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 مستخلص البحث
في تحصيل طالبات قسم علوم التعاوني  ا�سلوبالتعرف على اثر  إلىيھدف البحث الحالي 
ھناك تفوق للمجموعة  إنلقران التي ھي عينة البحث وقد وجد الباحث القران في مادة علوم ا
التعاوني على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية  با�سلوبالتجريبية التي درست 

 وخرج الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات
 
 

Abstract 
The present study at knowing the effect of cooperating style on the 
achievement of first – year students in al quran in manila at the quran 
department the student the melees are the sample of the study shows a 
signer cant difference of the experimental group at the experiment of the 
control group in addition the researcher comes up with recommend  at 
and suggestions    

 
 
 

  البحث  ةمشكل
لقد تطورت أساليب التربية وطرائق التدريس تطورا ملحوظا في ا<ونة ا�خيرة نتيجة لتطور 

لھذه الثورة المعرفية  المجتمعات اIنسانية المعاصرة في كافة المجاHت وذلك كنتيجة حتمية
لمعاصرة التي التربوية ا وا�بحاثنتائج علم النفس التعليمي الحديث  وأفرزته ،فضN ما أنتجته

تغير النمط التفكيري في عملية  إلىوحاجتھم  المدرسينفي الحسبان اHزدياد المطرد لوعي  أخذت
يلة تتوافق مع التطور العلمي الفقرة التكنولوجية الكبيرة التي جعلت دب وإيجاد أنواعالتعليم والتعلم 

جھد مبذول مما سھل  قلوبأمن العالم الواسع قرية صغيرة يمكن اجتيازھا بأسرع وقت ممكن 
فكان مما شمله ھذا التطور البحث عن طرق . جديد ومتطور  ما ھو ي ومتابعة كلماHنفتاح العال

وأساليب تعليمية جديدة يكون بمقدورھا دحض ا�ساليب القديمة الجامدة والرقي بعملية التعليم 
استخدام ھذه ا�ساليب وتوفير  والتعلم إلى أفضل مستوياتھا إذا أحسن العاملون في الحقل التربوي

ومن بين ھذه الطرائق وا�ساليب المتنوعة والمتطورة ھي طريقة التعليم . الNزمة لھا  اIمكانيات
تتركز مشكلة البحث الحالي على أن كثيرا من القائمين على التعليم H ,و))-٢١145(( التعاوني

جب أن تغرس  في نفوس المتعلمين من يراعون كثيرا من المفاھيم اHجتماعية والنفسية التي ي
خNل المواقف الصفية كالتعاون فيما بينھم لتحقيق ھدف محدد وان لكل من المتعلمين شخصيته 
ومكانته في المجتمع وغرس اHحترام بينھم بصرف النظر عن مستوى التحصيل والتدرج في 

مى من المدرسين يولون أھمية على ة العظيوالغالب رةألكاثفنجد الكثرة . م وغير ذلك التعليم والتعل
مما يؤدي . ھذا اHھتمام من ھو دونھم في المستوى وH ينال من يقع في المستوى المعرفي الجيد 

ذلك إلى نتائج سلبية ومشاكل اجتماعية ونفسية عند المتعلمين وقد أشارت دراسات ميدانية 
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المتعلمين سبل المساعدة  أولطلبة يھيئ ل إنسبيل الخروج من ھذه المشكلة  إلى وكدراسة العبيد
ليتفاعلوا مع المادة الدراسية ومع إقرانھم ومن ھذه السبل أسلوب التعليم التعاوني فمن خNله 

زيادة  إلىالمھارات والمعارف والقدرات مما يؤدي  قحفتتN اء يتحاور الطلبة ويتناقشون في ا<ر
وھو ما )) -١٨3((فكارھم وانطباعاتھم يتقبلون أكما النمو والتحصيل فيتقبل بعضھم البعض 

التربية في تحقيق أھدافھا ما لم  إلى ضعف  قدره   أشارتا والوائلي آذ ألخزرجىأكدته دراستا 
     في الواقع اHجتماعي والتعليميتكن ھناك أداة أو وسيلة تساعد على تحقيق ا�ھداف التربوية 

ن خNل توجيھه إلى ضرورة مراعاة عدم ويشير الخطيب إلى المشكلة ذاتھا م))  ٨10-2 ((
عد عNمة دالة على نجاح يل ية من حيث الطباع والميول والتحصالتجانس بين إفراد المجموع

المدرس إذا قام بذلك فضN عن تحديد ا�ھداف التي يوجه إليھا نشاط الطلبة وتوفير الوسائل 
فمشكلة البحث إذا قائمة )) -4 ١١((ھم التعليمية وانتھاز الفرص المناسبة Iثارة الطلبة ودافعيت

الباحث في مجال التعليم وكذلك قلة البحوث   خبرة مما تقدم من الدراسات ا�نفة الذكر فضN عن
التي تعالج ميدان طرائق تدريس التربية اIسNمية في ھذا المجال والتي أتت من مNمسة الواقع 

  التعليمي 
  أھمية البحث والحاجة إليه

وعندما يتكلم . بية منذ القدم مكانة خاصة في حياة اIفراد والمجتمعات اIنسانية تحتل التر
المعنيون عن مكانتھا العالية فأنھم يتحدثون عن عNقة حيوية ديناميه بين التربية بوصفھا من 

التي  ألبوتقةوبين المجتمع الذي يعد . ا�دوات ووسيلة H مناص منھا في عمليات التقدم الحضاري
وقد تميزت عملية )) -38 ٦((ھر فيھا كل العوامل اIنسانية والحضارية لpمم والشعوب تنص

التربية بأنھا عملية اجتماعية في أساسھا ومفھومھا وإغراضھا ووظائفھا فالمجتمع يمثل اIطار 
المجال الشامل التي تتم فيه عملية التربية لذا فقد توجھه في الماضي والحاضر على تنشئة  أو
د تنشئة اجتماعية سوية تساعده على تنمية شخصيته اHجتماعية على نحو يمكنه من النمو الفر
Hتزان في مجتمعه والتكامل مع ذاته والعمل على المساھمة بدور فعال في تنمية المجتمع ولما  وأ

كان موضوع التربية ھو الخبرة اHجتماعية فقد عملت على تحويل ھذه الخبرات من خNل عملية 
في اHندماج مع  ا�ساسية ا�مورممارسات وأنشطة وإجراءات �نھا من  إلىفاعل اHجتماعي الت

   -31)) ٧  ((المجتمع 
الجديدة التي تتفتح  اIمكاناتعن نفسه عن طريق  ا<راء أفضليحقق  إنمجتمع في  إي ويأمل

 اIفرادالتام لجميع  النمو ويھيئفي المستقبل وH يكون ھذا المجتمع صادقا ومثاليا ما لم ييسر 
حيثما ينمو شي ما فان )) (ھوارس مان((الذين يؤلفون ذالك المجتمع وفي ھذا الصدد يشير 

سر تقدم الدول  أنومن المNحظ )) -152 ٩ ) ((مجدد أومصلح  إلفواحدا يعادل  شأومنمؤسسا 
لفاعلة في العمل يقاس على مدى اHھتمام بالتربية والتعليم ومدى اHنتفاع بالموارد والقوى ا

ھذا فالدول المتطورة تتميز عن النامية في  إلىالجماعي كما تشير النصوص والشواھد التاريخية 
التطور في نواحي اجتماعية عديدة  فآتھاالنامية  إن إذواHقتصادية  المسافة اHجتماعية

 ا�مثلHستغNل وحسن وبراعة ا باIنتاجق أما المسافة اHقتصادية تتعل.قانونية.علمية.فكرية
ولكي )) -173 ٩ ((ھاتين المسافتين  بين للموارد المتاحة فنجد النامية تعمل على ملء الفراغ

تتعمد على مناھج فاعلة ومؤثرة ومتطورة في شتى  أنيكون للتربية دور ريادي وقيادي H بد 
  أشارحيث  )ويدي جون( ا�مريكيالمربي  هالذي لم يغفل ا�مروھو  اIنسانيةجوانب المعرفة 

اHنقNبات اHجتماعية واHقتصادية يسعفھا انقNب تربوي شامل وان المفاتيح التي تستطيع  أن((
في غرفة . والمختبر . تصنع في غرفة المدرسة  أنخزائن التقدم اHقتصادي يمكن  بھاتفتح  أن

ربية فانه يصبح المنھج المدرسي ھو وسيلة المدرسة في الت أنوبما  )البحوثمعھد والمخترع 
من حيث التوجيه والتعليم والتدريب  ا�بناءالتي تستخدمھا المدرسة في تربية ھؤHء  ا�داة

على التقاليد والمثل العليا  ليتدربواوالتثقيف لينمو عند ھم ما يقدره المجتمع مھارات واتجاھات 
ھذا يعني انه سيقوم الطالب للحياة و إعدادلمنھج ھدف رئيس ھو فل)) -260 ٢٤ ((المرغوب فيه

ه وتقوم الجھات التربوية مجتمع معين وفي مرحله زمنيه معينفي الحيوية المختلفة  بأنشطته
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درجه من النمو  أقصىوفقا للخصائص النفسية للطالب لتحقيق  بأعدادھا عن المناھج ألمسئوله
كانه سامية من بين بم اIسNمية التربيةوتحظى مواد )) -49 ٣ ((لقدراته واستعداداته المختلفة 

فيھا  يتNءمة وازع الديني للفرد وتشكله بصورفھي تنمي حساسية الضمير وال ا�خرىبقية المواد 
تشكل ا�ساس الذي تبنى عليه تربية حياة الناشئ المسلم من فھي ))-٣40((مع  قيمه ومعتقداته  

والكون والحياة ومن  اIسNم من التصورات العقلية عن ا�دنى الحد جوانبھا كلھا �نھا تنمي عنده
 ٢٧ ((العادات السلوكية والعواطف الربانية وعقيدة التوحيد وقواعد الشريعة والسنة المطھرة 

117-   ((  
وH تتحقق الفائدة المرجوة من المنھج ما لم يجد طريقه تدريس مناسبة تقوم بنقل ھذه المعارف 

 إلىيقة تثير اھتمام المتعلم ورغباته وتدفعه والمعلومات المطلوبة لتحقيق التغير السلوكي بطر
التعلم مع ا�خذ بنظر اHعتبار صفات المتعلم وخصائصه النفسية والعقلية واHجتماعية وقد 

تحقيق فشله فيتوقف عليھا  أوأصبحت طرائق التدريس  واحدة من معايير نجاح المدرس 
التعليم المتنوعة  واستراتيجيات ا�ھداف التربوية فمعرفة المدرس الواسعة لطرائق التدريس

التدريسية المناسبة للتطبيق بحيث  الظروفبN شك في معرفة  تساعدهعلى استخدامھا  وقدرته
حياتھم اليومية بوممتعة للطلبة ومناسبة لقدراتھم ووثيقة الصلة   شيقةتصبح عملية التعليم 

المتنوعة  با�ساليباHھتمام  ييأتومن ھنا  -25))  ٢٦ ((المستقبلية  وتطلعاتھمواحتياجاتھم 
وضرورة ملحة وH سيما مع تنامي الوعي التربوي واHنتقاد المتزايد  أساسيابوصفھا مطلبا 

من العملية  ا�سمىلطرائق التدريس التقليدية التي يكون فيھا المنھج والمدرس ھما الغاية 
الطالب ھو مركز النشاط وليس  جعل إلىالتربوي  وا�دبالتعليمية بينما تسعى التربية الحديثة 

الطريقة التدريسية  بأھميةسلمنا  وإذاالمدرس فخير التعليم ما بدا بالطالب وانتھى بالطالب 
البعض من التربويين وذلك Hن الھدف  إليھاالعملية التعليمية كما يشير  أركانباعتبارھا ركنا من 

اجتياز اHختبار  أوH بعض الدرجات و وإتقانھامنھا ليس مجرد الحصول على المادة الدراسية 
العام لسلوك الطلبة بما ينسجم مع حقائق المادة في  اIطارالھدف يتعلق بتكوين  وإنما. ألتحصيلي

وتشتد الحاجة اليوم في ظل )) 1-٨7((تغذية سلوك الطالب على ضوئھا وعلى ھدى منھا 
متنوعة  كفايات إلىوالشعوب  مما�التطورات والتغيرات التي شكلت انعطافا تاريخيا في مسيرة 

 هوالتقنيات وتغيرت في ا�ساليبومؤھNت عالية في عصر شاعت فيه المعرفة وكثرت فيه 
بكونه قيمه عليا وھدفا كبيرا ضمن المجتمع فلم يعد  إليهينظر  فأصبحذاته  اIنسان إلىالفلسفة 

وفقا لمناھج خاصة  يلھوتأوتدريب  إعدادالتعليم عمN سھN يقوم به كائن من يكون من دون 
المتجددة في مجاHت  المصادرعلى  إطNعمھنية وكثرة  ياتاالعلمي والتربوي وكف للتأھيل

يرت ھذه جالتي سخرت و التكنولوجيا أساليبالتربية وعلم النفس وطرائق التدريس وما فيھا من 
التوجه الساخط  حاجة ملحة في ظل أصبحتالوسائل لNنتفاع منھا في المجال التربوي بحيث 

 إعادة إلىوالثائر على النظم التقليدية وعجزھا عن مسايرة حركة التجديد التربوي مما دعا 
المدرسين مسؤوليات H يستطيع  أماملكي تضع  وأھدافھا ووظائفھاالتوازن والنظر في نظمھا 

كثرت الشكاوى وتعالت ولذلك . المختلفة  ن ملما بفنون التعليم وأساليبه وأدواتهكا إذا إHمواجھتھا 
 أكثرتعلم وزيادة  أفضلجديدة تستطيع تحقيق  وأساليب إستراتيجياتالنداءات التي تبحث عن 

عدة محاوHت لتطوير  أجريتولقد )) -25 ٢٦((المتوافرة  اIمكانياتمع  يتNءمتحصيل بما 
لروح العصر  في ضوء اHتجاھات الحديثة لتدريسھا وجعلھا مسايره اIسNميةمناھج التربية 

ومواكبة لكل جديد في مجال التقدم العلمي والتربوي في المراحل التعليمية المختلفة انطNقا من 
اتبع  إذاا H  وراءهمن  المرجوةالمنھج الدراسي H يعطي الثمرة  إنبديھية تربوية تنص على 

  .ر كN من الطالب والبيئة والمجتمع ظبن يأخذمنطقيا معينا  تنظيم
اعتمدت اتجاھات حديثة لتدريس المادة على سبيل الذكر H  الدراسات إن نجد الشيءلھذا  وتجسيدا
 ا�ساليبمدخل النشاط ومدخل المفاھيم والتعاون وغير ذلك من .مدخل التكامل . الحصر 
ولو رجعنا إلى فكرة التعاون H نجدھا وليدة العصر الحديث كما ثبتت ذلك )) -7 ١٧((الحديثة

ل إن ھذه الفكرة ھي قديمة قدم البشرية ذاتھا فترجع جذورھا التاريخية إلى تراث ب.الدراسات 
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فكري قديم فاIنسان بطبيعته وطبعه H يمكن إن يعيش في عزله من ا<خرين حتى قال علماء 
سيلته لتحقيق أھدافه ھو التعاون مع <خرين Hختزال واHجتماع إن اIنسان ھو مدني بالطبع و

فالناس منذ فجر التاريخ ساھموا وعملوا معا على بناء مجتمعاتھم وبذلوا ما في الوقت والجھد 
  )) -139 ٢٩((وسعھم من اجل الصالح العام 

وفي وقتنا الحالي ووفقا للمنطلقات الحديثة تقوم فكرة التعاون على أساس نظرية الذكاء المتعددة 
ددھا في مجموعة التعليم تفاوت مستوى الذكاء آت وتع إنحيث )) جاردنر((التي وضعھا 

 ويعتمد أيضا. د التعاوني يساعد على تحقيق تعلم أفضل وفي صياغة تشكيل قدرات ذكاء الفر
للتعلم اHجتماعي حيث يرى إن الفرد في تعلمه  يؤثر ويتأثر بالبيئة )) باندو((على نظرية 

ة في التعليم التعاوني المحيطة وخاصة البيئة اHجتماعية وتتحقق شروط التعلم وفقا لھذه النظري
بشكل واضح حيث تتعدد جوانب التفاعل المختلفة داخل مجموعات العمل الجماعي التعاوني مما 
يدفع الجميع إلى التعلم بشكل أفضل وأصبح التعاون في البيئة المدرسية أمرا ضروريا بين الطلبة 

د الوعي بأھمية ا بل ازداحيث لم تعد وظيفة المدرسة مجرد إعطاء المعلومات والحقائق وإتقانھ
جعل من الطالب عنصرا تالفصل الدراسي وفي حجرة الدرس والتي استخدام أساليب متطورة في 

فعاH ومشاركا نشطا في العملية التعليمية وھو ما يعرف بالتربية التفاعلية باعتبار أنھا صارت 
بحيث يكون التعاون بدH  موجھه ومرشده لنمو الطالب وتقدمه في تحقيق تكييف الطالب بالمجتمع
ويعد التعلم )) -150 ٢١((من التنافس الذي يترك أثار سلبيه في واقع البيئة النفسية للطالب

التعاوني صيغه من صيغ تنظيم البيئة الصفية إذ انه يعتمد على اختزال عدد الطNب إلى 
المعالم يتسم وفق ستراتيجات محددة واضحة  5-6)(مجموعات صغيرة غير متجانسة تتكون من 

إفرادھا بتفاوت القدرات ويطلب منھم العمل معا والتفاعل فيما بينھم �داء عمل معين بحيث يعلم 
بعضھم بعضا من خNل ھذا التفاعل على انه يتحمل الجميع مسؤولية التعلم داخل المجموعة 

 يقيمووصوH لتحقيق ا�ھداف المرجوة بإشراف من المدرس وتوجيھه ويتدخل عن الضرورة 
عمل كل مجموعة من خNل ورقة العمل التي يقدمونھا وفي النھاية يخضع الطلبة Hختبار فردي 

ويختلف التعلم التعاوني عن  -145)) ٢١((وتكافئ المجموعة التي تصل إلى الھدف المطلوب 
د الطاقات وحش النفسية وتحفيز  الكامنأساس استثارة الصيغة الموجودة في التعلم التقليدي على 

غيره في انجاز العمل  لىالجھود لكل فرد من إفراد المجموعة إذ يشعر كل طالب بأنه معتمد ع
ونجاح المشروع فيتعاونون فيما بينھم من اجل الوصول جميعا إلى الھدف المنشود من العمل 

   -191)) ٢٩((الجماعي 
شاركة وينشط أذھان ويجد الباحث إن التعلم التعاوني فضN عن كونه يربط التعلم بالعمل والم

والمھارات المكتسبة من  هلتحصيليافھو يطور القدرات  .ألطلبه ويرضي رغباتھم اHستقNلية 
خNل اHحتكاك المباشر بين المتعلم ومصادر المعرفة المتنوعة ويساعد على تنمية مھارة التحليل 

ات النظر المختلفة ووضعھا والنقد والقدرات أHبتكاريه �نه يعود ألطلبه على أبداء ا<راء ووجھ
وان التعلم التعاوني يقضي على حالة الرتابة .في معيار وميزان للحكم على صحتھا وجدارتھا 

حالة من الحراك وبث روح  إلى.والنمطية التي تNزم الموقف الصفي من كلل وملل وشكلية مقيتة
عية للتعلم فكلما كان الدافع الحيوية والنشاط باعتمادھا على عنصر التشويق وإثارة الولع والداف

قويا للتعلم انعكس ذلك على زيادة التحصيل وإثراء الموقف الصفي بالخبرات المربية والمھارات 
المفيدة التي تشكل سلوك الطالب وأصبح من الممكن توظيف ھذا ا�سلوب في درس 

ربية اIسNمية واختصاصات لمختلف الحقول المعرفية والمراحل الدراسية بما في ذلك دروس الت
صلى هللا عليه (كل ا�ساليب  التعليمية التي استخدمھا الرسول إنH سيما ونحن غير خاف علينا 

ھي اجل وأسمى من ا�ساليب التي استخدمھا المربون في مختلف المؤسسات التعليمية وH ) سلم
ب الرسول جذور ولمسات وأشرا قات في أسالي هيكاد يخلو أسلوب من ھذه ا�ساليب ا�ول

فقد كان مثاH ونبراسا في إعداد أصحابه رضي هللا عنھم ليكونوا ) .صلى هللا عليه وسلم(المعلم
فقد كانت أساليبه صلى هللا علية وسلم موسوعة كاملة لنماذج . أساتذة ا�جيال ومعلمي اIنسانية 

  ))-4 ٢٩((التعليمية التي عرفتھا البشرية بعدة  ائقالطر
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ي من جملة ا�ساليب التي تعمل على تحقيق المشاركة الفاعلة لتحقيق ا�ھداف وا�سلوب التعاون
فھو خير وسيلة للنمو والتفاعل إذ يتم بواسطته تعليم المتعلم أوH والمعلم ثانيا وله نتائج ايجابية في 

المختلفة   المواھب تحسين مستوى ا�داء وتقبل ا�فكار ووضع القرارات المشتركة وصقل
  )) -5 ٢((المتبادل بين الطلبة  والتأثير
ودراسة الخطيب  ١٩٨٥ ألخزرجىميدانية كثيرة في ھذا المجال كدراسة  دراسات وأشارت
إلى إن أسلوب  -6)) ١٨ (( ٢٠٠٠دو يبوالع)) -8 ٢٨((١٩٩٦    والوالي)) -5 ١١((١٩٩٥

عليم التعاوني يمكن ويطرح الخطيب إن الت. التعليم التعاوني يؤثر تأثيرا فاعN في تحصيل الطلبة 
ان التعليم التعاوني يسھم ويرى العبيدو . وا�عمار الزمنية استخدامه في جميع المراحل الدراسية 

رفع مستوى التعليم من خNل المجموعة الواحدة بصرف النظر عن يفي زيادة التحصيل و
ني له فاعلية أكثر Hسيما مستوياتھم العلمية المتباينة ويشير آH لوسي إلى إن أسلوب التعليم التعاو

  ))-6 ٢((مع الدعوات التي تدعو لتغير طرائق التدريس وأساليبه في المواد اHجتماعية عامه 
  ھدف البحث

تھدف الدراسة الحالية إلى معرفة اثر التعليم التعاوني في تحصيل طالبات المرحلة ا�ولى في 
  قسم علوم القران في مادة علوم القران 

  فرضية البحث
بين متوسط درجات تحصيل الطالبات ) 05.0(يس ھناك فرق ذو دHلة إحصائية عند مستوى ل

  اللواتي يدرسن باستخدام التعليم التعاوني والطالبات اللواتي يدرسن بالطريقة التقليدية 
  حدود البحث

  البحث الحالي ديتحد
 مادة علوم القران  استخدام أسلوب التعليم التعاوني كوسيلة لزيادة التحصيل في تدريس  -١
 .علوم القران تدريس الفصل الرابع والخامس والسادس المقرر في مادة  -٢
    ٢٠١١-٢٠١٠عينة من طالبات المرحلة ا�ولى قسم علوم القران للعام الدراسي  -٣

  تحديد المصطلحات
  

Hالتعليم التعاوني : أو  
بعضھم البعض والحوار فيما  أنموذج تدريسي يتطلب من الطلبة العمل مع/  ككوجعرفة  -١

وفي إثناء ھذا التفاعل الفعال تنمو لديھم . بينھم فيما يتعلق بالمادة الدراسية وان يعلم بعضھم بعضا
  )) -315 ٢٧ ((مھارات شخصية واجتماعية ايجابية 

تقنيات صفيه يقوم الطNب بالعمل ضمن مجموعات صغيرة تتكون من ((وعرفه الخطيب بأنه -٢
 -4)) ١١((أكثر إلى انجاز المھارات المحددة لتحقيق ھدفا ما عضويين أو 

)) 4-6((تقنيات بواسطتھا يعمل الطلبة بشكل مجموعات صغيرة تتكون من((عرفه سNفين  -٣
إفراد ويكتسبون من خNل المجموعة المعرفة ويحصلون على مكافآت وأحيانا يعطون درجات 

 )) -432 ٣٢((على التحصيل ا�كاديمي لمجموعاتھم 
أسلوب تدريس حيث يتم فيه تقسيم طالبات المرحلة ا�ولى في قسم علوم القران / ويعرفه الباحث .

في داخل القاعة الدراسية إلى مجموعات تعاونية في عدد عناصرھا بحيث تتكون كل مجموعة 
عناصر مختلفة في التحصيل العلمي وتعمل ھذه المجموعة تحت توجيه وإشراف  (4-6 )من 
وتتعاون كل طالبه في تحقيق أھداف تدريس مادة علوم القران من اجل زيادة .س وتقويمه المدر

  .بحيث تتحمل كل واحدة تعليم نفسھا وتعليم زميNتھا. تحصيلھن الدراسي
  التحصيل :ثانيا
انه ا�داء الذي يقدمه الطالب في موضوع دراسي نوعا وكما في )) مرعي والحيلة ((عرفة  -١

  )) -202 ٢٦((ة غضون مدة معين
قدرة معرفة المتعلم على موضوع معين بأدائه على اHختبارات يتضمن ,,عرفة بركات  -٢

  ))  -158 ٥((مجموعة من ا�سئلة لقياس ھذا الموضوع 
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بأنه مقدار الدرجات التي يحصل عليھا الطNب بعد إجابتھم بعد فقرات  ,,وعرفه ألد ليمي  -٣
  ))1-٣16((اHختبار ألتحصيلي 

ھو مقدار ما يحصل علية طالبات عينة البحث من درجات في اHختبار ,,عرفه الباحث إجرائيا و
  . ألتحصيلي ألبعدي الذي أعدة الباحث 

  الطريقة التقليدية :ثالثا  
طريقة تدريس قديمة تقوم على عرض وتقديم المعلومات الجاھزة للمتعلمين ,,عرفھا ألحصري -١

فة وھذا يعني إن العبء ا�كبر من العملية التعليمية يقع على بصورة من صور اIلقاء المختل
  ))-65 ٨. ((كاھل المعلم

وھي الطريقة المتبعة من قبل تدريسي قسم علوم ,,. وعرفه الباحث الطريقة التقليدية إجرائيا 
القران من اجل توضيح وتفسير المفاھيم والحقائق اIسNمية والتي تكون الطالبة فيھا مستلمة 

  علومة والتدريسي مرسل لھا بشكل شفوي لطائفة من حقائق الدرس والموضوع للم
  مادة علوم القران :رابعا
. كتاب استمدت مادته من القران الكريم والسنة النبوية المطھرة  ,,عرفه محمود وآخرون  -١

ات وھو يزود الطالب بالحقائق والمعلومات الشرعية وا�خNقية والسلوكية بما ينسجم مع قدر
  )) ١٨- ٢٥((الطلبة العقلية والجسمية والروحية ويعين على تنشئتھم تنشئه إسNمية 

وھو الكتاب الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلبة ,,وعرفة الباحث إجرائيا
المرحلة ا�ولى قسم علوم القران وھو ما اتفقت علية اللجنة القطاعية لعدد من الجامعات فيما 

Iكساب الطلبة التعاليم اIسNمية وتزويدھم با�طر المرجعية ورفع . م  تنسيق مشترك بينھ
  العلمية والمھنية    كفايتھممستوى 

  الدراسات السابقة
أجريت دراسات ميدانية كثيرة تناولت ا�سلوب التعاوني ومدى إثره في التحصيل وفاعليته     

  تماعية ومن ھذه الدراسات في تحقيق ا�ھداف ألتربويه والنفسية واHج
اثر جنس المجموعة وحجمھا في التعليم التعاوني ((الموسومة ب/١٩٩٥/دراسة الخطيب  -١

  على التحصيل 
فأجريت على . لنيل شھادة الماجستير . جامعة اليرموك  . أجريت ھذه الدراسة في ا�ردن 
وھدفت فحص اثر جنس . ربية في حقل اللغة الع ١٩٩٥-١٩٩٤المرحلة اHبتدائية للعام الدراسي 

ووزعت عينة البحث على ثNث . المجموعة وحجمھا في التعليم التعاوني على التحصيل 
وتألفت كل مجموعة من عضوين أو أربعة . مجموعات تمثل مستويات وحجم المجموعة وجنسھا 

ليم التعاوني درست المجموعات التجريبية بطريقة التع. أو ستة ذكور فقط أو إناث فقط أو مختلفة 
نمط بطاقات التدوين لكل مجموعه ودرست المجموعات الضابطة بالطريقة التقليدية لمدة  اسطةبو

ار من المتعدد ذي يفقرة من نوع اHخت) 30(وبعد اHختبار ألتحصيلي المكون من. ثماني حصص 
  ا�ربعة بدائل كانت نتائج الدراسة كما يأتي 

  .في التحصيل  H اثر لجنس المجموعة وحجمھا  -١
ھناك اثر في  التحصيل بين التعليم التعاوني يعزى إلى حجم المجموعة ولمصلحة المجموعة  -٢

  )) -4 ١١((الثنائية والرباعية على حساب المجموعة السداسية 
اثر طريقة التعليم التعاوني ونمو الشخصية على ((الموسومة ب  ١٩٩٥/دراسة عثمان: ثانيا

  ))التحصيل
وأجريت في المرحلة . لنيل شھادة الماجستير. جامعة اليرموك . الدراسة في ا�ردن أجريت ھذه 

وھدفت إلى معرفة اثر أسلوب التعليم التعاوني ونمو  ١٩٩٥-١٩٩٤المتوسطة للعام الدراسي 
تكونت عينة البحث . ة يالشخصية والجنس في تحصيل الطلبة في مادة اللغة العرب

مجموعات ضابطة درست )6(بأسلوب التعليم التعاوني و درست. مجموعات تجريبية )6(من
بالطريقة التقليدية وبعد اHختبار ألتحصيلي ألبعدي من نوع اHختبار من متعدد ذي ا�ربعة بدائل 
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كانت نتيجة الدراسة تفوق المجموعات التجريبية على الضابطة أي إن ھناك اثر لpسلوب في 
  ))1-٩8((التحصيل 

اثر أسلوب التعليم التعاوني في تحصيل طNب الصف (الموسومة ب ٢٠٠٠دراسة العبيدو و -٣
كلية . جامعة بغداد  أجريت ھذه الدراسة في العراق. الثاني المتوسط في مادة التربية اIسNمية 

تكونت عينة البحث من . لنيل شھادة الماجستير .٢٠٠٠-١٩٩٩للعام الدراسي .ابن رشد /التربية 
يبية درست با�سلوب التعاوني وا�خرى ضابطة درست با�سلوب مجموعتين ا�ولى تجر

فقرة من نوع Hختبار  )36(طبق الباحث على المجموعتين اختبارا تحصيN يتضمن . تقليدي ال
وكانت نتيجة الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة بالتحصيل . المتعدد 
  ))1-٨8((الدراسي 

  إجراءات البحث 
لتحقيق فرضية البحث استعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي المحكم كما في :وHأ

ويتمكن من خNله . البحث يضمن سNمه أھمية كبيرة �نهلتصميم اHختبار إذ إن  )١(جدول رقم
  ))   1-٣16((اختيار الفروض والوصول إلى نتائج صادقة 

  تابعالمتغير ال  المتغير المستقل   ألمجموعه

  اختبار بعدي   التعاوني أسلوب التعليم   التجريبية 
  اختبار بعدي   الطريقة التقليدية   الضابطة

  )١(جدول رقم
تستخدم المجموعة التجريبية ا�ولى في دراسة المادة المتغير المستقل الذي ھو التعليم التعاوني 

اثر ريقة التقليدية لمعرفة وتدرس المجموعة الضابطة في دراسة المادة المتغير المستقل الط
  المتغير التابع المتمثل بالتحصيل 

  .عينة البحث : ثانيا 
 إنوذلك كون  قصديااختيار .جامعة اHنبار.كلية التربية للبنات .تم اختيار قسم علوم القران 

الباحث يدرس في ھذه الكلية فضN عن قلة البحوث التجريبية التربوية في مجال التربية 
ھناك  إن أكدتھناك بعض الدراسات  وإنماوھي مشكلة ليست في ھذا التخصص  اIسNمية

عزوفا لدى الباحثين في المجال التجريبي عموما وكذلك قلة عدد المختصين بطرائق تدريس 
الباحث  إنالتجربة كون وقد Hقى الباحث بعض الصعوبات في تطبيق ھذه . سNمية  إHالتربية 

 دعاالذي  وا�مرالنفسي والتوجيه التربوي  اIرشادران بل من فرع ليس من كادر قسم علوم الق
جلب كتاب تسھيل مھمة من عمادة الكلية مشكورة مع رئيس الفرع ورئيس قسم علوم القران  إلى

قسم علوم القران  ا�ولىطالبات المرحلة  إحصاءوقد تم .ومدرس المادة مشكورين في تعاونھم 
طالبة في ) ٣٥(بطة والثانية تجريبية وكان عدد الشعبة الواحدة ضا ا�ولىوتوزعت على شعبتين 

طالبه وقد تم استبعاد الطالبات الراسبات وكذلك الطالبات ) ٧٠(كN الشعبتين فيكون المجموع 
يعزى  التأثيرولكي H يكون الطالبات الغالبية العظمى من  أعمارمع  أعمارھناللواتي H تنسجم 

وبعد عملية اHستبعاد كان عدد الطالبات في كل .كبر السن  إلىيعزى  المتغير المستقل فقد إلى
  يوضح ذلك) ٢(طالبة في كN الشعبتين وجدول) ٦٢( أيطالبة ) ٣١(شعبة ھو 

  
  

  )٢(جدول رقم
  اHستبعادالمجموع بعد   عدد المستبعدين  مجموع الطالبات  الشعبة
  ٣١  ٤  ٣٥  أ
  ٣١  ٤  ٣٥  ب

  ٦٢  ٨  ٧٠  المجموع
  



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

  ٣٧٧                اثر التعليم التعاوني في تحصيل طالبات المرحلة ا%ولى قسم علوم القران
 وليد احمد عبد: د

  فؤ المجموعات تكا: ثالثا 
الباحث التكافؤ في بعض المتغيرات التي يراھا قد تؤثر في نتائج  اجريقبل تطبيق التجربة   

  أعمار الطالبات  -١يأتي  التجربة وھي ما
  التحصيل الدراسي في مادة علوم القرءان الكورس ا�ول  -٢
  الذكاء  -٣
  التحصيل الدراسي لpبوين  -٤
  

  أدوات البحث: رابعا
قسم علوم القران الكريم في مادة علوم القران للعام  ا�ولىديد المادة العلمية المقررة للمرحلة تح/ أ

) الرابع والخامس والسادس(حيث تناول الفصل الدراسي الثاني للفصول  ٢٠١١-٢٠١٠الدراسي 
  للكورس الثاني الفصل الرابع والخامس والسادس، أعNهمن المقرر 

السلوكية ومحتوى المادة  ا�ھدافاعد الباحث اHختبار في ضوء .ة السلوكي ا�ھدافتحديد / ب
فقرة تتكون من اHختبارات الموضوعية ) ٤٥(المحددة لمدة التجربة ، تكون اHختبار من 

  )                            التكميل وHختبار من النوع المتعدد وأسئلة والخطأالصواب  أسئلةاHختبار من (
  :بار صدق اHخت/ ج

 البحث ، واHختبار الصادق ھو الذي أداةات الواجب توافرھا في صدق اHختبار ھو من السم
  )) ١١٠- ١٥((قياسه  �جلما وضع  يقيس

تحقيقھا في سلوك  إلىلمدرس السلوكية التي يسعى ا ا�ھدافيقيس  ، ويقصد ب الصدق))     
  ))٢١٩ -١(( طNبه  

      
تم عرض فقرات اHختبار  إذقد استخدم الباحث الصدق الظاھري ،التحقق من اHختبار ف و�جل

على مجموعة من  ا�ولالسلوكية ونسخة من كتاب علوم القران للصفوف  ا�ھدافمع 
لبيان مNئمة كل فقرة للصدق ) ١ملحق(لوم القران وطرائق التدريس المتخصصين في ع

من  فأكثرللفقرة %) ٨٠(صلت على ح إذااعتبرت الفقرة صالحة  إذالسلوكي وسNمة صياغتھا 
  ) ٢(اHختبار جاھز للتطبيق ملحق أصبحاتفاق المتخصصين ،وھكذا 

يسية لمحتواھا سلوكية في ضوء ا�ھداف العامة للمادة و�فكار الرئوقد تمت صياغة   
  يوضح نلك ) ٣(وجدول رقم )) التطبيق . الفھم . رالتذك((وللمستويات 
  )١(ھدفا وتم عرضھا على مجموعه من الخبراء والمحكمين) 40( السلوكية ا�ھدافوقد بلغت 

  )٣(جدول رقم 
  خارطة الفصول الثNثية

 أھميةشبه   ا�ھداف  الفصل الدراسي
  الموضوعات

  المجموع  ا�سئلة      

  تطبيق  فھم  معرفة
  ١٨  ٢  ٥  ١١  %٤٣  ١٣  الفصل الرابع

  ١٤  ٢  ٤  ٨  %٣٣  ١٠  الفصل الخامس
  ٨  ١  ٣  ٤  %٢٤  ٧  الفصل السادس
  ٤٠  ١٥  ٥٥  ٢٣  %١٠٠  ٣٠  المجموع

١٠٠  %٨  %٣١  %٦١%  
  
  :ألتحصيلياHختبار  أعداد -د  

H يوجد اختبارات مقننه في مادة علوم القران اعد الباحث اختبارا يتميز بالموضوعية  بما انه
على ولكي يتم الحصول . السلوكية ومحتوى المادة  ا�ھدافوالشمول والصدق والثبات في ضوء 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

  ٣٧٨                اثر التعليم التعاوني في تحصيل طالبات المرحلة ا%ولى قسم علوم القران
 وليد احمد عبد: د

اHختبارات  أنواعمن اختار نوعين  في التصحيحالذاتية  ا�حكامنتائج منطقية واHبتعاد عن 
  الصحيحة والخاطئة اIجابةالموضوعية من نوع اHختبار المتعدد ونوع 

  :تحليل فقرات اHختبار  -٥
فقرات الھدف من تحليل فقرات اHختبار ھو تحسين نوعية اHختبار من خNل كشف النقص من ال

                      )٢١٤ -٣٣(   ياغتھا واستبعاد غير الصالح منھاص إعادةالضعيفة من اجل 
اHختبار  ومستوى صعوبتھا وقوة تميزھا والكشف  من مستوى وضوح فقرات التأكيدولغرض 

م تطبق ت،  ل�جابةعن العبارات الغامضة وغير الواضحة ومحاولة تعديلھا والوقت  المستغرق 
Hعية من اNطالبة وقد تبين أن العبارات واضحة وان وقت الدرس  )٥٠(ختبار على عينة استط

  :كاف ل�جابة عليھا وتم حساب مستوى الصعوبة وقوة تميز الفقرات على النحو ا�تي 
  مستوى صعوبة الفقرات  -أ

لدرجات تم حساب مستوى الصعوبة للفقرات بتصحيح إجابات العينة اHستطNعية ، ثم رتبت ا
، ويرى بلوم أن %)٧٥-%٥٠(تنازليا من اعلي درجة إلى أدنى درجة فتبين أنھا تتراوح بين 

 - ٣٠ ((  )٨٠,٠ -٢٠,٠(اHختبار يعد جيدا إذا كانت فقراته  تتراوح من مستوى صعوبتھا بين 
٦٦ ((                       
  :قوة تميز الفقرات  -ب

) ٤٨,٠ -٣٢,٠(تتراوح بين  أنھا قرات اHختبار وتبينف تم حساب القوة  التميزية لكل فقرة من
)          ٢٠,٠(إذا كانت فقرة تميزھا إلى إن فقرات اHختبار تعد جيدة )Brown(ويشير 
  . )) ١٠٤ – ٣١((فأكثر

  :ثبات اHختبار  -و
يق تطب أعيد وإذايقصد به الدرجة الحقيقية التي يحصل عليھا الطالب في اختبار ما في مادة    

نفسھا تكون  من مرة وتحت الظروف أكثر) عينة الطNب ھو منھم (اHختبار على الطالب نفسه 
  . ))٢١٩ - ١((الدرجة ثابتة تقريبا

وتعد طريقة التجزئة النصفية أكثر طرق ثبات Hختبار استخداما ويرجع سبب ذلك إلى أنھا  
ھا الطرق الجيدة لحساب ثبات تتNفى عيوب الطرق ا�خرى المستخدمة في قياس الثبات كما أن

               ))٨٥ -١٢(( غير المقننة المستعملة اHختبارات
ارية إلى قسمين فقرات فردية وفقرات زوجية لدرجات العينة تبالفقرات اHخوتعتمد على تقسيم 

بين نصف ) ٧٨,٠(فبلغ )pearson(استخدام معادلة معامل اHرتباط باHستطNعية إذ تم استخدام 
وھو معامل ثبات جيد H سيما )  Spearman Brown( معادلة Hختبار ثم صحح باستخداما

( لذا بلغ معامل ارتباط.) ،٨٥ -.،٦٠( بلغ معامل ارتباطھا من  إذا اHختبارات غير المقننة التي
                                            )) ١٢٥ - ٣٤((للثبات  يعد معامN جيدا ) ٠,٨٠
  تطبيق التجربة:  خامسا

درس بنفسه المجموعتين وفقا للخطط الدراسية و من شھرين أكثربدا الباحث بالتدريس واستمر 
في تدريس   التقليديةفي تدريس المجموعة التجريبية والطريقة مستقبN التعلم التعاوني  أعدھاالتي 

 .حت الفقراتالمجموعة الضابطة وعرض المجموعتين لظروف متشابھة وطبق اHختبار وصح
  :الوسائل اIحصائية : سادسا

  ))١٨ -٢٠((عينتين مستقلتين لالتائي  راHختبا -١
      )) ١٧٩-١٧٦ - ٢٢(( الصعوبةمعادلة معامل  -٢
  ))١٧٩-٢٢((الفقرات معادلة تميز  -٣
استعمل لحساب الثبات لكل فقرة من اHختبار بطريقة التجزئة    ارتباط بيرسونمعامل    -٤

  ))١٩٤ -٤((  النصفية
تبار بين جزئي اHخ اHرتباطح معامل يحتصاستعمل في Spearman Brown)(ٍمعامل -٥
    ))١٦٩ -٤) ((الدرجات الفردية والزوجية(
  



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

  ٣٧٩                اثر التعليم التعاوني في تحصيل طالبات المرحلة ا%ولى قسم علوم القران
 وليد احمد عبد: د

  : عرض النتائج وتفسيرھا: سابعا
  :عرض النتائج -أ

سابي بعد تصحيح إجابات الطالبات على فقرات اHختبار ألبعدي ، أظھرت النتائج إن المتوسط الح
ولمعرفة دHلة الفرق بين المجموعتين استعمل اHختبار التائي ) ١٦,٣٣(للمجموعة التجريبية 

) ت(كانت قيمة  إذ. المجموعة التجريبية  لصالحفظھر إن ھناك فرق ذو دHلة إحصائية 
ودرجة )٠٥,٠(عند مستوى دHلة ) ٠٠,٢(ألجدوليه ) ت(أكثر من قيمة  )٩٨٤,٥(المحسوبة 

  يوضح ذلك         ) ٤ (لذا ترفض فرضية البحث وجدول ) ٦٠(حرية 
  

  
  
  )٤(جدول

ل��درجات المجموع��ة التجريبي��ة ) ت(المتوس��ط الحس��ابي واHنح��راف المعي��اري والتب��اين ونتيج��ة
  والضابطة في اHختبار ألبعدي 

المتوس����ط   العدد  المجموعة
  الحسابي 

اHنح����راف 
  المعياري

درج��������ة   القيمة التائية      التباين 
  رية الح

مس������توى 
  الجدولة  المجموعة  الدالة

  ٠٥,٠  ٦٠  ٠٠,٢  ٩٨٤,٥  ٩١,٣١  ٦٤٩,٥  ١٦,٣٣  ٣١  التجريبية

          ٠٤,٢٣  ٨٠١,٤  ٢٢,٢٥  ٣١  الضابطة

  
  : تفسير النتائج  -ب

ل��ى ع التع��اوني اطھ�رت نت��ائج البح��ث تف��وق المجموع��ة التجريبي��ة الت�ي درس��ت باس��تعمال التعل��يم 
التقليدية ف�ي اHختب�ار ألبع�دي ويمك�ن تفس�ير ذل�ك م�ن  ةقلطريNرست بالمجموعة الضابطة التي د

  :مستوى ما يلي 
  قد شد انتباه الطالبات  إن التعلم التعاوني  -١
  الطريقة التقليدية تعتمد على حفظ المعلومات  -٢
 
   Hستنتاجات : أوHا  

  ي أسلوب التعليم التعاونبإن الدراسة الحالية أكدت على أھمية التدريس  -١
التدريس بھذا ا�سلوب يجعل الطالب أكثر معرفة في كيفية الحصول على المفاھيم  ان -٢

 اIسNمية 
  

  التوصيات :  ثانيا
  :وقد أوصى الباحث مNياتي  
  تشجيع التدريس بأسلوب التعليم التعاوني وحث التدريس على ذلك   – ١

  المقترحات :   ثالثا
  :مNياتي استكماH للبحث الحالي يقترح الباحث  
إجراء دراسة علمية لبيان أھمية التعليم التعاوني في فروع التربية اIسNمية ا�خرى للتحقق  -١

  من فاعلية ا�سلوب التعاوني 
  
   
 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

  ٣٨٠                اثر التعليم التعاوني في تحصيل طالبات المرحلة ا%ولى قسم علوم القران
 وليد احمد عبد: د

  
  المصادر

،  ا�سئلةوبنوك .  Hختباراتتجاھات معاصرة في التقويم التربوي وبنا جNلة ، صبحي حمدان، ا أبو -١
  ٢١٩ص)  )١٩٩٩مكتبة الفNح ١ط
اثر استخدام التعلم معا في تحصيل طNب المرحلة المتوسطة وتنمية اتجاھاتھم  -محمدأكرم ياسين  -اHلوسي -٢

  م٢٠٠٨-جامعة اHنبار  –المجلة التربوية في كلية التربية ، نحو مادة التاريخ
ة التعليم العالي والبحث وزار.في واHستدHلي في التربية وعلم النفسالوصاIحصاء ،واتناسيوس  ألبياتي -٣

  العلمي جامعة بغداد 
  HستدHلي في التربية وعلم النفس،اIحصاء الوصفي وا١٩٦ألبياتي واتناسيوس، ص -٤
 م١٩٨٥ -مطبعة جامعة بغداد –المنھج والكتاب المدرسي  –وعايف حبيب  –منى يونس  –بحري  -٥
مجلة العلوم التربوية  –ة الجامعة لدى عينة من طلبالتفكير والتحصيل بين العNقة  –زياد حسين  –بركات  -٦

 م٢٠٠٥ - ٦مجلد –والنفسية الصادرة من جامعة البحرين 
 م١٩٨٦-  ا�ردنعمان  - ٣ط –المكتبة التربوية المعاصرة \التربية  إلىمدخل  – وآخرون –عزت  –جردات  -٧
–مراجعة الدكتور محمد ناصر  –ترجمة الدكتور احمد حسن الرحيم  –المدرسة والمجتمع  –جون ديوي  -٨

 م١٩٧٨ -بيروت  -٢ط.مكتبة الحياة .ياسين  آلالدكتور محمد حسين .تصدير
 م٢٠٠٠-١ط-مطبعة الفNح طرق التدريس العامة  -ويوسف العنزي - علي محمد – ألحصري -٩
لية ك–بغداد  جامعة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - مبادئ التربية -وآخروناحمد صفي - الحلي   -١٠

 التربية ب ت
في مادة  تحصيل طNب الصف الرابع العام  اثر استخدام طريقة المناقشة في–صباح نصيف  – الخزرجى -١١

 م١٩٨٥-كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد  –رسالة غير منشورة  الجغرافية
رسالة . اوني على التحصيل اثر جنس المجموعة وحجمھا في التعليم التع.  إبراھيممحمد . -الخطيب  -١٢

  م  ١٩٩٥ - ا�ردنجامعة اليرموك  –ماجستير غير منشورة 
 ))١٩٩٩.والنشردارا لحكمة مناھج البحث التربوي،بغداد  عبدا لرحمن نورأ حنا داود،عزيز -١٣
عام طNب الصف الرابع اللدى  اIبداعياثر طريقة العصف الذھني في التفكير .احمد محمد ستار -الدليمي -١٤

    م ٢٠٠٤جامعة الموصل ، .رسالة ماجستير غير منشورة . ا�حياءفي مادة 
جامعة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . والمقاييس النفسيةاHختبارات –عبد الجليل  –الزوبعي  -١٥

  م١٩٨١. دار الكتب   - الموصل
للنشر  لفكراار دعمان،٢،طم النفس القياس والتقويم في التربية وعل مبادئ\ وآخرون ،عزيزسماره -١٦

  ١١٠ص ١٩٨٩.والتوزيع
المركز العربي للبحوث التربوية لدول .اIسNميةمنھج التربية . المرحلة المتوسطة. محمد  إبراھيم -الشافعي -١٧

  م١٩٨٠-  ا�رقمدار  - جامعة الكويت -المنھج المدرسي –الخليج 
  م ٢٠٠٨ -سوريا -١ط .دار النھضة.لعلوم الشرعيةطرائق تدريسي امباحث في . حسام -عبد الملك -١٨
في مادة  –التعلم التعاوني في تحصيل طNب الصف الثاني متوسط  أسلوباثر  –عثمان عبد المنعم  -العبيدو -١٩

  م٢٠٠٠.كلية التربية ابن رشد . جامعة بغداد  –رسالة ماجستير غير منشورة  – اIسNميةالتربية 
ماجستير رسالة  –اثر طريقة التعلم التعاوني ونمو الشخصية على التحصيل  –مد محمد يوسف اح - عثمان -٢٠

  م١٩٩٥ ا�ردن –عة اليرموك جام. غير منشورة 
لوكي،منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الس اIحصاءفي  ا�ساسيات:احمد  عنبر -٢١

  ٢٠٠٣الجامعية،دمشق،سوريا،
  . مكتبة المجتمع العربي . الصفية  وتطبيقاتهالنفس التربوي  علم. شعيرة  أبوخالد .ود –ثائر  -باريغ -٢٢
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  )١(ملحق 
  أسماء المتخصصين لصدق أدوات البحث

  مكان العمل       ا�ختصاص       ا�سم                 ت
  كلية التربية  أرشاد تربوي  د صبري بردان .أ  ١
  كلية التربية   طرائق تدريس   د أكرم ياسين محمد .م.أ  ٢
  كلية التربية للبنات  أدارة تربوية  د رياض عبداللطيف حسن .م.أ  ٣
  كلية التربية للبنات  طرائق تدريس  د ستار احمد محمد.م  ٤
  كلية التربية  تربويةأدارة   د طارق عبد احمد.م.أ  ٥
  كلية التربية للبنات   طرائق تدريس  د عبد محمد غيدان .م.أ  ٦
  كلية التربية للبنات  علم النفس المعرفي  د ميسون عبد خليفه .م  ٧
  كلية التربية للبنات  أرشاد تربوي  د سعد سالم عبدهللا .م  ٨
  كلية التربية  طرائق تدريس  د ياسر خلف .م.أ  ٩
  

  
  )٢(ملحق 

Hقسم علوم القران  ا�ولىعلوم القران المرحلة مادة في  \ختبار ألبعدي للمجموعتين ا  
  هساعة واحد: زمن اHختبار 

قي�اس التحص�يل ف�ي المحت�وى المعرف�ي للفص�ول الت�ي  إل�ىيھدف ھذا اHختبار : عزيزتي الطالبة 
   فقرة من  ٤٠من  ا�ولدرستھا يتكون 

  
  
  أمام العبارة الخاطئة) خطا(الصحيحة وعNمة أمام العبارة ) صح(عNمة  يضع/ ١س
     .من الوحي الرؤيا الصادقة ) صلى هللا عليه وسلم(الرسول  هبكان أول ما بدا   ١

    الرسول الخلوة إلىما حبب  أكثركان   ٢
    . تعالى يائھا المدثر ؟ما نزل من القران الكريم على الرسول الكريم قوله  أولا ن   ٣
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    .سنه أربعينلرسول الكريم في شھر رمضان وكان عمره يومئذ نزل الوحي على ا  ٤

    ).صلى هللا عليه وسلم(ائد انقطاع الوحي عن الرسول ھو تثبيت فؤاد النبي من فو  ٥

    .مده من الزمن  تأخرهمعنى انقطاع الوحي ھو  إن  ٦
) صلى هللا علي�ه وس�لم(بالقران على الرسول ) عليه السNم(لقد سمي نزول جبريل   ٧

  .على الخلق وخص النبي المبعوث أمره �نهوحيا 
  

    .H يتعجل بالقران من اجل حفظه) صلى هللا عليه وسلم (كان رسول هللا   ٨
    .حفظا وتبليغا وبيانا ووحيا) صلى هللا عليه وسلم(كان القران منقوH للنبي   ٩

    . لقد نزل القران على الرسول الكريم مره واحده وليس مفرقا  ١٠
    ).صلى هللا عليه وسلم(قلب النبي  كتقويةھو  من حكمه نزول القران  إن  ١١
    .المؤمنين ويسدد خطواتھم ويربي الدعوةكان نزول القران يواكب سير   ١٢

قس�مين  إل�ىحادث�ه  أوارتب�اط نزولھ�ا بس�ؤال  إل�ى بالنس�بةالق�ران  آياتقسم العلماء   ١٣
  .سؤال  أوقسم ابتداء  وقسم عقب حادثه 

  

 ألص�حابه أوالنزول ليس ھو نقل الصحيح عن الرس�ول  أسبابمعرفة  إلىالطريق   ١٤
  ).رضي هللا عنھم(

  

العربي�ة اكت�ر م�ن عش�ر  باللغ�ةالت�ي تؤك�د ن�زول الف�ران   الكريم�ة ا<ياتيبلغ عدد   ١٥
  . آيات

  

١٦   
  

مع كون القران  يتناقضجاء للناس عامة وھذا H  اIسNمرسالة القران ودعوة  إن
نزل باللغة العربية ا  

  

 
  

ناسخه للرساHت السابقة وامتداد لھ�ا ) محمد صلى هللا عليه وسلم ( رسالة النبي إن  ١٧
  Iحكامھاومكملة 

 

اكبر دليل على صدق ما ج�اء  �نھا فضيلةفي حقه  أHميهوكانت  أمياكان الرسول   ١٨
 .به 

 

 ك��انواوذل��ك Hن المس��لمون  مك��ةمنھ��ا ف��ي  أيس��ر  المدين��ةكان��ت كتاب��ه الق��ران ف��ي   ١٩
 .المشركين أذىيعانون من 

 

   للمراجعةتخضع ) صلى هللا عليه وسلم (لم تكن كتابه القران في زمن محمد   ٢٠

ص�لى هللا (مص�حف واح�د ف�ي حي�اة محم�د  أولم يجم�ع الق�ران ف�ي ص�حف منظم�ه   ٢١
 .Hن القران كان قد نزل جملة واحدة ) عليه وسلم

 

  )رض(في جمع القران في خNفة الصديق  مامة سببا رئيساكانت معركة الي  ٢٢
ف��ي جم��ع الق��ران ھ��ي طريق��ة ) زي��د ب��ن ثاب��ت(الطريق��ة الت��ي اتبعھ��ا الص��حابي  أن  ٢٣

 .الخطأعن  تنأىالتحقيق العلمي التي 
 

ف��ي   الص��حفف��ي قي��ام بنس��خ ) رض��ي هللا عن��ه (الس��بب ال��ذي حم��ل س��يدنا عثم��ان   ٢٤
ص�ل ف�ي ق�راءة الق�ران وع�دم وج�ود المص�احف المصاحف ھو اHخ�تNف ال�ذي ح

 .الناس  بأيدي الموحدة

 

مك�ة والش�ام  إل�ى أرس�لتعدد المصاحف التي نسخت في خNف�ة عثم�ان س�بعة   إن  ٢٥
  .واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وبقي واحد  في المدينة

  

    .العمل وبعد انجازه  إثناءكان الصحابة يدققون في كتابة المصاحف في   ٢٦

 أو)صلى هللا علي�ه وس�لم (من قبل الرسول توقيفي في المصحف  ا<ياتترتيب  إن  ٢٧
  .وفق الصحابة عليه
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    .المكي ھو  ما نزل بعد الھجرة والمدني ما نزل قبل الھجرة   ٢٨

ص�لى هللا (معروف�ة ف�ي زم�ن النب�ي  أسماؤھاسوره وكانت  وأربعسور القران مئة   ٢٩
  )عليه وسلم

  

    ،في مكة   اIسNملقران لم تكن من وسائل الدعوة في تNوة ا إن  ٣٠
م�نھج هللا س�بحانه وتع�الى ال�ذي  إل�ىھو ھداي�ة البش�ر  ا�ساسيالقران  موضوع إن  ٣١

  .اختاره لھا 
  

عل�ى تعل�يم الص�حابة للق�ران ك�ان يرس�ل ) ص�لى هللا علي�ه وس�لم(من حرص النب�ي   ٣٢
  .اس فيھا صدروھم للدعوةالمواطن التي يفتح الن إلىالقراء من الصحابة 

  

م�ن ق�راءة الق�ران م�ع كونھ�ا عب�اده ھ�و ال�تفھم للمع�اني الت�ي  ا�ساس�يليس الھدف   ٣٣
  .أحكامالكريمة والتطبيق لما تتضمنه من  ا<ياتتتضمنھا 

  

وتش��كل اتجاھ��ا تھ��ا  ألص��حابهتتح��دد معالمھ��ا ف��ي عص��ر  ألقراني��هالق��راءات  أخ��ذت  ٣٤
  ).ى هللا عليه وسلمصل(المستمدة من الرسول الكريم 

  

عش�رات  تظھ�ر في�هلم يكن القرن الثاني الھجري عص�ر اHختي�ار ف�ي الق�راءة ول�م   ٣٥
  . اIسNمية ا�مصارالقراءات في 

  

    .والكشف عن علل الظواھر ا�لفاظبيان معاني  ))التفسير((تدل كلمة   ٣٦

    ليات مميزات التفسير في عھد الصحابة ھو كونه خاليا من اHسرائ إن  ٣٧

    . عھد التابعين في لم يدون التفسير   ٣٨

    .سيد قطب لpستاذھو كتاب في ظNل القران   بالمأثور التفسيرمن كتب  إن  ٣٩

  للغوي للقران الكريمافسير تمن علماء ال الزجاح اIماميعتبر   ٤٠
  

  

  
  
  أكملي الفراغات ا<تية بكلمات مناسبة/٢س
  .من قبل الرسول  -----------الكريم ھو لقراناوالسور في  ا<ياتكان ترتيب   ١

  اختياري           -اجتھادي           ،   ج -توقيفي      ،    ب - أ
ع�ام  ا�ولمنذ وHدته في مك�ة ف�ي ش�ھر ربي�ع ) صلى هللا عليه وسلم(عاش الرسول محمد   ٢

  . ---------الفيل حتى بلغ
  العشرين ،       ا�ربعين -الثNثين من عمره    ،     ب - أ

  .)عليه الصNة والسNم(من قبل الرسول الكريم  -----------كان حفظ القران   ٣
  غير مكفول     ، ج -مكفول       ، ب - أ

ص���لى هللا علي���ه الص���Nة (عل���ى الرس���ول  -------------اس���تغرق ن���زول الق���ران الك���ريم   ٤
  .)والسNم
  ثNثون سنه   ، ج عشرون سنه -ثNث وعشرين سنه  ، ب - أ

ف��ي حي��اة الرس��ول  ---------------أل��زم ألص��حابه ) رض��ي هللا عن��ه (ك��ان زي��د ب��ن ثاب��ت   ٥
  .)صلى هللا عليه وسلم(جار الرسول الكريم H سيما كان 

  لكتابة الحديث         ، ج لكتابة الوحي  -لكتابة التوراة  ،    ب - أ
  .منھا في مكة ---------كانت  المدينةكتابة القران في  إنH ريب   ٦

  ،                     ج اقل           أيسر،       ب         أصعب - أ
-Hن القران ين�زل) صلى هللا عليه وسلم(بجمع القران في مصحف منظم في حياة الرسول   ٧

---------- .  
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  مجتمعا  -ج،       مفرقا         -ب،      جملة واحده          - أ
  .بقراء القران  -----------إن القتل قد استمر يوم   ٨

  احد  -د،    اليمامة         -ج، الخندق    -ب،  بدر      - أ
   -----------نزل بعد  المكي ھو ما  ٩

  الھجرة  -ج،   عام الفتح     -ب، معركة اليرموك     - أ
  .----------النسخ ھو رفع الحكم الشرعي بدليل   ١٠

  شرعي ، فقھي              -ب،       لغوي        - أ
  .-----------ھو) رضي هللا عنه(الباعثة على جمع القران في خNفة الصديق  ا�سبابمن   ١١

  فتح مكة  -ج،    وقعة معونة     -ب،     وقعة اليمامة      - أ
 -----------جم�ع الق�ران ف�ي خNف�ة  إل�ىاختيار زيد ب�ن ثاب�ت  إلىالتي دعت  ا�سبابمن   ١٢

  .كونه شابا
  عثمان بن عفان -ج،     ر بن الخطاب     عم -ب،         الصديق    - أ

-------كان منھج جمع القران في خNفة الصديق انه H يقبل من احد شي حتى يشھد عليه   ١٣
-----.  
    شھيدان   ،  شھداء         أربعةب  -  ،  ثNثة شھداء     - أ

--------- حرفا�من مزايا جمع القران في خNفة  الصديق انه اقتصر على ما ثبت  من   ١٤
---.  

   السبعة -ج،  عشر          ا�ربعة -ب،       العشرة      - أ
  .----------الباعثة على جمع القران في خNفة عثمان  ا�سبابمن   ١٥

  مكةفتح ،      فتح بNد فارس       -ب،       أرمينيهغزوة  - أ
  .------------من الذين شاركوا زيد بن ثابت في جمع القران في خNفة عثمان  ١٦

  سعيد بن العاص -ج،  الزبير بن العوام    -ب،     مصعب بن عمير       - أ
عل�ى  ط�رأتالت�ي  -----------كان المقصود من جمع القران في خNفة عثم�ان قط�ع داب�ر   ١٧

   .المسلمين
  الضعف  -ج،          القوه           -ب،          الفتنة         - أ

  . ----------جمع القران اHعتماد على ما جمع في خNفة  كان منھج عثمان في  ١٨
  ج الصديق،      طالب        أبيعلي بن  -ب،         عمر           - أ

  .والسور  ا<يات -----------يا جمع القران في خNفة عثمان كان امن مز  ١٩
  لم يرتب  -ج،          مرتب -ب،                مرتبغير  - أ

ھن��ا بمعن��اه  والت��أليف ------------يس��معون م��ن ق��راءه  ك��انواالق��ران عل��ى م��ا  أل��ف إنم��ا  ٢٠
  .الترتيب 
  ج الرسول الكريم ،        عمر بن الخطاب -ب،   عبد هللا  بن مسعود    - أ

م�ن الق�رن  -------النص�ف  إل�ىاستعمال النقط للحركات ق�د ت�م من�ذ وق�ت مبك�ر يرج�ع  إن  ٢١
  .الھجري 
  الثالث-ج،                ا�ول -ب      ،الثاني              - أ
  

  
  


