاط بحسػػػف اختيػػػار المػػػدرس لمػػػذ  المشػػػكمةك إذ إف ن
 المماـك األمر الذي يتطمب جممة مف الشرتط المممة منما:

 أف تتضمف المممة متق ا  مشكبل . -
أف تكػػػتف مبللمػػػة لمسػػػتت  الطمبػػػةك تشػػػجتمـ ةمػػػت اسػػػتتماؿ أسػػػاليبمـ البحثيػػػة  -

 الخاصة.
 ا  يشتر بتجتد  تيستت لتحقيق .ينبوي أف يكتف لمطالب  دوا  تاضحا  تمحدد -
 ناؾ ما يمنع مضي  نحت المدؼ تيترقؿ مسير ك ت ذ  الترقمة ال تزيمما ةادات  -

 الشخصك تردتد وتم  التاديةج أي أف  ذ  الترقمة ويما استثارة لتقمية الطالب.
تضتح المتقؼ لمشخصج حيث ير  مشكمت ك تيحدد متالمماك تتتبػيف لمػا سػبؿ  -

ك تصػػػمح أف تكػػػتف ورضػػػيات أت حمػػػتال ك ويأخػػػذ ب حصػػػما ليػػػر  تتسػػػالؿ متنتةػػػة
 ش.Extendableجدتا ا التمميةك حيث تكتف المماـ قابمة لبلمتداد ت

 شWhat ifإف تشجيع الطمبة ةمت طرح أسلمة مف النتع المسمت: ماذا لت؟ ت -
 ش386ك ص4228شكتريافك7;3ك ص4225تزيتتفك تزيتتفك

 (:Cooperative Groupالمجموعات المتعاونة   -ٕ
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يقسـ الطمبة إلت ةدة مجمتةات تضـ كؿ مجمة اثنيف مف الطمبة أت أكثرج 
يتمؿ أوراد كؿ مجمتةة ةمت التخطػيط لحػؿ المشػكمة تتن ػذ  ػذا الحػؿك تذلػؾ ةػف 
طريؽ الم اتضة االجتماةيػةك تقػد يتطمػب األمػر تتزيػع أألدتار ويمػا بيػنمـ. تةطػا 

 ش.46ك ص:422بر تتك 
يػػؽ المجمتةػػات الصػػويرة التػػي يػػتـ ومػػا التتػػاتف بػػيف تيجػػري التمػػؿ ةػػف طر 

الطمبةك حيث يبرز دتر الطالب القتي الذي يساةد الضػتيؼك تيػتـ تبػادؿ األوكػار 
بيف الطمبة حيػث يكتشػؼ ال مػـ  يػر السػميـك ثػـ يبنػت مكانػ  ال مػـ السػميـ بمتاتنػة 

بتمـ دتف المدرسك تيتمثؿ دتر المدرس وي التجتاؿ بيف الطمبػة تمحػارتتمـك تمػراق
إةطػػػاء األجتبػػػة الصػػػحيحةك بػػػؿ تشػػػجيع الطمبػػػة ةمػػػت الت كيػػػر تالحػػػتارك تبتػػػد ا 
يتحػػتؿ الصػػؼ بأكممػػ  إلػػت مجمتةػػة تاحػػدةك حيػػث تقػػدـ كػػؿ مجمتةػػة صػػويرة مػػا 

ك 4224تتصػػػػػمت إليػػػػػ  مػػػػػف حمػػػػػتؿ أت نتػػػػػالا أت ت سػػػػػيرات تالبكػػػػػريك تالكسػػػػػتانيك
 ش88ص
 (:sharingالمشا كة  -ٖ

األخيػػػػػػرة مػػػػػػف مراحػػػػػػؿ التػػػػػػدريس وػػػػػػي  ػػػػػػذ  تيمثػػػػػػؿ  ػػػػػػذا المكػػػػػػتف المرحمػػػػػػة 
اإلسػػػتراتيجية حيػػػث يتػػػرض طمبػػػة كػػػؿ مجمتةػػػة حمػػػتلمـ ةمػػػت ال صػػػؿ متضػػػحيف 
األساليب التي استتممت ا تصتال  إلػت تمػؾ الحمػتؿك لتكػتف  ػذ  المناقشػات بالنسػبة 
لمـ كمنتد  وكري ينمتف ويػ  اسػتدالالتمـ ال تميػة ةػف طريػؽ اسػتدالالتمـ التقميػة. 

 ش;;3ك ص4225فكتزيتتفك تزيتت 
تيػػػػػر  المنظػػػػػرتف أف  نػػػػػاؾ أربتػػػػػة مبػػػػػررات السػػػػػتتماؿ اسػػػػػتراتيجية الػػػػػتتمـ 
المتمركػػػػػػػػز حػػػػػػػػتؿ المشػػػػػػػػكمةك بػػػػػػػػدال  مػػػػػػػػف الطريقػػػػػػػػة التقميديػػػػػػػػةك ت ػػػػػػػػي ةمػػػػػػػػت مػػػػػػػػا 



 
 
 
 

 
 

 

;33 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنسانٌ
 0202الثالث    ددــالع

 

 ش:Dempasey,2000, p:5يأتيت
 يحت ظ الطمبة بقميؿ مما تتممت  وي إطار المحاضرة التقميدية.-3
 .الطمبة ينستف كثيرا  مما تتممت  -4
 المتروة التي يتتممتنما بطريقة صحيحة. - البا  -ال يستتمؿ الطمبة  -5
إف الػػػتتمـ المتمركػػػز حػػػتؿ المشػػػكمة لػػػ  ثبلثػػػة أتجػػػ ك كػػػتف المتمتمػػػات يمكػػػف  -6

تتظي مػػا وػػي متاقػػؼ الحيػػاة المتنتةػػةك ممػػا يسػػمؿ اسػػترجاةما تربطمػػا بالمتمتمػػات 
  ا لتتتاوؽ مع المتروة الجديدة.السال ةك كما أن  ينشط المتروة السال ةك تيتيد بناء

تلزيادة أثر  ذ  اإلستراتيجية وي التحصيؿ الدراسي لمطمبةك تلتنمية ت كير ـ 
بكػػؿ أشػػػكال ك ال بػػد أف تناسػػػب  ػػذ اإلسػػػتراتيجية بتػػض ممػػػاـ الػػتتمـ ذات التبلقػػػة 
بحػػؿ المشػػكبلتك تالسػػيما المشػػكبلت م تتحػػة النمايػػة التػػي يمكػػف حممػػا بػػأكثر مػػف 

 ما أكثر مف حؿ.طريؽ تيكتف ل
ش أف واةميػػة  ػػذ  اإلسػػتراتيجية يمكػػف تحديػػد ا 4225تيػػر  تزيتػػتف زيتػػتف  

 ش:422كص4225وي ضتء جممة مف المتويرات مف أبرز اتزيتتف زيتتفك 
 االختيار الصحيح لمماـ التتميـ. -
 ت اةؿ الطمبة مع مماـ التتمـك تمع بتضمـ البتض. -
 نمتذج البنالي وي التتمـ.ممارسة المدرس ألدتار  ةمت توؽ األ -
 تتور األدتات تاألجمزة البلزمة لممارسة النشاطات المتضمنة وي مماـ التتمـ. -
 تتور التقت الكاوي لممارسة  ذ  النشاطات. -
لػػـ تتضػػمف  ػػذ  اإلسػػتراتيجية مكتنػػا  خاصػػا  بتمميػػة التقػػتيـج لػػذا يجػػب ةمػػت مػػف  -

ف نظاما  خاصا  بتممية التق  تيـ.يستتممما أف يكتِّ
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ال تصػػمح  ػػذ  اإلسػػتراتيجية لتػػدريس حػػؿ المشػػكبلت إذا كػػاف بيػػد الطمبػػة كتػػب  -
 تقميدية تقدـ حمتال  جا زة لمذ  المشكبلت.

مع أف نظريات التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة تمبي احتياجات براما المتتمـ 
بػػدء  باإلةػػداد ال نػػي تصػػتال  إلػػت خبػػرة الممارسػػةك ومػػي تمػػر بجممػػة مػػف الخطػػتات 

لتممية لتسمؿ ةممية تتظي ما وػي الميػداف التربػتي تالتتميمػيك ت ػي ةمػت مػا يػأتي ا
 ش:363ك ص4222تالحذي يك

 تحديد المشكمة تاستثارة داوتية الطمبة لمتمؿ تشتتر ـ بما. -
إتاحػػة ال رصػػة لممجمتةػػات المتتاتنػػة بػػالت كير وػػي الحمػػتؿ تاسػػتتماؿ التسػػالؿ  -

لحمػػػتؿ التػػػي تػػػـ التتصػػػؿ إليمػػػا وػػػي كػػػؿ المتنتةػػػة وػػػي إنجػػػاز الحػػػؿك تتػػػدتيف ا
 مجمتةة.

 محاترة الطمبة تمتابتتمـ مع تتضيح لبتض األمتر المشكمة. -
دما المجمتةات المتتاتنة لتصبح مجمتةة تاحدة ةف طريؽ المشاركة ال اةمة  -

وي الحمػتؿ تاألوكػار التػي تػـ التتصػؿ إليمػا لكػؿ مجمتةػةك ليػتـ التتصػؿ إلػت 
 آراء متقاربة.

المدرس الحمػتؿ تاألوكػار تاإلجابػات الصػحيحةك تيختػار المناسػب منمػا يمخص  -
 لتقدـ لمطمبة بالصيوة المطمتبة تتتضيحما لممجمتةات كاوة.

إف  ػػػذ  الخطػػػتات تشػػػتمؿ ةمػػػػت تخيػػػؿ اإلسػػػتراتيجية تالتمميػػػػات التػػػي تثيػػػر ةقػػػػؿ 
الطالػػػب مثػػػؿ: التمثيػػػؿ تالشػػػرحك تالتصػػػؼك تالمناقشػػػةك تاالوتػػػراضك تالتتمػػػيـك 

صنيؼك تالت سيرك تالبر اف قبؿ االكتشاؼ تلمذا أطمؽ ةميمػا تجػترج بتليػاش تالت
 ش.396ك ص4225اسـ وف االختراعك أت االكتشاؼ تةبيد تة انةك
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تتحػػػػػػدد األدبيػػػػػػات تالدراسػػػػػػات جممػػػػػػة مػػػػػػف الخصػػػػػػالص التػػػػػػي تميػػػػػػز  ػػػػػػذ  
 اإلستراتيجيةك تمنما:

حمػتال  لممشػكبلت  إنما تحمػؿ الطمبػة المسػؤتلية وػي أثنػاء التتمػيـج كػتنمـ يضػتتف-
 ش47ك ص:422التي تتاجممـ.تةطا بر تتك

المحػػتر األسػػػاس وػػي  ػػػذ  اإلسػػػتراتيجية يتتمػػد ةمػػػت تصػػميـ المشػػػكمةك بطريقػػػة  -
 ش367ك ص4222تسمح بالبحث الحر الم تتح. تالحذي يك

تنمػػي  ػػذ  اإلسػػتراتيجية م مػػـت الػػتتمـ التتػػاتنيج إذ تتػػيح ال رصػػة لمطمبػػة لتبػػادؿ  -
جراء المقارنات بيف المتمتمات تتص ني ما تت سير ا تتقتيمماك تتتليد األوكار تا 

األشػػػياء تاألوكػػػار ةمػػػت توػػػؽ أتجػػػ  الشػػػب  تاالخػػػتبلؼك كمػػػا تنمػػػي كثيػػػرا  مػػػف 
الممػػارات االجتماةيػػة مثػػؿ االتصػػاؿ مػػع اآلخػػريفك تاحتػػراـ آرالمػػـك تاالسػػتماع 

دارة الصػػػػراع ت ك 4228ريػػػػافكلمػػػػـك تالقيػػػػادة تاتخػػػػاذ القػػػػراراتك تبنػػػػاء الثقػػػػةك تا 
 ش:33ص

يقتصػػر دتر المػػدرس وػػي  ػػذ  اإلسػػتراتيجية ةمػػت التتجيػػ  تاإلرشػػاد وػػي ةمميػػة   -
 التتمـ.

ال يشتر الطالب بالتقييد ةمت أوكػار ك أت آرالػ ك وضػبل ةػف التكيػؼ ب اةميػة مػع  -
القمػػؽ تالتػػػتترك ألف التركيػػػز ةمػػػت النجػػػاح المشػػترؾ يقمػػػؿ مػػػف القمػػػؽ المتصػػػؿ 

 ش9-8ك ص:;;3تت   متتدال  مف اإلثارة. تخطابكبأداء ال رد تيتزز مس
يػػػػػػتـ تقػػػػػػتيـ الطمبػػػػػػة ةػػػػػػف طريػػػػػػؽ قيػػػػػػاس أدالمػػػػػػـ ةنػػػػػػدما يتاجمػػػػػػتف مشػػػػػػكبلت  -

 ش367ك ص4222أخر تالحذي يك
 التفكي  الناق : -ٕ
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الت كيػػػػر الناقػػػػد مصػػػػطمح يشػػػػير إلػػػػت اسػػػػتتماؿ قتاةػػػػد االسػػػػتدالؿ المنطقػػػػي 
ت صػػحة رأي أت متتقػػد أت تتجنػػب األخطػػاء الشػػالتة وػػي الحكػػـك أت أنػػ  الحكػػـ ةمػػ

نظريػػػة تواةميتمػػػاك ومػػػت يسػػػتند إلػػػت التحميػػػؿ تال ػػػرز تاالختيػػػار لمػػػا لػػػد  ال ػػػرد مػػػف 
ك ص 4223متمتمػػات بمػػدؼ التمييػػز بػػيف األوكػػار السػػميمة تالخاطلػػة. تمحمػػتدك 

شك تالت كير الناقد  ت ةبارة ةف ةممية تبني قرارات تأحكاـ قالمة ةمػت أسػس :53
لع المبلحظػػة تالتػػي يػػتـ مناقشػػتما بأسػػمتب ةممػػي بتيػػدا  متضػػتةية تت ػػؽ مػػع التقػػا

ةػػػف التحيػػػز أت المػػػؤثرات الخارجيػػػة التػػػي ت سػػػد تمػػػؾ التقػػػالع أت تجنبمػػػا الدقػػػة أت 
 ش.76ك ص 4225تترضما إلت تدخؿ محتمؿ لمتتامؿ الذاتية.تةبيد تة انةك 

تةمت  ذا األساس ومت القدرة ةمػت تقػدير الحقيقػةك تمػف ثػـ التصػتؿ إلػت  
ارات وػػػي ضػػػتء تقػػػتيـ المتمتمػػػاتك توحػػػص اآلراء المتاحػػػةك تاألخػػػذ بالحسػػػباف القػػػر 

تجمات النظر المتنتةةك واألوكار تالمقترحات التي يػتـ طرحمػا مػف طريػؽ الت كيػر 
اإلبداةي ال بد أف ينظر لما نظرة تحميمية نقديػةك لمتروػة أصػمحما تأنسػبما تأكثر ػا 

 ش.:54ك ص 4229ي تأبت جمبافك ك ايةك ت ذ  تظي ة الت كير الناقد. تبمتات 
 ش إلت:Ennisتيضـ الت كير الناقد ةددا  مف القدرات التقميةك وقد وصمما ت
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 الق  ة عمى تع يا المشكمة وتوضيحيا ب قة. -

 الق  ة عمى ايت الل المعمومات. -

 ,Ennis, 1985الق  ة عمى حل المشكمة وايت  ص ايلتنتاجات معقوللة.   -

P.46.) 

حثػاف وػي الدراسػة الحاليػةك مػع التمييػز بػيف الت كيػر الناقػد ت ذا ما يؤديػ  البا
ش أف Ennisتحػػؿ المشػػكمة بػػالتركيز ةمػػت نقطتػػي البدايػػة وػػي كػػؿ منممػػاك إذ يػػر  ت

الت كير الناقد إدةاء متمتمة أت اسػتنتاجماك تالسػؤاؿ المركػزي لمت كيػر الناقػد  ػت:تت 
مشػكمة بتجػتد مشػكمة ما قيمة  ذ  المتمتمات أت صحتما؟ششك وػي حػيف يبػدأ حػؿ ال

مػػػاك تالسػػػؤاؿ المركػػػزي  ت:تتكيػػػؼ يمكػػػف حممػػػا؟ششك كمػػػا أف الت كيػػػر الناقػػػد لػػػيس 
إسػػػػتراتيجية كمػػػػا  ػػػػت األمػػػػر وػػػػي حػػػػؿ المشػػػػكمةك ألنػػػػ  ال يتكػػػػتف مػػػػف سمسػػػػمة مػػػػف 
التمميات تاألساليب التػي يمكػف اسػتتمالما وػي متالجػة متقػؼ مػا بصػترة متتابتػةك 

أت القدرات الخاصة التي يمكف أف تسػتتمؿ  لكن  ةبارة ةف مجمتةة مف التمميات
 ,Ennis, 1962بصػػػترة من ػػػردة أت مجتمتػػػة دتف التػػػزاـ بػػػأي ترتيػػػب متػػػيف. ت

P.50 شك تبتبػػػارة أخػػػر : أف االخػػػتبلؼ الحقيػػػؽ بػػػيف الت كيػػػر الناقػػػد تحػػػؿ المشػػػكمة
يكمف وي درجة التأكيػدك وػالت كير الناقػد يشػير بالدرجػة األتلػت إلػت ةمميػة الت كيػرك 

 لمشكمة إلت ناتا الت كير.تحؿ ا
تيتطمػػػب الت كيػػػر الناقػػػد اسػػػتتماؿ المسػػػتتيات المترويػػػة التميػػػا وػػػي تصػػػنيؼ 

ك 4229بمػػػػػتـك تخصتصػػػػػا  ممػػػػػارتي تالتحميػػػػػؿ تالتقػػػػػتيـشك تبمتػػػػػاتي تأبػػػػػت جمبػػػػػافك 
 ش.555ص
ةمػػت أنمػػا  –وػػي مجػػاؿ التحميػػؿ المػػادي –تتتػػرؼ  ػػذ  الممػػارة ميللا ة التحميللل: . أ
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وتتني  ػذ  الممػارة مػف  –وي مجاؿ التحميؿ النتةي –تجزلة الكؿ مكتنات ك أما
بيف ما تتني: قيمة تتظي ة تةبلقة كؿ مكتف بالنسبة لوير  مف المكتنػاتك أت 

 بالنسبة لمكؿ الذي ينتمي إلي ك تكذلؾ أتج  الشب  تاالختبلؼ بينمما.

تتترؼ  ذ  الممارة بأنما القدرة ةمت إصدار حكـ ةمػت وػرد أت  ميا ة التقويل: . ب
 ت ظا رة استنادا  إلت متايير قالمة ةمت القياس أت التصؼ.حدث أ

يتمثؿ ويما الجانػب  –تمف  نا ير  جيم ترد أف الت كير الناقد ةممية تقتيمية
الحاسػػػـ تالختػػػامي وػػػي ةمميػػػة الت كيركومػػػي وػػػي  ػػػذا المتنػػػت تتػػػد خاتمػػػة لتمميػػػات 

تقتيميػػػة تحػػػدد  الػػػذاكرة تالمتروػػػة تال مػػػـ تاإلنتػػػاجك تالت كيػػػر الناقػػػد بتصػػػ   ةمميػػػة
شأت ةمميػػػػػػػة تػػػػػػػتـ وػػػػػػػي ضػػػػػػػتء Standardizedخاصػػػػػػػية أنػػػػػػػ : ةمميػػػػػػػة متياريػػػػػػػة ت

 ش.3;4ك ص5:;3ش.تأبت حطبكCriteriaمحكماتت
ش Poor Meaningش بػػيف المتنػػت الضػػتيؼ تPaul, 1984تيميػػز بػػتؿ ت
ش لمت كيػػر الناقػػدك إذ أف اإلوػػراد الػػذيف Creative Meaningتالمتنػػت اإلبػػداةي ت
وػػي التحميػػؿ تالمحػػاترة يمػػدوتف مػػف تراء ذلػػؾ مماجمػػة أت تقميػػؿ  يسػػتتممتف قػػدراتمـ

أ ميػػػػة أتللػػػػؾ الػػػػذيف ال يت قػػػػتف متمػػػػـك ومػػػػـ بػػػػذلؾ يمارسػػػػتف تالمتنػػػػت الضػػػػتيؼش 
لمت كيػػػر الناقػػػدك أمػػػا المتنػػػت اإلبػػػداةي لمت كيػػػر الناقػػػد ومػػػت الػػػذي يحػػػرر ال ػػػرد مػػػف 

قػػػتة حػػػاالت التجػػػز ةػػػف إدراؾ تجمػػػات نظػػػر اآلخػػػريفك تتضػػػع ورضػػػيات  ل حػػػص 
 ش.Paul, 1984, P.3اآلراء المتارضة ألرال  ت

تمف  نا حدد بتض الباحثيف الشخص الذي يتميز بالذكاء النقديك أت لديػ  
خصالص الم كر الناقدك إذ يتتقع مع الم كر الناقد إف يتقف ممارات الت كيػر الناقػد 

 جميتماك تمف ص ات :
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 مت تح الذ ف نحت األوكار تالخبرات الجديدة. -

 الستتداد نحت التويير ةند ثبتت الخطأ باألدلة الكاوية المقنتة.لدي  ا -

 ال يجادؿ وي أمتر ال يترؼ ةنما شيلا . -

 يترؼ متت يحتاج إلت متمتمات أكثر ةف شيء ماك ومت مبتكر تمتجدد. -

 يترؼ أف لد  الناس أوكارا  مختم ة نحت متاني الكممات. -

 تاٍع لما يجري وي أذ اف اآلخريف. -

 ةمت تحديد أوكار اآلخريف تةرضما تتدقيقما ةمت محؾ التقؿ.يمتمؾ القدرة  -

 يحاتؿ تجنب األخطاء الشالتة وي تحميؿ األمتر. -

 يبتتد ةف اإلحكاـ الذاتية ةمت األمتر. -

 يحاتؿ ال صؿ بيف الت كير التاط ي تالت كير المنطقي. -

 يحاتؿ بناء م ردات  تزيادتما باستمرار. -

 لدي  ممارات اتصالية ةالية. -

 القدرة ةمت اتخاذ قرارات صالبة وي حيات  ت ير ا.لدي   -

 ش644ك ص 4227ش تحسيفك 87ك ص 4225تبشارةك  

لمت كير الناقد مكتنات أساسية يػرتبط كػؿ مكػتف بويػر  بتبلقػات تثيقػةك تال  
 –339ك ص 4229يجري الت كير أال بمػا جميتػا ك ت ػذ  المكتنػات  ػي: تشكشػؾك

 ش.89ك ص :422ش تالماشمي تالتزاتيك ;33
ت ػػػػي مػػػػا يتروػػػػ  ال ػػػػرد تيتتقػػػػد ويػػػػ  تيتكػػػػتف مػػػػف التقػػػػالع  القاعلللل ة المع ايللللة: -أ

 تالمتتقدات تالقيـك ت ذا المكتف ي سر ما تـ إدراك  تاكتشاو  مسبقا .

ت ي الصبوة الشخصية التي اسػتمد ا ال ػرد مػف القاةػدة  النَ ية الش صية: -ب
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صيةشك تيستتممما ال ػرد المتروية بحيث تكتف طابتا  مميزا  ل  تتجمة نظر شخ
 وي تقتيـ أي حدث خارجي.

ت ػػي المثيػػػرات التػػي تسػػتثير اإلحسػػػاس بالتنػػاقضك تقػػػد  ائحلل اث ال ا جيلللة: -ج
تتبػػايف شػػدتما تتػػدرجما مػػف التضػػتح تالسػػمتلة إلػػت أقصػػت درجػػات الومػػتض 
تالتركيػػبك تتتتقػػؼ ك ػػاءة المثيػػر وػػي إثػػارة الت كيػػر الناقػػد ةمػػت مسػػتت  النمػػت 

 د.التقمي لم ر 
ت ت مرحمة تضػـ الجتانػب كاوػة لمت كيػر الناقػد كتنػ   الشعو  بالتناقن وحمو: - 

يمثبل  ةامبل  داوتا  تترتب ةمي  بقية خطتات الت كيػر الناقػدك تيسػتت ال ػرد إلػت 
حػػؿ التنػػاقض بخطػػتات متتػػددةك بتػػد الشػػتتر بػػ ك ت ػػذا  ػػت األسػػاس وػػي بنيػػة 

 الت كير الناقد.
لممػػارات الت كيػػر الناقػػد تبتػػا  لتتػػدد تتري اتػػ ك ت نػػاؾ التديػػد مػػف التصػػني ات 

ش Facione, 1998تاألطػر النظريػة الم سػرة لػ ك تمػف أشػمر ا تصػنيؼ واسػيتف ت
وقػػػد أتضػػػػح أف الت كيػػػر الناقػػػػد يتكػػػتف مػػػػف الممػػػارات اآلتيػػػػة تالت سػػػيرك تالتحميػػػػؿك 

ش Steven, 1998تالتقػتيـك تاالسػتدالؿك تالشػرحك تتنظػيـ الػذاتشك تيػر  سػتي ف ت
ف تمكػػػػف الطمبػػػػة مػػػػف ممػػػػارات الت كيػػػػر الناقػػػػد يتطمػػػػب مػػػػنمـ القػػػػدرة ةمػػػػت انجػػػػاز ا

الممارات اآلتية: تصيا ة ال رضيات تتحديد اك تاستنباط تاستخبلص المتمتماتك 
تالتمييز بيف الحقيقة تالرأي تاالدةاءك تالتمييػز بػيف المتمتمػة المرتبطػة بالمتضػتع 

ناقضػػػػات تالموالطػػػػاتش المنطقيػػػػةك تالمتمتمػػػػة  يػػػػر المرتبطػػػػةك تالتتػػػػرؼ ةمػػػػت الت
تتحديػد دقػػة المتمتمػة تاسػػتيتابما تالتػػأني وػي الحكػػـ ةميمػاك تتحديػػد االدةػػاءات أت 
الحجػػػػا الوامضػػػػة تالمتداخمػػػػةك تالتنبػػػػؤ بنتػػػػالا القػػػػرار أت الحػػػػؿك تتقريػػػػر صػػػػتتبة 
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 .jالبر افك تتحديد قتة حجة ما أت أدةاء متيفشك تأمػا تصػنيؼ جػتردف تاطسػف ت

Watson د ش لممػػػػػارات الت كيػػػػػر الناقػػػػػد ومػػػػػي: E. Glasserتارد جميسػػػػػر تش تا 
تالتتػػرؼ ةمػػت االوتراضػػاتك تالت سػػيرك تاالسػػتنباطك تاالسػػتنتاجك تتقػػتيـ الحجػػاشك 

 ش.:43 –438ك ص 4226تالتتتـك 
 تسيتبنت الباحثاف تصنيؼ تاطسف تجميسر لممارات الت كير الناقد.

ت التاجػػػب تتاور ػػػا وػػػي يت ػػػؽ البػػػاحثتف ةمػػػت ةػػػدد مػػػف المتػػػايير تالمتاصػػػ ا
الت كيػػػر الناقػػػد ةنػػػد متالجػػػة ظػػػا رة أت متقػػػؼ متػػػيفك تتتػػػد  ػػػذ  المتػػػايير بمثابػػػة 
متجمات لمطالب أت المدرس لمتأكد مف واةميػة الت كيػر الناقػد تالقػدرة ةمػت االرتقػاء 
بػػالت كير مػػف المسػػتت  األتلػػي إلػػت المسػػتت  المتطػػترك تبمػػا يتناسػػب تخصػػالص 

ش سبتة متايير يجػب مراةاتمػا وػي التحقػؽ 4224رد جرتاف تالم كر الناقدك تقد أت 
 مف الت كير الناقدك ت ي:

يجػػػب إف تتميػػػز ممػػػارات الت كيػػػر الناقػػػد بدرجػػػة ةاليػػػة مػػػف التضػػػتح  الوضلللوح: .3
 تقابمية ال مـ الدقيؽ مف اآلخريف.

أي يجب أف تكتف التبارة صحيحة متثتقة ةف طريؽ األدلة تالبرا يف  الصحة: .4
 ة.تاألرقاـ المدةم

تيقصػد بمػا إةطػاء متضػتع الت كيػر حقػ  مػف المتالجػة تالجمػد تالتتبيػر  ال قة: .5
 ةن  بدرجة ةالية مف الضبط تالتحديد ببل زيادة أت نقصاف.

أف تتميز ةناصر المشػكمة أت المتقػؼ بدرجػة ةاليػة مػف تضػتح التػرابط  ال بط: .6
 بيف التناصر.

ممشػػكمة أت المتضػػتع تيتنػػي التمػػؽ المطمػػتب ةنػػد المتالجػػة ال كريػػة ل العملل : .7
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بحيػػػث يناسػػػب تتقيػػػدات المتضػػػتع تتشػػػتب ك إلخػػػراج الظػػػا رة مػػػف المسػػػػتت  
 السطحي مف المتالجة.

يجػػب إف تؤخػػذ جميػػع جتانػػب المشػػكمة أت المتضػػتع بنظػػر اال تمػػاـ  االتيللا : .8
 تبشكؿ شمتلي تتاسع.

يجػػػػب أف يكػػػػتف الت كيػػػػر الناقػػػػد منطقيػػػػا  ةػػػػف طريػػػػؽ تنظػػػػيـ األوكػػػػار  المنطلللل : .9
تترابطمػػػا بطريقػػػة تػػػؤدي إلػػػت متنػػػت تاضػػػح أت نتيجػػػة مترتبػػػة ةمػػػت  تتسمسػػػمما

 حجا متقتلة.

ك ص :422ش تالماشػػػػػػػػمي تالػػػػػػػػدليميك ;43ك ص 4226تالقسػػػػػػػػتـك        
 ش.92 –;8

تسيتمؿ الباحثاف الةتماد  ذ  المتايير وي التتصؿ إلت نتالا  ذ  الدراسػة 
 وي التحقؽ مف الت كير الناقد.
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 الفصل الثالث 
 قة  ايات ياب
 : Roth (1993)أواًل:   اية 

 دوت الدراسة الكشؼ ةف مد  واةمية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة وي 
مستتمبل   3ش**AAAs* and Nctmش كؿ مف تStandardsضتء متايير ت

مدخؿ التكامؿ بيف الرياضيات تالتمتـ وي تنمية م مـت الدالة الرياضية تبتض 
 الم ا يـ األخر .

نت مف طمبة الصؼ التاشر ألحد  المدارس التميا وي ةينة الدراسة تكت 
التاليات المتحدة األمريكيةك تتتزةت التينة بيف ثبلث مجمتةات متكاولة وي 

ش 63التمر تاالختبار القبميك تكانت أداة البحث اختبارا  تحصيميا  مكتنا  مف ت
يك قاست ش وقرات مف النتع المقال8ش وقرة مف النتع المتضتةي تت57وقرةك منما ت

أربع مستتيات مف تصنيؼ بمتـ لممجاؿ المتروي تالتذكرك تال مـك تالتطبيؽك 
تالتحميؿش تباستتماؿ ةدد مف التسالؿ اإلحصالية تتصمت الدراسة لمنتالا اآلتية: 
تواةمية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمةك تواةمية استتماؿ األدتات تالمتالجات 

ال رد تالمماـ التي تمثؿ مشكبلت حقيقية وي المشتقة مف سياؽ البيلة المحيطة ب
 مساةدة الطمبة ةمت استيتاب المتروة الرياضية تالتممية باالةتماد ةمت ال مـش.

                                                           
1  *  The American Association for the Advancement of science 

    ** National Council of Teachers Mathematics 
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 :Janelo and Others (1994)ثانيًا:   اية 

 دوت الدراسة إلت التترؼ ةف واةمية استتماؿ أنمتذج تيتمي لمتتمـ 
لصؼ الثالث االبتدالي تتصؼ المتمركز حتؿ المشكمة وي تحصيؿ تبلميذ ا

متتقدات التبلميذك تالمقدرة ةمت المشاركةك تتطتير المتاني المرتبطة بالتمميات 
 الحسابية لديمـ.

اةتمدت الدراسة المنما التجريبيك تتـ اختيار التينة بطريقة ةشتالية اذ 
ش وي المجمتةة الضابطة 69ش تمميذا  تزةتا ةمت مجمتةتيف ت6;بما حجمما ت

ش وي المجمتةة التجريبيةك اةد الباحث اختبارا  تحصيميا  بتديا  مف نتع 69تت
تالمتضتةي تالمقاليش تبتد التأكد مف صدؽ االختبار تصبلحيت  تقياس ثبات  

شك تباستتماؿ K-R20ريتشاردستف ت –بمتامؿ االتساؽ الداخمي بمتادلة كتدر
ةمية استتماؿ أنمتذج التسالؿ اإلحصالية المبللمة كانت نتيجة الدراسة  ي: وا

تيتمي المتمركز حتؿ المشكمة لمتتمـ البنالي وي إكساب تبلميذ الصؼ الثالث 
كسابمـ بتض المتايير  اتجا ات ايجابية نحت دراستمـ مادة الرياضياتك تا 
االجتماةيةك تذلؾ وي أطار الت اتض حتؿ المتاني الرياضيةك تواةمية أنمتذج 

التبلميذ مف المتاني الحسابية تالمقدرة ةمت تيتمي لمتتمـ البنالي وي إكساب 
 التتاصؿ الرياضي تالكتابي أت الش ميش.

 :Keough (1995)ثالثًا:   اية 

 دوت الدراسة إلت قيػاس مػد  واةميػة اسػتتماؿ إسػتراتيجية الػتتمـ المتمركػز 
حتؿ المشكمة بتص   مدخبل  تدريسيا  بناليا  وػي تنميػة ال مػـ لػد  الطمبػة تالثقػة وػي 

ريس مػػادة الرياضػػيات تخ ػػض القمػػؽ الرياضػػي لػػديمـك تاةتمػػد الباحػػث المػػنما تػػد
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ش تمميػػذا  تزةػػتا ةشػػتاليا  بػػيف 68التجريبػػي وػػي دراسػػت ك تتكتنػػت ةينػػة البحػػث مػػف ت
مجمتةتيفك أحدا ما ضابطة درست باستتماؿ الطريقة التقميديةك تاألخر  تجريبية 

كمة تبتػػد بنػػاء أدتات البحػػث درسػت باسػػتتماؿ أنمػػتذج تيتمػػي المتمركػػز حػػتؿ المشػػ
تالتأكد مف صدقما تثباتمػا تتطبيقمػا ةمػت التينػة األسػاسك تتصػمت نتػالا الدراسػة 
إلػػت تجػػتد وػػرؽ داؿ إحصػػاليا لمصػػمحة المجمتةػػة التجريبيػػة ويمػػا يتتمػػؽ بكػػؿ مػػف 
تنميػػة ال مػػـ الرياضػػيك تخ ػػض القمػػؽ الرياضػػيك تتنميػػة الثقػػة الرياضػػية وػػي إثنػػاء 

 تدريس الرياضيات.
 (:ٜٜٜٔ ابعًا:   اية يالل  

 ػػدوت الدراسػػة إلػػت الكشػػؼ ةػػف واةميػػة إسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػز حػػتؿ 
المشكمة وي تنمية الت كير أالبتكاري تاالتجا  نحت التمؿ التتػاتني وػي مػادة التمػـت 
لد  تبلميذ التتميـ األساسيك تاستتممت الباحثة المػنما التجريبػي باةتمػاد تصػميـ 

ش تمميػػذا ك تزةػػتا ةشػػتاليا  ةمػػت 358بط جزلػػيك تبمػػا حجػػـ التينػػة تتجريبػػي ذي ضػػ
ش تمميػػذا ك إمػػا المجمتةػػة 86مجمػػتةتيفك وكانػػت المجمتةػػة الضػػابطة مكتنػػة مػػف ت

ش 94التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت بإسػػػتراتيجية الػػػتتمـ المتمركػػػز حػػػتؿ المشػػػكمة بموػػػت ت
تاختبار تحصػػػيميك تمميػػذا ك تأةػػدت الباحثػػة بن سػػما أدتات الدراسػػة التػػي تمثمػػت بػػػ:

تاختبػػػػار الت كيػػػػر أالبتكػػػػاريك تمقيػػػػاس االتجػػػػا ش تبتػػػػد التأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ األدتات 
ش حصػة دراسػيةك تباسػتتماؿ ةػدد 58تصبلحيتماك تتطبيؽ التجربػة البحثيػة لمػدة ت

مػػػف التسػػػالؿ اإلحصػػػالية تتصػػػمت نتػػػالا الدراسػػػة إلػػػت: تجػػػتد وػػػرؽ داؿ إحصػػػاليا  
إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة لما لصالح المجمتةة التجريبية حيث إف 

واةميػػػػة وػػػػي تنميػػػػة التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي تالت كيػػػػر أالبتكػػػػاري تاالتجػػػػا  نحػػػػت التمػػػػؿ 
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.  التتاتني وي مادة التمـت
 (:ٕٓٓٓ اميًا:   اية الحذيفر  

 ػػدوت الدراسػػة إلػػت الكشػػػؼ ةػػف مػػد  واةميػػػة إسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػػز 
حصيؿ الدراسي تاالتجا  نحت مادة التمػـت لػد  تمميػذات ةمت المشكمة وي تنمية الت
 الصؼ الثاني المتتسط.

اسػػتتمؿ الباحػػث المػػنما التجريبػػيك تاختػػار التينػػة بطريقػػة ةشػػتالية مكتنػػة 
ش تمميػػػذةك تبموػػػت المجمتةػػػة 98مػػػف مجمػػػتةتيف بمػػػا حجػػػـ المجمتةػػػة الضػػػابطة ت

ي التمػتـك تاسػتبانة لقيػاس ش تمميذةك تأةد الباحث اختبارا  تحصيميا  وػ93التجريبية ت
االتجا ك تبتد التأكد مف صدؽ أداتي البحث تثباتمماك طبقمما الباحػث ةمػت ةينػة 
البحػػث تباسػػتتماؿ التسػػالؿ اإلحصػػالية المناسػػبة لتحميػػؿ النتػػالا تتصػػمت الدراسػػة 
إلػػت تجػػتد وػػرؽ داؿ إحصػػاليا  وػػي التحصػػيؿ الدراسػػي بمسػػتتيات  المختم ػػةك تتنميػػة 

دة التمػػػـت لصػػػالح المجمتةػػػة التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت ةمػػػت توػػػؽ االتجػػػا  نحػػػت مػػػا
 إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة.

 (:ٕٕٓٓيا يًا:   اية أحم   

 دوت الدراسة إلت التترؼ ةمػت اثػر اسػتتماؿ كػؿ مػف نمػتذج تيتمػي لمػتتمـ 
تمػـ البنالي تالتتمـ باالستقباؿ ذي المتنت وي تنميػة التحصػيؿ تممػارات ةمميػات ال

تالت كير أالبتكاري لد  تبلميذ الصؼ الخامس االبتدالي وي مادة التمتـك اةتمدت 
الباحثة تصميما  تجريبيا  ذا ضبط جزليك تاختػارت ةينػة البحػث بطريقػة ةشػتاليةك 
تاةػػػػدت أدتات الدراسػػػػة المتمثمػػػػة بػػػػػتاختبار تحصػػػػيميك تمقيػػػػاس ممػػػػارات ةمميػػػػات 

قتمػػا ةمػػت ةينػػة الدراسػػة تتتصػػمت الدراسػػة التمػػـك تاختبػػار الت كيػػر اإلبػػداةيش تطب
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إلػػػت تجػػػتد وػػػرتؽ دالػػػػة إحصػػػاليا  لكػػػؿ مػػػف نمػػػػتذج تيتمػػػي لمػػػتتمـ البنػػػالي تالػػػػتتمـ 
باالسػػػتقباؿ ذي المتنػػػت لصػػػالح المجمتةػػػة التجريبيػػػةك حيػػػث أف اسػػػتتماؿ أنمػػػتذج 
تيتمػػػي لمػػػتتمـ البنػػػالي تالػػػتتمـ باالسػػػتقباؿ ذي المتنػػػت لممػػػا أثػػػر كبيػػػر وػػػي تنميػػػػة 

 تممارات ةمميات التمـ تالت كير أالبتكاري. التحصيؿ
 (:ٖٕٓٓيابعًا:   اية الجن ي  

 ػػػدوت الدراسػػػة إلػػػت الكشػػػؼ ةػػػف أثػػػر أنمػػػتذج تيتمػػػي وػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ 
تممػػػػػارات ةمميػػػػػات التمػػػػػـ األساسػػػػػية تالت كيػػػػػر التممػػػػػي لتبلميػػػػػذ الصػػػػػؼ الخػػػػػامس 

تأةػػػدت اختبػػػارا  االبتػػػدالي وػػػي مػػػادة التمػػػتـك اسػػػتتممت الباحثػػػة المػػػنما التجريبػػػيك 
تحصػػيميا  تاختبػػارا  لقيػػاس ممػػارات التمػػـ األساسػػية تاختبػػارا  لمت كيػػر التممػػيك تبتػػػد 
التأكػػػد مػػػػف صػػػػدؽ االختبػػػػارات تثباتمػػػػا طبقتمػػػػا ةمػػػػت ةينػػػػة الدراسػػػػة المكتنػػػػة مػػػػف 

ش تمميػذا  تاألخػر  تجريبيػة تحجممػا 67مجمتةتيفك األتلت ضابطة تةػدد أوراد ػا ت
دراسة إلت تجػتد وػرتؽ دالػة إحصػاليا  لصػالح المجمتةػة ش تمميذا ك تتتصمت ال64ت

 التجريبية وي االختبارات الثبلث.
 (:ٕٗٓٓثامنًا:   اية اك امر  

 دوت الدارسة إلت قيػاس واةميػة اسػتتماؿ أنمػتذج تيتمػي لمػتتمـ البنػالي وػي 
تنميػػػػػة االسػػػػػتدالؿ التناسػػػػػبي لػػػػػد  تبلميػػػػػذ الصػػػػػؼ الخػػػػػامس االبتػػػػػدالي وػػػػػي مػػػػػادة 

 الرياضيات.
ش طالبػػػا  تطالبػػػةك 342سػػػتتمؿ الباحػػػث المػػػنما التجريبػػػيك تبموػػػت التينػػػة تا

متزةػػػتف ةشػػػتاليا  إلػػػت مجمػػػتةتيف تضػػػابطة تتجريبيػػػةشك تاةتمػػػد الباحػػػث اختبػػػارا  
ش وقرة مػف نػتع االختيػار مػف 58تحصيميا  مف النتع المتضتةي بموت ةدد وقرات  ت
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مف التسالؿ اإلحصػالية ثػـ متتدد تقيس تالتذكر تال مـ تالتطبيؽش تباستتماؿ ةدد 
تحميػػػؿ نتػػػالا البحػػػثج إذ أكػػػدت تجػػػتد وػػػرؽ داؿ إحصػػػاليا  بػػػيف المجمػػػتةتيف وػػػي 
التطبيػػػؽ القبمػػػػي تالبتػػػػدي الختبػػػار حػػػػؿ المشػػػػكبلت الرياضػػػية المرتبطػػػػة بتبلقػػػػات 

 النسبة تالتناسب لصالح المجمتةة التجريبية تلمصمحة التطبيؽ البتدي.
 (:ٕ٘ٓٓتايعًا:   اية حما ة  

ت الدراسػػػة إلػػػت الكشػػػؼ ةػػػف واةميػػػة اسػػػتتماؿ أنمػػػتذج تيتمػػػي البنػػػالي  ػػػدو
المّتػػدؿ وػػي تنميػػة ممػػارة حػػؿ المشػػكبلت تالت كيػػر اإلبػػداةي وػػي الرياضػػيات لػػد  

 تبلميذ المرحمة اإلبتدالية.
اةتمػػدت الباحثػػة المػػنما التجريبػػيك اختػػارت ةينػػة ممثمػػة بطريقػػة ةشػػتالية 

تأةػػدت أدتات الدراسػػة لقيػػاس تممػػارة تكتنػػت مػػف مجمػػتةتيف تضػػابطة تتجريبيػػةش 
حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت تالت كيػػػػػر اإلبػػػػػداةيش تبتػػػػػد التأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػدؽ االدتات تثباتمػػػػػا 
تمتالجة البيانات إحصاليا  تتصمت الدراسة إلت تجتد ورتؽ دالة إحصاليا  لصالح 
المجمتةة التجريبية بمتنت أف استتماؿ أنمتذج تيتمػي البنػالي لػ  أ ميػة كبيػرة وػي 

 ارة حؿ المشكبلت تالت كير اإلبداةي وي مادة الرياضيات.تنمية مم
 (:ٕٛٓٓعاش ًا:   اية عطا ب  وت  

 دوت الدراسة إلت تحديد الممارات األساسية التاردة وي كتاب التكنتلتجيا 
لطبلب الصؼ السادس األساسي بوزة تمتروة أثر استتماؿ إستراتيجية التتمـ 

الممارات التكنتلتجيا لطبلب الصؼ المتمركز حتؿ المشكمة وي تنمية بتض 
السادس األساسيك اةتمد الباحث منما البحث التجريبيك تاختار ةينة بحث  

ش طالبا  وي المجمتةة 62ش طالبا  بتاقع ت2:بطريقة قصدية بما حجمما ت
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ش طالبا  وي المجمتةة التجريبيةك تأةد الباحث أدتات بحث  بن س  62الضابطةك تت
قة مبلحظة أداء الطمبةش تبتد التأكد مف صدؽ األدتات تاختبار متروي تبطا

تثباتماك استتمؿ الباحث ةددا  مف التسالؿ االحصالية لتحميؿ بيانات الدراسة 
تتتصؿ إلت النتالا اآلتية: تجتد ورتؽ دالة إحصاليا  لصالح المجمتةة التجريبية 

االختبار  التي درست ةمت توؽ إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة وي
 المتروي تبتض الممارات التكنتلتجيا لطبلب الصؼ السادس األساسي.

 
 الفصل ال ابع

 إج اءات البحث 
اةتمد الباحثاف المنما التجريبي لمتتصؿ إلت النتالا وي الدراسة الحاليةك 
لكتن  المنما المبللـ لتحقيؽ  دؼ البحثك تتضمنت إجراءات البحث الخطتات 

 اآلتية:
 صميل التج يبر:أواًل: الت

اختار الباحثاف أنمتذجا  مف التصاميـ التجريبية الحقيقيةج ت ػت تصػميـ قػالـ 
ةمػػت اختبػػار بتػػدي ذي ضػػبط جزلػػيك لقدرتػػ  التاليػػة ةمػػت ضػػبط التتامػػؿ المػػؤثرة 

شك تةمػػػت توػػػؽ مػػػا 5;ك ص4228وػػي الصػػػدؽك تالمقارنػػػة بػػػيف النتػػػالا تةبػػػد اهللك 
 ش3مبيف وي جدتؿ ت

 ش 3جدتؿ ت
 التجريبي لمبحثالتصميـ 

 المتغي  التابع األ اة المتغي  الميتقل المجموعة
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إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ  التج يبية
اختبار بتدي  المشكمة

 لمت كير الناقد
 الت كير الناقد

 إستراتيجية التتمـ التقميدي الضابطة
 ثانيًا: مجتمع البحث:

انيػة وػي أقسػاـ القػرآف الكػريـ يتمثؿ مجتمع البحػث الحػالي بطمبػة المرحمػة الث
ش 398تالتربيػػة اإلسػػبلمية وػػي كميػػات التربيػػة وػػي جامتػػة االنبػػار تالبػػالا ةػػدد ـ ت

طالبػػا  تطالبػػةك متزةػػتف بػػيف الكميػػات اآلتيػػة تكميػػة التربيػػة لمتمػػتـ اإلنسػػانيةك تكميػػة 
 القالـش. –التربية لمبناتك تكمية التربية

 ثالثًا: عينة البحث:
ش طالبا  تطالبة مف المرحمة الثانية وي قسـ 76مف ت تأل ت ةينة البحث

ةمتـ القرآف الكريـ تالتربية اإلسبلمية وي كمية التربية لمتمـت اإلنسانية وي جامتة 
االنبار تتـ اختيار ا ةشتاليا ك تجر  اختيار شتبة تأش لتصبح المجمتةة التجريبية 

مة وي تدريس مادة السيرة تاستتممت متما إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشك
النبتيةك تالشتبة تبش لتصبح المجمتةة الضابطة تاستتممت متما إستراتيجية 

 –مف  ير استتماؿ إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة -التتمـ التقميدي 
ش طالبا ك بسبب 82ش طمبة مف أصؿ التينة البالوة ت8ةمما  أن  تـ أستبتاد ت
ش 49ش طالبا  تطالبة وي كؿ شتبة ت76تف حجـ التينة تالرستب تالتأجيؿك ليك

 طالبا  تطالبة.
  ابعًا: تكااؤ مجموعتر البحث:

مػػف متطمبػػػات التصػػػميـ التجريبػػي إجػػػراءات التكػػػاوؤ بػػيف مجمػػػتةتي البحػػػث 
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لوػػػػرض الحػػػػد مػػػػف التتامػػػػؿ الدخيمػػػػةج لػػػػذا أجػػػػر  الباحثػػػػاف التكػػػػاوؤ وػػػػي ةػػػػدد مػػػػف 
اصػػة بالتينػة مػػف رلاسػػة القسػػـ الػػذي تػػـ المتويػرات حيػػث حصػػبل ةمػػت البيانػػات الخ

اختيػػار ك وضػػبل  ةػػف تطبيػػؽ اختبػػار المصػػ توات المتتابتػػة المتػػرتؼ باختبػػار جػػي 
 سي راوف لمذكاءك تقد أظمرت إجراءات التكاوؤ ما يأتي:

المجمتةتاف متكاولتاف وي متتسط التمر الزمني لمطمبػة محسػتبا  بالشػمترك إذ  -3
ش ت ي أقؿ مف القيمػة التاليػة الجدتليػة 202:7ة تكانت القيمة التالية المحستب

ش ت ػػػػي ليسػػػػت ذات داللػػػػة إحصػػػػالية ةنػػػػد مسػػػػتت  داللػػػػة 4022:6البالوػػػػة ت
 ش.4شك تةمت توؽ ما مبيف وي جدتؿ ت74ش تدرجة حرية ت2027ت

 المجمتةتػػاف متكاولتػػاف وػػي متتسػػط درجػػات المتػػدؿ التػػاـ لمصػػؼ األتؿ لمتػػاـ  -4
ش ت ػي 20986لقيمة التالية المحستبة تـشك إذ كانت ا;422-:422الدراسيت

ش ت ػي ليسػت ذات داللػة إحصػالية 4022:6أقؿ مف القيمة الجدتلية البالوػة ت
ش ك تةمػػت توػػؽ مػػا مبػػيف وػػي 74ش تدرجػػة حريػػة ت2.27ةنػػد مسػػتت  داللػػة ت

 ش.4جدتؿ ت

المجمتةتػػػػػاف متكاولتػػػػػاف وػػػػػي متتسػػػػػط درجػػػػػات اختبػػػػػار الػػػػػذكاء تالمصػػػػػ توات  -5
الصػػػيوة التاديػػػة المقننػػػة ةمػػػت البيلػػػة التراقيػػػػةك إذ  شRavenالمتتابتػػػة لػػػراوف 

شك ت ػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف القيمػػػػة الجدتليػػػػة ;2097كانػػػػت القيمػػػػة التاليػػػػة المحسػػػػتبة ت
ش ت ػػػػي ليسػػػػت ذات داللػػػػة إحصػػػػالية ةنػػػػد مسػػػػتت  داللػػػػة 4022:6البالوػػػػة ت

 ش.4ش تةمت توؽ ما مبيف وي جدتؿ ت74ش تدرجة حرية ت2027ت

 ش 4جدتؿ ت
نحراؼ المتياريك تالقيمة التالية المحستبة تالجدتلية  لمتمر المتتسط الحسابي تاال
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ك تاختبار ;422-:422الزمنيك تالمتدؿ التاـ لمصؼ األتؿ لمتاـ الدراسي 
 الذكاء لطمبة مجمتةتي البحث تالتجريبيةك تالضابطةش

حجل  المجموعة المتغي 
 العينة

الويط 
 الحيابر

االنح اا 
 المعيا ي

  جة  القيمة التالية
  يةالح

ميتوى 
ال اللة عن  

 المج ولة المحيوبة (0ٓ٘ٓ 

التمر 
 الزمني

 32053 ;47207 49 التجريبية
 ير دالة  74 4022:6 202:7

 052; 472059 49 الضابطة إحصاليا  
المتدؿ 
 التاـ

 0776: 0:73;8 49 التجريبية 
 ير دالة  74 4022:6 20986

 ;32077 930:36 49 الضابطة إحصاليا  
اختبار 
 الذكاء

 0696: 560999 49 التجريبية
 ير دالة  74 4022:6 ;2097

 0299; 4;5807 49 الضابطة إحصاليا  
ش 4المجمتةتاف متكاولتاف وي التحصيؿ الدراسي لؤلباءك إذ بموت قيمة تكا -6

شك ت ي ;;70شك ت ي أقؿ مف القيمة الجدتلية البالوة ت4:;20المحستبة ت
شك 2027ش تمستت  داللة ت4اللة إحصالية ةند درجة حرية تليست ذات د

 ش.5تةمت توؽ ما مبيف وي جدتؿ ت

ش 4المجمتةتاف متكاولتاف وي التحصيؿ الدراسي لبلمماتك إذ بموت قيمة تكا -7
شك ت ي ;;70ش ت ي أقؿ مف القيمة الجدتلية البالوة ت2034المحستبة ت

شك 2027ستت  داللة تش تم4ليست ذات داللة إحصالية ةند درجة حرية ت
 ش.5تةمت توؽ ما مبيف وي جدتؿ ت

 ش 5جدتؿ ت
ش لمتويري التحصيؿ الدراسي ألباء الطمبة تامماتمـ بتد دما الخبليا 4قيـ تكا

 لمجمتةتي البحث 
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 -مف متطمبات البحث الحالي تتاور ما يأتي:ت البحث:  اميًا: متطمبا

لورض تميلة مستمزمات التجربة حدد الباحثاف المادة  :تح ي  الما ة التعميمية -ٔ
التتميميػػة المقػػررة لمتػػدريسج تالتػػي تضػػمنت م ػػردات مػػادة السػػيرة النبتيػػة ةمػػت 
ة توػػػػؽ م ػػػػردات المػػػػنما الدراسػػػػي تتسمسػػػػمما الزمنػػػػي وػػػػي كتػػػػب السػػػػيرة النبتيػػػػ

المطمػػػرةك المقػػػرر تدريسػػػما لمصػػػؼ الثػػػاني وػػػي أقسػػػاـ القػػػرآف الكػػػريـ تالتربيػػػة 
-:422اإلسػػبلمية وػػي كميػػات التربيػػة وػػي الجامتػػات التراقيػػة لمتػػاـ الدراسػػيت

 ـش.;422

أةػػػداد الخطػػػط  –أيضػػػا   –مػػػف مسػػػتمزمات التجربػػػة أعللل ا  ال طلللط ال  ايلللية: -4
جػػاح التػػدريسك تيتتمػػد التدريسػػيةك إذ يتػػد التخطػػيط أحػػد المقتمػػات الرليسػػة لن

بتخطػػػيط الػػػدرس تمػػػؾ التمميػػػة التػػػي يقػػػـت المػػػدرس ويمػػػا بتضػػػع تصػػػتر قبمػػػي 
لممتاقػػػػػؼ التتميميػػػػػة التػػػػػي سػػػػػتتـ أثنػػػػػاء التػػػػػدريس لتحقيػػػػػؽ األ ػػػػػداؼ التربتيػػػػػة. 

 ش.93ك ص8:;3تالتانيك 

اةتمد الباحثاف وي أةداد الخطػط التدريسػية ةمػت متطيػات االطػار النظػري 

 المجمتةة المتوير
حجـ 
 التينة

ابتدالية 
 تمتتسطة

اةدادية 
 تمتمد

كمية تشمادات 
 ةميا

درجة  4قيمة كا
 الحرية

لة مستت  الدال
 المجدتلة المحستبة ش2027ةند ت

التحصيؿ 
الدراسي 
 لآلباء

 35 7 ; 49 التجريبية
20;:4 70;; 4 

 ير دالة 
 34 : 9 49 الضابطة إحصاليا  

التحصيؿ 
الدراسي 
 لؤلممات

 32 : ; 49 التجريبية 
2034 70;; 4 

 ير دالة 
 32 ; : 49 الضابطة إحصاليا  
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س تالمبػادئ تالشػرتط الػبلـز تتاور ػا وػي الػدرتس المُتػدة تذلؾ بالتترؼ ةمت األسػ
توقػػػا  إلسػػػتراتيجية الػػػتتمـ المتمركػػػز حػػػتؿ المشػػػكمةك وضػػػبل  ةػػػف الدراسػػػات السػػػابقة 
المشابمة لمدراسة الحاليةك تقد تضمنت الخطط الدراسػية التناصػر اآلتيػة: تالمػدؼ 

يةك تالتقتيـشك تقد التاـك تاأل داؼ السمتكيةك تمحتت  الدرس ةمت توؽ اإلستراتيج
ش خطػػػة لممجمتةػػة التجريبيػػػة التػػػي 52ش خطػػػة تدريسػػيةك تبتاقػػػع ت82بمػػا ةػػػدد ا ت

ش خطػػػػػػة تدريسػػػػػػية 52تتضػػػػػمف إسػػػػػػتراتيجية الػػػػػتتمـ المتمركػػػػػػز حػػػػػػتؿ المشػػػػػكمةك تت
لممجمتةة الضابطةك تقد تـ ةرض بتض النمػاذج ةمػت مجمتةػة مػف المختصػيف 

س تتدريسػػػػيي المػػػػادةك توػػػػي ضػػػػتء وػػػػي التمػػػػـت التربتيػػػػة تالن سػػػػية تطرالػػػػؽ التػػػػدري
 مبلحظاتمـ تـ تتديؿ بتض وقرات الخطط.

 يا يًا: أ اة الحث:
اةتمػػد الباحثػػاف لقيػػاس المتويػػر التػػابع المتمثػػؿ بػػالت كير الناقػػد ةمػػت تصػػميـ 
اختبػػػار وػػػي مػػػادة السػػػيرة النبتيػػػة ةمػػػت توػػػؽ تصػػػنيؼ تتاطسػػػف تجميسػػػرش لممػػػارات 

ش مجمتةػات رليسػةك كػؿ مجمتةػة تمثػؿ 7تالت كير الناقدك تقد تكتف االختبػار مػف 
ش متاقػؼ وػي كػؿ متقػؼ 5ممارة مػف ممػارات الت كيػر الناقػدك تتتضػمف كػؿ ممػارة ت

 ش وقرة.67ش وقراتك ليصبح ةدد ال قرات الكمي ت5ت
تيترؼ بأن  تقدرة االختبار ةمت قياس تما تضع لقياس ش  :ص   اال تبا  -ٔ

ؽ االختبار الظا ري شك تلورض التحقؽ مف صد37ك ص::;3تةبيداتك 
تصدؽ المحتت  تـ ةرض االختبار مع اال داؼ تالمحتت  ةمت مجمتةة 
مف المحكميف تالمختصيف وي المنا ا تطرالؽ التدريس تالتمتـ التربتية 
تالن سيةك تطمب الباحثاف مف السادة المحكميف بياف الرأي تالمبلحظات 
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ك تةمت ضتء تالمقترحات حتؿ االختبار تمد  مبللمت  لمدؼ البحث
مبلحظاتمـ تباستتماؿ متادلة مؤشر صدؽ المحتت  كانت نسبة ات اؽ 

%ش ةمت وقرات االختبارك مما يدؿ ةمت أف 2:المحكميف أكثر مف ت
 االختبار يتمتع بصدؽ جيد.

المقصتد بثبات االختبار تإةطاء االختبار لمنتالا ن سما  :ثبات اال تبا  -ٕ
المجمتةة ن سما مف الطمبةشتأبت لبدةك  تقريبا  وي كؿ مرة يطبؽ ويما ةمت

 ش.483ك ص 4:;3

تأتـ الباحثاف حساب متدؿ ثبات االختبار بطريقة التجزلة النص يةج بتجزلة 
االختبار إلت نص يف بحيث يشتمؿ الجزء األتؿ ةمت ال قرات ال رديةك تيشتمؿ 
ي الجزء الثاني ةمت ال قرات الزتجيةك تتـ أيجاد متامؿ االرتباط بيف نص 

ش تبتطبيؽ 20:75االختبار باستتماؿ متامؿ ارتباط بيرستفج وبما متامؿ الثبات ت
براتف ةمت القيمة الناتجة إليجاد القيمة التقديرية لمتامؿ ثبات  -صيوة سبيرماف

ش ت ذا يؤكد ةمت تمتع االختبار بدرجة 43;20االختبار ككؿ بما متامؿ الثبات ت
 ةالية مف الثبات.

طبػػػؽ الباحثػػػاف االختبػػػار ةمػػػت ةينػػػة لر لفقللل ات اال تبلللا :التحميلللل ائحصلللا -ٖ
اسػػػػتطبلةية لتحديػػػػد زمػػػػف االختبػػػػارك تحسػػػػاب متػػػػامبلت الصػػػػتتبة تالتمييػػػػز 

 ل قرات ك تةمت توؽ ما يأتي:

حدد الباحثاف الزمف البلـز لبلختبار ةف طريؽ حساب  تح ي  زمن اال تبا : -أ
ات االختبارش + تالتقت تالتقت الذي استورق  أخر طالب وي اإلجابة ةف وقر 

الذي استورق  أتؿ طالب وي اإلجابة ةف وقرات االختبارش/ تمقستما  ةمت 
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دقيقة تةمت  59ش تبتد تطبيؽ المتادلة تبيف أف الزمف البلـز لبلختبار4
 دقيقة. 59=  4ش/48+  :6النحت اآلتي: ت

%شك تيستدؿ مف ;7-%:5تراتحت صتتبة ال قرات بيف ت صعوبة الفق ات: -ب
لؾ أف وقرات االختبار تتمتع بدرجة مقبتلة مف الصتتبةك تتشير بتض ذ

-%32االدبيات إلت متامبلت الصتتبة إذا تراتحت قيمتما تدريجيا  بيف ت
%ش تتد 72%ش بحيث يكتف متدؿ صتتبة االختبار ككؿ وي حدتد ت2;

 ش.;55ك ص4:;3جيدة. تأبت لبدةك
%ش إلت 42ح ما بيف تتقد حدد الباحثاف متامبلت الصتتبة بحيث تترتا

 %ش تما كاف خارج  ذا المد  يتد  ير مقبتؿ. 2:ت
لحسػاب مػد  قػدرة وقػرات االختبػار ةمػت التمييػز بػيف الطمبػةك  تمييز الفق ات: -ج

%ش 54تجػػػػػػد الباحثػػػػػػاف أف قػػػػػػتة تمييػػػػػػز ال قػػػػػػػرات كانػػػػػػت تتػػػػػػراتح ويمػػػػػػا بػػػػػػػيفت
ظػػػـ %ش ت ػػػذا يتنػػػي أف وقػػػرات االختبػػػار جميتمػػػا مميزةتتقػػػد رأ  مت77إلػػػتت

% تأنػػػ  كممػػػا ارت تػػػت 47التممػػػاء أف متامػػػؿ التمييػػػز يجػػػب أف ال يقػػػؿ ةػػػف 
ك :;;3درجػػػػػػة التمييػػػػػػز ةػػػػػػف ذلػػػػػػؾ كممػػػػػػا كانػػػػػػت أوضػػػػػػؿش.تالزيتدك تةميػػػػػػافك

 ش.394ص
 

 
 

  يابعًا: تطبي  اال تبا :
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مجمتةتي  3بتد أف استكمؿ الباحثاف إجراءات التجربةك درس الباحث بن س 
يػرات الدخيمػةج التػي قػد يكػتف لمػا تػأثير وػي نتػالا البحث ألجؿ السيطرة ةمت المتو
ـ تأسػػػػتمرت ةامػػػػا  دراسػػػػيا  كػػػػامبل  ;34/32/422التجربػػػػةك بػػػػدأت التجربػػػػة بتػػػػاريخ 

 ـك تكاف تدريس كؿ مجمتةة بتاقع حصتيف أسبتةيا .39/7/4232انتمت بتاريخ 
بتد االنتماء مف ةممية التدريسك طبؽ الباحثػاف اختبػار الت كيػر الناقػد ةمػت 

بة المرحمة الثانية وي المجمتةتيف تالتجريبية تالضابطةش تذلػؾ وػي يػـت االثنػيف طم
ـ لقياس الت كير الناقد وي مػادة السػيرة النبتيػةك ةممػا  أنػ  تػـ 46/7/4232المتاوؽ 

 إةطاء كؿ وقرة درجة تاحدة وقط.
 ثامنًا: الويالل ائحصالية:

رنة بيف مجمػتةتي البحػث وػي إلجراء المقا اال تبا  التالر لعينتين ميتقمتين:-ٔ
إجػػراء التكػػاوؤ وػػي متويػػػرات تالتمػػر الػػزمفك تالمتػػػدؿ التػػاـك تاختبػػار الػػػذكاءش 
تكػػػذلؾ لمكشػػػؼ ةػػػف ال ػػػرتؽ بػػػيف المجمػػػتةتيف وػػػي المتويػػػر التػػػابع تالت كيػػػر 

 ش.456ك ص 4228الناقدش. تالمنيزؿ ت رايبةك 
سػػتت  تتمػػيـ : إليجػػاد ال ػرتؽ بػػيف مجمػػتةتي البحػػث وػي متويػػرات مم بللع كللاي-ٕ

 ش.4:8ك ص 4222األباء تاالممات. تةتدة تالخميميك 
ك لقيػاس مػػد  تمثيػػؿ األداة لبل ػػداؼ التدريسػػية المػػراد مؤشلل  صلل   المحتللوى -ٖ

 ش.:42ك ص 4229قياسما. تريافك 
 إليجاد ثبات االختبار بطريقة التجزلة النص ية. معامل ا تباط بي يون: -ٗ

 ش.:34ك ص4228تالمنيزؿ ت رايبةك 

                                                           
 تر ياسر خمؼ رشيدشتالباحث األتؿ: الدكت 3
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إليجػػػػاد متامػػػػؿ ثبػػػػات االختبػػػػار الكمػػػػي.  بلللل اون –معامللللل ا تبللللاط يللللبي مان -٘
 ش.457ك ص;422تةبلـك

إليجػػػػػػػػاد مسػػػػػػػػتت  صػػػػػػػػتتبة وقػػػػػػػػرات االختبػػػػػػػػار.تالزيتد معامللللللللل الصللللللللعوبة: -ٙ
 ش.392ك ص:;;3تةميافك

لتحديػػػػػػد القػػػػػػتة التمييزيػػػػػػة ل قػػػػػػرات االختبػػػػػػار. تالزيػػػػػػتد معامللللللل قللللللوة التمييللللللز:-ٚ
 ش.393ك ص:;;3تةميافك
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 فصل ال امسال
 ع ن النتيجة وتفيي ىا

 أواًل: ع ن النتيجة:
يتػرض الباحثػاف النتيجػػة التػي تتصػبل إليمػػا ةمػت توػؽ ورضػػية البحػث التػػي 

بلين  0ٓ٘ٓ ال يوج  ا   ذو  اللة إحصالية عن  ميتوى  الللة تنص ةمت أن  
التلر تل  س عملى وال  إيلت اتيجية  –متويط   جات طمبة المجموعلة التج يبيلة

التر –ومتويط   جات طمبة المجموعة الضابطة –المتم كز حول المشكمةالتعمل 
الر ا تبلا  التفكيل  الناقل  الر ملا ة اليلي ة  –ت  س عمى وا  الط يقة التقمي ية

ش تبتد تصحيح إجابات طمبة مجمتةتي البحث تالتجريبيػة تالضػابطةش مػف النبوية
لمجمتةػػة التجريبيػػة االختبػػار البتػػديك أظمػػرت النتيجػػة اف متتسػػط درجػػات طمبػػة ا

ش تبمػػػػػػا 43059شك  تمتتسػػػػػط درجػػػػػػات المجمتةػػػػػة الضػػػػػػابطة  ػػػػػت ت52033 ػػػػػت ت
شك تاالنحػػػػراؼ ;2;60االنحػػػػراؼ المتيػػػػاري لػػػػدرجات طمبػػػػة المجمتةػػػػة التجريبيػػػػة ت

شك تكػػاف مقػػدار التبػػاريف بػػيف 6073المتيػػاري لػػدرجات طمبػػة المجمتةػػة الضػػابطة ت
قػػدار التبػػايف بػػيف درجػػات طمبػػة شك تم46032درجػػات طمبػػة المجمتةػػة التجريبيػػة ت

شك تلمتروػػػػػػػة داللػػػػػػػة ال ػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف درجػػػػػػػات طمبػػػػػػػة 42054المجمتةػػػػػػػة الضػػػػػػػابطة ت
ش t-testالمجمػػػتةتيف تالتجريبيػػػة تالضػػػابطةش اسػػػتتمؿ الباحثػػػاف االختبػػػار التػػػالي ت

لتينتػػػيف مسػػػتقمتيفك وظمػػػر أف  نػػػاؾ ورقػػػا  ذا داللػػػة إحصػػػالية ةنػػػد مسػػػتت  داللػػػة 
مصمحة طمبة المجمتةة التجريبية الذيف درستا ةمػت ش ل74ش تدرجة حرية ت2027ت

توػػؽ إسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػز حػػتؿ المشػػكمة إذ كانػػت القيمػػة التاليػػة المحسػػتبة 
شتبػػػػذلؾ 4022:6ش أكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة التاليػػػػة الجدتليػػػػة البالوػػػػة ت;9022البالوػػػػة ت

 ش.6تروض ال رضية الص ريةك تةمت توؽ ما مبيف وي الجدتؿت
 ش6جدتؿ ت
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سط الحسابي تاالنحراؼ المتياري تالتبايف تالقيمة التالية تالمحستبة تالجدتليةش الت 
 تدرجة الحرية تمستت  الداللة لتينة البحث وي اختبار الت كير الناقد

حجـ  المجمتةة
 التينة

التسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 التبايف المتياري

درجة  القيمة التالية
 الحرية

مستت  الداللة 
 المجدتلة المحستبة ش2.27ةند ت

 46032 ;2;60 52033 49 التجريبية
 دالة إحصاليا   74 4022:6 ;9022

 42054 6073 43059 49 الضابطة
 ثانيًا: تفيي  النتيجة:

وػػػػػي ضػػػػػتء نتيجػػػػػة الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة التػػػػػي اظمػػػػػرت تجػػػػػتد وػػػػػرؽ ذي داللػػػػػة 
متةػػة التجريبيػػة إحصػػالية بػػيف المجمػػتةتيف تالتجريبيػػة تالضػػابطةش تلمصػػمحة المج

التػػػي درسػػػت باسػػػتتماؿ إسػػػتراتيجية الػػػتتمـ المتمركػػػز حػػػتؿ المشػػػكمةك ت ػػػذا يتنػػػي 
ت تقمػػا ةمػػت الطريقػػة التقميديػػة وػػي اختبػػار الت كيػػر الناقػػد لطمبػػة المرحمػػة الثانيػػة وػػي 
أقسػػاـ القػػرآف الكػػريـ تالتربيػػة اإلسػػبلمية وػػي مػػادة السػػيرة النبتيػػة تيػػر  الباحثػػاف أف 

   ألسباب ةدة مف أ ما ما يأتي: ذا الت تؽ يتز 
أف إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة لما أثر كبير وي تنمية ممارات  .3

الت كير الناقدك حيث أف اإلستراتيجية أتاحت ألوراد المجمتةة التجريبية نتةا  
مف التتمـ ةمت الت اةؿ النشط تالمشاركة اإليجابية وي النشاطات التتميمية 

 يرة النبتية.وي مادة الس

أف إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة تزيد مف تحمؿ الطمبة لممسؤتلية  .4
وي اثناء التتميـ كتنمـ يضتتف حمتال  محتممة لممشكبلت التي تتاجممـك 
األمر الذي يزيد مف داوتيتمـ نحت المتقؼ التتميمي خاصة بتد انجاز المماـ 

 المتكمة إليمـ بنجاح تاقتدار.
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بؿ وأف الطريقة التقميدية المستتممة مع المجمتةة الضابطة ربما كاف بالمقا .5
ويما نمطية تةدـ إثارة مما يترتب ةمت استتمالما الممؿ تةدـ الر بة وي 
االطبلع ةمت المادة تمحتتياتماك تمف ثـ أد  إلت انخ اض مستت  الت كير 

 الناقد وي المادة الدراسية.

رة النبتية التي تـ تدريسما وي اثناء مدة قد تكتف طبيتة متضتةات مادة السي .6
التجربة مف المتضتةات التي تصمح لمتدريس بإستراتيجية التتمـ المتمركز 

 حتؿ المشكمة أكثر مف تدريسما بالطريقة التقميدية.

تجاءت  ذ  النتيجة مت قة مع نتالا ةدد مف الدراسات السابقة التي اس رت 
 Rothركػػػز حػػػتؿ المشػػػكمةك ت ػػػي دراسػػػة تةػػػف واةميػػػة إسػػػتراتيجية الػػػتتمـ المتم

ش تتسػػػالـ Keough 1995ش تتJanelo and Others 1994ش تت1993
ش تتاكرامػػػػػػػي 4225ش تتالجنػػػػػػػدي 4224ش تتاحمػػػػػػػد 4222ش تتالحػػػػػػػذي ي ;;;3
شك تأف كاف  ناؾ اختبلوا  وػي المتويػرات تالمراحػؿ :422ش تتةطا بر تت 4226

 الدراسية تالمتاد الدراسية.
 تاجات:ثالثًا: االيتن

 بناء ةمت النتيجة التي تتصمت إليما الدراسة الحاليةك يستنتا الباحثاف ما يأتي:
إف التدريس باستتماؿ إستراتيجية الػتتمـ المتمركػز حػتؿ المشػكمة أكثػر واةميػة  .3

وػػي تنميػػة الت كيػػر الناقػػد لطمبػػة أقسػػاـ ةمػػـت القػػرآف الكػػريـ تالتربيػػة اإلسػػبلمية 
 مقارنة بالطريقة التقميدية.

 ف ممارات الت كير الناقد تتأثر بنتع الطريقة المستتممة وي التدريس.إ .4

إف التػػػدريس بإسػػػتراتيجية الػػػتتمـ المتمركػػػز حػػػتؿ المشػػػكمة يشػػػد انتبػػػا  الطمبػػػة  .5
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تيجتممػػـ أكثػػر تركيػػزا  وػػي متابتػػة الممػػاـ التػػي كم ػػتا بمػػا مػػف أجػػؿ السػػتي الػػت 
يميػػةك تتػػنقممـ إلػػت حػػؿ المشػػكمةك ت ػػذا يجتػػؿ مػػف الطالػػب محػػترا  لمتمميػػة التتم

 مرحمة تكيؼ ي كرتف؟ش.

إف إستراتيجية التتمـ المتمركز حتؿ المشكمة تتور لمطالب مبدأ الثقػة بػالن سك  .6
تتحمػػػؿ المسػػػؤتلية تاشػػػاةة رتح الػػػتتمـ التتػػػاتنيك تالتمػػػؿ وػػػي وريػػػؽ أت مػػػػع 
مجمتةػػػة بتيػػػدا  ةػػػف النمطيػػػة تالممػػػؿك ت ػػػذا يسػػػتمد مػػػف دتر المػػػدرس ويمػػػا إذ 

 مرشدا  تمممما  بدال  مف ممقنا .يكتف متجما  ت 

إف طمبػػة أقسػػاـ القػػرآف الكػػريـ تالتربيػػة اإلسػػبلمية يمتمكػػتف ت كيػػرا  ناقػػدا  تلػػديمـ  .7
القػػػدرة ةمػػػت تطػػػتير ممػػػاراتمـ وػػػي الت كيػػػر الناقػػػد إذا مػػػا اتيحػػػت لمػػػـ ال رصػػػة 

 لذلؾ.

  ابعًا: التوصيات:
 اف بما يمي:وي ضتء نتيجة البحث الحالي التي تتصؿ إليما الباحثاف يتصي

ضػػػػرترة ا تمػػػػاـ تدريسػػػػيي مػػػػادة السػػػػيرة النبتيػػػػة باسػػػػتتماؿ إسػػػػتراتيجية الػػػػتتمـ  .3
 المتمركز حتؿ المشكمة بدال  مف الطريقة التقميدية.

حث تدريسيي ةمػتـ القػرآف الكػريـ تالتربيػة اإلسػبلمية ةمتمػا ك تتدريسػيي مػادة  .4
ي بأنتاةػ ك تمػف السيرة النبتية خصتصا  ةمت اال تماـ بممارات الت كير التمم

 ضمنما الت كير الناقد.

ةقػد دترات تدريبيػػة لتدريسػػيي مػػادة السػػيرة النبتيػة لتػػدريبمـ ةمػػت آليػػة تتظيػػؼ  .5
إسػػتراتيجية الػػتتمـ المتمركػػز حػػتؿ المشػػكمة وػػي التػػدريسك تآليػػة تتمػػيـ الت كيػػر 

 بممارات  المتنتةة وي تدريس مادة السيرة النبتية.

الػتتمـ المتمركػز حػتؿ المشػكمة تالت كيػر الناقػد أةداد كراس يتنػاتؿ إسػتراتيجية  .6
تأثر ػػا وػػي التػػدريس الصػػ ي مػػف حيػػث المميػػزات تالخصػػالص تاألثػػار تآليػػات 
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التطبيػػؽ وػػي التمميػػة التتميميػػةك تيمكػػف أف تتػػد  مجمتةػػة مػػف المختصػػف وػػي 
 طرالؽ التدريس وي كميات التربيةك أت مركز طرالؽ التدريس وي الجامتة.

 : اميَا: المقت حات
 استكماال  لم الدة يقترح الباحثاف إجراء الدراسات اآلتية:

إجػػػػػػراء دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػة بػػػػػػػيف إسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػػتتمـ المتمركػػػػػػز حػػػػػػػتؿ المشػػػػػػػكمة  .3
ستراتيجيات تطرالؽ آخر  وي تنمية الت كير الناقد لمراحؿ تصػ تؼ دراسػية  تا 

 أخر .

الػؽ تدريسػية إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمتروة اثػر إسػتراتيجيات تطر  .4
 حديثة وي تنمية الت كير اإلبداةي تاإلبتكاري وي مادة السيرة النبتية.

بنػػاء برنػػاما تتميمػػي مقتػػرح باسػػتتماؿ النظريػػة البناليػػة لتنميػػة ممػػارات الت كيػػر  .5
التممي وي ص تؼ تمراحؿ دراسية مختم ة لطمبة أقساـ القػرآف الكػريـ تالتربيػة 

 اإلسبلمية.

سػػػتتماؿ النظريػػػة البناليػػػة وػػػي تحصػػػيؿ طمبػػػة أقسػػػاـ واةميػػػة برنػػػاما مقتػػػرح با .6
 القرآف الكريـ تالتربية اإلسبلمية تاتجا اتمـ نحت المادة الدراسية.

إجراء دراسة لمكشؼ ةف إستراتيجيات تطرالؽ تأساليب تتميميػة حديثػة تسػتمد  .7
 أصتلما مف ال كر التربتي اإلسبلمي تأثر ا وي اكتساب الم ا يـ الدينية.
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 المصللا  
 المصا   الع بية

 القرآف الكريـ .3
ط   ت  يس الق آنيات وائي ميات وأع ا ىا باالى اا ك وؤادك أبو الييجاء .4

 - ػػػػ3643األردفك  –ك دار المنػػا ا لمنشػػػر تالتتزيػػػعك ةمػػػاف3ك طاليلللموكية
 ـ.4223

ك مكتبػػػة األنجمػػػت 6ك ط القللل  ات العقميلللة(ك وػػػؤاد ةبػػػد المطيػػػؼك أبلللو حطلللب .5
 .5:;3المصريةك القا رةك 

ك الجامتػػة 5ك طمبللا ئ القيللاس النفيللر والتقللويل الت بللويك سػػبعك أبللو لبلل ة .6
 .4:;3االردنيةك ةمافك 

أثل  ايلت  ال كلل ملن نملوذج ويتملر لملتعمل البنلالر ك ممػا ةبػد السػبلـكاحم  .7
والتعمل بااليتقبال ذي المعنى ار تنمية التحصليل وميلا ات عمميلات العملل 

ك ل لامس االبتل الر الر ملا ة العملولوالتفكي  ائب اعر ل ى ت ميذ الصلا ا
 ـ.4224

تصلللو ات إيللل مية الللر التعمللليل الجلللامعر والبحلللث ناصػػػر الػػػديفك  األيللل   .8
 ـ.8;;3ك مكتبة رتالع مجد الديك ةمافك العممر

ااعمية ايت  ال إنملوذج ويتملر لمتعمليل البنلالر الر محمد مرسػاؿ   اك امر  .9
. رسػػالة االبتلل الر تنميللة االيللت الل التنايللبر للل ى ت ميللذ الصللا ال للامس
 .لٕٗٓٓ  ماجستير  ير منشترةك كمية التربيةك جامتة اإلسكندرية

أث  ب نامج ت  يبر لميا ات التفكيل  علالر ال تبلة الر تنميلة ك متوػؽك بشا ة .:
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ك أطرتحػػة التفكيلل  الناقلل  وائبلل اعر للل ى طلل ب الصللا العاشلل  األيايللر
 ـ.4225دكتترا   ير منشترةك جامتة اليرمتؾك االردفك 

دمشػؽك تالػدار الشػاميةك  –ك دار القمػـ4ك طتج يل  اللوعرك ةبػد الكػريـك بكا  .;
 ـ. 4227 - ػ3648بيرتتك 

ك 4ك طأيللاليب تعملليل العمللول وال ياضللياتك أمػػؿك تة ػػاؼ الكسػػتانيك البكلل ي .32
 ـ.4224 - ػ3644األردفك  –دار ال كر لمطباةة تالنشر تالتتزيعك ةماف

  ائيلت اتيجيات الح يثلة الر مبػافك بر اف نمرك ت ػاني صػبلح ابػت جبمعاوي .33
 –ك دار حنػيف لمنشػر تالتتزيػع3ك طت  يس الت بية ائي مية والقل آن الكل يل

 ـ.:422 - ػ:364الكتيتك  –األردفك تمكتبة ال بلح لمنشر تالتتزيع
الت بيللة ائيلل مية األيللس النَ يللة شك تػػدريس 4226ك ماجػػد زكػػي تالجلل   .34

 –رة لمنشػػػر تالتتزيػػػع تالطباةػػػةك ةمػػػافك دار المسػػػي3ك طواأليلللاليب العمميلللة
 ـ.4226 - ػ3647األردفك 

أثللل  ايلللت  ال نملللوذج ويتملللر الللر تنميلللة التحصللليل ك أمينػػػة السػػػيد الجنللل ي .35
وميا ات عمميات العمل األيايية والتفكي  العمملر لت ميلذ الصلا ال لامس 

مػارسك  3ك التػدد 8ك مجمػة التربيػة التمميػةك مجمػد االبت الر ار ما ة العملول
 ـ.4225

ك تتيػػػيف تللل  يس العملللول بايلللموب حلللل المشلللك تك إبػػػرا يـ مسػػػمـك الحلللا ثر .36
 ـ.:;;3دراسي الرياضك مدارس الرتادك 

يميللمة ابحللاث اللر ط اللل  تلل  يس ك إحسػػاف ةمػػر محمػػد سػػتيدك تالحلل يثر .37
 - ػػ3647جامتػة بوػدادك  -ك كمية التربية ابف رشد 3شك طالت بية ائي مية
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 ـ.4226
ااعمية إيت اتيجية اللتعمل المتم كلز عملى شك 4222تك خالد بف ومػد الحذيفر .38

المشللكمة اللر تنميللة التحصلليل ال  ايللر واالتجللاه نحللو مللا ة العمللول للل ى 
ك المػػػػؤتمر التممػػػػي الخػػػػامس ةشػػػػر لمجمتيػػػػة تمميللللذات الم حمللللة المتويللللطة

 .4225ش ديسمبرك 3;المصرية لممنا ا تطرؽ التدريسك التدد ت
لمبكلل  لقلل  ات الللذكاءات المتعلل  ة االكتشللاا اك محمػػد ةبػػد المػػاديك حيللين .39

األردفك  –ك دار ال كػػر لمنشػػر تالتتزيػػعك ةمػػاف3ك طبم حمللة الطفولللة المبكلل ة
 ـ.4227

ك مكتبػة 3ك طط ال  الت  يس العامةك ةمي منيرك تيتسؼ التنزيك الحص ي .:3
 .4222ال بلح لمنشر تالتتزيعك 

ع ل ار تنمية اعالية ايت  ال نموذج ويتمر البنالر المك وايزة احمد  حما ة .;3
ميا ة حل المشك ت والتفكي  ائب اعر ار ال ياضيات ل ى ت ميذ الم حمة 

 -3ك ةػػػػدد43ك مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػةك جامتػػػػة أسػػػػيتطك مصػػػػرك ج االبت اليللللة
 ـ.4227

ك تتيػػيف الللتعمل التعللاونر: التعللاون  ا للل الصللا و ا جللوك محمػػدك  طللاب .42
 ـ.;:;3فك األرد –اليتنسكتك ةماف –ش االتنرتاE/P/20دراسي ت

ك الشللباب الع بللر والمعاصلل ة مللن منَللو  اكلل ي ت بللويك ةبػػد اهللك الللذيفانر .43
 ـ.4223ك المطبتة التربيةك بودادك 3ط

إيلت اتيجيات التل  يس لتنميلة التفكيل  وحقالللب ك محمػد  اشػـ خميػؿك ت يلان .44
ك دار حنػيف لمنشػر تالتتزيػعك 3شك ط ليل المعمل ار التعميل واللتعمل –ت  يبية
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 ـ4228 - ػ3648دفك تمكتبة ال بلح لمنشر تالتتزيعكالكتيتك األر  –ةماف
تصلللميل التللل  يس منَوملللة ت بويلللة ونملللاذج ك محمػػػد  اشػػػـ خميػػػؿك ت يلللان .45

ك مكتبػة ال ػبلح لمنشػر تالتتزيػعك الكتيػتك تدار الحنػيف لمنشػػر 3شك طتطبيقيلة
 ـ.4229 - ػ:364األردفك  –تالتتزيعك ةماف

التللل  يس ملللن منَلللو  النَ يلللة  اللللتعمل و ك حسػػػفك تزيتػػػتفك كمػػػاؿك زيتلللون .46
 ـ.4225ك القا رةك 3شك طالبنالية

ك دار 8ك اإلصػػػدار 3ك طأيلللاليب تللل  يس العملللولك ةػػػايش محمػػػتدك زيتلللون .47
 ـ.:422األردفك  –الشرتؽ لمنشر تالتتزيعك ةماف

ك 3ك طمبللا ئ القيللاس والتقللويل اللر الت بيللةك وممػػيك ت شػػاـ ةميػػافك الزيللو  .48
 .ـ:;;3دار ال كر التربيك القا رةك 

ااعمية إيت اتيجية التعمل المتم كز حول المشلكمة ريماـ السيد احمػدك ت يالل .49
ار تنميلة التحصليل والتفكيل  ائبتكلا ي واالتجلاه نحلو العملل التعلاونر الر 

شك رسػالة ماجسػتير  يػر منشػترةك ما ة العملول لل ى ت ميلذ التعمليل األيايلر
 ـ.;;;3كمية التربيةك جامتة طنطاك مصر 

ك كتابنػػػا لمنشػػػرك لبنػػػافك 3ك طتفكيللل   صالصلللو ومميزاتلللوالك أنػػػسك شكشللل  .:4
4229. 

ك تزارة 3ك ط و  الت بيلة الر بنلاء الفل   والمجتملعك ةمر التتميك الشيبانر .;4
 ـ.96;3اإلةبلـ تالثقاوةك ليبياك 

الت بيلللة ائيللل مية ك سػػػميرك يػػػتنس احمػػػدك تسػػػتد محمػػػد الرشػػػيديك صللل ح .52
لمنشػػر تالتتزيػػعك الكتيػػػتك ك مكتبػػة ال ػػبلح 3ك طوتلل  يس العمللول ائيلل مية
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 ـ.;;;3 - ػ3642
ك مطبتػػة اتجاىللات ح يثللة اللر تلل  يس العمللول ك رؤتؼ ةبػػد الػػرزاؽكالعللانر .53

 ـ.8:;3جامتة صبلح الديفك 
ك البحللث الت بللوي وكتابللة ال يللالل الجامعيللةةبػػد الػػرحمف صػػالحك عبلل  ا    .54

 ـ.4228 - ػ3648ك مكتبة ال بلح لمنشر تالتتزيعك الكتيتك 3ط
ك مكتبػػة 5ك طمبللا ئ الت بيللة وطلل   التلل  يسك ةبػػد الػػرحيـك يلل عبلل  المج .55

 ـ.:9;3النمضة المصريةك القا رةك 
شك مباحلث الر ط الل  تل  يس العملول الشل عيةك حسػاـ ةبػد الممػؾك تالعب لر .56

 ـ.:422ك دار النمضة لمطباةة تالنشر تالتتزيعك دمشؽك 3ط
ك 3شك ط ايلللرالتفكيللل  والمنيلللاج ال ك تلػػػيـك تةػػػزت إسػػػماةيؿ ة انػػػةك تعبيللل  .57

 ـ.4225مكتبة ال بلح لمنشر تالتتزيعك الكتيتك 
ك دار 3ك طاتجاىات ح يثة ار ت  يس العملولك رؤتؼ ةبد الػرزاؽك عبي ات .58

 ـ.::;3الشرتؽ لمنشر تالتتزيعك ةمافك 
ك دار المسػػيرة لمنشػػر 3شك طعمللل الللنفس المع اللرك ةػػدناف يتسػػؼك تالعتللول .59

 ـ.4226 - ػ3647األردفك -تالتتزيع تالطباةةك ةماف
أيلاليب تل  يس ال ياضليات ك سامي سمطيك تنػايؼ احمػد سػميمافك تع يفج .:5

 - ػػػػػ3647األردفك  –ك دار صػػػػ اء لمنشػػػػر تالتتزيػػػػعك ةمػػػػاف3شك طوالعمللللول
 ـ.4227

  أث  ايلت  ال إيلت اتيجية اللتعمل المتم كلز ك محمتد محمد وؤادعطا ب  وت .;5
طل ب الصلا ل احول المشكمة عملى تنميلة بعلن الميلا ات الر التكنولوجيل
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ك رسالة ماجسػتير  يػر منشػترةك الجامتػة اإلسػبلميةك اليا س األياير بغزة
 ـ.:422 زةك 

ميللتوى ميللا ات التفكيلل  الناقلل  للل ى طمبللة كميللة ك ةػػزت إسػػماةيؿك تعفانللة .62
شك مجمػػػػة البحػػػػتث تالدراسػػػػات التربتيػػػػة الت بيللللة بالجامعللللة ائيلللل مية بغللللزة

 ـ.:;;3ايتك ال مسطينيةك المجمد األتؿك التدد األتؿك م
القيللللاس والتقللللويل الت بللللوي اللللر العمميللللة ك صػػػػبلح الػػػػديف محمػػػػتدك علللل ل .63

 ـ.;422األردفك  –ك دار المسيرة لمنشر تالتتزيعك ةماف4ك طالت  ييية
تللل  يس اليلللي ة النبويلللة الللر منلللاىج التلللا ي  ك سػػػر الخػػػتـ ةثمػػػافك عملللر .64

 .ـ4:;3 - ػ3624ك دار التمـت لمطباةة تالنشرك الرياضك 3ك طالم  يية
طلل    –مبللا ئ تعمميللا –الت بيللة ائيلل مية ماىيتيللاك صػػالح حميػػدك العمللر .65

ك دار الكمػـ الطيػبك دمشػػؽك 3ك طت  ييليا   ايلة تحميميلة تأصليمية مقا نلة
 ـ.4229 - ػ:364

ائحصلاء لمباحلث الر الت بيلة ك احمد سميمافك تخميؿ يتسؼ الخميميك عو ة .66
 ـ.4222ك دار األمؿك ةمافك والعمول ائنيانية

ك 3ك طتطلو  مفيللول النَ يلة الت بويللة ائيلل ميةك ماجػد ةرسػػافك ي نلرالك .67
 ـ.9:;3 - ػ3629دار التراثك المدينة المنترةك 

 يناميللات اليللمو  ائنيللانر ويللت اتيجيات ضللبطو ك ةصػػاـ نجيػػبك محمللو  .68
 ـ.4223األردفك  –ك دار البركة لمنشر تالتتزيعك ةمافوتع يمو

ائحصلاء الت بلوي تطبيقلات ت  رايبةك ك ةبد اهلل وبلحك تةايش متسالمنيزل .69
ك دار المسػػيرة لمنشػػر 3ك طبايللت  ال اللل زل ائحصللالية لمعمللول االجتماعيللة
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 ـ.4228األردفك  -تالتتزيع تالطباةةك ةماف 
ك 4ك طأزمللة التعملليل المعاصلل  وحموليللا ائيلل ميةك ز مػػتؿ را ػػبك النجللا  .:6

 ـ.7;;3الدار التالمية لمكتاب اإلسبلميك الرياضك 
ط اللللل  تلللل  يس ميللللا ات الت بيللللة ائيلللل مية: ك ةابػػػػد تتويػػػػؽك شللللمراليا .;6

ك 3ك طأولوياتيللللا  ت طيطيللللا  تقويميللللا  انشللللطتيا  وتطبيقاتيللللا العمميللللة
 ـ.4228 - ػ3649لبنافك  –مؤسسة الرسالةك بيرتت

إيلت اتيجيات ح يثلة ك ةبد الرحمف ةبد تط  ةمي حسيف الػدليميك الياشمر .72
األردفك  –منشػػػػر تالتتزيػػػػعك ةمػػػػافك دار الشػػػػرتؽ ل3ك طاللللر اللللن التلللل  يس

 ـ.:422
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 بيل ا  ال حمن ال حيل
 ا تبا  التفكي  الناق 
 بصيغتو النيالية

 
 .............................................................أيل الطالب:

 ........................................................ الصا والشعبة:
 يزي الطالب:عز 

االختبار الذي بيف يديؾ ليس ل  ةبلقة بالنجاح تالرستبك بؿ  ت لقياس مستت   
الت كير الناقد لديؾ وي المتمتمات ال كرية الخاصة بمادة السيرة النبتيةج ت ت يتكتف مف 

ش وقرات اختباري  5ش متاقؼك توي كؿ متقؼ ت5ش مجمتةاتك وي كؿ مجمتةة ت7ت
التي درستما وي التاـ الدراسي الحالي وي مادة السيرة تمثؿ محتت  المتضتةات 

النبتيةج وأنتـ النظر وي قراءة كؿ سؤاؿ ثـ أجب ةف وقرات  بما ترا  مناسبا  لئلجابة 
تلتكف إجابتؾ ةمت ترقة اإلجابة المروقة باالختبار ةمت توؽ تتميمات كؿ سؤاؿك راجيف 

ر تةدـ ترؾ أي وراغ تشكرا  لتتاتنكـ منكـ اإلجابة الدقيقة تالكاممة ةف وقرات االختبا
 متنا سم ا .
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 مع اة االات اضات أو الميممات: المجموعة األولى:
تيشير إلت القدرة ةمت التمييز بيف درجة صدؽ متمتمات محددةك تةدـ  

 صدقما تالتمييز بيف الحقيقة تالرأي تالورض مف المتمتمات المتطاة.
تتة إلت قريش كتابا  يحذر ـ مف  ارة لما أرسؿ حاطب بف أبي بم: (ٔالموقا  

لبتض أصحاب : أذ بتا حتت  ةميمـ مف المسمميفك قاؿ النبي 
 تأتتا رتضة خاخ واف بما ظتينة تامرأةش متما كتاب وخذت  منما.

  ير تارد تارد االوتراضات المقترحة ت

3 
كػػاف حاطػػب بػػف أبػػي بمتتػػة حمي ػػا  لقػػريش تلػػيس مػػنمـك تأراد بالكتػػاب 

ابػػػة الممػػػاجريف تأمػػػتالمـ تلػػػـ ي تػػػؿ ذلػػػؾ ارتػػػدادا  ةػػػف الػػػديف حمايػػػة قر 
 لكتن  مف أ ؿ بدر

  

4 
كػػاف حاطػػب بػػف أبػػي بمتتػػة يتخػػذ مػػف أةػػداء اهلل تتػػالت أتليػػاءك تلػػذلؾ 

 تص   ةمر بف الخطاب بالمناوؽ
  

   تصرؼ حاطب بف أبي بمتتة بمذا قبؿ أف يسمـ 5
 

مف الببلء تأن  ال يقدر ةمت أف  ما يصيب أصحاب  لما رأ  النبي  (:ٕالموقا  
يجمتمـ تيمنتمـ مما  ـ وي ك قاؿ لمـ: لت خرجتـ إلت أرض الحبشة وأف 
بما ممكا  ال يظمـ ةند  أحدك ت ي أرض صدؽك حتت يجتؿ اهلل لكـ ورجا  

 مما أنتـ وي .
 
 
  ي  وا   وا   االات اضات المقت حة ت
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   لأن العقي ة يياجًا لحفَ الوطن واأل ن والما ٗ
يجللوز لمميللممين أن يلل  موا اللر حمايللة  يلل  الميللممين إذا  عللت  ٘

 الحاجة إلى ذل  حتى لو كان المجي  من أىل الكتاب أو مش كاً 
  

أن الصللحابة قلل  ت كللوا  ا  ائيلل ل والل وا ابتغللاء يلل مة أ واحيللل  ٙ
   إلى ب   كاا ة

ميف تضع المشركتف وي صمح الحديبية شرطا  ةمت المسم(: ٖالموقا  
تمضمتن : تةمت أف ال يأتيكـ منا رجؿ تأف كاف ةمت دينكـ إال 

 .إليناك تمف جاء منكـ لـ نرد  ةميكـش وقبؿ ب  النبي   رددتمت 
  ي  وا   وا   االات اضات المقت حة ت
  الن الميممين حينيا كانوا ضعفاء ولل يتمكنوا قبل بو النبر  ٚ

   من  ان الش ط

من ا  تعالى ليؤمن الناس بعضيل  بوحر قبل بو النبر  ٛ
   بعضًا  ولي تمط الميممون بالكفا  وينا وىل بال عوة

بتص ا من حيث أنو بش  وليس من باب  قبل بو النبر  ٜ
   التش يع االلزامر
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 التفيي . المجموعة الثانية:
تيتني القدرة ةمت تحديد المشكمةك تالتترؼ ةمت الت سيرات المنطقيةك 

ما إذا كانت التتميمات تالنتالا المبنية ةمت متمتمات متينة مقبتلة أـ تتقرير وي
 ال.

مدة مف الزمفك  –ت ـ مف اليمتد –بنت قينقاع  لما حاصر النبي  (:ٔالموقا  
أف ي ؾ ةنمـ  جاء  ةبد اهلل بف أبي بف سمتؿ مطالبا  النبي 

:  ـ لؾك تأمر ـ أف الحصارك تاف يحسف إليمـك وأجاب  النبي 
 يخرجتا مف المدينة تال يجاترت  بما.

  ي  صحيح صحيح التفيي ات المقت حة ت
 ل عمللى إن المنللاا  إنمللا يعامللل اللر اللل نيا مللن قبللل الميللممين  ٓٔ

 عمى أنو ميمل
  

ي ل عمى المناا  إنما يعامل ار ال نيا من قبل الميلممين عملى  ٔٔ
 أنو كاا 

  

من قبل الميلممين عملى  ي ل عمى المناا  أنما يعامل ار ال نيا ٕٔ
 أنو مجنون

  

إلت الجترانةك تويما السبي تالونالـ التي  تلما ةاد رستؿ اهلل  (:ٕالموقا  
أخذت مف  تازف وي  زتة حنيفك وقسـ السبي  ناؾك ثـ قدـ ةمي  
تود مف  تازف المسمميفك تسألت  أف يرد إليمـ أمتالمـ تسبيمـك 

تأحب الحديث الُي  متي مف ترتفك وقاؿ لمـ رستؿ اهلل 
أصدق ك واختارتا إحد  الطال تيف: أما السبي تأما الماؿك تقد 

 كنت استأنيت بكـ.



 
 
 
 

 
 

 

;76 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنسانٌ
 0202الثالث    ددــالع

 

  ي  صحيح صحيح التفيي ات المقت حة ت
لإلمللال أن يعيلل  الغنللالل إذا جللاءه أصللحابيا ميللممين وكللان قلل   ٖٔ

 قيميا بين الجن 
  

ين إذا لللل لإلمللال أن ال يعيلل  الغنللالل إذا جللاءه أصللحابيا ميللمم ٗٔ
 يكن ق  قيميا بين الجن 

  

لإلمال أن يعي  الغنالل إذا جاءه أصحابيا ميلممين إذا للل يكلن  ٘ٔ
 ق  قيميا بين الجن 

  

لما انتمت المسممتف إلت تبتؾك لـ يجدتا  ناؾ كيدا  تقتاال ك وقد  (:ٖالموقا  
اخت ت تت رؽ أتللؾ الذيف كانتا قد تجمتتا لمقتاؿك ثـ أتا  يتحن  

ةمت الجزيةك تأتا  أ ؿ جرباءك  اكـ تأيم ش وصالح رستؿ اهلل ح
 لمـ كتابا . تاذرح وأةطت  أيضا  الجزيةك تكتب رستؿ اهلل 

  ي  صحيح صحيح التفيي ات المقت حة ت
يع  ال اضلعون لحكلل الجزيلة  ا ملين الر حكلل ائيل ل القضلالر  ٙٔ

 وييلار المجتمع ائي مر وأن لل ي ينوا بو عقي ة ار نف
  

يع  ال اضعون لحكل الجزيلة  لا جين الر حكلل ائيل ل القضلالر  ٚٔ
 ار المجتمع ائي مر وأن  انوا بو عقي ة ار نفوييل

  

يعللل  ال اضلللعون لحكلللل الجزيلللة ملللن أىلللل الكتلللاب حكلللل اللللوثنين  ٛٔ
 والم ح ة وأشباىيل

  

ض النتالا تيشير إلت قدرة ال رد ةمت تحديد بتااليتنباط: المجموعة الثالثة: 
 المترتبة ةمت مقدمات أت متمتمات سابقة ل .

 (ٔالموقا  
 مبدأ الشتر  مع أصحاب  وي كؿ أمر ال نص وي . التـز النبي  -
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بمشترة الصحابة الذيف اقترحتا الخرتج لمتدت خارج المدينة  التـز النبي  -
 وي  زتة أحدك ر ـ ندممـ تةتدتمـ ةف مقترحمـ.

  ي  م تبة م تبة الفق ات الميتنبطة ت
   إن المشو ة ممزمة لمحاكل ار جميع األحوال ٜٔ
إن المشللو ة ممزمللة لمحللاكل اللر القضللايا الح بيللة اقللط مثللل ا تيللا   ٕٓ

 المكان وال طط واألي ى وما شابو ذل 
  

   أن المشو ة مش وعة ولكنيا لييت ممزمة لمحاكل ٕٔ
 (ٕالموقا  

اتؿ مت : أتؤمف باهلل؟ قاؿ: الك قاؿ لرجؿ تبت  وي يتـ بدر ليق أف النبي  -
 قاؿ: وأرجع ومف أستتيف بمشرؾ.

متتنة ص تاف بف أمية يتـ حنيف تكاف مشركا ك تأرسؿ بشر بف  قبؿ النبي  -
 س ياف ةينا  إلت قريش ليأتي  بأخبار ـ وي صمح الحديبية تكاف مشركا .

  ي  م تبة م تبة الفق ات الميتنبطة ت
   ايما  ون القتال االيتعانة بغي  الميممين ٕٕ
   االيتعانة بغي  الميممين ار القتال ٖٕ
   االيتعانة بغي  الميممين ك  و  بش ية  ألن الح ب   عة ٕٗ
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 (ٖالموقا  
أباف بف ستيد ةمت سرية قبؿ نجد وتاد منما إلت خيبر بتد  أرسؿ النبي  -

 انتماء القتاؿك تلـ يسمـ ل  تلجماةت  شيلا  مف  نالـ خيبر.

دما قدـ جت ر بف أبي طالب مع ةدد مف الصحابة مف الحبشةك بتد وتح ةن -
 لمـ مف  نالـ خيبر. خيبرك أسمـ النبي 

  ي  م تبة م تبة الفق ات الميتنبطة ت
جواز أش ا   ي  المقاتمين ار الغنيمة ممن حض  مكان القتال بع  ايتلذان  ٕ٘

   أصحاب الح  ايو

الغنيملة ملن ذوي الق ابلة ملن  ون ايلتلذان  جواز أش ا   ي  المقلاتمين الر ٕٙ
   أصحاب الح  ايو

جواز أش ا   يل  المقلاتمين الر الغنيملة مملن حضل  مكلان القتلال ملن  ون  ٕٚ
   ايتلذان أصحاب الح  ايو

 االيتنتاج: المجموعة ال ابعة:
تيشير إلت قدرة ال رد ةمت استخبلص نتيجة مف حقػالؽ متينػة مبلحظػة أت 

لديػػػػ  القػػػػدرة ةمػػػػت أدراؾ صػػػػحة النتيجػػػػة أت خطلمػػػػا وػػػػي ضػػػػتء م ترضػػػػةك تيكػػػػتف 
 الحقالؽ المتطاة.

آخػػػت بػػػيف أصػػػحاب  مػػػف الممػػػاجريف تاألنصػػػارك آخػػػت  أف النبػػػي  (ٔالموقلللا  
بيػػنمـ ةمػػت الحػػؽ تالمسػػاتاةك تةمػػت أف يتتارثػػتا بيػػنمـ بتػػد الممػػاتك 
بحيػػث يكػػتف أثػػر األخػػتة اإلسػػبلمية وػػي ذلػػؾ أقػػت  مػػف أثػػر قرابػػة 

 الرحـ.
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 االيتنتاجات المقت حة ت

حة
صحي

 

بيانات 
 ناقصة

 ي  
 صحيحة

األ لللوة ىلللر حقيقلللة قالملللة ذات نتلللالج اجتماعيلللة تكلللون أىلللل  ٕٛ
    أيس نَال الع الة االجتماعية

األ للوة شللعا  وكلل ل مجلل  ين عللن الحقيقللة المحيويللة اللر  ٜٕ
    التعامل الحياتر

ين األ لللوة ىلللر حقيقلللة قالملللة عملللى أيلللاس التلللوا ث ايملللا بللل ٖٓ
    الصحابة بع  الممات

بسيؼ وقاؿ: مف يأخذ  ذا السيؼ  وي  زتة أحد أمسؾ النبي  (ٕالموقا 
بحق ؟ وأقبؿ أبت دجانة قالبل : أنا أخذ  بحق ك وأةطا  إيا  وأخرج 
أبت دجانة ةصابة حمراء وتصب بما رأس  ثـ راح يتبختر بيف 

وي مثؿ  ذا : أنما لمشية يبوضما اهلل إال الص تؼك وقاؿ النبي 
 المتطف.

 االيتنتاجات المقت حة ت

حة
صحي

 

بيانات 
 ناقصة

 ي  
 صحيحة

أن كلللل مَلللاى  الكبللل  المح ملللة الللر األحلللوال العا يلللة  تلللزول  ٖٔ
    ح متيا ار حاالت الح ب  ألنيا جزء من الح ب النفيية

أن لمميللمل أن ييلللي  الللر األ ن متكبللل ًا م حلللًا متب تللل ًا متلللى  ٕٖ
    شاء

    بر أبا  جانة كان بطبعو يمشر متب ت اً أن الصحا ٖٖ
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إلت  وي  زتة الخندؽ أشتد الببلء ةمت المسمميف تبتث النبي : (ٖالموقا  
ستد بف متاذ تستد بف ةبادة واستشار ما وي أف يصالح قبيمة 
  ط اف ةمت ثمث ثمار المدينة كي ينصروتا ةف قتاؿ المسمميف.

 االيتنتاجات المقت حة ت

حة
صحي

 

ات بيان
 ناقصة

 ي  
 صحيحة

يجب عمى الميممين أن يل اعوا  الجزيلة إللى  يل  الميلممين  ٖٗ
 إذا اقتضت الحاجة

   

    لمميممين أن يع ضوا الصمح عمى أع اليل  ٖ٘
أن يطملللن إلللى ملل ى مللا يتمتللع بللو أصللحابو  أ ا  النبللر  ٖٙ

الصا قون  من القوة المعنوية واالعتما  عمى نص  ا  ولكر 
 يل شوكة المش كينيكي  عن

   

 
 تقويل الحجج: المجموعة ال امية:

تتتنػػػػي قػػػػدرة ال ػػػػرد ةمػػػػت تقػػػػتيـ ال كػػػػرةك تقبتلمػػػػا أت روضػػػػماك تالتمييػػػػز بػػػػيف 
المصادر األساسية تالثانتيةك تالحجا القتية تالضػتي ة تأصػدار الحكػـ ةمػت مػد  

 ك اية المتمتمات.
األحػػػداث وػػػي السػػػيرة مػػػف مكػػػة لممدينػػػةك مػػػف أ ػػػـ   جػػػرة النبػػػي  (:ٔالموقلللا  

 النبتيةك ومؿ كانت سرا ؟
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 ضعيفة قوية الحجج المقت حة ت
يل وي أن  يلول ا  جلاءه مقنعلًا  نعل / ألن أبلا بكل  الصل ي   ٖٚ

   محتاطًا لنفيو

ىاج  عمنًا متحل يًا المشل كين  ون  ال / ألن عم  بن ال طاب  ٖٛ
   أي  وا ووجل

اس  و ليمو ما حصل لي اقة بن معصول من الن ال/ ألن النبر  ٜٖ
   جعشل عن ما لح  بو

  ؿ أف المبللكة نزلت وتبل  لمقتاؿ مع المسمميف وي  زتة بدر؟: (ٕالموقا  
 ضعيفة قوية الحجج المقت حة ت
ال / ألن الم ا  بالم لكة ىنا الم   ال وحر أو القوة المعنوية أو  ٓٗ

   نحو ذل 

الم لكة بع   مح و  وىو األلا أو  نعل / ألن ضبط البيان ائلير ٔٗ
   الع   من ميتمزمات الكل المنفصل ار األشياء

ال / ألن الم لكة أجيال نو انية  والقتال من األشياء الما ية  ٕٗ
   المحيوية

 : وي  زتة أحدك  ؿ شتر المشركتف بمذة االنتصار؟(ٖالموقا  
 ضعيفة قوية الحجج المقت حة ت
موا ع  ًا من الميممين ومنيل حملزة بلن عبل  المطملب نعل / ألنيل قت ٖٗ

  وج حلللوا آ للل ين  وأ لللذ الييلللو  والمنلللااقون يَيللل ون
 الشماتة لمميممين

  

  ج وأصحابو بع  ليمة طالبلًا العل و الر  لزوة حمل اء  ال / النبر  ٗٗ
األي   وى ب المش كون  واًا من الميلممين افاتلت عملييل 

 لذة االنتصا 
  

معب  بن معب  ال زاعر  وكان يوملذ من المشل كين( عنل ما ال / ألن  ٘ٗ
مللّ  بالمشلل كين وليللل زجللل وملل ح وزىللو بالنصلل   وأ بلل ىل 
بلأن محمل ًا قل   ل ج اللر أصلحابو يطملبيل  ى بلوا ميلل عين 

 إلى مكة  ولل يشع وا بمذة االنتصا 
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 ايتما ة ائجابة عن ا تبا  التفكي  الناق 
 .............................................أيل الطالب: ................

 الم حمة: الثانية .............................................................

 


