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  یھدف البحث الحالي إلى ما یأتي :

 في العلمي الرابع الصف طالب لدى التحصیل في المتشابهات ستراتیجیةا أثر معرفة -١

  .اإلسالمیة التربیة مادة

 الرابع الصف طالب لدى المعرفة وراء ما مهارات في المتشابهات ستراتیجیةا أثر معرفة -٢

  .اإلسالمیة التربیة مادة في العلمي

 انالباحث استعمل، صفریتین فرضیتین انالبحث فقد وضع الباحث من هدفي قوللتحق

عینة البحث  اضابطة)، وأختار التجریبیة و ال( البحث تصمیمًا تجریبیًا ذا ضبط جزئي لمجموعتي

) طالبًا ٢٨) طالبًا للمجموعة التجریبیة و(٢٨بواقع () طالبًا ٥٦بلغت (، قصدیةبطریقة 

: (العمر الزمني اآلتیةبین المجموعتین بالمتغیرات  ما للمجموعة الضابطة، وتّم إجراء التكافؤ

) الثالث المتوسطالسابق ( عاممادة التربیة اإلسالمیة لللذكاء، ودرجات ل واختبار رافن، للطالب

 عامفي ال الطالب ، والمعدل العام للدرجات التي حصل علیها٢٠١٣/ ٢٠١٢ ةالدراسی سنةلل

و مقیاس المهارات ما وراء المعرفیة ، وین)، والتحصیل الدراسي لألبالثالث المتوسطالسابق (

  ).القبلي

بناء  ، وتم إعداد أداتین للبحث األولى:اسیًا كامالً التجربة فصًال در  مدة استغرقتو 

من نوع االختیار من متعدد، ) فقرة ٥٠كون من (تتحصیلي لمادة التربیة اإلسالمیة  اختبار

، وقد تم حساب الصدق لة المقالیة ذات اإلجابة القصیرةوالتكملة، والصواب والخطأ واألسئ

، والثانیة: لفقرات االختبار وتبین صالحیتها جمیعهاوالثبات والتمییز والصعوبة وفعالیة البدائل 

ثالثة  ضم ،) فقرة٣٨كون من (ت، )٢٠١٠مهارات ما وراء المعرفة (الصمادي،مقیاس  تطویر

تحلیل تطبیق األداتین و بعد و ، من صدقه وثباته ان، وقد تأكد الباحثبدائلخمسة و  أبعاد

  :تیةالنتائج اآل إلىتوصل التم  باستعمال الوسائل اإلحصائیة المناسبة البیانات
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بــین متوســطات المجمــوعتین  )٠.٠٥(د فرقــًا ذا داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة و وجــ -١ 

 المتشــابهات ســتراتیجیةا (التجریبیــة والضــابطة) ولصــالح المجموعــة التجریبیــة التــي درســت وفــق

 البعدي. التحصیليفي االختبار 

بــین متوســطات المجمــوعتین  )٠.٠٥(د فرقــًا ذا داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة و وجــ -٢

 المتشــابهات ســتراتیجیةا(التجریبیــة والضــابطة) ولصــالح المجموعــة التجریبیــة التــي درســت وفــق 

  .المهارات ما وراء المعرفةفي مقیاس 

Abstract 

The research aims to the following: 

To know the effect of Strategic Similarities in collecting and skills behind 

the knowledge for the students of the fourth year Preparatory School– scientific 

branch in Islamic Education. 

The researcher used a trial design as partial control for two groups of 

searching (the trial and the controlled ) and chose the sample of searching 

intentional, it has reached to (56) students from (28) students for the trial group 

and (28) students for the controlled group .The equivalence has been done 

among the two group according to the following changes: 

(the age of the students, the placement test ,the degrees of Islamic Education for 

the last year (Third Intermediate ) for the academic year 2013-2014 ,and the 

general rate of marks that students have got in the last year (Third Intermediate), 

and the curriculum collection of the parents and the measure of skills behind the 

knowledg. 

- Building collecting test of the Islamic Education it has been formed from (50) 

items from multi-choice and the completing ,true and false and short answers. 

Truth, firming, superiority, difficulty and the alternative efficiency to the test items 

have been counted and all of them are valid.  

- Developing the measure of skills behind the knowledge (Al- Samadi 2010) it 

has been formed from (38) items ,dimensional and five alternatives ,the 

researcher was on right and on firm.  
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After analyzing the results and treat them statistically the researcher has 

reached to the following results: 

1- There is statistical significance at the level of significance (0.05) among the 

middle of both groups (trial and controlled) and for the interest of trial group which 

had been studied according to the similar strategic in the dimensional collecting 

test.  

 2- There is statistical significance at the level of the significance (0.05) 

among the middle of both groups (trial and controlled ) and for the interest of trial 

group which had been studied according to the similar strategic in the measure of 

skills behind the dimensional knowledge. 

 

  ا اول

:ا   

 لتدریسها، وحدیثة فاعلة واستراتیجیات طرائق تحتاج إلى المیةإن مادة التربیة اإلس

بها كونها تمثل  بالغاً  ضرراً  یلحق قد التدریس في مالئمة طریقة إلى یفتقر الذي المدرس وٕان

 لمس قدف ،ذلك ، إال أن الواقع یؤكد خالفتي ینشدها دیننا اإلسالمي الحنیفالتربیة ال

ما واستشارته عملیة التدریس فيو  البكالوریوس ةحلمر  في مادراسته عن طریق انالباحث

أكدوا  اإلسالمیة التربیة مادة في االختصاص ذوي من المدرسین بعض مع هماتباحثو 

 التربیة( المادة هذه تدریس في المدرسین من ضعفاً  هناك أنَّ  باستعمالهم طریقة المحاضرة،

 وتُنمیة الطالب نفوس في الدین حب غرس إلى واستراتیجیات تدریسها ال یؤدي) اإلسالمیة

 الذي األمر وخارجها، المدرسة حرم داخل اإلسالمي بالطابع وتطبُعهم سلوَكهم وتقّویم عواطَفهم

، قد یصرف الطلبة عن دراستها ویعدونها مادة فقط حالها كحال بقیة المواد الدراسیة األخرى

د یأخذ صورًا متعددة كأن ، وٕانما قبالضرورة خروج الطالب من الصفاالنصراف  ال یعنيو 

لطالب باهتمامه عن الدرس والمدرس، أو ینشغل بشيء ما، أو یثیر الشغب مع ینصرف ا

  .، أو ال یقوم بالواجبات المنزلیة في هذه المادةزمالئه

التقلیدیَة المتبعَة في  استراتیجیات التدریسعددًا من الدراسات أنَّ  هأكدتْ  وهذا ما

بصورة عامة ومرحلة الرابع اإلعدادي بصورة خاصة،  اإلعدادیاتتدریس التربیة اإلسالمیة في 

ُتهمل دور الطالب، وتوجه تركیزه نحَو المدرس فحسب، وبهذا یكون أثر الطالب سلبیًا في 
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تربیة اإلسالمیة مادة الكیف یمكن لل ):٢٠٠٥ تساءلت (دراسة الكبیسي، إذالعملیة التعلیمیة 

دهم بالمهارات الفكریة یتزو  وكیفقق أهدافها في إعداد جیل یواجه تحدیات المستقبل، أْن تح

استراتیجیات ، ونحن نستعمل عمال قدراتهم في التأمل والتفكیرالتي تجعلهم قادرین على است

، لمبادأة، وطرح أسئلتهمفیها با البمواقف تعلیمیة تسمح للط فیها فراتو تال  التقلیدیةَ  التدریس

تصرف اهتمامهم عن الدرس والمدرس؛ الفتقارها إلى  أنهادافعیتهم نحو التعلم بل  وتثیر

ث ال تبع المتبعة استراتیجیات التدریسبأن  التربیة اإلسالمیة امشرفو  ویتفق ،عنصر التشویق

، فضًال على ارتكازها على التلقین من جانب المدرس، في الطالب المیل إلى ما یتعلمه

إتاحة الفرص الكافیة له لإلبداع، واالبتكار،  من جانب الطالب مع عدم والحفظ، واالستظهار

  .)٣ -٢: ٢٠٠٥ الكبیسي،(، والتفكیر وتنمیة سالمة الحكم

المتبعة في تدریس التربیة  أن استراتیجیات التدریس :)٢٠٠٥ وأشارت دراسة(العبیدي،

وعلى الحفظ واالستذكار من  ،والتلقین من جانب المدرس اإللقاء إلىتقلیدیة مستندة  اإلسالمیة

عدة تتفق هناك دراسات و  في التعلیم، شیوعاً  األكثرجانب الطلبة والكتاب المدرسي الوسیلة 

 أسلوبب على الال تدرب الط اإلسالمیةفي تدریس التربیة  ةالمعتمد استراتیجیات التدریس بأن

  .)٣: ٢٠٠٥ وال تثیر التفكیر(العبیدي، التعلم الذاتي

مادة التربیة  تدریس في التقلیدیة الطرائق من شیوع انالباحث الحظه لما ونظراً 

 تدریس وأسالیب باستراتیجیات تعنى دراسة إجراء اإلسالمیة، مما جعله یشعر بالحاجة إلى

تعتمد على أهم النظریات الحدیثة المعتمدة في هذا العصر وهي "النظریة البنائیة" والتي  حدیثة

، تنقل أخرى ناحیة من الحدیثة والتطورات ناحیة من المعلومات في الهائل العلمي التقدم تناسب

 مع وموجهًا یعمل مرشداً  المدرس دور بقاء مع الطالب إلى المدرس من التعلیم عملیة في النشاط

وأكثر فاعلیة،  تنمیة قدرات الطالب في التفكیر وجعل المادة اكثر تشویقًا،نحتاجه ل ،طالبه

وجعل الطالب یكتسبون معرفة  استراتیجیات تدریسیة فعالة ذات منهجیة حدیثة،وذلك باعتماد 

 والتي الحدیثة االستراتیجیات من تعد التي، المتشابهات إستراتیجیة، مثل بعیدة عن التلقین

  .المجردة الظواهر و المفاهیم وتوضیح شرح أجل من تستعمل

أثر إستراتیجیة المتشابهات في  ما :بالتساؤل اآلتي ماة بحثهمشكل انالباحثلذا صاغ 

ما وراء المعرفة لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة التربیة  التحصیل و مهارات

  .؟اإلسالمیة 
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  :أهمیة الدراسة في األمور اآلتیة تتضح

یأتي هذا البحث استجابة لالتجاهات العالمیة والمحلیة التي تنادي بضرورة االهتمام  -١

 واالهتمام بمهارات ما وراء المعرفة. ،یسیة تعتمد على النظریة البنائیةواستراتیجیات تدر  بطرائق

حدیثة تهتم بالطالب  على تطبیق واستراتیجیات تدریسیة اً قائم اً مقترح اً قد یقدم تصور  -٢

 .في المراحل الدراسیة األخرى یة تفكیره یمكن تطبیقها وتعمیمهاوتنم

 أثر تناولتمن أولى الدراسات التي  -ینفي حدود علم الباحث –یمكن عد البحث -٣

 العلمي الرابع الصف طالب لدى المعرفة وراء ما ومهارات التحصیل في المتشابهات ستراتیجیةا

یبرز أهمیة ، وذلك لندرة الدراسات واألبحاث في هذا المجال؛ مما اإلسالمیة التربیة مادة في

فادة من نتائجه في االرتقاء بتدریس مدرسوا ومدرسات التربیة اإلسالمیة هذا البحث والحاجة لإل

 .ونقل الخبرة لطلبتهم

قد یوجه هذا البحث أنظار المدرسین بصفة عامة ومدرسي التربیة اإلسالمیة بصفة  -٤

خاصة إلى ضرورة تنویع استراتیجیات التدریس واالهتمام بتعلیم الطلبة كیف یفكرون وكیف 

 رات ما وراء المعرفة.یتمكنون من مها

جیة تدریسیة للمدرسین والمدرسات بمدارسنا، ترفع یستراتاقد تؤدي نتائج البحث إلى تقدیم  -٥

 من كفاءة العملیة التعلیمیة عامة، وتحسن من تحصیل الطلبة للمعرفة الدینیة اإلسالمیة.

المعرفة قد حدیثة تعتمد على النظریة البنائیة ومهارات ما وراء  تالبحث في استراتیجیا -٦

المدیریات  ق الدورات التدریبیة التي تقیمهاتفید مناقشتها واستخدامها في التدریس عن طری

  العامة في المحافظات.

 ا:  

  :إلى الحالي البحث یهدف

 في العلمي الرابع الصف طالب لدى التحصیل في المتشابهات إستراتیجیة أثر معرفة -١

   .اإلسالمیة التربیة مادة

 الرابع الصف طالب لدى المعرفة وراء ما مهارات في المتشابهات إستراتیجیة أثر معرفة -٢

  .اإلسالمیة التربیة مادة في العلمي
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 ا :  

  :اآلتیتین الصفریتین الفرضیتین فحص من البد البحث هدفا تحقیق ألجل

 درجات متوسط بین) 0.05( داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال -١

 المجموعة درجات ومتوسط –المتشابهات إستراتیجیة وفق تدرس التي –التجریبیة المجموعة

الذي  لبعديا لتحصیليا االختبار في –االعتیادیة اإلستراتیجیة وفق تدرس التي –الضابطة

  .أعده الباحثان

 درجات متوسط بین) 0.05( داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال -٢

 المجموعة درجات ومتوسط –المتشابهات إستراتیجیة وفق تدرس التي –التجریبیة المجموعة

 المعرفة وراء ما مهارات مقیاس في –االعتیادیة اإلستراتیجیة وفق تدرس التي –الضابطة

  .)٢٠١٠ الذي أعده(الصمادي، لبعديا

  :ا ود

  :باآلتي الحالي البحث یتحدد

/ تربیة لمدیریة التابعة النهاریة المدارس في العلمي الرابع الصف طالب :البشري الحد -١

  .االنبار محافظة في القائم

 م٢٠١٤ –٢٠١٣ الدراسي للعام األول الفصل في الدراسة هذه تنفیذ تم :الزمني الحد -٢

  .١/٢٠١٤/ ٨  ولغایة ١٠/٢٠١٣ /٧ بین الواقعة للمدة

  .القائم/ تربیة لمدیریة التابعة النهاریة البخاري إعدادیة مدرسة: المكاني الحد -٣

لطالب  ،تدریسه موضوعات من كتاب التربیة اإلسالمیة المقررتمثلت بـ  :العلمیة الحدود -٤

  .٢٠١٤ - ٢٠١٣ الدراسي للعام العلمي الرابع لصفا

 إلى قسمین هما: انقسمتوالموضوعات: 

الناجون یوم  -من صفات المؤمنین - الجماعیةالمسؤولیة وهي ( النبویة، األحادیثاألول: 

 .المفلس في اآلخرة) - طرق النجاة - القیامة

وهي (المجتمع العربي قبل ، نظام األسرة في اإلسالمو  المجتمع العربي اإلسالمي: الثاني

 و حقوق الزوجین - الزواج وآثاره - الخطبة وآثارها - المبادئ العامة للزواج - اإلسالم

  ).واجباتهما
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ا ت:  

  أوًال األثر:

 همبَأنَّه هو النتیجة المتوقع ظهورها على فكر الطالب وسلوك ):٢٠١٢(الكبیسي، عرفه ،

 .أو دراسة مادة تعلیمیة، بعد إخضاعهم لبرامج ةوتفكیری ةمییكحصیلة تعل

                                           .)٢٠١٢:١٣،(الكبیسي

تغیر في التحصیل  إحداثفي  استراتیجیة المتشابهاتقدرة هو : لألثرالتعریف اإلجرائي 

هو  أو ،ما وراء المعرفة لطالب الصف الرابع العلمي في مادة التربیة اإلسالمیةومهارات 

  .)التجریبیة والضابطة(درجات مجموعتي البحث  متوسطي نبی إحصائیاً الفرق الدال 

  : المتشابهات إستراتیجیة :ثانیاً 

  (أسلوب للتدریس یقوم على توضیح و مقارنة و مشابهة ): ٢٠٠١ (عبد السالم،عرفها

وجودة في المفاهیم و الظواهر الجدیدة المراد تعلمها للطالب بالمفاهیم والظواهر المألوفة والم

  )١٣٧: ٢٠٠١(عبد السالم، ).بنیتهم المعرفیة من قبل

 الموضوعات بتوضیح تقوم تدریسیة إستراتیجیة: المتشابهات ستراتیجیةإل التعریف اإلجرائي

 مع تستعمل والتي الطالب لدى المعنى تقریب أجل من وذلك واقعیا محسوسة بأخرى المجردة

  .اإلسالمیة التربیة مادة في العلمي الرابع للصف التجریبیة المجموعة

  : : التحصیلثالثاً 

 ،(درجة االكتساب التي یحققها الفرد أو مستوى النجاح الذي یحرزه   ):٢٠٠٠ عرفھ (عالم

  )٣٥: ٢٠٠٠ ،عالم). (مادة دراسیة أو مجال تعلیمي معینأو یصل إلیه في 

ن مجموع ویحصل علیه مالرابع العلمي  مقدار ما یحققه طالب  :التعریف اإلجرائي للتحصیل

دراسیة في مادة التربیة اإلسالمیة في االختبار البعدي ویقاس  الدرجات خالل دراسة وحدة

  .باالختبار الذي أعده الباحث

  :المعرفة وراء ما مهاراترابعًا: 

 معرفة ووعي الفرد بعملیاته المعرفیة وقدرته على إعادة ( :)٢٠١٠ الصمادي،( عرفها

  ).٩٥: ٢٠١٠ الصمادي،( .تنظیم وتقویم هذه المعرفة ومن ثم معالجتها)

على معرفة قدرة طالب الصف الرابع العلمي  التعریف اإلجرائي لمهارات ما وراء المعرفة:

إجابتهم على  لدرجات التي یحصلون علیها عن طریقمقاسا باالمعرفة وتنظیمها ومعالجتها 
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 –المعرفة معرفة( بـ المتمثل ٢٠١٠ما وراء المعرفة الذي أعده الصمادي،مقیاس مهارات 

  .) المعرفة معالجة –المعرفة تنظیم

 المرحلة تلي التي اإلعدادیة المرحلة من صف أول( :العلمي الرابع الصف طالبخامسًا: 

 الدراسة شهادة على الطالب بحصول وتنتهي سنوات ثالث ومدتها العراق في المتوسطة

  .)٤: ١٩٧٧ التربیة، وزارة. ()الجامعیة والدراسة العملیة للحیاة اإلعداد وظیفتها اإلعدادیة،

 هو أول صف من صفوف المرحلة اإلعدادیة،: العلمي الرابع الصفلطالب  التعریف اإلجرائي

ویأتي  ) سنة تقریباً ١٧ - ١٥(. وتشمل الفئة العمریة بینأتي بعد انتهاء المرحلة المتوسطةت

الدروس مي واألدبي، وفي هذا الصف، تشتمل بعدها الصفان الخامس والسادس بفرعیهما العل

  على المواد اإلنسانیة والعلمیة.

  : اإلسالمیة التربیة سادسًا:

 ین الفرد المسلم والمجتمع المسلم(تربیة هادفة مقصودة لتكو  :بأنها )١٩٩٧ (النقیب،عرفها ،

(النقییب،  .واألمة اإلسالمیة المستخلفة على حمل رسالة اهللا سبحانه وتعالى في األرض)

١٨٤: ١٩٩٧(.  

 الرابع الصف لطالب تدریسها مقررالموضوعات ال :اإلسالمیة لتربیةل اإلجرائيالتعریف 

 والمعدة من قبل وزارة التربیة العراقیة ،٢٠١٤ –٢٠١٣ الدراسي للعام (عینة البحث)العلمي

والتي تهدف إلى تنمیة مجموعة من المفاهیم مرتبطة بأساس فكري واحد مستندًا إلى مبادئ 

  وقیم الدین اإلسالمي الحنیف.

ما ا  

  اي اطر

  :ات إا: اول ار

 والتي) Constructivism( البنائیةإحدى تطبیقات النظریة  المتشابهات إستراتیجیة

، إال أن االلتفات لها كمنهج ولعبت دورًا في العلوم الطبیعیة قدیماً  اً مفهومبوصفها ظهرت 

ل غزته البنائیة ، وكان أحدث مجام لم یتبلور إال في عصرنا الحدیثللتطبیق في كافة العلو 

برزت فیه بثوب جدید یتمثل في التطبیق العملي واالستراتیجیات  إذ، هو مجال التربیة

وتشیر أدبیات الموضوع أن النظریة  طالب،تهدف إلى بناء المعرفة لدى الالتدریسیة التي 

) ونظریة فیكوتسكي (البنائیة البنائیة المعرفیةالبنائیة مشتقة من كل من نظریة بیاجیه (
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سان االجتماعیة)، فأصحاب هذه النظریة ینظرون إلى التعلم على انه سلوك جزئي یمر به اإلن

رة في الحیاة یصعب حصرها ه المدرسة التعلم بأنه خبرات مستمهذ ُّ، وتعدعلى وفق أهدافه

   ).١٠١ - ١٠٠: ٢٠٠٤، بدقة.(الزند وقبولها وشمولها

  :المتشابهات إستراتیجیة تعریف

 إستراتیجیة عرفت إذ :المتشابهات إستراتیجیة تعریف تحدید تجاه التربویین آراء تباینت

 الصعوبة ودرجة العمومیة مستوى في متساویین موضوعیین بین ربط عملیة بأنها( المتشابهات

  ).٢٨٣، ٢٠٠٠ دروزة،(.)مألوفاً  المألوف غیر جعل بهدف مشتركة عناصر بینهما ویجمع

 المشكلة جوانب فحص على تساعد التدریس في إستراتیجیة( :)٢٠٠٠ أحمد،( عرفها كما

  ).٦٥: ٢٠٠٠ أحمد،. ()مألوفا الغریب لجعل حل إلى للوصول

 من قاعدة على المعرفة بناء عملیة تسهل فاعلة أداة بأنها(: )٢٠٠٢ زیتون،( ویعرفها

  ).٢٥٥: ٢٠٠٢ ،زیتون.()السابقة ببنیته والمتاحة یتعلمها التي المفاهیم

  :إستراتیجیة المتشابهات بأنها وبناًء على ما سبق یعرف الباحثان

تقوم بدورها في   إحدى االستراتیجیات الحدیثة في تدریس التربیة اإلسالمیة والتي

تسهیل استیعاب المفاهیم المجردة (المشبه) وذلك عن طریق األمثلة التشبیهیة التي تحاكي 

ه) وأواصر (أوجه التشاب الواقع (المشبه به) الذي یعیشه الطالب ومعرفة أواصر االلتقاء

  ) ما بین الموضوع المستهدف والمثال المستعار.االنفصال (أوجه الخالف

  :إستراتیجیة المتشابهاتعوامل نجاح 

 واقع من یكون بحیث المناسب، المتشابه انتقاء على المتشابهات تقوم إستراتیجیة

 عبد( حدد إذ الشكل أو ؟ الهیكلیة في مشابها یكون قد أو ؟ اللفظ في لها مشابها أو الحیاة

   :یةآلتا النقاط في المتشابهات) ٥٤ :٢٠٠٠ المعطي،

 .للطالب الیومیة الحیاة واقع من المتشابهات تكون أن بها یقصد والتي :الواقعیة -١

 .المعنى متشابهة عبارات استخدام بها یقصد والتي: اللفظي التشابه -٢

 شكل أو تركیب أو ترتیب نفس تتضمن المستخدمة المتشابهات تكون أن: التشابه البنائي -٣

 .)٥٤: ٢٠٠٠، المعطي عبد(. الموضوع

ن بأنه إذا ما قام المدرس بتفعیل العوامل السابقة من شأنه أن یجعل هذه اویرى الباحث

وخصوصًا  ،حقیق األهداف المنشودة من ورائهااإلستراتیجیة تسیر في المسار الصحیح نحو ت

  التمثیلیة). - البنائیة - ح الثالثة المتمثلة بـ (المحسوسةإذا ما تكاملت وظائف النجا
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  :مكونات التشبیه

 إلى الوصول نستطیع ال بدونها والتي التشبیه عملیة أثناء أساسیة مكونات توجد

 زیتون،( عند التشبیه مكونات فإن لذا) المتشابهات( اإلستراتیجیة هذه من المتوخاة األهداف

   :هي )٢٨٣: ٢٠٠٠ (دروزة،، )٢٥٦ :٢٠٠٢

  .التشبیه موضوع -١

   .به المشبه -٢

  .المشتركة السمات -٣

  .المختلفة السمات -٤

  :ذلك یوضح آلتيا والشكل

             

  ) مكونات التشبیه١شكل رقم (                                   

  

  :معاییر اختیار المتشابهات

 التعلیمي الموقف أثناء المناسب المتشابه اختیار عن طریقها یتم التي المعاییر تعددت

 فإن لذا ارتباطا، واألكثر المالئم المتشابه انتقاء في  دقة و كبیراً  جهدا یتطلب األمر جعل مما

 الكریم، عبد( حددها كما هي والتي المختلفة لموضوعاتا باختیار خاصة معاییر هناك

٤٨: ١٩٩٨(:  

  ).تركیبي  -وصفي  - شفوي( بالمتشابه الخاص التشكیل  - 

  ).بنائیة وظیفیة  - وظیفیة  - بنائیة( التشابه عالقة نوع  - 

المشبھ

أوجھ 
التشابھ 

مفھوم غیر 
مألوف 

بھالمشبھ 

مفھوم 
مألوف

أوجھ 
الخالف 
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  ).ممتد إثرائي و خصب بسیط( اإلثراء مستوى  - 

  .المتشابه وظیفة  - 

  .المتشابه تجرد مستوى  - 

 المتغیرات من بنوعین االهتمام من البد إذ بالمتشابهات للتدریس مختلفة معاییر هناك

  :وهما الصفات أو

  .بالطالب خاصة صفات - 

  .التعلم بعملیة خاصة صفات - 

  :بالطالب الخاصة الصفات :أوالً 

كما  وهي بالطالب خاصة عناصر مجموعة) ٢٠٠٢ زیتون،() ٢٠٠٢ المعطي، عبد( حدد إذ

  :يیأت

    .المألوف المتشابه -١

   .للموضوع المسبقة المعرفة -٢

  .التشابهي التفكیر على القدرة -٣

  .بیاجیه عند المعرفي النمو مستویات -٤

   .البصري التخیل -٥

 عند للمعلومات بنائه أثناء الطالب لدى المعرفي التعقد عملیة تحدث :المعرفي التعقد -٦

  :هما البناء من نوعین الطالب یستخدم إذ المتشابهات بإستراتیجیة التدریس

 .التكاملي البناء  -أ 

  .)٢٥٨ :٢٠٠٢ زیتون،) (٤٩ -٤٨: ٢٠٠٢ المعطي، عبد. (التمیزي البناء  -ب 

  :بالتعلیم الخاصة الصفات :ثانیاً 

   .المتشابهة محسوسیة درجة - ١

  .نفسه بالتشبیه المتعلقة المتشابهات عدد -٢

بق من خالل العرض السا )٢٥٨ ٢٠٠٢: زیتون،. (المتشابهة بها نعرض التي الهیكلیة -٣

ت الخاصة ) قد اتفقا على الصفات أو المتغیراوعبد المعطي، (زیتون یتبین لنا بأن كًال من

  .بالطالب وبعملیة التعلم

) قد اكتفى بذكر خصائص الطالب فقط معرجًا على ألفة بینما نرى (عبد الكریم

  .القدرة على التفكیر التشابهي فقطالمتشابهة والمعرفة المسبقة و 
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 بتدریس الخاصة المعاییر هذه االعتبار بعین المدرسون خذأ ما إذا بأنه انالباحث ویرى

  .بموضوعاتهم المتعلقة المتشابهات أفضل انتقاء من یتمكنون سوف المتشابهات

  :المتشابهات أنواع

 فصنفت فكرته باحث كل عرض لذا المتشابهات أنواع تحدید في التربویین آراء تباینت

 المتشابه نوع اختیار في الباحثین لدى واسعاً  المجال یفسح التصنیف وهذا متعددة، أنواع إلى

  .العلمیة بحوثهم ألغراض المناسب

  .الحركیة المتشابهة -١

   .الروائیة المتشابهة -٢

   .اإلجرائیة المتشابهة -٣

  .)السطحیة( الخارجیة المتشابهة -٤

  ).٤٥ :١٩٩٨ الكریم، عبد. (البسیطة المتشابهة -٥

  :اآلتیة بالنقاط المتشابهات أنواع) ٢٦٠ :٢٠٠٢زیتون،( صنف كما

   .المركبة التشبیهات -١

  ).المركز عن البعیدة( الخارجیة المتشابهة -٢

 .القصصیة المتشابهة -٣

  :باآلتي المتشابهات أنواع) ١٧٩ - ١٧٨: ٢٠١٠ عسكر، الیماني،( أیضا وحدد

   .المباشرة المتشابهة -١

  .)الذاتیة( الشخصیة المتشابهة  -٢

   .الخیالیة المتشابهة -٣

  .المتعارضة المختصرة المتشابهة -٤

) قد من (زیتون وعبد الكریم بأن كالً  انمن خالل العرض السابق اتضح لدى الباحث

حیث أطلق زیتون على المتشابهة الحركیة  اتفقا في تصنیفهما للمتشابهات مع اختالف طفیف،

بینما  .زیتون بإضافته للمتشابهة البسیطةوبالمقابل اختلف عبد الكریم عن  ،بـ اسم المركبة

  ) في تصنیفهما للمتشابهات.عما تقدم به (زیتون وعبد الكریم (الیماني وعسكر) فقد اختلفا كلیاً 

  :نماذج التدریس بالمتشابهات

  :منها متعددة نماذج بالمتشابهات للتدریس
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 Gordon  جوردون لـ المتشابهات طریق عن للمشكالت اإلبداعي الحل أنموذج -١

)١٩٦١.(  

  ).١٩٨٤( بالمتشابهات للتدریس العام زیتون أنموذج -٢

  ).١٩٨٩( كقنطرة للمتشابهات كلیمنت و برون أنموذج -٣

  ).١٩٨٩( بالمتشابهة للتدریس وجوسیو دوبن أنموذج -٤

  ).١٩٨٩( بالمتشابهة للتدریس  راد فورد أنموذج -٥

  ).١٩٩١( بالمتشابهة للتدریس جلینس أنموذج -٦

 متطلبات مع یتالءم كونه) ١٩٨٤ زیتون،( أنموذج منهجیة اعتماد انالباحث ارتأى وقد

 هذا ویتكون التفصیل من بشيءٍ  بعرضه ینالباحث سیقوم لذا الحالیة الدراسة تطلعات و

  :تیةاآل الخطوات من األنموذج

  :تتمثل و الطالب خصائص بعض قیاس - ١

 لبیاجیه المعرفیة المستویات . 

 البصري التخیل . 

 المعرفیة) التعقیدات( االشتباكات.  

 معرفة من بد ال المرحلة هذه في :الموضوع تجاه للطالب السابقة المعرفة تقویم - ٢

 المستهدف الموضوع حول الطالب یمتلكها التي السابقة المعارف في المعلوماتیة الحصیلة

   .المناسبة المتشابهة اختیار یتم علیها بناءً  والتي

 بتحلیل المدرس یقوم المرحلة هذه في :)العلمیة المادة( الموضوع تعلم وسائل تحلیل - ٣

 وجدت فإذا .دراسته المراد المحتوى ضمن المتشابهات عن والبحث المنهجي الكتاب عناصر

 المصادر في والتنقیب البحث من بد فال منعدمة كانت إذا أما المتشابهات، لمعاییر تخضع

   .التعلیمیة للمواقف مالئمة متشابهات إلیجاد الخارجیة

 و الفهم سهلة معاني وذات مألوفة المتشابهة كانت كلما :المتشابهة مناسبة فحص - ٤

  .المتشابهات من غیرها على مقدمة كانت اإلدراك

  :لالستخدام المتشابهة الصفات تحدید - ٥

 شفویة –صوریة –مادیة( المحسوسیة درجة.(  

 منفصل –مخلوط( تقدیمها شكل.(  

  .المتشابهة فیه  تقدم الذي والوسط للتدریس المناسبة اإلستراتیجیة اختیار - ٦
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  :عامة استراتیجیات ثالث بالمتشابهات وللتدریس

 بنفسه للمتشابهة الطالب تقدیم على تقوم إستراتیجیة.  

 المدرس و الطالب( الموجه التدریس إستراتیجیة.(  

 ٢٦٠: ٢٠٠٢ زیتون،( .)المدرس( التوضیحي التفسیر طریق عن التدریس إستراتیجیة(  

  ا وراء  ار ام :رات

  وراء ا  Metacognition  

 براون عرف إذ ،المعرفة راء ما مصطلح تعریف تجاه التربویین آراء تباینت لقد

)Brown, 1987 (وسیطرته وٕادراكه المتعلم بمعرفة یرتبط نشاط بأنه المعرفي وراء ما التفكیر 

  .خاللها من یتعلم التي العملیات على

 وراء ماب التفكیر یعرفان) Leather& McIoughIin( میكلوغلین و لینذر أما

 یتضمن وهو الذاتیة، المعالجات حول التفكیر أو الذاتیة المعرفة حول التفكیر: بأنه المعرفة

 طریق عن تتكون والتي والتقویم، واالختیار، المحتوى، ترتیب إعادة و التحكم،و  الفهم،و  الوعي،

  .التعلیمیة المواقف مع التفاعل

 إذ التفكیر، عملیات أنواع أرقى یستدعي ةالمعرف وراء ماب التفكیر أن التربویون یرىو 

 جروان، : (هي التفكیر عملیات من مستویات ةثالث على تشتمل المختلفة التفكیر عملیات إن

١٩٩٩، Bayer ,1987(.  

 والتطبیق، واالستیعاب، والفهم، واالستدعاء، المعرفة، مثل أساسیة تفكیر عملیات -١

  .والتصنیف والمقارنة،

 واتخاذ ،المشكالت وحل ،اإلبداعي والتفكیر ،الناقد التفكیر مثل مركبة تفكیر عملیات -٢

  .القرارات

  .التفكیر مستویات أعلى بأنها حدیثاً  وصف ما وهي ،المعرفیة وراء ما التفكیر عملیات -٣

  :المعرفة وراء ما مكونات

 وراء ما لمفهوم والتفسیرات التعریفات من العدید إلى ونوالباحث ونالتربوی أشار

 نیأساسی مكونین على المفهوم احتواء في یشترك معظمها أن إال Metacognition   المعرفة

 المعرفة فمعرفة ،ببعضهما متداخالن المكونان وهذان ،بالمعرفة والتحكم ،المعرفة معرفة هما

  .المعرفة إدراك إلى یؤدي بالمعرفة والتحكم ،بالمعرفة التحكم إلى یؤدي



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٦١ ( 

 

 (Scharw and Graham, 1997)  

 المعرفة وراء ما مفهوم أن ،)١٣٦ - ١٣٥ :٢٠٠٤ الخزندار، و عفانة( صنف كما

   :هما أساسیین مكونین إلى ینقسم

    .بالمعرفة الذاتي الوعي -١

  .للمعرفة الذاتي التنظیم  -٢

  :ذلك یوضح التالي والشكل

    المعرفة وراء ما كونات) م٢شكل رقم (

  

 هذا یتضمن و بالمعرفة، الذاتي الوعي: األول المكون :أن نجد السابق الشكل من

  :هي المعرفة من ةأنواع رئیس ةثالث المكون

 أنواع عدة تتضمن المعرفة وهذه )Conceptual  Knowledge( المفاهیمیة المعرفة -١

  :یلي كما المعارف من

  .الوعي  - أ

  .بالمصطلحات الوعي  - ب

   .بالرموز الوعي  - ت

  .بالقوانین الوعي   - ث



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٦٢ ( 

 

 و المعارف من أنواع عدة تتضمن )Procedural  Knowledge(: اإلجرائیة المعرفة -٢

  :یأتي كما

    .الخطوات إدراك  - أ

  .نماذج معرفة  - ب

   .حلول معرفة  - ت

  .تراكیب معرفة  - ث

  :یأتي ما المعرفة هذه وتتضمن )Contextual  Knowledge(: السیاقیة المعرفة -٣

    .بشروط الوعي  - أ

  .أسباب إدراك   - ب

 .  مبررات إعطاء  - ت

  .تحدید  - ث

  ).١٣٥: ٢٠٠٤الخزندار، و عفانة.(مشكالت حل  -  ج

  :للمعرفة الذاتي التنظیم: الثاني المكون

  :وهي المعرفة من أنواع ةثالث على أیضاً  المكون هذا ویشتمل

  :یلي ما وتتضمن )Management  of  Knowledge(: المعرفة إدارة -١

   .استراتیجیات تحدید  - أ

   .خطط وضع  - ب

   .خطوات بناء  - ت

  .عالقات إدراك  - ث

 .ظروف تهیئة  -  ج

  :یلي ما وتتضمن Evaluation  Knowledge)(: المعرفة تقویم -٢

     .نمط تعدیل  -أ 

  .إستراتیجیة تبدیل  -ب 

  .سیاق تحسین  - ج 

 .الحل من التأكد  -د 

  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٦٣ ( 

 

  :یلي ما على وتشتمل )Regulation  Knowledge(: المعرفة تنظیم -٣

   .مخطط إعادة  -أ 

  .نتاجات تعدیل  -ب 

  .أخطاء توضیح  - ج 

  .معالجات عمل  -د 

  ).١٤٢ -  ١٣٩: ٢٠٠٤الخزندار، و عفانة.(التفكیر تنظیم  - ه 

  المهارات ما وراء المعرفیة باآلتي: )٢٠١٠ ،الصمادي(صنف و 

 ،مة التي هو بصدد دراستها أو حلهاأي معرفة الفرد للمه :معرفة المعرفة :ل األولاالمج

  :إلى ثالث جوانب هيوتنقسم 

 .: المعرفة التقریریةالجانب األول

   .: المعرفة اإلجرائیةالجانب الثاني

  )٦٥٦: ٢٠٠٢.(نادیة لطف اهللا،: المعرفة الشرطیة الجانب الثالث

هي معرفة األسالیب والوسائل الالزمة لتنظیم اإلدراك بالمهمة  :: تنظیم المعرفةالمجال الثاني

  :صدد حلها وتتضمن المهارات اآلتیةأو المشكلة التي هو ب

 . المراقبة الذاتیة للفهم - 

   .التخطیط للتعلم - 

  (Feldhusen,1995P.255-268) .استراتیجیات التقویم  - 

لقد تم تطویر هذا المجال حدیثا من قبل كومار حث وجد أن  :المجال الثالث: معالجة المعرفة

ین )  ال تنتمي للمجالShrow ,Dennisoهناك بعض الفقرات في قائمة شرو ودینسون (

النتیجة من خالل وقد توصل كومار لهذه  )،تنظیم المعرفة، الواردین فیها (معرفة المعرفة

  ).١٠٤: ٢٠١٠ ،الصمادي() Kumar,1998 ( .التحلیل ألعاملي

من خالل العرض السابق للتصنیفات التي تناولت مهارات ما وراء المعرفة نجد أنها 

، المعرفة وخبرات ما وراء المعرفة تكاد تتفق بأن "ما وراء المعرفة " تتكون من معرفة ما وراء

لمعرفة بـ (المعرفة التقریریة و المعرفة اإلجرائیة والمعرفة الشرطیة) إذ تمثلت معرفة ما وراء ا

) ونجد أن كال من باریس النتباهفیما تمثلت خبرات ما وراء المعرفة بـ (الشعور و اإلدراك و ا

و ما رازانو و الصمادي قد وضعوا المهارات ما وراء المعرفیة ضمن عملیات التنفیذ اإلجرائي. 

  .عند قیام الطالب بمهامه المعرفیةتصنیفه بتركیزه على الدافعیة وااللتزام وانفرد باریس في 



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٦٤ ( 

 

) للمهارات ما وراء المعرفیة كونه األنسب ٢٠١٠تصنیف(الصمادي، انوقد اعتمد الباحث

  .واألقرب لتطبیق إجراءات البحث

ا ا  

   درات  

والبحوث التي تناولت الموضوع الدراسات السابقة مصطلح یراد به مراجعة الدراسات 

وان یوضح  قید الدراسة أو بعض جوانبه حتى یتسنى للباحث أن یبدأ مما انتهى منه غیره،

: ٢٠٠٦ مدى االختالف والتشابه بین بحثه وبین ما سبقه من دراسات وبحوث. (العساف،

٥٥(.  

المتشابهات  االطالع على دراساٍت سابقة تناولت إستراتیجیة انسعى الباحثلذا فقد 

  :) وعرضها على النحو اآلتي(المتغیر المستقل) ومهارات ما وراء المعرفة (المتغیر التابع

  :ات ا  درات : اول ار

  :)٢٠٠٠ النبأ،( دراسة - ١

 باستعمال التدریس فاعلیة على التعرف إلى ورمت مصر في الدراسة هذه أجریت

 في الثانویة المرحلة طلبة لدى الكیمیائیة المشكالت وحل التحصیل في المتشابهات إستراتیجیة

  .العقلیة المتغیرات

 التجریبي المنهج الباحث اعتمد وقد الثانویة، من طالبا) ١٣٦( البحث عینة بلغت إذ

 المجموعة ومع التقلیدیة، الطریقة الضابطة المجموعة مع استعمل إذ مجموعات، لثالث

 باستعمال الثانیة التجریبیة المجموعة ودرس الموجهة المتشابهات إستراتیجیة األولى التجریبیة

 وقد. التقلیدیة بالطریقة الضابطة الثالثة والمجموعة التفسیریة، العرضیة المتشابهات إستراتیجیة

 التحلیل عملیات وبعد المتشابهات إستراتیجیة فاعلیة مدى لقیاس اختبارًا كأداة الباحث أعد

  :یأتي ما إلى الباحث توصل اإلحصائیة

 إلى تؤدي عرضیة أم موجهة أكانت سواء التدریس في المتشابهات إستراتیجیة استعمال إن 

 . الضابطة المجموعة على التجریبیتین المجموعتین طلبة تحصیل زیادة

 ومتوسط األولى التجریبیة المجموعة متوسط بین إحصائیة داللة ذات فردیة فروق وجود 

 . األولى التجریبیة المجموعة ولصالح الثانیة التجریبیة المجموعة

  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٦٥ ( 

 

   :Blake,2004)دراسة( - ٢

هدفت الدراسة إلى بیان فاعلیة إستراتیجیة المتشابهات في فهم دورة الصخور 

لمرحلة االبتدائیة وتلمیذة من ا اً تلمیذ ٦٠وتصنیفها في مادة الجغرافیا وتكونت عینة البحث من 

مجموعة تجریبیة درست باستخدام  :وزعوا إلى مجموعتینو ) سنة ١١ –٦أعمارهم بین(

والمجموعة الضابطة درست  ،مستخدمین علب األلمنیوم كتشبیهاتإستراتیجیة المتشابهات 

  وتم ضبط المتغیرات المؤثرة. بالطریقة العادیة،

التالمیذ  المقابالت معتم استخدام خرائط المفاهیم كوسائل تقویمیة فضال عن إجراء 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  ،لتأكد من فهمهم للمادة

) لصالح المجموعة التجریبیة  التي درست باستخدام إستراتیجیة المتشابهات في 0.05مستوى(

  .(وصف وتصنیف الصخور)فهمهم للمفاهیم العلمیة المرتبطة بالصخور وتصنیفها

ر اام: وراء ا     تدرا:  

  :)Ponnusamy ,2002دراسة بونسامي ( - ١

 وحل المعرفة وراء ما استراتیجیات تدریس كان إذا مما التأكد إلى الدراسة هذه هدفت

 وزیادة األكادیمي، تحصیلهم في المنخفض التحصیل ذوي التالمیذ على یؤثران المشكالت

 وتغییر لدیهم والوعي المعرفة وراء ما معرفة وزیادة علیا، تفكیر أسئلة على لإلجابة أدائهم

  .التأریخ مادة تجاه موقفهم

 كل تكونت مجموعات ثالث إلى قسمت طالباً ) ٩٠( من البحث عینة تكونت إذ

 اختبار على بناء التأریخ في التحصیل منخفضي طالب اختیار وتم طالباً ) ٣٠( من مجموعة

 بینما المشكالت، وحل المعرفة وراء ما مهارات استخدمت األولى المجموعة التأریخ، مادة في

 استخدام كیفیة المجموعتین تعلیم تم ،كما فقط المعرفة وراء ما الثانیة المجموعة استخدمت

 التقلیدیة بالطریقة درست ضابطة الثالثة المجموعة وبقیت مالحظاتهم لتدوین المفاهیم خرائط

  .أسبوعاً ) ١٥( ذلك واستمر.

 استخدمت التي المجموعة أن: إلى الباحث توصل  إحصائیاً  البیانات معالجة وبعد

 األولى التجریبیة( المجموعتین على تفوقت المشكالت وحل المعرفة وراء ما استراتیجیات

 فقد التأریخ مادة من موقفهم فیما یخص أما .والمقالیة الموضوعیة االختبارات في) والضابطة

 أظهرت كما .الضابطة بالمجموعة مقارنة التأریخ مادة تجاه ایجابیتهم أن النتائج أظهرت



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٦٦ ( 

 

 التحصیل في إیجابي أثر له المشكالت وحل المعرفة وراء ما استراتیجیات استخدام أن النتائج

 المعرفة وراء ما استراتیجیات استخدام فإن كذلك المعرفي، وراء ما والوعي والمعرفة األكادیمي،

 التاریخ مادة من الطالب موقف على االیجابي األثر له المشكالت حل طریق عن به تقوم وما

  .المستوى عالیة أسئلة على اإلجابة على وقابلیتهم

  :)٢٠١٢،دراسة (زعرب -٢

ت إلى معرفة أثر توظیف استراتیجیات ما وراء هدفأجریت هذه الدراسة في فلسطین و 

التأملي في دروس القراءة للصف الثالث  –اكتساب مهارات التفكیر اإلبداعي المعرفة على

   .األساسي

من  ) طالباً  ٨٠وقد اعتمد الباحث المنهج التجریبي ،إذ بلغت عینة بحثه القصدیة (

 إذم ٢٠١٢ - ٢٠١١للعام الدراسي  مدرسة ابن سینا االبتدائیة لالجئین خالل الفصل الدراسي

  .لكل مجموعة ) تلمیذاً ٤٠بواقع ( جریبیة وضابطةقسمت إلى مجموعتین ت

 ودلیالً ) التأملي التفكیر اختبار و اإلبداعي التفكیر اختبار( اختبارین الباحث وأعد

  .للمعلم

 –المعیاري االنحراف –الحسابي المتوسط( إحصائیاً  البیانات لمعالجة الباحث واستعمل

 توصل اإلحصائیة المعالجات وبعد ). المئویة والنسب التاء واختبار –بیرسون االرتباط معامل

  :إلى الباحث

 في الطالب درجات متوسط بین 0.05 ) ( مستوى عند  إحصائیة دالة ذات فروق وجود -١

 مهارات اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهم درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة

  .التجریبیة المجموعة لصالح اإلبداعي التفكیر

 في  الطالب درجات متوسط بین 0.05 ) ( مستوى عند إحصائیة دالة ذات فروق وجود  -٢

 مهارات اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهم درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة

  .التجریبیة المجموعة لصالح التأملي التفكیر

  :السابقة الدراسات من اإلفادة أوجه

  :اآلتیة األمور في السابقة الدراسات من الباحثان أفاد

  .البحث أهداف تحقیق لكیفیة مسبق تصور وضع - ١

  .البحث منهجیة رسم -٢



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٦٧ ( 

 

  .المعرفة وراء ما بمهارات الخاصة المقاییس على االطالع -٣

  .وتفسیرها البحث نتائج تحلیل في منها اإلفادة -٤

 اا ا  

 و ا اءاإ  

كونها تتفق مع طبیعة البحث الحالي وتحقق المنهج التجریبي،  اتبع الباحثان إجراءات

   :اآلتیةأهدافه وعلى فق الخطوات اإلجرائیة 

  :التجریبي التصمیم :أوالً 

 التي والظروف ومتغیراته الدراسة أهداف على معتمدا كان كلما التجریبي التصمیمإن 

 وأكثر دقةً  أكثر ، البیانات تحلیل خالل من علیها نحصل التي النتائج كانت ، ظلها في سینّفذ

  )١٧٩: ٢٠٠١رؤوف،.(وموضوعیة صدقاً 

 المالئمة اإلحصائیة الوسائل واختیار البحث مجموعتي على التعرف إلى ویهدف

 ما ومهارات التحصیل في المتشابهات إستراتیجیة أثر على التعرف و) ٢٣٤: ٢٠٠٠ منسي،(

 تجریبیة( المتكافئتین المجموعتین ذي التجریبي التصمیم انالباحث اعتمد فقد المعرفة، وراء

 وراء ما للمهارات بعدي قبلي مقیاس و التحصیل لقیاس بعدي اختبار ذواتي) وضابطة

  .ذلك یوضح) ١( والجدول المعرفیة،

  للبحث التجریبي التصمیم) ١( الجدول

 (اختبار) التابع المتغیر المستقل المتغیر التكافؤ المجموعة

  

  التجریبیة

 

 الذكاء اختبار. 

 الزمني العمر. 

 العام المعدل. 

 للوالدین الدراسي التحصیل. 

 السابقة المعرفة . 

 القبلي المعرفة وراء ما مهارات. 

          إستراتیجیة

 المتشابهات

 البعدي التحصیل. 

 المعرفة ماوراء مهارات 

 .البعدي

 الطریقة االعتیادیة الضابطة

  

  :وعینته البحث مجتمع :ثانیاً 

التي  لةالذین یشكلون جزء من موضوع المشك فراداأل جمیعبأنه: مجتمع البحث  یعرف

  ) ٢١٧: ٢٠١٢، تعمیم نتائجه علیها.  (عباس وآخرون إلىیسعى الباحث 



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٦٨ ( 

 

 للعام القائم قضاء في العلمي الرابع الصف طالب جمیع البحث مجتمع ویمثل

 الثانویة المدارس على موزعین طالباً ) ٧٢٣( همعدد والبالغ ٢٠١٤ - ٢٠١٣ الدراسي

  .القائم/  تربیة مدیریة إحصائیة حسب ثانویة و إعدادیة ١٢ وعددها النهاریة واإلعدادیة

 التجربة ألجراء قصدیه عینة للبنین البخاري إعدادیة مدرسة انالباحث اختاربعدها 

 في الطالب عددإذ بلغ  ،همامع للتعاون استعدادها وأبدت ینالباحث سكن من قریبة كونها

 استبعاد وبعد) ب أ،( العلمي الرابع للصف شعبتین تضم المدرسة نأو  طالباً ) ٦٥( المدرسة

 عشوائیاً  وزعتطالبًا و ) ٥٦(للطالب الكلي العدد أصبحإحصائیًا  والمؤجلین الراسبین الطالب

    طالبًا. )٢٨( بلغت ضابطة والثانیة اً طالب) ٢٨( بلغت تجریبیة األولى مجموعتین إلى

  :)العینتین تكافؤ(المجموعتین تكافؤ :اً ثالث

 التي المتغیرات في) والضابطة التجریبیة( المجموعتین بین التكافؤ انالباحث أجرى

 التابعة المتغیرات في وتفرده المطلوبة بالدرجة المستقل المتغیر فعالیة في تؤثر بأنها ااعتقد

(المعرفة السابقة، المعدل العام، الذكاء،  :ةاآلتی في المتغیرات البحث مجموعتي مكافأة تم وقد

) وبعد معالجة البیانات إحصائیا تم حساب المتوسطات العمر بالشهور، ما وراء المعرفة القبلي

، تبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) T-testالحسابیة والتباین و قیمة (

أما  ،) یوضح ذلك٢والجدول ( ،على تجانس المجموعتین وتجانسهما وهذا یدل (0.05)داللة 

متغیر التحصیل الدراسي (آلباء و أمهات ) مجموعتي البحث وبعد معالجة البیانات باستعمال 

وهذا  (0.05)تبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  )٢كا( كاي مربع

      ذلك. ) یوضح٣یدل على تكافؤ المجموعتین والجدول (

  

  

  

  

  

  

  

  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٦٩ ( 

 

حسوبة والجدولیة للمعرفة والتباین والقیمة التائیة الم المتوسط الحسابي: )٢جدول (

  .، وما وراء المعرفة القبلي لمجموعتي البحثوالمعدل العام، والذكاء، والعمر بالشهور ،السابقة

  المجموعة  المتغیر
حجم 
  العینة

الوسط 
  الحسابي

  التباین
  القیمة التائیة

مستوى 
  الجدولیة  المحسوبة  الداللة

المعرفة 
  السابقة

 ٧٨.٥٧٠ ٧٥.٤٢٨  ٢٨  التجریبیة
٢ ٠.٠٢٢ 

  
  غیر دال

 ١٠٣.٤٢٨ ٧٣.٦٠٧  ٢٨  الضابطة
المعدل 

  العام
 ٦٤.٩١٥ ٧٠.٧٨٥  ٢٨  التجریبیة

٢ ١.٥٩٩ 
  

 ٦١.٧٧٩ ٦٧.٣٢١  ٢٨  الضابطة  غیر دال

  الذكاء
 ٥٢.٦٣٥ ٣٧.٢٥٠  ٢٨  التجریبیة

٢ ٠.٠٣٩ 
  

 ٣٥.٤٧٣ ٣٧.٣٢١  ٢٨  الضابطة  غیر دال
العمر 

  بالشھور
  ٠.٨١٢ ٣٢٠.٩٧ ٢٠٨.٢٥  ٢٨  التجریبیة

 
٢ 

  
 ٢٣٣.٩٣ ٢٠٤.٨٢  ٢٨  الضابطة  غیر دال

ما وراء 
المعرفة 

  القبلي

 ١٧٥.٤٢ ١٠٦.٩٣  ٢٨  التجریبیة
٠.٥٩٤  

 
٢ 

  
 ١٦٥.١٨ ١٠٩.٠٤  ٢٨  الضابطة  غیر دال

  

 لمجموعتي مستوى كل وعدد واألمهات، لآلباء التحصیل مستویات: )٣( جدول

 المحسوبة) ٢كا( كاي وقیمة اإلدماج، بعد و اإلدماج قبل) والضابطة التجریبیة(البحث

  الداللة ومستوى الحریة، ودرجة والجدولیة،

  



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٧٠ ( 

 

  أداتا البحث: :رابعاً 

 حصوله أو استقائه في الباحث یستخدمها التي الوسائل التربوي البحث أدوات تمثل

 على قدرتها في البحث أدوات وتتباین بحثه في العینیة المصادر من المطلوبة المعلومات على

 قیاس على قادرة تكون ال قد معینة استجابة تقیس التي فاألداء المطلوبة االستجابة قیاس

  )٢٠٠٥ آخرون، و العنیزي(.أخرى استجابة

  هما:ویتطلب تحقیق هدفا البحث الحالي تطبیق أداتین 

    .ألتحصیلي االختبار - ١

  .مقیاس مهارات ما وراء المعرفة - ٢

    :ألتحصیلي االختبار :أوالً 

 تصنیف من الستة مستویات یقیس اإلسالمیة التربیة في تحصیلیاً  اختباراً  انالباحث أعد

واشتمل  المعرفي، المجال في )، تقومتركیب ،وتحلیل وتطبیق، وفهم، معرفة،) (Bloom( بلوم

  .المقالیةو  الموضوعیة االختبارات منین نوع على

  اآلتیة: خطواتوفق ال ختباراال عدأ

  :االختبار من الهدف - ١

 تحصیل في المتشابهات إستراتیجیة أثر قیاس إلى التحصیلي االختبار یهدف إذ

 التربیة كتاب تضمنه الذي المعرفي للمحتوى) البحث عینة( العلمي الرابع الصف ُطالب

  .م٢٠١٤/ ٢٠١٣ الدراسي للعام المقرر اإلسالمیة

  :االختبار أبعاد - ٢

 المجال ضمن) Bloom( بلوم لتصنیف الست المستویات بقیاس انالباحث التزم

 المرحلة مستوى لمالءمتها) التقویم التركیب، التحلیل، التطبیق، الفهم، المعرفة،( المعرفي

  .اإلعدادیة

  .)المواصفات جدول( االختیاریة الخریطة إعداد - ٣

  .وصیاغتها االختبار فقرات تحدید نوع - ٤

  .الفقرات ترتیب - ٥

  .االختبار تعلیمات - ٦

  .االختبار فقرات تحلیل - ٧



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٧١ ( 

 

  :اآلتیة اإلجراءات انالباحث اتبع ذلك یتحقق ولكي

 یرى إذ)  ٠.٧٢( و) ٠.٣٨( بین ت صعوبة الفقرات ماتراوح :الفقرات صعوبة مستوى -

) ٠.٨٠( و) ٠.٢٠( بین صعوبتها معدل كان إذا مقبولة تعد االختباریة الفقرات أن بلوم

1971,p. 168) ،Bloom.( مقبولة تعد جمیعها االختبار فقرات أن یعني وهذا .  

 االختبار فقرات من فقرة لكل التمیزیة القوة الباحث حسب نأ عدب ة تمییز الفقرات:و ق -

 قوتها معامل یقل التي الفقرة أن إلى تشیر واألدبیات ،)٠.٦٦(و) ٠.٢٨( بین تتراوح وجدتها

  )١٠٠ :١٩٩٧ امطانیوس،( .تعدیلها أو حذفها یستحسن%) ٢٠( عن

 .تعدیل أو حذف دون من جمیعها الفقرات على انالباحث أبقى لذا

 السؤال لفقرات الالزمة اإلحصائیة العملیات الباحث أجرى أن وبعد :الخاطئة البدائل فعالیة -

 الخاطئة البدائل أن یعني هذا) ٦٩- ( و) ٣١-( بین ما تتراوح كانت أنها لدیه ظهر األول،

 طالب من كبرأ الدنیا المجموعة طالب من عدداً  إلیها جذبت قد ألبعدي االختبار لفقرات

  .العلیا المجموعة

  :لالختبار اإلحصائي التحلیل - ٨

  ):الظاهري( المحكمین صدق -

 من مجموعة على االختباریة الخارطة مع لتحصیليا االختبار انالباحث عرض فقد

 الستطالع النفس، وعلم والتربیة، اإلسالمیة، التربیة تدریس طرائق في المتخصصین الخبراء

 ضوء وفي، لقیاسه وضعت ما لتحصیليا االختبار فقرات صالحیة مدى وبیان فیه آرائهم

) ١٩( صالحیتها أید التي الفقرة قبلت فقد المحكمین، آراء منفأكثر %) ٨٠( اتفاق نسبة

 من فقرة أیة المحكمین یحذف ولم الفقرات، من قسم على التعدیالت بعض أجریت وقد محكمًا،

 فقرات أصبحت وبذلك%) ٨٠( من أكثر موافقة نسبة على حصلت ألنها االختبار؛ فقرات

 لألداة تحقق وبهذا البحث، عینة لطالب ألبعدي التحصیل لقیاس صالحة جمیعها االختبار

  .الظاهري المحكمین صدق

   :المحتوى صدق -

) ١٠٢ ،١٩٩٧ غانم،.(المحتوى صدق مؤشرات من مؤشراً  االختباریة الخریطة وتعد

  .االختباریة الخارطة بناء طریق عن الصدق هذا احقق قد انالباحث یكون وبذلك

  



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٧٢ ( 

 

  :االختبار ثبات -

 الثبات معامل لتقدیر طریقة من أكثر وهناك القیاس، دقة یعني العام بمفهومه الثبات

  ).٣٤٥: ١٩٩٨ عودة،(

  تین هما:طریقت استعمل ألتحصیلي، االختبار ثبات ولحساب

  ـــارطریقـــة االختبـــار علـــى المجموعـــة االســـتطالعیة الثانیـــة  انطبـــق الباحثـــ  :إعـــادة االختب

أن  ا، َوَوجـدانیة بعد مضي أسبوعین مـن التجربـةاالختبار مرة ث ا، وأعاد) طالباً 30تكونت من (

  .)  وهذا یمثل معامل الثبات0.87معامل ارتباط بیرسون یساوي(

 :استخدم الباحثان طریقة أخرى من طرق حسـاب الثبـات، وذلـك إلیجـاد  طریقة ألفا كرونباخ

وهـــذا یـــدل علـــى أن ) 0.85( قیمـــة ألفـــا كرونبـــاخ ، حیـــث حصـــل علـــى للمقیـــاسمعامـــل ثبـــات 

 الباحثان إلى تطبیقها على عینة الدراسة.المقیاس یتمتع بدرجة جیدة من الثبات یطمئن 

 :لالختبار المناسب الزمن -

 الزمن تسجیل طریق عن وذلك لالختبار، المناسب الزمن تحدید إلى انالباحث وتوصل

  :اآلتیة المعادلة باستعمال للطلبة الكلي العدد على مقسوماً  الطلبة، كل استغرقه الذي

 = االختبار زمن
 الطلبة كل إجابة زمن مجموع

= 
٢٦١٠ 

 دقیقة ٤٥= 
 ٥٨ الطلبة عدد

  ).٥٦: ١٩٩٩ البكري،(

  :المعرفیة وراء ما المهارات مقیاس: ثانیاً 

 هاووظف المقیاس هذا انالباحث طور إذ) ٢٠١٠للصمادي،( مقیاساً  انالباحث عتمدا فقد

 موزعة على) فقرة ٣٨(المقیاس هذا تضمن إذ اإلسالمیة التربیة مادة محتوى  مع یتالءم بما

، تنظیم المعرفة ،معرفة المعرفة:(هي فرعیة أبعاد ثالث منها كل یشمل رئیسة أبعاد ثالث

 عالیة( :تتضمن اختیار بدیل من خمسة بدائل، أما اإلجابة على المقیاس فقد معالجة المعرفة)

التأكد  تمو  )١، ٢ ،٣ ،٤ ،٥وأوزانها على التوالي ( ).جداً  قلیلة ،قلیلة ،متوسطة ،عالیة ،جداً 

 وعلم التربیة مجال في المتخصصین الخبراء مجموعة من علىمن صدق المقیاس بعرضه 

 التغذیة على بناء التعدیالت وأجریت. الدراسة ومصطلحات بهدف تعریف معها مرفق النفس

 تم المحكمین السادة أبداها التي العلمیة المالحظات ضوء وفي المتخصصین من الراجعة



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٧٣ ( 

 

 %)٨٠( اتفاق نسبة على تحصل لم إذ المقیاس من فقرتان وحذف صیاغة وٕاعادة تعدیل

  .فأكثر

وبرغم من حداثة المقیاس إال أن الباحثان قد تحققا من ثبات المقیاس بطریقتین األولى 

) طالبًا (خارج عینة ٣٠بـ (إعادة االختبار) حیث طبق على عینة استطالعیة مكونة من (

) یومًا وتم حساب معامل االرتباط ما بین التطبیقیین فوجد ١٥البحث ) ثم أعید تطبیقه بعد (

 فأكثر) ٠.٦٧( بلغ إذا جیداً  الثبات یعدإذ  ) وهو مؤشر إحصائي جید،٠.٨٥(أنه 

).Adams, 1964, P: 94.(  (معادلة كرونباخ) فبلغ معامل الثبات المحسوب بهذه والثانیة بـ

مثل هذه النسبة تعد  أن إلىاألدب التربوي یشیر  إذ ) وهو معامل ثبات جید.٠.٨٦الطریقة (

  . )٩٢: ١٩٩٢جیدة وعالیة مما یدل على الثبات الكلي للمقیاس (روسان وآخرون، 

 معامالت حساب طریق عن للمقیاس الداخلي االتساق صدق التأكد من تمكما 

 كلقیمة معامل ارتباط ، حیث تم حساب طالباً ) ٥٨( درجاتل )Pearson( لبیرسون االرتباط

، ثم اختبرت كل فقرة في مجالهاقیمة معامل ارتباط حساب و  ،للمقیاس ةبالدرجة الكلی فقرة

) ودرجة 0.05بمعامالت االرتباط عند مستوى ( التائي الخاصمعامالت االرتباط باالختبار 

التي أوصى بها 0.25)زید عن (ی ووه ،)0.306، وتبن أن اقل معامل ارتباط كان (٥٦حریة 

وعند تطبیق االختبار التائي وجد أن القیمة المحسوبة  ).٢٦١: ٢٠٠٤وزمالؤه دونالد (

) وبذلك تكون كل معامالت 2.000( ) وهي اكبر من القیمة الجدولیة البالغة2.405كانت(

  .)٥٦) ودرجة حریة (0.05( االرتباط لها داللة إحصائیة عند مستوى

  :التجربة تطبیق :اً خامس

  :یأتي ما التجربة تطبیق أثناء في انالباحث اتبع

 یوم) والضابطة التجریبیة( المجموعتین طالب على التجربة بتطبیق انالباحث باشر - 

 إذ ٢٠١٤- ٢٠١٣ الدراسي للعام األول الدراسي الفصل طوال التدریس ستمراو  ٧/١٠/٢٠١٣

) ٢بواقع ( أسبوعاً ) ١٣استغرق تطبیق التجربة ( أي .٨/١/٢٠١٤ یوم التجربة انالباحث أنهى

  .) درسًا لكل مجموعة٢٦للدروس ( ليلیكون المجموع الك لكل مجموعة أسبوعیاً  ةحص

 لكل موضوعاً ) ١١( والضابطة التجریبیة المجموعتین طالب الثاني بنفسه الباحث درس - 

  .منهم

 التعلیمیة الوسائل استعمال طریق عن متشابهة لظروف البحث مجموعتي انالباحث عرض - 

  .الیومیة االختبارات وٕاجراء



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٧٤ ( 

 

 ٦/١/٢٠١٤ في  البحث مجموعتي طالب على لبعديا لتحصیليا االختبار انالباحث طبق - 

 وبمساعدة ،٢٠١٤/ ١/ ٧في البعدي المعرفة وراء ما مهارات مقیاس انالباحث طبق كما

  .االختبار علمیة علىیهما بنفس ثانالباح أشرف وقد. المدرسة في اإلسالمیة التربیة مدرسو

  :اإلحصائیة الوسائل: اً سادس

  :مانتائجه وتحلیل ،مابحثه إجراءات في اآلتیة اإلحصائیة الوسائل انالباحث استعمل

 متساویتین عینتینبین  قو لفر ا معرفةل الوسیلة تلك استعملت: )t-test( التائي االختبار - ١

  .األفراد عدد في

 مجموعتي بین اإلحصائیة الفروق دالالت لمعرفة الوسیلة تلك استعملت :كاي مربع - ٢

  .ولألمهات لآلباء الدراسي التحصیل متغیري في اإلحصائي التكافؤ عند البحث

 االختبار فقرات صعوبة معامل لحساب الوسیلة تلك استعملت :الصعوبة معامل - ٣

  .التحصیلي

 االختبار لفقرات التمییزیة القوة لحساب الوسیلة تلك استعملت :الفقرة تمییز معامل - ٤

  .التحصیلي

  .التحصیلي االختبار ثبات لحساب الوسیلة تلك استعملت :بیرسون ارتباط معامل -٥

استخدم الختبار الداللة اإلحصائیة لمعامل  االختبار التائي لمعامل ارتباط بیرسون: - ٦

  االرتباط.

 المتشابهات  إستراتیجیةلحساب حجم أثر  تاستعمل (ت): اإلحصائيحجم التأثیر  معادلة - ٧

  .ما فوق المعرفةعلى المجموعتین في التحصیل ومهارات 

ا ا  

  و ا ض 

 ا البحثهدفل اَ قإلیها وف عرض النتائج التي توصال ان في هذا الفصلالباحث سیتناول

(التجریبیة  نمجموعتیالطالب لتحصیل البین متوسطات  قارنةعن طریق الم تاه،وفرضی

اللذان أجریا ، مهارات ما وراء المعرفةومقیاس  لبعدي،ا لتحصیليا االختبارفي  والضابطة)

التوصیات مع ، البحث وصل إلیهاتالتي  عرض االستنتاجات، و بعد انتهاء التجربة

  والمقترحات.

  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٧٥ ( 

 

  نتائج:ال عرض - أوالً 

 التحصیل الدراسي: -١

 العلمي الرابع الصف طالب تحصیل في المتشابهات إستراتیجیة أثر معرفة(الهدف األول  -

 .)اإلسالمیة التربیة مادة في

تنص التي  ،األولىالصفریة الفرضیة  اختبار األول: تمتحقیق هدف البحث  من أجل

بین متوسط درجات  )٠.٠٥( على أنه (ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة

ومتوسط درجات طالب  إستراتیجیة المتشابهاتطالب المجموعة التجریبیة التي درست وفق 

، )لبعديا لتحصیليا االختبارفي  الطریقة االعتیادیةالمجموعة الضابطة التي درست وفق 

 أنأظهرت نتائج إجابات الطالب (عینة البحث) لتحصیلي ألبعدي، اوعند تطبیق االختبار 

ومتوسط درجات تحصیل ، )٣٣.٢١٤ (بلغ  طالب المجموعة التجریبیة لتحصیل ال متوسط

، وكان مقدار التباین بین درجات المجموعة التجریبیة )٣٠.٦٠٧ ( بلغ موعة الضابطةالمج

  ). ١٣.٣٥١)، ومقدار التباین بین درجات المجموعة الضابطة (  ١٩.٠٦١(

طالب المجموعتین لدرجات ال یة الفروق بین متوسطاتمعنو  اختبارولغرض 

 متساویتین ) لعینتین مستقلتینt- test( التائي االختبار استعمال، تم (التجریبیة والضابطة)

) وهي أكبر ٢.٣٨٠( تساوي تبین أن القیمة التائیة المحسوبةفللمقارنة بین هذین المتوسطین 

، )٥٤) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٢التي مقدارها ( لجدولیةمن القیمة التائیة ا

  ) یوضح ذلك.٤والجدول (

  ) ٤ جدول (ال

ومستوى الداللة  ) ودرجة الحریة،نظریةوالقیمة التائیة (المحسوبة وال والتباین، الوسط الحسابي،

  البعدي التحصیليلعینة البحث في االختبار 

  المجموعة
عدد 

  الطالب

المتوسط 

  الحسابي
  التباین

درجة   القیمة التائیة

  الحریة

الداللة 

  جدولیةال  المحسوبة  اإلحصائیة 

  ١٩.٠٦١  ٣٣.٢١٤  ٢٨  التجریبیة

٥٤  ٢  ٢.٣٨٠  

دالة 

  إحصائیاً 

)٠.٠٥(  

  الضابطة

  
١٣.٣٥١  ٣٠.٦٠٧  ٢٨  

  



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٧٦ ( 

 

إستراتیجیة  تفوق طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا وفق نیبت) ی٤ومن الجدول (

 االختبارفي  االعتیادیةعلى طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا وفق الطریقة  المتشابهات

ترفض الفرضیة  یجةوفي ضوء هذه النت، التجربة مدة انتهاءالذي ُأجري بعد  لبعديا لتحصیليا

  وتقبل البدیلة أي: الثانیة الصفریة

بین متوسط درجات طالب  )٠.٠٥( یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة

ومتوسط درجات طالب  إستراتیجیة المتشابهاتالمجموعة التجریبیة التي درست وفق 

البعدي  لتحصیليا االختبارفي  الطریقة االعتیادیةوفق  وادرس لذینلضابطة االمجموعة ا

  ولصالح المجموعة التجریبیة.

  :مقیاس ما وراء المعرفة  -٢

 طالب لدى المعرفة وراء ما مهارات في المتشابهات إستراتیجیة أثر معرفة( الهدف الثاني -

  .)اإلسالمیة التربیة مادة في العلمي الرابع الصف

، تّم اختبار الفرضیة الصفریة الثانیة: التي تنص الثانيمن اجل تحقیق هدف البحث 

) بین متوسط درجات 0.05على أنه (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

ومتوسط درجات المجموعة  –التي تدرس وفق استراتیجیة المتشابهات –المجموعة التجریبیة

في مقیاس مهارات ما وراء المعرفة  –ق اإلستراتیجیة االعتیادیةالتي تدرس وف –الضابطة 

  البعدي).

أظهرت نتائج إجابات الطالب ، لبعديا المعرفة وراء ماوعند تطبیق مقیاس مهارات 

 ومتوسط درجات، )١٣٧.٠٧١متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة ( أن (عینة البحث)

مقدار التباین بین درجات المجموعة  وكان ،) ١٢٦.٢٥ المجموعة الضابطة ( طالب

  ).٣١٥.٥٢٤( )، ومقدار التباین بین درجات المجموعة الضابطة١٢٠.٦٤٨التجریبیة (

(التجریبیة  المجموعتین معنویة الفروق بین متوسطات درجات طالب اختبارولغرض 

للمقارنة بین هذین  متساویتین لعینتین مستقلتین التائي االختبار استعمال، تم والضابطة)

 جدولیة) وهي أكبر من القیمة التائیة ال٢.٦٩٢المتوسطین تبین أن القیمة التائیة المحسوبة (

   ) یوضح ذلك.٥، والجدول ()٢) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٢التي مقدارها (

  

  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٧٧ ( 

 

  )٥جدول (

ومستوى  ) ودرجة الحریة،لجدولیةوالقیمة التائیة (المحسوبة وا ، والتباین،الوسط الحسابي

  ألبعدي. مقیاس مهارات ما وراء المعرفةالداللة لعینة البحث في 

  
  

ستراتیجیة ا تفوق طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا وفق ) یبن٥ومن الجدول (

 مقیاسفي  االعتیادیةعلى طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا وفق الطریقة  المتشابهات

 یجةوفي ضوء هذه النت، التجربة مدة انتهاءالذي ُأجري بعد  لبعديا ما وراء المعرفةمهارات 

  : وتقبل البدیلة أي الثانیة ترفض الفرضیة الصفریة

بین متوسط درجات طالب  )٠.٠٥( یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة

ومتوسط درجات طالب  إستراتیجیة المتشابهاتالمجموعة التجریبیة التي درست وفق 

 مقیاس مهارات ما وراء المعرفةفي  الطریقة االعتیادیةالمجموعة الضابطة التي درست وفق 

  البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة.

  نتائج: تفسیر :ثانیاً 

 الدراسي: التحصیلتفسیر نتیجة  -أ

في المتشابهات  إستراتیجیة، أن التدریس وفق بحثأظهرت النتائج التي توصل إلیها ال

الرابع العلمي وحجم هذا في تحصیل طالب الصف  إیجابي ثرأ له مادة التربیة اإلسالمیة

داللة  يوجود فرق ذ إلى لبعديالتحصیلي ا االختبارأشارت نتائج  التأثیر كان متوسطًا، إذ

 ، ومتوسطاتستراتیجیة المتشابهال اً إحصائیة بین متوسط تحصیل الطالب الذین درسوا وفق

 اً الطالب الذین درسوا وفق صالح، لاالعتیادیةلطریقة ل اً تحصیل الطالب الذین درسوا وفق

   :هذه الفروق إلى كون انالباحث  الستراتیجیة المتشابهات ویعزو



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٧٨ ( 

 

إستراتیجیة المتشابهات ساعدت الطالب في تقریب المفاهیم غیر المألوفة إلى أذهانهم عن  -١

إلى  ةفي بنیتهم المعرفیة وٕایجاد التشابه بینهما باإلضافطریق ربطها مع المفاهیم الموجودة 

 .معرفة االختالف بینهما

شبیهات إستراتیجیة المتشابهات لها دور فاعل في فتح آفاق تفكیر الطالب في إیجاد ت -٢

 .حسیة أكثر مالئمة للموضوع

البیئة  واقعیة منإستراتیجیة المتشابهات تعمل على تقریب وتبسیط المفاهیم المجرد بأمثلة  -٣

 .الیومیة للطالب

الطالب  أفكار تركز على قبول إستراتیجیة المتشابهات وفقعلى  خطوات الدرس اإلجرائیة -٤

وهذا یؤدي إلى الحریة في طرح األفكار  منحعلى الخبرات الجدیدة و  مهما كانت واالنفتاح

  .بأنفسهم البثقة الط إیجاد دافع معنوي في تعزیز

) ٢٠٠٠ النبأ،( دراسة دراسةمن تتفق مع دراسة كال  أن هذه النتائج انویرى الباحث

)(Blake, 2004.   

  جة مقیاس مهارات ما وراء المعرفة:تفسیر نتی - ب

ستراتیجیة اوفق على ، أن التدریس انلها الباحث أظهرت النتائج التي توصل

 ما وراء المعرفیة لدىامتالك المهارات في  يإیجاب أثرله  االعتیادیةوالطریقة  المتشابهات

إال أنه كان أعلى في المجموعة التجریبیة التي درست باستعمال  ،الرابع العلميطالب الصف 

طالب المجموعة التجریبیة التي درست وفق  درجات تكانإذ  إستراتیجیة المتشابهات،

قة طالب المجموعة الضابطة التي درست وفق الطری درجاتأعلى من  إستراتیجیة المتشابهات

  االعتیادیة.

وهذا یدل على أن المتغیر المستقل " إستراتیجیة المتشابهات" له أثر كبیر على 

أن إستراتیجیة المتشابهات فتحت الباب واسعًا  إذ المتغیر التابع " مهارات ما وراء المعرفیة"،

 للطالب في عرض ما یدور في أذهانهم من تشبیهات قد تكون لها صلة بالموضوع المراد وقد

تكون بعیدة كل البعد عنه عن طریق إعادة دراستها في عقولهم في مدى مناسبتها للموضوع، 

  .د الطالبمما یؤدي إلى تنشیط عمل المهارات ما وراء المعرفیة عن

بونسامي ( :دراسة منتتفق مع دراسة كال  أن هذه النتائج انویرى الباحث

)Ponnusamy, 2002( زعرب)، ٢٠١٢(.  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٧٩ ( 

 

  اآلتیة: األسباب إلى النتیجةهذه  انالباحث وویعز 

ي لتنمیة مهارات ما وراء أن إستراتیجیة المتشابهات ساهمت في تحسین المستوى العلم -١

نشطة الذهنیة التي تجعل أن الطالب یبني معرفته عن طریق قیامه بالعدید من األ إذ ،المعرفة

  .معنى وقائم على الفهم التعلم ذا

المعرفیة  ةوراء المعرفة  تساعد الطالب على التحكم باألنشطأن استخدام مهارات ما  -٢

علمها یقوم الطالب بمهارات التخطیط والتنظیم والمعالجة لیت إذ ،بشكل واٍع ومقصود

  .ویستخدمها في تحقیق أهدافه

استخدام مهارات ما وراء المعرفة عن طریق عملیات التفكیر المنظمة، ساعدت على  -٣

  علومات التي یتضمنها الكتاب المدرسي.استیعاب المعارف والم

 رأن إستراتیجیة المتشابهات أعطت الطالب القدرة على التمییز في اختیار المتشابه األكث -٤

   .دقة ومناسبًة للموضوع

  :ات

  :من نتائج في البحث الحالي یمكن استنتاج ما یأتي انالباحث إلیهتوصل  في ضوء ما

المتشابهات أدى إلى زیادة تحصیل طالب الصف الرابع  إستراتیجیة لإن استعما -١

قعیة  العلمي وذلك عن طریق استخدام األمثلة التشبیهیة وتجسیدها في صورة وا

  .لتقریب الموضوعات الدراسیة

تقدم إستراتیجیة المتشابهات على الطریقة االعتیادیة في اكتساب المهارات ما وراء  -٢

ملیات التفكیریة التي یقومون التحكم بذواتهم والعالمعرفیة عن طریق قدرة الطالب في 

  .بها

إن الطرق التقلیدیة المتبعة في تدریس مادة التربیة اإلسالمیة والتي ترتكز على جعل  -٣

الطالب وعاًء لحفظ واستحضار المعلومات وجعلها المدرس محورًا للعملیة التعلیمیة، 

جمیع المیادین وخصوصًا لم تعد تجدي نفعًا في ضل التطور العلمي الهائل في 

  میادین التربیة والتعلیم.

لدى إستراتیجیة المتشابهات القدرة على خلق بیئة صفیة متفاعلة بین المدرس والطالب -٤

عن طریق فسح المجال أمام الطالب للمشاركة في استحضار األمثلة التشبیهیة 

  .المتعلقة بالموضوع المراد



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٨٠ ( 

 

  :ات

وعلى  ،یقة معتمدة في تدریس جمیع الموادة المتشابهات كطر ضرورة استعمال إستراتیجی -١

  .ه الخصوص مادة التربیة اإلسالمیةوج

ضرورة تدریب مدرسي ومدرسات التربیة اإلسالمیة على استعمال أسالیب حدیثة ومتطورة  -٢

  .ة ومنها "إستراتیجیة المتشابهات"في تدریس مادة التربیة اإلسالمی

دعوة الجامعات و كلیات التربیة العراقیة لجعل " إستراتیجیة المتشابهات" ضمن برامج  -٣

  .عداد المهني للمدرسین والمعلمیناإل

حث مدرسي ومدرسات مادة التربیة اإلسالمیة على ضرورة االهتمام بالمهارات ما وراء  -٤

  من التركیز على الحفظ والتلقین. المعرفیة عند تدریسهم هذه المادة، وتنمیتها لدى الطلبة، بدالً 

  :ات

، د دراسیة و مراحل تعلیمیة مختلفةإلستراتجیة "المتشابهات" لموا إجراء دراسات مماثلة -١

ى بكم هائل من منها إجراء دراسة إلستراتجیة "المتشابهات" في مادة اللغة العربیة كونها تحض

  .األمثلة التشبیهیة

إجراء دراسة مقارنة بین إستراتیجیتي "المتشابهات والمتناقضات" في مادة التربیة اإلسالمیة  -٢

  ومعرفة أثرهما معًا في العملیة التعلیمیة .

 ،أخرى كأن یكون (التفكیر المنظوميعلى أنواع تفكیر  "المتشابهات" إستراتجیةمعرفة أثر  -٣

  لتفكیر الناقد).او  ،التفكیر االستدالليو  التفكیر البصري،و 

تحلیلیة لمنهج التربیة اإلسالمیة و تضمینه أنماط تفكیریة مختلفة ومنها  دراسة إجراء -٤

   .مهارات ما وراء المعرفة

  

  

  

  

  

  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٨١ ( 

 

ادر و اا:   

): فاعلیة استخدام إستراتیجیة المتشابهات في اكتساب بعض المفاهیم العلمیة ٢٠٠٠( سمیة أحمد، - ١

 ،التربیة برابطة التربیة الحدیثة عالم التربیة سلسلة أبحاث لحنة مستقبالت ،ما قبل المدرسةأالبتكاري والتفكیر 

  مصر. ،جامعة المنصورة ،كلیة التربیة ،العدد األول ،٢ط

  .، جامعة دمشق، سوریا١یاس والتقویم في التربیة الحدیثة، ط): الق١٩٩٧( ، میخائیلامطانیوس - ٢

): أثر استخدام كل من الشفافیات والمصورات التعلیمیة في تحصیل ١٩٩٩عبد الكریم عبد اهللا ( ،البكري - ٣

طالب الصف األول الثانوي في مادة التاریخ في الیمن، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) جامعة بغداد، كلیة 

  التربیة (ابن رشد).

  دار الكتاب الجامعي. ،العین ،: تعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات)١٩٩٩جروان، فتحي (  - ٤

، دار الشروق للتوزیع والنشر، ١ط ،النظریة في التدریس وترجمتها عملیا): ٢٠٠٠( دورزة، أفنان نظیر - ٥

  األردن. ،عمان

): مقدمة للبحث في التربیة، ترجمة: سعد الحسیني، العین، دار ٢٠٠٤( ،دونالد و جاكوب و رزافیه - ٦

  .الكتاب الجامعي

، دار عمار ١طریبیة في الدراسات النفسیة والتربویة، التصامیم التج): ٢٠٠١(رؤوف، ابراهیم عبد الخالق  - ٧

  .، عمانللنشر والتوزیع

، ١، طواإلنسانیةمبادئ القیاس والتقویم وتطبیقاته التربویة  ):١٩٩٢(وآخرون، روسان، سلیم سالمة - ٨

 .، األردنالمطابع التعاونیة، عمان

علمي للكمبیوتر والنشر المكتب ال ،البنائیة ر): تدریس العلوم  من منظو ٢٠٠٠كمال عبد الحمید( زیتون، - ٩

  اإلسكندریة. ،والتوزیع

  القاهرة. ،،عالم الكتب١ط ،رؤیة بنائیة -): تدریس العلوم  للفهم٢٠٠٢مال (ك زیتون، -١٠

ـــة، ):٢٠٠٤ولیـــد خضـــر ( الزنـــد، -١١ دراســـات وبحـــوث عربیـــة  نمـــاذج وتطبیقـــات عملیـــة، التصـــامیم التعلیمی

  .المملكة العربیة السعودیة الریاض، أكادیمیة التربیة الخاصة، ،١ط وعالمیة،

): فاعلیة استخدام إستراتیجیة المتشابهات في تصحیح التصورات الخاطئة ٢٠٠٠، حمادة (عبد المعطي -١٢

كلیة التربیة للبنات، جامعة  ،م البیولوجیة للمرحلة االبتدائیة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)عن بعض المفاهی

  عین شمس.

أثر تدریس مادة الكیمیاء باستخدام طرائق المفاهیم والمتشابهات على  ):١٩٩٨(سحر ،عبد الكریم -١٣

 أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)  كلیة التربیة جامعة عین شمس، التحصیل والقدرة على حل المشكالت ،

  مصر.

ر دار األمل للنش ، األردن،اإلصدار الثاني، س والتقویم في العملیة التدریسیة): القیا١٩٩٨، أحمد (عودة -١٤

  .والتوزیع
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 )٧٨٢ ( 

 

 دار ،١ط المتعددة، بالذكاءات التدریس الصفي :)٢٠٠٧ ( نجیب نائلة والخزندار، عزو إسماعیل عفانة، -١٥

  .عمان المسیرة،

  ، دار الفكر العربي القاهرة. ١القیاس والتقویم التربوي والنفسي، ط): ٢٠٠٠( ، صالح الدین محمودعالم -١٦

أثر استعمال الحقیبة التعلیمیة في تحصیل طالبات  ):٢٠٠٥( ثمینة مهدي محمود سلمان ،العبیدي  -١٧

ابن رشد/  ،كلیة التربیة (رسالة ماجستیر غیر منشورة) اإلسالمیة،في مادة التربیة  اإلعداديالصف الرابع 

  .جامعة بغداد

 ،س العلوم، مطابع إیاك كوبي سنتر): االتجاهات الحدیثة في تدری٢٠٠١مصطفى( ،عبد السالم -١٨

 المنصورة.

، دار ٤): مدخل إلى مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، ط٢٠١٢( محمد خلیل وآخرونعباس،  -١٩

 عمان. ،المیسرة للنشر

حث ): مناهج الب٢٠٠٥( سعد والرشیدي، عبد الرحیم، وسالمة، سمیر، ویونس، العنیزي، یوسف، -٢٠

  الكویت. ،الفالح للنشر والتوزیع مكتبة ،التربوي بین النظریة والتطبیق

 الریاض، ،٤ط المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة، مكتبة العبیكان، ):٢٠٠٦( صالح حمد العساف، -٢١
  المملكة العربیة السعودیة.

  لبنان. ،، دار األندلس، بیروت١القیاس والتقویم، ط ):١٩٩٧( غانم، محمود محمد -٢٢

الندوة والعصف الذهني في تحصیل طالبات الصف  أسلوبيأثر ): ٢٠٠٥(زینة مجید ذیاب  ،الكبیسي -٢٣

كلیة التربیة (ابن رشد)  (أطروحة دكتوراه غیر منشورة)، ،الرابع العام في مادة التربیة اإلسالمیة واستبقائه

  .جامعة بغداد

أثر إستراتیجیتي التعلم التولیدي والتساؤل الذاتي في  ):٢٠١٢( الكبیسي، یاسر عبد الواحد حمید -٢٤

ة الجغرافیة و التفكیر التأملي عند طالب الصف الخامس األدبي، (أطروحة دكتوراه غیر منشورة) تحصیل ماد

  .جامعة بغداد ابن رشد، -كلیة التربیة

): مناهج البحث العلمي في المجاالت التربویة والنفسیة، دار المعرفة ٢٠٠٠منسي، محمد عبد الحلیم ( -٢٥

  الجامعیة، جامعة اإلسكندریة.

): تنمیة مهارات ما وراء المعرفة وأثرها في التحصیل وانتقال أثر التعلم ٢٠٠٢( لطف اهللانادیة، سمعان  -٢٦

جامعة  ،كلیة التربیة –الجمعیة المصریة للتربیة العلمیةلدى الطالب المعلم خالل مادة طرق تدریس العلوم "

  یولیو.٣١ ،القاهرة ،عین شمس

 المشكالت وحل التحصیل في المتشابهات إستراتیجیة باستعمال التدریس ): فاعلیة٢٠٠٠، حمدي (النبأ -٢٧

  ، العباسیة.ة المصریة العلمیة، جامعة عین شمسالجمعی المجلد الثاني، الثانویة، المرحلة طلبة لدى الكیمیائیة

دار  ): التربیة اإلسالمیة المعاصرة في مواجهة النظام العالمي  الجدید،١٩٩٧النقیب ، عبد الرحمن ( -٢٨

  .الفكر العربي
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) ٧٨٣ ( 

 

 ، مطبعة وزارة التربیة،، بغداد١): نظام المدارس الثانویة، ط١٩٧٧ق (، جمهوریة العراوزارة التربیة -٢٩

  .٢رقم

الیب التدریس أس ): طرائق التدریس العامة،٢٠١٠( عالء صاحب ،عسكر ،الیماني، عبد الكریم علي -٣٠

  .األردن ،عمان ،دار زمزم ،١ط ،وتطبیقاتها العملیة

31- Adams, Georgia,(1964) Measurement and Evolution Education Psychology 

and Guidance, New York, Hottrin chart and win Ston. 

32- Blake, Anthony, (2004), Helping young children to see what is relevant and 

why: supporting cognitive change in earth science using analogy, International 

Journal of Science Education Volume 26, Issue 15, 2004, pages 1855-1873. 

33- Bloom, B. S, Hastings. J. T. & maolaus G. F. Hand book on formative and 

summative evaluation of student Learning, New York, McGraw- Hill, 1971. 

34- 25-Schraw, Gregory& Graham , Teresa . (1997) .HeIPing Gifted Students 

Develop Metacognition Awareness. Roeper Review. 20(1),p4. 

35- Feldhusen, John F: .(1995). “Creativity A knowledge Base, Metacognitive 

Skills and Personality Factors.” Journal of Creative Behavior –vol29-N4. 

36- Your& Craige (1992): Middle school students Metacognition knowledge about 

science reading and science Text. Objective Assessment, validation and Results. 

  

  )١ملحق رقم (
  لبعدي بصیغتھ النھائیة وتعلیماتھالتحصیلي ااالختبار 

  ............................اسم الطالب : 
  ..الّشعبة : .............................. الَصف  : 

  عزیزي الطالب...

فیما یأتي مجموعة من األَسئلة المتنوعة التي تمثل محتوى المادة التي درستھا خالل الفصل 
  ، یرجى إتباعك اآلتي قبل اإلجابة عنھا. ٢٠١٤-٢٠١٣األول من العام الدراّسي 

  اكتب اسمك وشعبتك في المكان المخصص لھا في ورقة األسئلة. -١

  أنعم  النظر جیداً في قراءة كّل سؤال، ثُمَّ أجب عن فقراتھ ، بما تراه  مناسباً. -٢

  ) فقرة والتي یتكون منھا االختبار.٥٠اإلجابة عن ( -٣

روكة واإلجابة ستعطى درجة واحدة لكلِّ إجابة صحیحة، وصفراً لكل إجابة خاطئة، أو مت -٤
  تكون على ورقة األسئلة.

  االختبـار ألتحصیلــي
  / اختر اإلجابة الصحیحة من بین االختیارات اآلتیة :١س
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 )٧٨٤ ( 

 

  لإلمام مسؤولیة في تحقیق الخیر و إقامة العدل و یتحقق ذلك عن طریق : - ١

  الشجاعة.في اتخاذ القرار. -أداء الفروض بأوقاتھا.           ب -أ
  العطف على الصغیر. - هللا تعالى.           دإعالء كلمة  -ج
  اآلیة القرآنیة التي دلت على مفھوم المسؤولیة الجماعیة ھي : - ٢

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعْن اْلُمنَكرِ ( -أ   ).ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ

َ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلِ ( -ب   ).ُحوا بَْیَن أََخَوْیُكْم َواتَّقُوا هللاَّ

ْثِم َواْلُعْدَوانِ ( -ج   ).َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا َعلَى اْإلِ

ٍة َخْیًرا یََره( -د ا یََره  فََمْن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ٍة َشّرً   ).َوَمْن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ
  ني زوال النعم  عن اآلخرین  والسعي في إزالتھا بـ :یسمى تم - ٣
  الحسد -الخیانة         د -ج     الغبطة -ب الكذب       -أ

  إن المداومة على أداء الصلوات في أوقاتھا المحددة ھي سبب في : - ٤
 -دالسكینة والطمأنینة           - ج ظل العبد یوم القیامة  -أحب األعمال إلى هللا       ب -أ

  تیسیر األمور
یطلق على العبادة التي ھي عماد الدین والتي إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت  - ٥

  :فسد سائر العمل 
  الصیام - الحج            د -ج  الصالة -الزكاة        ب -أ

  الثابتة في بناء األسرة ھي : ممن األسس والدعائ - ٦
  المسؤولیة الفردیة -فرض إرادة الزوج    د -ج   القوامة -المودة والرحمة         ب -أ

  لقد عالج اإلسالم كثرة النساء وقلة الرجال عن طریق : - ٧
  تحدید النسل - زیادة فرص العمل   د -ج  تعدد الزوجات -تحریم الطالق         ب -أ

  یُعد  "اإلشھـاد " شرطاً یستلزم حق : - ٨
  الزوج -د النكاح  دعق -ج األوالد على األبوین  -الزوجة      ب -أ

  نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن خطبة الغیر عن طریق حدیثھ الشریف : - ٩
" مثل المؤمنین في توادھم  -" ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ " ب -أ

  وتراحمھم كمثل الجسد الواحد "
ما كان العبد في عون أخیھ " وهللا في عون العبد  -" ال یخطب أحدكم على خطبة أخیھ " د -ج
"  

من ھم الذین ذكرھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیثھ " إال نزلت علیھم  -١٠
  السكینة وغشیتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم هللا فیمن عنده " :

  الذین ینفسون الكرب عن المؤمنین -الذین یتصدقون بأموالھم      ب -أ
  الذین یكثرون من الصیام -دارسونھ  دیتلون كتاب هللا ویت -ج

  من أبرز ما امتاز بھ المجتمع اإلسالمي ھو أنھ یستند إلى : -١١
  حسن الخلق حصرا -العقیدة اإلسالمیة    د -ج امتثال أوامر هللا  -المسؤولیة الفردیة    ب -أ

  إن میزان التفاضل عند هللا سبحانھ وتعالى بین الخلق یكون على : -١٢
  النسب - العمل الصالح  د -ج  الحسب - ب     اللون -أ

  اآلیة التي تدل على أن الرجل والمرأة  أصلھما من منشأ واحد ھي : -١٣
  " إن أكرمك عند هللا أتقاكم "  -" وھو الذي أنشأكم من نفس واحدة "   ب  -أ
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ونوا على " وتعاونوا على البر والتقوى وال تعا  -" وجعل بینكم مودة ورحمة "         د  -ج
  اإلثم والعدوان "

  لقد أوصى اإلسالم بأن یختار كالً من الزوجین شریك حیاتھ على أساس : -١٤
  المال -الجمال   د -ج  الحسب -الدین      ب -أ

  مفھوم الخطبة في الشریعة اإلسالمیة أنھا : -١٥
  جزواوعد بال -تثبت بھ الحقوق       د -ج غیر ملزم  -عقد ملزم للطرفین    ب  -أ

  المرأة التي ال یجوز خطبتھا ھي من كانت محرمة على وجھ التأبید بسبب المصاھرة : -١٦
  بنت العم -أم الزوجة   د -ج   العمة -األخت        ب -أ

  على المجتمع إذ إنھا تؤدي إلى : امن اآلثار المترتبة على غالء المھور وانعكاساتھ -١٧
 -كسب المال من أبواب غیر مشروعة   د -ج الوازع الدینيقلة  -عالقات غیر شرعیة    ب -أ

  عزوف الرجال عن الزواج
  

  
  

  : ألنھا تُعدیسترد الھدایا في حال عدولھ عن الخطبة  أنیستطیع الخاطب  -١٨
  المیراث آثارمن  -د      الھبة -ج   حق الخاطب - ب    آثار الخطبة من  -أ

  بالمساجد) ھو الذي :إن معنى (المؤمن المعلق قلبھ   -١٩

 -یداوم على الجلوس في بیوت هللا   د -ج یبني بیوت هللا. -یستشعر حب بیوت هللا.      ب -أ
  یحرس بیوت هللا.

  إن الغایة من إخفاء الصدقة ھي : -٢٠
  التزام العدل بین الناس. -العطف على المسكین بعیداً عن الریاء أو الشھرة.   ب -أ

  لتمني زوال نعمة الغیر. -األسرة.      د للتعاون بین أفراد -جـ
  :ھي للتحریم  ةالموجب إن عدد الرضعات -٢١

  سبع رضعات -د    .رضعات ثالث -ج . رضعاتخمس  - ب    واحدة. رضعة -أ
  
  

  : نسببھ یثبت إن الزواج  -٢٢
  والد الزوج -د   الزوجة -ج  الزوج -ب    والداأل -أ

) أمام العبارة الخاطئة العبارة الصحیحة وعالمة خطأ () أمام ( / ضع عالمة صح٢س
  مصححاً الخطأ إن وجد ؟.

  تعد المحبة والمودة من أقوى روابط األخوة بین أبناء األمة الواحدة. - ١

  إن المفلس في نظر اإلسالم ھو من سلبت منھ أموالھ. - ٢

  للمرأة المتزوجة على زوجھا، حقوق مادیة ال نفسیة. - ٣

  لإلیمان أثر بالغ في النفوس وصفائھا وطھارتھا والقضاء على اآلثام والمحرمات. - ٤
  ینبغي على المرأة طاعة زوجھا في كل شيء حتى  ولو أمرھا في اإلشراك با�. - ٥
  عدم تقدیم المساعدة لآلخرین عند الحاجة إلیھا، یطلق على التدابر.إن   - ٦
  خطیبتھ . إلىلم یجز اإلسالم أن ینظر الخاطب  - ٧
  للخاطب فقط أن یفسخ الخطبة دون المخطوبة . اإلسالمأجاز  - ٨

  / إمأل الفراغات اآلتیة بما یناسبھا :٣س
إن معنى كلمة متاع تعني  -٢من واجبات الحاكم تجاه شعبھ .....................  - ١

................  
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  اثنین منھا  ..................لقد بین الرسول صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال حسد إال في  - ٣
بالتخاصم والتنازع  القد حذرنا هللا سبحانھ وتعالى من الشیطان إذ  أنھ  یسعى إلى  إیقاعن - ٤

  المؤدي إلى ............
  بالعلم ترتقي األمم واألوطان ذرى المجد وبدونھ یحصل ................... - ٥
  ................تؤدي إلى تنمیة روح التعاون في الفرد وتشعره بكرامتھ ووجوده - ٦
  إن معنى كلمة یلتمس تعني .............. -٨القوامة في األسرة تعني ..............  - ٧
  التحریم الذي یمنع المرأة من أن تكون زوجة للرجل في جمیع األوقات ھو التحریم.......... - ٩

........... أداة بناٍء وھدم، ولھ تأثیر عظیم  -١١كان األساسیة للزواج ............. من األر -١٠
  في اإلصالح.

  إن الُخلق والفضیلة ھما ................. لإلخوة بین أبناء األمة الواحدة. -١٢
  

بفكرة مناسبة للموضوعات اآلتیة مراعیاً في ذلك االختصار الدقیق لكل  ج/أ استنت٤س
  ، على أن ال یتجاوز الجواب عن سطرین :الفقرات

  احترام جمیع المھن الشریفة وعدم االستھانة بأي عمل مھما كان . - ١
...................................................................................................................

...................................................................................................................
..........................  
  الطعن بالمسلمین بأموالھم و أعراضھم . - ٢

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

...................................................................................................................
..........................  
  الحكمة من تحریم بعض النساء دون البعض . - ٣

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

..........................  
  جزاء الذین یقومون بأداء حقوق هللا دون حقوق العباد . - ٤

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

..........................  
  بالعلم ترتقي األمم ذرى المجد وتسعد األوطان ، بین موقف اإلسالم من العلم . - ٥

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

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

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

  من أسمى أنواع الصحبة "المتحابان في هللا تعالى" . - ٦



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٨٧ ( 

 

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

..........................  
  : / قیم وانتقد من وجھة نظرك٥س
  تحریم اإلسالم اختالء الخاطب بخطیبتھ من دون محرم ؟. - ١

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

..........................  
  تعدد الزوجات في اإلسالم ؟.  - ٢

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

..........................  
  )٢ملحق رقم (

  وتعلیماتھ مقیـاس مھـارات مـا وراء المعرفـة بصورتھ النھائیة
  .................... الصف :......................         االسم :

  عزیزي الطالب :
تتضمن االستبانة التي بین یدیك عبارات تصف التفكیر ما وراء المعرفي الذي تستعملھ في 
المواقف التعلیمیة المختلفة، یرجى قراءة كل عبارة ومدى انطباقھا على طریقتك الخاصة في 

) أمام العبارة التي تنطبق علیك في المربع المناسب صح (التعامل معھا وذلك بوضع إشارة 
أن ھذه االستبانة ألغراض البحث العلمي لذا نرجو قراءتھا بشكل دقیق واإلجابة عنھا  لھا علماً 

  بموضوعیة.
: اإلجابة عن جمیع الفقرات علماً أنھ ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة ، كما ال  مالحظة

  توجد عبارات خادعة.
  مقیاس مھـارات مـا وراء المعرفـة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أ..د و أ  اي

  

و  ا  اا ات أ

 وراء ا  رات  ا   ء  
 

 )٧٨٨ ( 

 

 معرفة المعرفةالبعد األول : 

  
  

  البعد الثاني : تنظیم المعرفة

  



مما  رما     

  

      ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ٧٨٩ ( 

 

  البعد الثالث : معالجة المعرفة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


