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 قال تعاىل: 

 (1:العلق)  " َربِّكَ الَِّذي خََلقَ  ِباسْمِ  "اقَْرأْ 

 

 قول مأثور

رأيُت انُه ال يكُتبُ أحدٌ كتابًا يف يومه إال قال يف غدة، لو   ينإقال عماد الدين االصفهاني:  "
فضل ، ولو تُرك هذا أم هذا لكان   هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسُن ، ولو قدّ غيّ 

 "لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر

 

 

 

 

 

  

 

 



 ب   
 

 

 

 

 اإلهداء

 

 

 ورعاهم هللا حفظهم ،ورمز الحب والوفاء ،نبع الحنان والعطاء…… العزيزين والدي   إلى

 غاليزوجي ال .......إلى من كان بعد هللا معينًا لي في طريق دراستي

 رنيم وصبا .....كبادي بناتيأرياحين حياتي وفلذات  إلى

 جميعاً  هللا حفظهم ......خواني وأخواتيإ إلى

 إلى كل من اقتنع بهذا العمل المتواضع

 

 

 

  

 ة,,, الباحث
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 شكر وتقدير 

والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى   ، هالحمد هلل سبحانه والثناء علي 
 ،،  بعد  وجمعين  أ هوصحب آله

عداده حتى  إ ر لي مراحل الذي يس  ال أن أشكر هللا عز وجل إوقد تم انجاز هذا العمل  ،فال يسعني
الفضل العظيم في   صاحبةجامعة تبوك ، تقدم بالشكر الجزيل لهذا الصرح الشامخ أ،كما  اكتماله
لمعالي مدير  والشكر موصول  المجال لي لمواصلة الدراسة ببرنامج الدراسات العليا ،إتاحة 

التدريس، وأعضاء هيئة التدريس   ورئيس قسم المناهج وطرق  ،وسعادة عميد كلية التربيةالجامعة، 
 بالقسم على جهودهم بالقسم في سبيل تيسير مراحل دراستي المنهجية والبحثية. 

األستاذة الدكتورة/ مريم بنت محمد  بخالص الشكر وجزيل االمتنان والتقدير لمشرفة البحث  تقدمأو 
لتفضلها بَقبول اإلشراف على البحث، وجهودها الوافرة وتوجيهاتها السديدة التي كان لها   األحمدي

 أكبر األثر في إنجاز هذا البحث، فجزاها هللا عًنا خير الجزاء.

 لعضوي لجنة المناقشة المتنان الزامًا أن أتقدم بالشكر والعرفان وأنهار من الثناء و  جد علي  وأ 
قبول مناقشة هذا البحث، فبارك هللا على  عالية العطيات:الدكتورة و  نجالء الحواس :الدكتورة

 .سالم والمسلميناإل مافيهما ونفع بعلمه

 ممثلة في مقائدة  ني السادس والعشر  االبتدائية جزيل لمدرستيبالشكر ال كما يسعدني ان أتوجه
الثانية  ،ومدرسة االبتدائية  رقية المولدسالمية ومعلمة التربية  اإل الحويطي اهويدالمدرسة 

رت لي تطبيق  يس   ،على ما قدموه من تسهيالت  فاطمة البلوي  المدرسة في قائدة ن ممثلةيوالخمس
 نحو المطلوب.لأدوات الدراسة على ا

 .  تي جميعا لصبرهم وتحملهم انشغاليأسر ألفراد  اً وتقدير  اً والشكر موصل حب  

 

 ة,,, الباحث
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 العربيةالمستخلص باللغة 
 

ما  باستخدام استراتيجيات  والسيرة تدريس مادة الحديث لكشف عن فاعلية إلى اهدف البحث 
لمرحلة االبتدائية  السادس ل المعرفة في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف  وراء

 األدوات  بناءتم و  ،استخدمت الباحثة المنهج شبة التجريبي ، ولتحقيق هذا الهدفبمدينة تبوك 
 :التالية عداد المواد إ و 

 لطالبات الصف السادس االبتدائي. بمهارات التفكير التأملي  المناسبة قائمة  -1
ت على المجموعتين التجريبية  ، وطبق  في مادة الحديث  التأملياختبار مهارات التفكير  -2

 والضابطة تطبيًقا َقْبِلًيا وَبْعِديًّا.

 المعرفة. ءالمختارة باستخدام استراتيجيات ما ورادليل المعلمة لتدريس الوحدات  -3

البحث، وتم تطبيق أدوات البحث على عينة عشوائية،  ة وثبات أدا  وتم التأكد من صدق 
( طالبة من طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة تبوك؛ حيث وزعت تلك  52تكونت من )

( طالبة، وتمت المعالجة  26ها ) وضابطة بلغ عدد أفراد كل منالعينة على مجموعتين؛ تجريبية 
اإلحصائية باستخدام التكرارات والنسب المئوية ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة بالك للكسب 

 ستراتيجيات ما وراء المعرفةفاعلية استخدام ا إلىالمعدل للتعرف 

 لنتائج التالية: إلى ا وتم التوصل

وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير    -
 .ككل ولصالح المجموعة التجريبية  التأملي

 وراء المعرفة استراتيجيات ماالتدريس استخدام  بضرورة الباحثة وصىهذه النتيجة ت وبناء على -
   االستراتيجيات التي تعمل على تنمية مهارات التفكير التأملي . كإحدى

 

 .التفكير التأملي، استراتيجيات ما وراء المعرفةكلمات مفتاحية: 
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Abstract 

This research aimed to detect the effectiveness of teaching Hadith and Sirah 
using metacognitive strategies in the development of reflective thinking skills 
among 6th  

Grade  female students in Tabuk city. 

To achieve this objective the researcher used the quasi-experimental 
methodology and the following instruments were prepared: 

1- A list of reflective thinking skills appropriate for the 6th grade female 
students. 

2- A test of reflective thinking skills in Hadith subject and pre-post administered 
to  the experimental and control groups . 

3- Teacher`s guide to teach the selected units using metacognitive strategies. 

Reliability and validity of the instrument was assured and research instrument 
were administered to a random sample consisted of ( 52 ) 6th grade female 
students in Tabuk city equally distributed to experimental ( 26 ) and control (26) 
groups  . 

Research data were statistically manipulated using percentages, frequencies, 
Pearson correlation coefficient and Black gain rate to detect the effectiveness of 
using metacognition strategies. 

The following results were concluded: 

1- There are differences in the mean scores of the experimental and control 
groups in the test of reflective thinking skills as a whole in favor of the 
experimental group. 

Based on this result it is recommended to teach using metacognitive   strategies 
as a strategy that works on the development of reflective thinking skills. 

Keywords: Metacognitive thinking skills, Reflective thinking skills. 
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 المقدمة:

وهناك   ،وحثنا عليه، ر لى التفكير والتأمل والتدب  إودعانا همية بالغة، أ ن الكريم للتفكير آلقد أعطى القر     

  ومن هذه اآليات:، الكثير من اآليات القرآنية الدالة على ذلك 

ِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتََّبَع َهَواهُ ۚ َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب  ِإن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث  )َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َولََٰ
ِلكَ  : االعراف )( َيَتَفكَُّرونَ   َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا ۚ َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهمْ َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث ۚ ذََّٰ

176 ) 

َنْيِن ۖ ُيْغِشي  )َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَهاًرا ۖ َوِمن ُكلِ  الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اثْ 
ِلَك آَلَياٍت لِ َقْومٍ   (3 :الرعد)َيَتَفكَُّروَن(  اللَّْيَل النََّهاَر ۚ ِإنَّ ِفي ذََٰ

َر َلُكم مَّا ِفي  ِلَك آَلَياٍت لِ َقْومٍ )َوَسخَّ ْنُه ۚ ِإنَّ ِفي ذََٰ َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا مِ  َيَتَفكَُّروَن(  السَّ
 (13:الجاثية )

نسان ،بعديد من العطايا والنعم  م هللا اإلوقد كر   ،نسانفي حياة اإل  جوهرياً  ويلعب التفكير دوراً     
وهو ما يميز اإلنسان عن غيره من  ، المهمة لعل أهمها نعمة التفكير  خاصة في مستوياته العليا 

"ويلعب  ،نا موجود أ نذ إفكر أنا أ" ة :وفي الماضي قال الفيلسوف ديكارات مقولته الشهير  ، الكائنات 
لتعليم والتعلم واإلدارة والعالقات لساسي و العامل األفي كافة نشاطات اإلنسان، فه مهماً  التفكير دوراً 

العامة وكافات النشاطات التربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والعلمية والعملية واإلبداعية  
والتفكير يمكن اكتسابه وتدريبة وتنظيمه وتشجيعه واالرتقاء بة وبمهاراته.  ،لإلنسان بشكل عام

 ( 15 :  م2005أنور ،)عبدالحميد ،السويدي، 

ة في التربية والتعليم،  تنمية التفكير من األهداف الرئيسلذلك اتفق كثير من الباحثين على أن " 
ق التقليدية التي تركز على حفظ المادة الدراسية واسترجاعها فقط ال تؤدي بالضرورة إلى  ائوالطر 

 (1:  م2005)عمايرة، . "تطوير مهارات التفكير

واع واألنماط  للتفكير حيث  العلماء والتربويون والمتخصصون إلى وجود العديد من األنويشير     
إلى أن أنواع التفكير هي التفكير البصري ،التفكير االستداللي ،   (41:2003)عبيد وعفانة،  أشار
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  ( 3:2010)القطراوي ، ويشير ،التفكير التأملي، التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، التفكير المنظومي
فالعلم في كل  ،أن من أهم انواع التفكير الذي يسعى التربويون لتنميته لدى الطالب، التفكير التأملي 

وهذا يتطلب تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب وخاصة التفكير التأملي حتى  ، لحظة يتغير
 يستطيعوا التكيف مع التطورات المحيطة وحل المشكالت التي تعترضهم.  

القدرة على تبصير وإدراك العالقات واالستفادة من المعطيات في بأنه " التفكير عبد الوهاب  فيعر 
")عبد  تحديد وتدعيم وجهة نظر المتعلم ومراجعة البدائل واتخاذ اإلجراءات المناسبة للموقف التعليمي

له إلى عناصره  ويحل  إبراهيم "أن يتأمل التلميذ الموقف الذي أمامه، ويعرفه  (166 م:2005الوهاب،
ويرسم الخطط لفهمه، حتى يصل إلى النتائج المطلوبة في هذا الموقف ، ثم يقوم بتصميم هذه  

 ( 446  م:2005النتائج في ضوء الخطط التي وضعت من أجله)إبراهيم،

من العمليات العقلية المعرفية األساسية المميزة بين التالميذ في  اً و التفكير التأملي يعد واحد    
ومدى كفاءتهم ودقتهم في تقديم االستجابات المناسبة لتلك ، رعة استجابتهم لمواقف الحياة س

أطول في  اً ويأخذون وقت ،لى التأني في تقديم استجاباتهمإفالتالميذ التأمليون يميلون  ،المواقف
ة.)  خطاءهم تكون قليلأن إولذلك ف ،تخصيص البدائل المتاحة لهم قبل اتخاذهم للقرارات بشأنها

 ( 91 م:1993محمد، 

و بذلك وه ،حيانا ضمن التفكير لحل المشكالت أو التفكير المنظمأويستخدم التفكير التأملي    
توجيه العمليات التفكيرية إلى أهداف محددة ،وبذلك يعتمد على عاملين   تفكير منظم وموجة يتم فيه

وقد ، ( 28 :2001، يصل الفرد إلى حل مشكلتة.)الجمل لكي ،أساسيين هما االستنباط واالستقراء
أشارات بعض الدارسات إلى أهمية اكساب الطالب لمهارات التفكير التأملي والتي تساعد الطالب 

الجديد ،ثم بنائة ،وخاصة أن الطالب يقوم بالتعقيب أو التفكير التأملي  على  على ابتكار المعنى 
 .( omarmoales,2005)  إنتاجه لمعارفه وما يحتاجه مستقبالً 

الة لتنمية التفكير التأملي لدى المتعلمين، كل ذلك يتطلب استخدام استراتيجيات تدريسية فع      
  ة وهذا يتطلب من المعلمين  مساعد ، ن يستخدم استراتيجيات ما وراء المعرفة أر الجيد البد فالمفك  

الطلبة على أن يتعلموا كيف يفكرون في تفكيرهم، وفي تفكير اآلخرين أيضا  حتى يتحسن تعليمهم  
ويعتبر جون فالفل الرائد األول في دراسة ما وراء المعرفة ،حيث تقوم   ،(90:2002)سعيد،

(  . وقد زاد 53:2006المعرفة والمعلومات في أنشطة ما وراء المعرفة.)علي،  تحليالته على تقسيم
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االهتمام في الفترة األخيرة على تنمية مهارات واستراتيجيات ما وراء المعرفة لدى المتعلمين سواء 
حيث  ،في التعليم الجامعي لما في ذلك من فوائد متعددة لهم مكان ذلك في مراحل التعليم العام أأ

( إلى ضرورة إعداد المتعلمين على استخدام  Siman&dana)،31-28,1999رت دراسة أشا
بناء ومعالجة المعلومات  إلىمهارات واستراتيجيات ما وراء المعرفة حيث يمكنهم تدريب طالبهم 

 ( 51:2006وتقديم نواتج التفكير لديهم.)علي ،

وإنما اصبحت جودة  ،يشغل علماء التربيةونالحظ أنه لم يعد تعليم التفكير لطلبة اليوم هو ما    
التفكير هي أهم التوجهات التربوية المعاصرة التي تتطلب من الطالب التفاعل مع مشكالت حياته  
ومتغيرات عصر، والمستجدات المتالحقة والمتنوعة ، وليصبح ذا قدرة على تحليل المواقف واتخاذ 

م الطلبة كيف يفكرون بطريقة فاعلة تجنبهم مزالق ن تعلي القرارات ،وأصبح جوهر عمليات التربية اآل
ومن هذه االستراتيجيات ما وراء المعرفة التي تدور حول وعي   التفكير وتدريبهم على استراتيجياته ،

ومراقبة عمليات   هوعمليات في إنشاء التفكير بغية التحسين لذاكرتمن مهارات  هالفرد بما يقوم ب
سات إلى األثر اإليجابي  راهذا الصدد أشارت العديد من الد  وفي ،( 2:2010التعليم. )أبو بشير، 

( بأن الحاجة ماسة إلى أن 2004حيث أوضحت دراسة  بهلول)، الستراتيجيات ما وراء المعرفة 
من التفكير   اجيات ما وراء المعرفة حتى يمتلكو يستخدم طلبتنا في المراحل الدراسية كافة استراتي

التي  ( م2007ن ، ووفقا لظروف عالمنا المعاصر. و دراسة النجار) اآل السليم تناسبا لما نعيشه 
، التغلب على العقبات التي تعوقهم عن التحصيل في أن االستراتيجيات تساعد الطلبة أشارت إلى 

 ,م2009,بو عجوةأ)على الربط بين المعرفة الجديدة والمعرفة السابقة ودراسة  ويصبح الطالب قادراً 
ودارسة عرام   ،م 2012،ودارسة محمود ، م 2012،ودراسة الكبيسي ، م2011, ودارسة النمري 

 . ه( نظرًا لما تتميز به استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المهارات والتفكير بأنواع م2012،

ن الطالب الذين يستخدمون استراتيجيات ما وراء المعرفة بفعالية يكونون على وعي بسلوكياتهم  إ
ويمكن أن يستعملوا هذا الوعي في ، كيرهم عندما يقومون بأداء مهمه معينة ن تفيالخاصة مدرك

يجب أن يساعدوا الطلبة على أن  لذا يتوجب على المدرسين   هالسيطرة على ما يفعلونه والتحكم في 
موا عملية  على أن يخططوا  أو يقو  ء المعرفة من خالل مساعدتهم استراتيجيات ما ورا  ايتعلمو 
تحسن  و  الطالب أكثر نشاطاً  تجعل استراتيجيات ما وراء المعرفة حيث   ،التعليم
 ( (thamraksa,2004,303أدائهم.
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من وظيفة التربية أن تعنى بتعليم األفراد كيف يفكرون ،وتدربهم على أساليبه  صبحأفقد  ،لذا   
ق التفكير والتدريس على  ائلى تعلم طر إفاإلنسان في الوقت الحاضر أصبح بحاجة  ،المختلفة
ليها حتى  إن تعليم مهارات التفكير هو بمنزلة تزويد الفرد باألدوات التي يحتاج إحيث  ،مهاراته

 (1 م:2012عامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات .)علي ، يتمكن من الت

فالتربية الجيدة هي التي تقف مع العوامل االجتماعية المحيطة باإلنسان في جانبها اإليجابي ،  
وتزويد الدارسين بمفاهيم ومهارات الدور الخاص الذي يقوم به كل منهم ،وتكسب الجميع قيما  

نساني متماسك  إطار إنتاجي في مل الروحي واالخالقي واالجتماعي واإلوتعمل التكا ،خالقة
تربية يتمثل في تثقيف عقلي وتطبيع اجتماعي  لساسي لوبالتالي فالدور األ ،يستهدف التقدم والتجدد 

درب الثبات  قوة محافظة تسير علىوبالتالي تكون التربية  ،وتكوين مهني نفسيوتهذيب 
نها إإذ  ،سالمية هي لون متميز من ألوان التربية( فالتربية اإل 159:2001 )للقاني،الستقرار. او 

صقل العقل االنساني ، إلى فهي ترمي  ،نسان المتوازن المتكامل في بناء اإل منفرداً  تمثل أسلوباً 
  وتدريبه على التفكير والتأمل ، والنظر والبحث واستغالل الذكاء اإلنساني إلى أقصى طاقاته  من 

 (  5 م:2010أجل خدمة الفرد من ناحية ،ودفع شأن المجتمع من ناحية أخرى. )الخليفة وهاشم، 

 ،برز فروع التربية اإلسالمية التي يجب على النشء أن يهتم بها ويتعلمها الحديث الشريفأومن 
ن أو  ،معجزات النبي صل هللا علية وسلم وعلى سيرته إلىفمن خالله يمكن للطالب أن يتعرف 

هللا   ىدي بسنتة ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه حتى يفوز بصحبته يوم القيامة ، فأحاديث النبي صليقت
 ن الكريم. آ سالمي بعد القر علية وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإل

  في  -بشكل كبير-لتفكير ساهمت دراسات أن طرائق التدريس التي تنمي افقد أظهرت العديد من ال
  التي ( 1434ومن ذلك دراسة السلمي) ،تنمية مهاراتهم التفكيرية تحسين تحصيل الطلبة إلى جانب 

بداعي في مادة وتنمية التفكير اإل ، فاعلية مهارات برنامج الكورت  في تحسين التحصيل  ت أظهر 
تفكير  ( إلى وجود فاعلية الستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية ال2008الحديث ودارسة األكلبي)

 الناقد في مادة الحديث.

كاملة ومستمرة لتفكير الصحابة   ةن الناظر إلى سيرة الرسول صلى هللا علية وسلم يجد فيها إثار إو 
ومن ذلك ما رواه ابن عمر عن النبي  ، ذهانهم نحو التأمل والتدبر أرضي هللا عنهم وشحذ 

قال  ،حدثوني ماهي ،لمسلم ) إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها  وإنها مثل ا: انه قال.ملسو هيلع هللا ىلص
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حدثنا  اقال عبد هللا فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالو  ،فوقع الناس في شجرة البوادي
) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب قول المحدث حثنا و   قال هي النخلة (، ماهي يا رسول هللا 

 (  61أخبرنا ، رقم 

فعن   ،يوجه أفعال أصحابه وأقوالهم إلى التفكير واالستقاللية صلى هللا عليه وسلم ولقد كان الرسول
حسن الناس أحسنا،  أعة تقولون إن :" ال تكونوا إم  صلى هللا عليه وسلم حذيفة قال : قال رسول هللا 

ه نوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فال تظلموا" وقولن ظلموا ظلمنا ، ولكن وط  وإ
 . فإنك لم ُتصل......( البخاري  ).....ارجع فصل   صلى هللا عليه وسلم

ن  آفالقر  ،همية التفكير واعتماد التفكير كأسلوب من أساليب التدريسأ من  ما سبقلى إوبالنظر    
وكذلك الدراسات والبحوث العلمية إلى ، عمال العقل والتفكير إ لى إالنبوية تدعو  الكريم والسنة

والتي تعنى بتدريس الحديث   التجريبيةولقلة البحوث  ،التفكير كأسلوب من أساليب التدريس استخدام
ق تدريس  ائساليب التفكير ، ورغبة من الباحث في تطبيق  استراتيجيات وطر أمن خالل مهارات و 

وتقديمة بأسلوب مغاير عن القالب السائد في ، على التفكير في تدريس مقرر الحديث قائمة 
األوساط التعليمية المعتمدة على الحفظ التلقين. باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية  

 مهارات التفكير التأملي . 

 مشكلة البحث:

  ،يتعلق  بعقل التلميذ أنه مستودع للمعرفة والمعلومات كانت النظرة السائدة في العصور الوسطى فيما 
ق  ائ أهمية طريقة اإللقاء والتسميع ، كطر  ت ومن هنا جاء ،بهذه المعلومات  ه وبالتالي ينبغي شحن
إلى تحقيق الحفظ واالسترجاع  للمعلومات ،   -في جوهرها -،إذ إنها تهدف  ،تتناسب وهذه النظرة

ال يمكن  مالحقتها ، وتطورت المفاهيم  التربوية   ةلمعلومات بطريقوبمرور الزمن ازدادت  المعارف وا
والوجدانية  ، ةفأصبح هناك اهتمام  بالجوانب المهاري ،يالمعرف مجرد النمو تقتصر على ، فأصبحت ال 

مناهج التربية  وفي ظل الوضع الحالي ل ،(74 م: 2014 التفكير والفهم) الخليفة، العليا من والمستويات 
 ات ت حديثة، تعمل على تنمية  المهار تبدو الحاجة ماسة الستخدام استراتيجيا ،رةالمطو  اإلسالمية 

ما يقوي  وم ، (2014المختلفة )فالتة،  مواقفالالمعلومات وتوظيفها في والستخدام  ، لتفكيرلالمختلفة 
سالمية ال يحسنون توظيف طرق التدريس التي الدافع اإلجراء هذه الدراسة أن بعض معلمات التربية اإل 
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تستثمر طاقات المتعلم العقلية، فهناك ميل لطريقة التلقين واالسترجاع حيث ال تتيح للطالبات بممارسة  
التفكير والبحث عن المعلمات وبالتالي ال توجد مهارات تمارسها الطالبة خالل الحصة  حسبما أظهرته  

ثار  (  ومن اآل 1نة )ملحق رقم)على أسئلة المقابلة الشخصية المقن   إجابات عشر معلمات بمدينة تبوك
أنها تجعل من المتعلمين مستقبليًا لما يملي عليهم، مما يولد  غير الصحيحةالسلبية لهذه الممارسات 

جياًل ذا شخصية اسفنجية تمتص كل شيء دون  تدقيق أو نقد أو تمحيص . وهذه الشخصية المهزوزة  
يمة باردة بحيث يتم استدرجها لتنفيذ مأربها القبيحة من فساد عقدي أو  لقمة سائغة، وغن 

 . (12، 1430أخالقي)الشرفي، 

(التي أجريت على مناهج التربية  2005واستنادا إلى نتائج البحوث والدارسات كدراسة )المفدي، 
ة  بالتدريس   قأداء المعلمين والمعلمات للمهارات المختلفة  المتعل   إلىسالمية بهدف التعرف اإل

والتفكير، حيث كشفت أن معظم معلمي العلوم الشرعية  في ممارساتهم التدريسية يركزون على  
أن اكتفاء   (2010دراسة )الشمري ق التقليدية . و ائات باستخدام الطر المعارف دون المفاهيم  والمهار 

يؤدي إلى ضعف المردود  ،ة ق التدريس التقليديائالكثير من معلمي التربية اإلسالمية بالتركيز على طر 
تيجيات التي  خذ  باالستران يتم األأوأوصت الدراسة ب ، التعليمي لمادة التربية اإلسالمية على المتعلمين

( التي  2008، واستجابة لتوصيات العديد من الدارسات العلمية كدراسة )األكلبي تستثمر نشاط المتعلم
د على كشف ما لدى الطالب من طاقات ومواهب  دعت إلى ضرورة توظيف طرق التدريس التي تساع

وإمكانية عقلية عليا، ومن ثم تنميتها ، وصقلها، وتوجيهها الوجهة األمثل لالستفادة منها في بناء  
( التي دعت إلى االهتمام بالتفكير التأملي في المواقف التعليمية 2014الوطن وألمة ، ودراسة )فالتة 

 المختلفة. 

ضعف مهارات التفكير التأملي لدى طالبات المرحلة االبتدائية مع  في لحالي وتتحدد مشكلة البحث ا
لتصدي لهذه المشكلة من اويحاول البحث الحالي ، ق واالستراتيجيات المستخدمة ائقصور في الطر 

 . هالتالي ت خالل اإلجابة عن التساؤال

 ؟ السادس االبتدائي ما مهارات التفكير التأملي التي يجب توافرها لدى طالبات الصف  -
ما فاعلية تدريس مادة الحديث باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات  -

 ؟ المرحلة االبتدائية في مدينة تبوك طالبات لدى  لتأمليالتفكير ا

 : التالي هويرتبط بهذا السؤال الفرض الموج
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  :ضالفر 

طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات   -
 . الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية في مهارات التفكير التأملي

 أهداف البحث:

 تحديد مهارات التفكير التأملي التي يجب توافرها لدى طالبات الصف السادس االبتدائي  -
فاعلية  تدريس مادة الحديث باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية   إلىالتعرف   -

 ك. المرحلة االبتدائية في مدينة تبو  طالبات   مهارات التفكير التأملي لدى

 أهمية البحث:

ق جديدة تساعد في زيادة تحصيل  ائقد يفيد البحث الحالي في تزويد المعلمات بطر  -
 ملي.ثارة التفكير التأإالطالبات و 

قد يفيد الباحثين وطلبة الدارسات العليا : وذلك من خالل فتح مجاالت بحثية مرتبطة   -
 .بالتدريس وفق استراتيجيات ما وراء المعرفة

 كساب الطالبات مهارات التفكير التأملي. إيفيد في  ربما -
ر التأملي داخل سالمية في تضمين مهارات التفكييفيد مخططي مناهج التربية اإل ربما -

 مناهج الدراسية من خالل االستفادة من الخطط التي تم بناؤها في هذا البحث. ال
 حدود البحث.

 الحدود الموضوعية.  -
 : تيةتقتصر الدراسة الحالية على استخدام استراتيجيات ماوراء المعرفة اآل -أ

 Know , What , learned)   )،K-W-Lتقتصر الدراسة الحالية على استراتيجية -
 الدراسة الحالية على استراتيجية التساؤل الذاتي. تقتصر  -
 تقتصر الدراسة الحالية على استراتيجية العصف الذهني. -

ن على مناسبتها لطالبات كموجمع المحأالتي مهارات التفكير التأملي  تقتصر على بعض -ب
  الصف السادس االبتدائي.
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صف لوالثالثة من كتاب الحديث والسيرة لولى والثانية األ اتتقتصر الدراسة على والوحد -ج
 السادس االبتدائي.

 .البشرية ودالحد -

اقتصر هذا البحث على  مجموعة من طالبات الصف السادس االبتدائي في مدينة تبوك ،  
( طالبة  26ة للعينة التجريبية و) ( طالب26( طالبة بواقع )52حيث تكونت عينة البحث من )

   للعينة الضابطة.

 الحدود الزمنية:  -
 هـ1438هـ/1437تم تطبيق هذا البحث خالل الفصل الدراسي الثاني لعام  

 الحدود المكانية: -
 اقتصر هذا البحث على المدارس الحكومية بالمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك  
 

 منهج البحث:

الباحثة في الدراسة الحالية   المنهج شبة التجريبي ، وهذا المنهج قائم على تصميم   استخدمت    
  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ، وذلك لدراسة أثر استخدام استراتيجيتي التساؤل الذاتي

في تدريس مادة الحديث على تنمية مهارات التفكير التأملي لدى  ( والعصف الذهني (K-W-L و
طالبات الصف السادس االبتدائي، حيث تتعرض المجموعة التجريبية الستراتيجيتي التساؤل الذاتي 

،أثناء تطبيق الوحدة المقترحة،  وتدرس المجموعة الضابطة   الوحدة المقترحة  ((K-W-Lو
ثم  من المجموعتين ،  بالطريقة االعتيادية ،ويتم تطبيق اختبار مهارات التفكير التأملي  على كل ٍ 

 يطبق االختبار البعدي على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. 

 مجتمع البحث وعينته:

مدينة تبوك خالل العام ن مجتمع البحث من طالبات الصف السادس االبتدائي في يتكو     
( طالبة في كل    26وتجريبية بمعدل)  ةلى مجموعتين ضابطإمقسمة ه 1438-ه 1437الدراسي
 . مجموعة
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 أدوات  البحث:

 قائمة بمهارات التفكير التأملي الالزمة لطالبات  الصف السادس االبتدائي. -
 والتأكد من صدقها وثباتها.   الصف السادس اختبار مهارات التفكير التأملي لطالبات  -

 
 

 : مواد البحث

، والعصف الذهني في ( (K-W-Lالتساؤل الذاتي،  ات ستراتيجيايل للمعلمة الستخدام دل -
 تنمية مهارات التفكير التأملي بمادة الحديث والسيرة.

 . كراسة النشاط للطالبات  -

 : مصطلحات الدراسة

 : استراتيجيات ما وراء المعرفة

لى التأمل والتعمق  في فهم إيشير مصطلح ما وراء المعرفة بقوله  (5 ه:1427يعرفها )علي ،
لى الطريقة التي يخطط وينظم ويتحكم ويضبط ويواجه  إو  ، المعرفة والمعلومات التي يمتلكها  الفرد 

 بها الفرد عمليات التعلم الخاصة به. 

( بأنها تفكير المتعلمين في تفكيرهم وقدراتهم على استخدام  339 م: 1999يعرفها )جابر، و 
 . استراتيجيات تعلم معينه على نحو مناسب 

بأنها مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها الطالب بهدف تحقيق  ( 6:2001ناوي،عرفها) الطو 
وهي معرفة طبيعة التعلم وعملياته، وأغراضه والوعي باإلجراءات  ،متطلبات ما وراء المعرفة

 واألنشطة التي ينبغي القيام بها لتحقيق نتيجة معينة والتحكم الذاتي في عملية التعلم وتوجيهها. 
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بعها الطالبة  مجموعة من اإلجراءات تت   :نهاأ ب إجرائياً  استراتيجيات ما وراء المعرفة احثةالب فوتعر  
لى تفكير الطالبات في تفكيرهن من خالل التخطيط  إي وتؤد  ،شراف المعلمةإداخل الفصل تحت 

 معينة . والتنظيم والمراقبة والضبط والتحكم والتقويم لعمليات التفكير بغية التوصل إلى نتائج 

 التفكير التأملي. 

عملية عقلية تقوم على تحليل الموقف المشكل إلى مجموعة  :  هن أب (447 م:2005براهيم،إ)فه عر  
من العناصر ودراسة جميع  الحلول الممكنة وتقويمها والتحقق  من صحتها قبل االختبار أو  

 .الوصول إلى الحل الصحيح للموقف المشكل

حيث يوجه العمليات العقلية إلى أهداف  ، تفكير موجه  بأنه( 50: 2003)وليم عبيد وعفاته، هويعرف
وبذلك نجد   ،جل الوصول إلى حل معينأفالمشكلة تحتاج مجموعة استجابات معينة من  ، محددة

 .ت الباحثة هذا التعريفأن التفكير التأملي هو النشاط الفعلي الهادف لحل المشكلة. وقد تبن  

شراف  إجرائيا: بأنها عملية عقلية تقوم بها طالبة الصف السادس االبتدائي  تحت إ الباحثة  فهوتعر 
مهارة  و مهارة الكشف عن المغالطات و جل تنمية مهارات الرؤية البصرية أالمعلمة وتوجيهها من 

لى استنتاجات ومهارة إعطاء تفسيرات مقنعة ومهارة وضع حلول مقترحة، ويعبر عنة  إالوصول 
عد خصيصًا لهذا أُ ذي ر التفكير التأملي الدرجات الخام التي تحصل عليها الطالبة في اختبا بال

 .الغرض 

 جرائيًا.إتعرف الباحثة مهارات التفكير التأملي 

 هي قدرة الطالبة على توضيح مدلوالت الصور وإعطاء مدلوالت كتابية.  الرؤية البصرية :

هي قدرة الطالبة على تحديد العالقات غير الصحيحة في الموضوعات،   الكشف عن المغالطات:
 . غير الصحيحةوتعديل بعض التصورات 

ت هي قدرة الطالبة على التوصل إلى نتائج واضحة وتوظيف الخبرا التوصل إلى استنتاجات:
و االنتقال من العام إلى  ، السابقة للتوصل إلى استنتاجات و تقديم دليل على صحة االستنتاج 

 الخاص.
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: هي قدرة الطالبة على تفسير المراد بالحديث و تفسير معاني الحديث  ةإعطاء تفسيرات مقنع 
 سالمي.إو إعطاء تفسيرات ذات بعد ، وتفسيرات مقنعة  للمواقف الواردة في الحديث 

والقدرة على اقتراح   ،هي قدرة الطالبة عل التوصل إلى حلول مقنعة للموقف وضع حلول مقترحة:
 أكبر عدد من الحلول واألفكار ومناقشة األفكار المطروحة.

 إجراءات الدراسة.

 الباحثة اإلجراءات التالية.  ت تبعائلة الدراسة وتحقيق أهداف البحث لإلجابة عن أس 
 .ذات الصلة بموضوع البحث  ي والدارسات السابقةاالطالع على األدب النظر  -
 إعداد قائمة بمهارات التفكير التأملي الالزمة لطالبات الصف السادس االبتدائي.  -
 عرض القائمة على مجموعة من المحكمين وتعديلها في ضوء مقترحاتهم.  -
 طالبات . لإعداد اختبار مهارات التفكير التأملي ل -
 وتعديلها في ضوء مقترحاتهم.  ،مينمجموعة من المحك  عرض االختبار على  -
والعصف ،  ( K-W-L)و التساؤل الذاتي، ل المعلمة الستخدام استراتيجيتيإعداد دلي -

 . والسيرة الذهني في تنمية مهارات التفكير التأملي بمادة الحديث 
 .مقترحاتهمعرض دليل المعلمة على مجموعة من المحكمين وتعديلها في ضوء  -
 إعداد كراسة النشاط للطالبات. -
 .وتعديلها في ضوء مقترحاتهم، مين عرض كراسة النشاط على مجموعة من المحك   -
وتقسم   ،ويتكون من مجموعة من طالبات الصف السادس االبتدائي، البحث  عينةتحديد  -

 لى مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية.إ
 على مجموعتي البحث قبليا وبعديا .  التفكير التأملي  ختبارا  تطبيق -
 معالجة البيانات إحصائًيا، ثم مناقشة وتفسير النتائج:  -
  .عنه نتائج البحث  ت سفر أما  وضع التوصيات والمقترحات في ضوء -
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 : طار النظري اإل -أوالً 

 :التفكير التأملي المبحث األول -

, التساؤل الذاتي ,  استراتيجيات ما وراء المعرفة:  الثانيالمبحث  -
 k,w,l, العصف الذهني

 :الدراسات السابقة -ثانياً 
 المحور األول دراسات تناولت مادة الحديث -
 تناولت ما وراء المعرفةالمحور الثاني : دراسات  -
 المحور الثالث : دراسات تناولت التفكير التأملي -
 

 

  

 

 

 

 

 

 

أدبيات  :الثانيالفصل    
 البحث 
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 طار النظري والدراسات السابقة ال   الفصل الثاني: 

يتناول هذا الفصل اإلطار النظري للبحث، والدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة 

 بموضوع البحث.  

 النظري  الطار   -أولا 

تعريفه ومراحلة ومهاراته،  التفكير التأملي من حيث طار النظري للبحث مبحثان هما :اإل يتناول
وعالقة بأنواع التفكير األخرى، والعمليات العقلية المتضمنة فيه، و عالقته الحديث بالتفكير، وعالقة 

 ماوراء المعرفة، و , وكذلك استراتيجيات ما وراء المعرفة من حيث التفكير بما وراء المعرفة
 .  k.wlاستراتيجية التساؤل الذاتي، والعصف الذهني، و

 التأملي : التفكيراألول المبحث

 تعريف التفكير التأملي: 

عملية عقلية فيها نظر، وتدبر، وتبصر وتوليد، واستقصاء  بأنه( 37 م:2010)أبو نحل، هويعرف   
مامة ، أتقوم على تحليل الموقف المشكل إلى مجموعة من العناصر ، وتأمل الفرد للموقف الذي 

 ودراسة جميع الحلول الممكنة والتحقق من صحتها ، والوصول إلى الحل السليم للموقف المشكل.

تبصر وإدراك العالقات واالستفادة من   ىبأنه القدرة عل هفعرف( 166: 2005ما )عبد الوهاب، أ   
المعطيات في تحديد وتدعيم وجهة نظر المتعلم ومراجعة البدائل واتخاذ اإلجراءات المناسبة للموقف 

 التعليمي. 

تبصر في األعمال يؤدي إلى   " ه ف التفكير التأملي على أن أما العالم األمريكي جون ديوي فعر     
 ( Killion and Todne,1991,14جراءات والقرارات والنواتج")تحليل اإل 

( "ذلك النوع من التفكير الذي يساعد الفرد على  56 م:2002، هبو ملوح بأنأفه )ويعر     
 أي اإلدراك السريع والمفاجئ لعناصر الموقف المشكل خارجية كانت أم داخلية " ،االستبصار
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ن التفكير التأملي يقوم على تحليل وتفسير  واستبصار أ ةويتضح من خالل التعريفات السابق    
ودراسة جميع الحلول الممكنة وتقويمها. فالتفكير  الجيد يكسب الطلبة  مستوى   األفكار،وتوليد 

تخاذ قرارات افاذ البصيرة ، وإمعان  النظر ، والوعي  حول مستوى أدائهم ، والقدرة على على من ن أ 
 مستقبلية تسهم في تحسين أدائهم.  

التفكير التأملي وذلك باستخدام   كساب المتعلمين مهارات إنه يمكن تسهيل أباحثة وترى ال    
وغيرها من االستراتيجيات   K.W.Lة استراتيجيات معينة مثل استراتيجية التساؤل الذاتي واستراتيجي

وتنمية قدراتهم على ربط تعلمهم الجديد بالسابق  علمهم لى تدعيم تإمر الذي يؤدي األ، المعرفية 
 والتحكم فيه. 

        مراحل التفكير التأملي. 

 تفكير التأملي:لد جوردن هلفن وفيليب سميث أربع مراحل لقد حد  

 وجود موقف مشكل. ▪
 المشكلة.استيضاح  ▪
 تكوين الفروض. ▪
 (40 م:2010 ،بو نحلأليها)إشار أ( كما 22  م:2006اختيار أفضل الحلول.)السكران، ▪

 ( فقد حدد مراحل التفكير التأملي في: Ross1990: 13أما روس)

 مشكالت تربوية. إلىالتعرف  ▪
بينها وبين مشكالت أخرى جرت في  ةمشابه مقارنة و االستجابة للمشكلة من خالل إجراء  ▪

 سياقات مماثلة. 
 تفحص المشكلة والنظر إليها من عدة جوانب.  ▪
 والكشف عن نتائج الحلول والمغزى من اختيار كل حل. ، تجربة الحلول المقترحة  ▪
 . هتفحص النواتج الظاهرة والضمنية لكل حل تم تجريب ▪
 تقييم الحل المقترح.  ▪

 مهارات التفكير التأملي: 
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الدرجة التي يحصل عليها الطالب  في اختبار مهارات التفكير يقصد بذلك النسبة المئوية لمتوسط 
 التأملي الذي يشمل خمس مهارا ت أساسية للتفكير التأملي وهي. 

مكوناته سواء  إلىوهي القدرة على عرض جوانب الموضوع والتعرف  الرؤية البصرية: ▪
يث بح ،ن مكوناتهشكل يبي   أمإعطاء رسم  أمكان ذلك من خالل طبيعة الموضوع أ

 يمكن اكتشاف العالقات الموجودة بصريا. 
وهي القدرة على تحديد الفجوات في الموضوع ، وذلك من خالل   الكشف عن المغالطات: ▪

  غير الخاطئة و تحديد بعض التصورات أتحديد العالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية 
 نجاز المهام بصريا.إأو البديلة في 

وهي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل  لى استنتاجات:إالوصول  ▪
 والتوصل إلى نتائج مناسبة. ، وضوع رؤية مضمون الم

وهي القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات  إعطاء تفسيرات مقنعة: ▪
على  معلومات سابقة أو على طبيعة الموضوع   معتمداً  وقد يكون هذه المعنى ،الرابطة

 وخصائصه.
: وهي القدرة على وضع خطوات  منطقية لحل الموضوع المطروح  وضع حلول مقترحة ▪

وتقوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للموضوع المطروح.)عفانة ،  
 ( 4-5 :م2002اللولو،

 جرائيًا.إوتعرف الباحثة مهارات التفكير التأملي 

 هي قدرة الطالبة على توضيح مدلوالت الصور وإعطاء مدلوالت كتابية.  الرؤية البصرية :

هي قدرة الطالبة على تحديد العالقات غير الصحيحة في الموضوعات،  الكشف عن المغالطات:
 . غير الصحيحةوتعديل بعض التصورات 

رات وتوظيف الخب ؛ هي قدرة الطالبة على التوصل إلى نتائج واضحة  التوصل إلى استنتاجات:
و تقديم دليل على صحة االستنتاج و االنتقال من العام إلى  ،السابقة للتوصل إلى استنتاجات 

 الخاص.
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و تفسير معاني الحديث ، : هي قدرة الطالبة على تفسير المراد بالحديث ةإعطاء تفسيرات مقنع
 وتفسيرات مقنعة  للمواقف الواردة في الحديث و إعطاء تفسيرات ذات بعد اسالمي.

والقدرة على اقتراح  ؛ هي قدرة الطالبة عل التوصل إلى حلول مقنعة للموقف  ضع حلول مقترحة:و 
 أكبر عدد من الحلول واألفكار ومناقشة األفكار المطروحة. 

 ..عالقة التفكير التأملي بأنواع التفكير األخرى 

 التفكير التأملي في القرآن الكريم.  -
 بالتفكير الناقد.التفكير التأملي وعالقته   -

 التفكير التأملي في القران الكريم.

ر ، النظر إلى خلق منها التفكير، والتدب  ، كر التفكير التأملي في القرآن الكريم بمعان متعددة لقد ذُ    
وتدعو  ، هللا، ومنها نالحظ أن الدعوة  إلى التفكير والتأمل في القرآن الكريم جاءت واضحة وصريحة 

 :  ر والتأمل لقولة تعالىإلى التفكير والتدب  اإلنسان  
وتعد عملية التأمل في القرآن الكريم عملية عقلية تمكن الفرد من عبور العالم المحسوس إلى خالق     

األلباب    يتميز أولوو ، وال رب سواه  ،رسول هللا اً لة إال هللا ، وأن محمد إفيؤمن بأن ال  ،هذا العام
 (46 م:2005بالقدرة على التفكير التأملي في خلق السموات واألرض.)كشكو ، 

ن هو اإليمان القائم على حسن التأمل في خلق هللا سبحانه وتعالى ، وهذة آ فاإليمان الذي يمنحه القر    
قة لهذا النوع من  الثمرة ال يمكن الحصول عليها ، إال إذا اعتنيت التربية بسائر العمليات العقلية الساب

التفكير وفي اإلدراك الحسي لألشياء ، اإلدراك المعنوي ، القياس ،االستقراء ، االستنباط ، التذكر ،  
تأمل في ذات هللا سبحانه وتعالى ،  ل ن عملية التأمل  تشمل سائر المجاالت ، ماعدا اإالتقويم ، حيث 

ن، ويمكن توظيفه في جميع المقررات  بحيث ال أحد يزعم بأن التأمل حكر على محتوى دراسي معي
ر هذه المناهج كلها لتنمية عملية التأمل عند الطلبة .)اللولو، وعفانة،  وتسخ   ، الدراسية جميعها

 ( 77:  م2002
 :التفكير التأملي والتفكر الناقد

على التفكير   ن التفكير الناقد عبارة عن مهارة التصرف الصحيح والمبني  أ ( Ennis1985ويرى )
 لى قسمين أساسيين هما:إوأنه يقسم ، التأملي واالستداللي 
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أنه تفكير معقول بمعنى أنه يؤدي إلى استنتاجات وقرارات سليمة ومبررة أو مدعومة بأدلة   -1
 مقبولة. 

أنه تفكير تأملي يظهر فيه وعي تام لخطوات التفكير التي يتم التوصل من خاللها إلى  -2
 (. Ennis,1985, 14ت)االستنتاجات والقرارا

  ، فر لدى المتعلمابغي أن تتو نل على عدة مهارات يت( أن التفكير الناقد يشم41 م:1998 ،عفانة)ويرى 
ويتضمن كذلك العديد من المهارات التفكيرية مثل التفكير التأملي   ، حتى يستطيع أن يحل المشكلة

 الستداللي واالستنتاجي. او 

 التفكير التأملي والمنهاج: 

يمكن من خاللها أن يستخدم فيها التفكير  قائ هناك طر  أن  ( 337 م:1981يذكر )موسى ،     
المعلم في  ىيجب عل ، بحيث التأملي في حل المشكالت  في مواقف التعلم إلثارة ومساندة التالميذ 

 هذه الحالة القيام بما يلي: 

 جعل التالميذ يحددون المشكلة ، موضوع البحث، واستيعابها بوضوح في عقولهم.  -1
 ر الكثيرة  المتعلقة بالمشكلة من خالل تشجيعهم على:األفكا استدعاءحث التالميذ على  -2

 تحليل الموقف. -
 ن تطبق.أواستدعاء القواعد العامة او األسس التي يمكن  ، تكوين فروض محددة -

 حث التالميذ على تقويم كل اقتراح بعناية بتشجيعهم على: -3
 ز ، تعليق الحكم أو بنقد كل اقتراح.تكوين اتجاه غير متحي   -
 رفض االقتراحات بنظام. ختيار أو ا -
 مراجعة النتائج.  -

 حتى تساعد في عملية التفكير بتشجيعهم على. ؛ حث التالميذ على تنظيم المادة  -4
 خر.آ إحصاء النتائج بين حين و  -
 ق الجولة والتعبير البياني. ائاستخدام طر  -
 التعبير عن النتائج المؤقتة باختصار من حين آلخر من خالل البحث. -

 : العقلية المتضمنة في التفكير التأمليالعمليات 
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تتمثل ة التي يتضمنها التفكير التأملي مجموعة من القدرات العقلي (446 م:2005براهيم ،إ) د حد     
 : ما يليفي

 .المشكلة تحديد  على القدرة ▪
 .المشكلة في الموقف عناصر تحليل على القدرة ▪
 التي والمعلومات  األفكار وكذلك؛  تطبيقها  يمكن التي العامة القواعد  استدعاء على القدرة ▪

 ترتبط بالمشكلة. 
المعايير   ضوء في فرض  كل واختيار  ؛المشكل الموقف لحل محددة فروض  تكوين  على  القدرة ▪

 المقبولة.
إلى  للتوصل منها االستفادة يمكن بطريقة إليها الوصول يمكن التي النتائج تنظيم على لقدرةا ▪

 للمشكلة. حلول مناسبة 

 عالقة ما وراء المعرفة بالتفكير التأملي: 

"تأمالت عن المعرفة أو التفكير فيما نفكر  : وراء المعرفة بأنها  ( ما7 م:2000يعرف )عبيد، 
 .  وكيف نفكر"

( التفكير التأملي "بأنه نشاط عقلي للفرد في المواقف التعليمية التي  8 م:2005،كشكو)يعرف و 
إلجراءات االمنطقية واتخاذ القرارات و ، وكشف المغالطات  ،وتحديد نقاط القوة والضعف ه ،مامأ

 . المناسبة بناء على دراسة واقعية منطقية للموقف التعليمي"

حد أنواع  أ باعتبارهالذي لتأملي ا المعرفة تعد من أحد مكونات التفكير ما وراء  نأويتضح من ذلك 
فالطالبة  ،ن عمليات التفكير هي وظائف ال يمكن عزلها عن بعضها البعض إوبالتالي ف،  التفكير

بداعي والناقد  نها تحتاج إلى استخدام بعض عمليات التفكير اإلإعندما تمارس التفكير التأملي ف
 نشطة التي ينبغي القيام بها. جراءات واألالتفكير في ضوء اإل نواعأوغيرها من 

 : عالقة الحديث بالتفكير

شياء. والحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث  الحديث في اللغة . الجديد من األ
( الحديث في  15 ه:1417( وعرف )الطحان، 133 م:1999كقطيع وأقاطع)ابن منظور،
 وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة""  هلى النبي صل هللا عليإاالصطالح بأنه" ما أضيف  
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لذلك يجب االهتمام بربط الحديث   ،سالميوللحديث أهمية تربوية  كونه المصدر الثاني للتشريع اإل 
وما فيها من مشكالت، في حياتنا االجتماعية ه براز دور إ، و متعلمينلشريف بواقع حياة الالنبوي ا

، وفي السنة النبوية نجد دعوة صريحة للتفكر   ما يسمى  بوظيفة المعرفة الدينية براز لإوفي ذلك 
سباب والمسببات، نفسهم حتى يعرفوا الحقائق واألأوفي  واألرض،والتأمل والنظر في خلق السموات 

ول  عنة .أنه أخبر الرسالتي تحكم المخلوقات وظواهر الكون، فقد ورد عن ابن عباس رضي هللا
تفكروا في هللا عز ووجل، فقال رسول هللا صلى هللا علية وسلم   صلى هللا علية وسلم عن أقوام

 األلباني .  ه " روا ه"تفكروا في خلق هللا تعالى وال تتفكروا في هللا فإنكم لن تقدروا قدر 

 : (106 م:2003والشمري، همية تدريس الحديث الشريف مما يلي) الدليمي أوتنبع 

، واليوم   ه، وكتبهأن لألحاديث النبوية أهمية في تثبيت العقائد الصحيحة كاإليمان باهلل، ورسل -
 خر، والمالئكة ، والجنة والنار، والثواب ، والعقاب ، وغير ذلك.اآل

كيبها  من أساليب اللغة وترا تزويد الطالبات باأللفاظ الدينية وبالمصطلحات الفقهية، وبكثير -
 ها، وتربية الذوق البالغي لديهن.وصيغ

ن الكريم، وإدراك آ توسيع  أفاق  الطالبات ومعارفهن الدينية، وإعانتهن على فهم نصوص القر  -
ن  آهن من المسائل الدينية، بما تعلمنة من القر ل أسراره، واكتساب  القدرة على فهم ما ينسب 

 والحديث.

يجب ربط مهارات  حيث  ،في تربية شخصية المتعلمينن للحديث مكانة كبيرة أ ومما الشك فيه 
  ن والحديث هو األصل آ ماعية بالقر الن ربط قضايانا التربوية واالجت ،ن الكريمآ بالحديث والقر   التفكير

 ذهانهم . أفيجب على المعلمين أن يهيؤوا المواقف التعليمية  للمتعلمين التي تستثير 

وبما أن قضية تنمية مهارات التفكير التأملي تعتبر من أهم القضايا التي  تهتم بها المناهج الدراسية  
نب  وتنمي مهارات الجا،  فهي تجعل المتعلمين أكثر دقة وفهمًا لكافة مجاالت الحياة ،اليوم

حساس بالمسؤولية كما تساعدهم على فهم المحتوى الدراسي وتنمية اإل،  الوجداني عند المتعلمين
، لذلك يجب على  له ون في أي موقف يتعرضهم ر ظأكثر قدرة على الدفاع عن وجهة ن ن و ويكون

 المعلمين أن يهيؤون المواقف التعليمية التي تدفع بهم التفكير والتأمل.

رضوان   هأل صحاب  هجد أن الرسول صلى هللا علية وسلم قد طبق هذا في تعليموفي السنة النبوية ن
هللا تعالى عليهم، في مواقف كثيرة ،حيث كانت تطرأ عليهم مشكالت ، فيطرحها الرسول صلى هللا  
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ويتعاون الجميع في الوصول لحلها ،عن طريق طرح أكثر من حل، ومن ثم   ،علية وسلم عليهم
لمسلمين زمن رسول هللا صلى هللا علية وسلم،  ارضت فمن تللك المشكالت التي اعت ،اختيار أفضلها

ب راية للحضور للصالة فإذا فقد اقترح أحد الصحابة نص ،عالم بدخول وقت الصالةمشكلة اإل
وقيل هو من أمر  ،الناقوس لهو ذكر له القنع وقيل بشور اليهود، وذكر  رأوها أذن بعضهم بعضا،

ثالثة حلول مقترحة لحل هذه المشكلة  فكان   فهذه، باآلذانعبد هللا بن زيد   هشار عليأالنصارى ، و 
 (  55  :2014،فضل.)فالتةحل الرابع هو األلا

ت إلى رسول هللا صلى هللا  وما ورد في قصة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت التي اشتك
ثم أراد مراجعتها ،فرفضت حتى يحكم  ، كظهر أمي أنت علي   علية وسلم ، عندما قال لها زوجها :

تحرم    نفسة كمان لهم أن الذين يقع منهم الظهار من نسائهم ،بقصد تحريمها على  ، فبي   ورسولههللا 
  : قال تعالى  مخطئون فيما يصنعون ، ابنها هماألم على 

َبِصير   َسِميع   ّللاََّ  ِإنَّ  َتَحاُوَرُكَما َيْسَمعُ  َوّللاَُّ  ّللاَِّ  ِإَلى َوَتْشَتِكي َزْوِجَها ِفي ُتَجاِدُلكَ  الَِّتي َقْولَ  ّللاَُّ  َسِمعَ  "َقدْ 
ِئي َوَلْدَنُهْم َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن  ِمنُكم مِ ن نِ َساِئِهم مَّا ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم ِإْن ُأمََّهاُتهُ  ُيَظاِهُرونَ  لَِّذينَ  (1) ْم ِإالَّ الالَّ

والتفسير المقنع هنا : أن زوجة المرء   (2:المجادلة "(ُمنَكًرا مِ َن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوِإنَّ ّللاََّ َلَعُفوٌّ َغُفور  
ألن رابط  ،  بزوجته  همأالمرء  يشبهأن  وال ينبغيوهي واحدة  ولدتههي التي   ه، ألن أمهليست أم

، التي تقوم على االحترام واإلجالل ،  ه، تختلف عن رابطة المرء بأم الزوجة بزوجها رابط خاص 
 كذب وزور.  نهإالشرع لذلك قال هللا  ال يجيزهوعلية فإن الظهار قول منكر 

).....ارجع فصل فإنك لم    للمسيء في صالتهملسو هيلع هللا ىلص  هوسلم وقول هوقول النبي صلى هللا علي
حيث امرة الرسول بإعادة الصالة اكثر من مره وذلك للكشف عن المغالطات التي  ُتصل......(  

وقع فيها اثناء صالته، كما حرص رسول هللا صلى هللا علية وسلم على تحفيز العقول على  
لى ذلك تفسير الرؤيا، التحليل، وتفسير المعاني، واإلشارات، والرموز وما تشير إلية، والمثال ع

 وتأويل األحالم.  

والمتدبر وتوظيفه في   والمتأمل ف االسالم السامية هو بناء العقل المفكرالذلك نجد أن من أولى أهد 
ولم يكن ذلك   ، سالم إلى التفكر والتساؤلدعا اإل ، فقد بحث والتمحيص للوصول إلى الحقيقةال

بل هي دعوة اإلمعان   ،عجاب االكتفاء بإظهار الدهشة واإلالتفكر والتساؤل بغرض الفلسفة أو 
 . (4 :2008كلبي، )األفيهالنظر وإعمال الفكر 
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  الثالث : استراتيجيات ما وراء المعرفة المبحث 

 :  وراء المعرفة ما  

 Johnالنفس المعرفي على يد جون فالفل "ظهر مفهوم ما وراء المعرفة ودخل مجال علم 
Flavell في منصف السبعينات ، ويعد التفكير المعرفي "etacogntive Thinking M  ن أكثر  م

مع أنه فكرة ليست جديدة. فقد أشار كل من )جيمس   موضوعات علم النفس  حداثةً 
James وديوي،    Dewey  أمل الذاتي الشعوري ( إلى العمليات ما وراء المعرفة في عبارات كالت

 ( 207  م:2004خالل عملية التفكير والتعلم ) العتوم ،

 فئات:  تغيرات ما وراء المعرفة إلى ثالثويقسم فالفل م

 : Personal Variablesمتغيرات الفرد  -

كانت في  أعني بمعرفة الفرد سواء وهي تُ  ،وهي تشير إلى نوع المعرفة والمعتقدات التي اكتسبها الفرد 
)كالتوجهات الدافعية : التوجه نحو   Motivationalالدافعية  أم Affectiveالجوانب الوجدانية 

تقوم المتغيرات داخل الفرد     و  Perceptualاإلدراكية  أم التعلم ، والتوجه نحو الدرجة ( 
وهي تعبر عن  ، واع اللفظية للمعلومات بتمكينه من معالجة األن Intera Individualالمعتقدات ( )

ما عن المتغيرات بين األفراد ، فهي تتمثل في األحكام والتقديرات التي  أواستعداداته،  هتباين ميول
 يتفوق فيها فرد على آخر. 

 : Task variablesمتغيرات المهمة  -

ل خالل المعرفة المتحص  عندما يعالج الفرد مهمة ما، فإنه يعرف ويتعلم أشياء عن طبيعتها، ومن 
ن الفرد من تجهيز المعلومات ( يتمك   Redundancyعليها من الخبرات السابقة )الوافرة

Information processing  ويحتاج الفرد إلى تجهيز هذه المعلومات بعمق بهدف الفهم  ؛
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ها ، واالكتساب ، كأن يستخدم الصوت المرتفع )ما وراء المعرفة( عند فهم المدخالت وتجهيز 
 ويتطلب ذلك تعلم التجهيز الذاتي ، ومعرفة متطلبات المهمة. 

 : Strategy variablasمتغيرات االستراتيجية -

 Meta يقترح فالفل انه يمكن التمييز بين االستراتيجيات المعرفية/ واستراتيجيات ما وراء المعرفة
Cognitive Strategies   كي يحصل الفرد  ،مت ق وتكنيكيات  صم  ائ ، فاألولى عبارة عن طر

ما إذا قام بقراءة النص مرة أهداف معرفية مثل قراءة نص ما ببطء بهدف تعلم المحتوى، أ على 
فهنالك  استخدام   ؛أخرى وبسرعة بهدف الحصول على فكرة عن مدى سهولته أو صعوبته

الستراتيجيات  إن استخدام ا :ومن ثم يمكن القول ة ،االستراتيجيات وتكنيكيات ما وراء المعرف
المعرفية  يكون بهدف عمل تقدم معرفي في موضوع ما، بينما يكون استخدام استراتيجيات ما وراء 

نها تتضمن  ألثقة في الحلول للوصول للهدف)أي المعرفة  بهدف التحكم في هذا  التقدم المعرفي وا
والتوجيه للعمليات ، بما يتناسب مع طبيعة وخصائص  مهارات الوعي  والمراقبة والتنظيم 

 .  المعلومات  ومتطلباتها(

إلى دور تفاعل متغيرات  الشخص ، المهمة ، االستراتيجية في تكوين خبرات ما فالفل  ويشير 
حيث  باعتبارها خبرات واعية  ومعرفية ووجدانية   Meta Cognitive Experienceوراء المعرفة 

يطرح فالفل مجموعة من المفهومات التي   خيراً أفي الحياة المعرفية اليومية للفرد ، و  ماً هم تلعب دوراً 
والعمليات الرسمية  Executive Processesترتبط بما وراء المعرفة منها  العمليات التنفيذية

Formal Operations  والوعي والشعورConsciousness والمعرفية االجتماعية   Social 
Cognition  وفعالية الذاتSelf-efficacy  والتأملReflective   والوعي بالذاتSelf-

awareness 

وترتبط متغيرات ما وراء المعرفة عنده بالنمو في التفكير ، والتعلم ، والعمليات المعرفية األخرى ، 
 ( 55-53 م:2006.)علي،Theory ofMindوبنظرية العقل

 المعرفة.تعريف ما وراء 
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دبيات التربوية نجد العديد من التعريفات لمفهوم ما وراء المعرفة ، من خالل االطالع على األ
 :فيما يأتي  منها اً نوضح بعض

"تفكير المتعلمين في تفكيرهم وقدراتهم على استخدام   : نها أ( ب 339 م:1996، جابر)يعرفها 
 .  استراتيجيات تعلم معينة على نحو مناسب"

ليهم) في  إ(  المشار 6 م:2000 ،عبيد )( و139 م:1996 ، عدس)واتفق كل من 
ووعي الفرد بالعمليات "التفكير في التفكير وتأمالت عن المعرفة  :نهاأ( على 10 م:2013العفيفي، 

 . يكانزم التنظيم المستخدم لحل المشكالت"مالمعرفية و 

  ات الذات بهدف متابعة ومراجعة نشاطالتفكير بصوت عال أو الحديث مع  بأنها :فها زيتون" ويعر  
 . (68 م:2003حل المشكلة")زيتون،

مجموعة  القدرات التي تساعد الطالب المعلم على متابعة   : ( بأنها654 ،2002وتعرفها )سمعان 
)التقريرية ،اإلجرائية  : من خالل عمليات الفهم الذاتي ألنواع المعرفة المختلفة  هتعلمة وأداء مهام

،الشرطية( وتنظيم المعرفة التي تتمثل في التخطيط وإدارة المعلومات والضبط الذاتي والمراقبة 
 التقويم . وتصحيح أخطاء التعلم و 

باستقراء التعريفات السابقة نستخلص أن ما وراء المعرفة عمليات عقلية تأخذ شكل الحوار الداخلي 
ليتفكر في تفكيره ، ووعيه بالعمليات المعرفية خالل العملية التعلمية ، وقدرته على  ، للطالب 

 وصف تفكيره ومتابعته.  هاضبطها والتحكم بها ، وتقويم مدى الدقة في

 ت ما وراء المعرفة:مكونا

 مثال أيرى التربويون 

1995, 35) ،(Bruer ،(Lindstr, 1995,28)،(Henson&Eller,1999,288)    أن ما وراء
المعرفة تسعى إلى توعية الطالب بما يستخدمه من أنماط تفكير في ضوء إدراكه ألساليب التحكم  

و توجيه أو تنظيم تلك العمليات، وذلك من أجل فهم أو  أوالضبط والسيطرة على عمليات التعلم 
(أن ما  136-135 م:2004والخزندار، استيعاب مضامين التعلم . ومن هذا المنطلق يرى )عفانة

 لى مكونين رئيسين هما :إوراء المعرفة ينقسم 
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 الوعي الذاتي بالمعرفة   .1
 التنظيم الذاتي للمعرفة .2

 لمعرفة باالذاتي  الوعي: األولالمكون 

 ة من المعرفة وهي كما يلي: ضمن هذا المكون ثالثة أنواع رئيس ويت

المعرفة تتضمن عدة أنواع من   هوهذ  (Conceptual Knowledge) المعرفة المفاهيمية -1
 المعارف وهي كما يلي: 

  ه : ويعني ذلك معرفة الطالب بالمفاهيم التي يتعامل معها وإدراك الوعي بالمفاهيم ▪
 لمكوناتها  وعالقة تلك المفاهيم فيما بينها. 

: وهي إدراك معنى المصطلحات العلمية أو الرياضية أو الوعي بالمصطلحات ▪
 تلك المصطلحات في مضمونها.   هاالقتصادية أو غيرها ، والذي تعنياالجتماعية أو 

وماذا تعني إذا جاءت ضمن   ، : وهي فهم وإدراك معنى الرموز المجردةالوعي بالرموز ▪
 م ال. أمضمون معين، وهل تلك الرموز ذات مغزى 

 قانون  م: ويقصد بذلك معرفة مكونات القانون سواء أكان في العلوم أالوعي بالقوانين ▪
 غيرة، ومعرفة هذا القانون بقوانين أخرى ذات صلة. مقانون دستوري أ أموضعي إداري 

مختلفة من المعارف  اً وهذه تتضمن أنواع (Procedural Knowledge)  المعرفة اإلجرائية -
 وهي كما يلي: 

للهدف أو  هبمعنى معرفة الطالب بالخطوات التي قد يتبعها في وصول إدراك خطوات : ▪
دون التطرق إلى الحل أو تنفيذ الخطة للوصول إلى الهدف ؛ في حل مسألة رياضية ما 

 ن وليس تنفيذه. بل هي معرفة بإجراء شيء معي   ،
بمضمون أي إدراك أنواع معينة من األشكال أو المخططات التي تتعلق معرفة نماذج : ▪

 و تنظيمها .أوذلك من خالل الوعي بخطوات تكوينها  معين ،
ق الحل لمسألة او مشكلة معينة سواء ائ المعرفة تشير إلى طر  هوهذ  معرفة حلول : ▪

مشكلة اجتماعية معينة ،حيث يستطيع الطالب هنا إدراك  ممسألة في العلوم أ ت أكان
 خطوات الحل وأسلوب التعامل مع المشكلة.
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هذا ويعني وعي الطالب بكيفية تركيب جملة معينة أو رسم نموذج محدد  كيب:معرفة ترا ▪
 الوعي بخطوات البناء والتركيب. أوأو بناء خطة معينة أو تركيب جهاز حاسوب، 

 وتتضمن هذه المعرفة ما يلي:   (Contxtual Knowledge) المعرفة السياقية -
أي إدراك ظروف تعلم مشكلة معينة أو إعطاء شروط لحدوث تعلم   الوعي بالشرط : ▪

ن يحدث إذا لم يكن هناك أأو سلوك معين، إذ ال يمكن لهذا السلوك ولهذا الموقف 
 . ظروف أو شروط معينة لحدوثة

معينة  اً سبابأإال إذا أدرك  اً معين اً إذ ال يمكن للمتعلم أن يفهم موقف إدراك أسباب : ▪
 لوجود شيء ما.

ويقصد بذلك وضع مبررات لحدوث ظاهرة معينة، وتوضيح نقاط  عطاء مبررات :إ ▪
أي توضيح لماذا لم يتمكن الطالب من حل  ، و الموقفأالضعف في تلك الظاهرة 

 ؟ مسألة 
أي بمعني وضع معايير أو وحدات للقياس ، فمثال لكي يحدث تفاعل  تحديد معايير: ▪

 ينبغي أن تتوفر معايير في مواد التفاعل حتى يحدث هذا التفاعل .  ؛ ما
غير نمطية  مكانت نمطية أأبمعنى فهم المسألة أو المشكلة سواء  حل مشكلة : ▪

مطية هي التي مرت ونعني بالمشكلة الن ، ومحاولة حلها باستخدام استراتيجيات معينة
 سابقا على الطالب ويستطيع أن يستعين بخطوات الحل في مسألة مشابهة  

 الذاتي للمعرفة  المكون الثاني: التنظيم

 وهي كما يلي:، نواع من المعرفة أن ثالثة ويشمل هذا المكو  

 وهي تتضمن ما يلي :  (Management of Knowledge) إدراك المعرفة .1
ستراتيجية محددة ذات قيمة وفائدة إلدارة المعرفة اأي اختيار  استراتيجيات :تحديد  ▪

 والتخطيط لها. 
 حيث تتطلب إدارة المعرفة وضع خطط لتنفيذ مهمة معرفية معينة.  وضع خطط : ▪
 ، وهذا يعني فهم العالقات القائمة بين الجوانب المختلفة للموقف المعرفي إدراك عالقات: ▪

درك تسلسل تلك المضامين والعالقات القائمة بين مفاهيمها ن يأفال يمكن لمتعلم 
 .  ومكوناتها
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ينبغي أن تتوفر الظروف أو المناخ  ، نجاز المهمة وإتقانها إلكي يتم  تهيئة ظروف: ▪
 . الصفي المالئم لتحصيل تلك المهمة

 وتتضمن هذه المعرفة ما يلي: (Evaluation Knowledge) تقويم المعرفة: .2
نماط السلوك التي  أ وأ هبتعديل أسلوب تعلم وهذا يعني أن يقوم الطالب  تعديل نمط : ▪

 .  ومحاولة تغيير هذا النمط في ضوء مبررات مقنعة ، يستخدمها
لم   ه ن االستراتيجية التي يستخدمها في تحقيق أهدافأ: قد يرى الطالب تبديل استراتيجية ▪

 ،و موقف محدد أتكن مفيدة في تنمية قدراته وفي تحسين مهاراته  تجاه مهمة معينة 
 فيلجأ الطالب إلى تعديل تلك االستراتيجية بأخرى أكثر فائدة .

في طرح أفكاره في أسلوب محدد،  اً معين اً ن يستخدم الطالب أسلوبأبعد  تحسين سياق: ▪
يلجأ إلى إعادة صياغة السياق  بصورة   اً أو معبر  ن هذا األسلوب لم يكن مقنعاً أويجد 

سياق الموضوع  أفضل باستخدام أسلوب معين في طرح المضامين الفكرية لتحسين
 . ومقنعاً  ليصبح جذاباً 

لتأكد من صحة موضوع أو فكرة معينة  لوهو أسلوب يستخدمه الطالب  التأكد من حل: ▪
 .أو فرضية خاصة ، وذلك إلعطاء ثقة بالخطوات التي يستخدمها

 ويشمل هذا النوع من المعرفة مايلي: (Regulation Knowledge)ة:ي تنظيم المعرف .3
ليستطيع الطالب إعادة تنظيم   ،في ضوء الكشف عن نقاط القوة والضعف إعادة مخطط: ▪

على   هوذلك بعد أن يضع يد  ،المخطط أو الخطوات التي يستخدمها في التعليم أو التفكير
 إلى األهداف المطلوبة. هأخطاء عدم وصول

يستطيع الطالب تعديل نتاجات معينة من خالل التغذية الراجعة المتوفرة   تعديل نتاجات : ▪
 . هو من خالل تعديل نفس أفي البيئة الصفية 

ين تحدث؟ ومتى  وأويعني ذلك توضيح األخطاء ، وكيفية حدوثها ،  توضيح أخطاء : ▪
جل تالشيها ، والتخلص منها في تفكيره أو أساليب التعلم التي  أتحدث؟ وذلك من 

 . يستخدمها
ويقصد بذلك إجراء معالجات فورية لخطوات التعلم أو ألنماط التفكير   عمل معالجات: ▪

 وذلك يتم من خالل المتابعة والمراجعة.  ،المستخدمة في حل مسألة علمية مثالً 
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م  وهذا يعني أن يقو  ،على مستويات ما وراء المعرفةأ : وهذا المستوى يعد من تنظيم تفكير  ▪
كيره من حين آلخر بصورة شاملة ،  وذلك طبقا للظروف واألحوال التي المعلم بتنظيم تف

 . (142:  2004يمر بها.)عفانة و الخزندار ،

 تعريف استراتيجيات ما وراء المعرفة: 

( بأنها " مجموعة من اإلجراءات التي يقوم المتعلم للمعرفة باألنشطة  90: م2008يعرفها )البركاتي،
وأساليب التعلم والتحكم الذاتي ، التي تستخدم قبل وبعد التعلم، بهدف تحقيق  ، والعمليات الذهنية ، 

 التذكر والفهم والتخطيط واإلدارة وحل المشكالت، وباقي العمليات المعرفية األخرى. 

تفكير يقوم بها المتعلم بمساعدة المعلم وتوجيهه،   ت ( بأنها" عمليا37: م2010ويعرفها )جبر، 
المعرفي من خالل المهمة التعليمية ، وذلك من خالل وعيه بالهدف منها    بسلوكه يوع  ىتجعله عل

لتذكر المعلومات وفهمها ، والتخطيط لذلك وحل المشكالت وباقي العمليات  ، قبل وأثناء وبعد التعلم
 األخرى. 

يجابي الذي تلعبه   استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية في ضوء ما سبق يتضح  الدور اإل
يتها من  مما يؤدي إلى تحسين التعلم ، وزيادة التحصيل ، ويمكن تنم  ، ير في مستوياته العلياالتفك

 خالل التدريب والممارسة.

 الستراتيجيات ما وراء المعرفة:  األهمية التربوية

وراء المعرفة  في مواقف التعلم المختلفة   أجمع التربويون على أن استخدام التالميذ استراتيجيات ما
 يساعد على توفير بيئة تعليمية تبعث على التفكير ، ويمكن أن تسهم في تحقيق مايلي:

 تحسين قدرة المتعلم على االستيعاب.  ▪
 الة واألكثر مناسبة. تحسين قدرة المتعلم على اختيار االستراتيجية الفع   ▪
 جات أو األهداف المطلوب تحقيقها. زيادة قدرة المتعلم على التنبؤ بالمخر  ▪
وتقييمها   ومتابعتها ،  يجابي في جمع المعلومات وتنظيمهامساعدة المتعلم على القيام بدور إ ▪

 ثناء عملية التعلم. أ
 زيادة قدرة المتعلم على استخدام المعلومات، وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة.  ▪
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 على التفكير بطريقة أفضل.فضل من خالل زيادة القدرة أتحقيق تعلم  ▪
 تنمية االتجاه نحو دراسة المادة المتعلمة. ▪
 (175 م:2004يساعد المتعلم على تخطي الفجوة بين النظرية والتطبيق.)بهلول ، ▪
وعلى التركيز والتخطيط والتنظيم والتقويم   ،الخاصة بهم تساعد التالميذ على تنظيم المعرفة ▪

   (116  م:2003لمدى تقدمهم في األداء.)عريان، 

 يذ  همية التربوية الستراتيجيات ما وراء المعرفة تكمن في تحقيق التعلمن األأوترى الباحثة 
 معنى.ال

 ق الخاصة بتعليم الطالب استراتيجيات ما وراء المعرفة: ائالطر 

رق في هذه  ق الخاصة بتعليم الطلبة استراتيجيات ما وراء المعرفة سنتطائالطر يوجد العديد من 
 لى بعض منها. إالدراسة 

 : (Self-Questioning Strategy)استراتيجية التساؤل الذاتي .1

  ه أن يتبدلوا االنطباع  الذي ترك -بغض النظر عن الموضوع  الذي يدرسونه-من المفيد للطلبة 
وأن يقوموا هم أنفسهم بوضع أسئلة تتناول المادة الدراسية التي  ،عنوان الدرس في نفوسهم 

 يدرسونها قبل وأثناء وبعد عملية تعلمهم.

أنها تخلق بناء ترجع إلى  ترجع فاعلية هذه األسئلة أن (140 م:2006خرون،آو  ويذكر)الخزندار 
بالمسؤولية عن   وحين يبدأ الطلبة في استخدام األسئلة يصبحون أكثر شعوراً ؛  ياً ومعرف انفعالياً 

يجابية ،ويبدو أن معالجة المعلومات بطريقة األسئلة تثير دوافع الطلبة إتعلمهم ويقومون بدور أكثر 
مات للنظر للتعلم في إطار خبراتهم السابقة ومواقف حياتهم اليومية، مما يزيد احتمال تخزين المعلو 

 .  يسيراً  ويجعل استخدامها في المستقبل وفي مواقف متنوعة أمراً  ،في الذاكرة بعيدة المدى 

ة للموضوع  إذا عرف التالميذ األفكار الرئيسن نحكم بأنه قد تم استيعاب المادة الدراسية أ ويمكن لنا 
ن يربطوا هذا  أكان لها وقع في نفوسهم ، وكانت ذات معنى بالنسبة لهم، وكذلك إذا استطاعوا 0، و

وإذا أمكنهم أن يستحضروا   ه،عالقة ب هومال ، هنفس ن عرفوه في المجالأ الموضوع بما سبق لهم 
التي حالت دون   كان بإمكانهم  التغلب على الصعوبات له، وإذا  ة، أو حاالت مشابه ه أمثلة علي
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هذا كلة يساعد على تعزيز الوعي  و ، أو إزالة العقبات التي وقفت في سبيل ذلك . هاستيعابهم ل
 ( 25 م:2003الذاتي عند التلميذ واإلمساك بزمام كل ما يتعلق بدراسته)الخطيب،

نلخصها فيما  ر بها التلميذ من خالل استخدامه الستراتيجية التساؤل الذاتي وهناك عدة مراحل يمُ 
 يلي: 

 مراحل تنمية قدرات ما وراء المعرفة من خالل استراتيجية التساؤل الذاتي:

أن يستخدم التالميذ مجموعة من األسئلة التي يقومون   -من خاللها-هناك ثالث مراحل يمكن 
بحيث تعطي  ، و من خالل مجموعات صغيرة أ بطرحها على أنفسهم ، ويتم ذلك إما بطريقة فردية 

 :  لهم فرصة للتحدث عن أنفسهم أثناء عملية التعلم، وهذه المراحل هي

 :مرحلة ما قبل التعلم .1

نهم على استخدام أساليب التساؤل الذاتي، ثم يمر  ، ميذ يبدأ المعلم بطرح موضوع الدرس على التال
 ومن هذه األسئلة: ؛ وذلك بغرض تنشيط عمليات ما وراء المعرفة 

لى خلق نقطة للتركيز إهذا الموضوع، يهدف هذا السؤال  ان أتعلمه؟  مأما الذي يجب  ▪
 . )تساعد الذاكرة قصيرة المدى(

 هدف. إيجاد لى إعرف عن هذا الموضوع ؟ يهدف هذا السؤال أ ن أماذا أريد  ▪
المجال المناسب  إلىلى التعرف إعرفه عن هذا الموضوع ؟يهدف هذا السؤال أ ما الذي  ▪

وربط   ،أو العالقة بين المعرفة الجديدة والمعرفة السابقة أو معرفة المواقف المشابهة
 المعرفة الجديدة بالذاكرة بعيدة المدى.

 . هسبب للقيام ب إلى إيجاد  ر موضوع الدرس مهما ؟يهدف هذا السؤاللماذا يعتب ▪

ول من هذه األسئلة التي يوجهها التلميذ لنفسة هو تشجيع التلميذ على وضع أهداف والغرض األ
خاصة تستثيره وتحفزه للقيام بالعمل واألنشطة المطلوبة منة، إلى استخدام مهارات مثل جمع 

 . (102 م:2005البيانات )عبد الفتاح ، المعلومات أو 

وإثارة اهتمامه حيث   ،من معرفة سابقة حول موضوع الدرس هما لدي إلىخر هو التعرف والغرض اآل
سبقة أو التصورات القبلية تقاوم االختفاء إذا ما استخدمت معها استراتيجيات التدريس  إن المعرفة المُ 
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تشكيل خبرات التعلم ،  و قبلية يساعد المعلم في تحديد هذه التصورات ال إلىالتقليدية ، والتعرف 
 .(279 م:2001ومساعدة التالميذ على الوصول إلى المفهوم المقبول علميا.)الجندي وصادق ،

 : مرحلة التعلم  .2

المرحلة ، وذلك  ساليب التساؤل الذاتي الخاصة بهذةأيقوم المعلم بتمرين التالميذ على  هاوفي
 لتنشيط عمليات ما وراء المعرفة، ومن هذه األسئلة: 

لى اكتشاف الجوانب غير  إن ؟يهدف هذا السؤال ما األسئلة التي أريد أن أسألها اآل ▪
 المعلومة .

 تصميم طريقة للتعلم. إلى لسؤالاهل أحتاج لخطة لفهم هذا وتعلمة؟ يهدف هذا  ▪
 نشاط؟ بغرض تحديد المدة الزمنية لكل نشاط.حتاجه إلتمام هذا الأما الوقت الذي  ▪

و غير المعلومة لدى التالميذ، والتي يحتاج  أوفي هذه المرحلة تتضح الجوانب الغامضة 
أيضا يتم تحديد األدوات والمواد المطلوبة  هاعن الموضوع المراد دراسته ، وفي التالميذ معرفتها

يتم توضيح الخطوات الالزمة والقواعد التي يجب تذكرها والتعليمات  اإلجراء األنشطة ، كم
ألهداف التي وضعها مسبقا من قبل المعلم، ووضوح  اتباعها، كما يجب تحديد الزمن و االواجب 
رشادات ، وتقديمها بشكل صحيح ومباشر وظاهر يساعد التالميذ على االحتفاظ بها في  هذه اإل

 ( 103 م:2005دائهم فيما بعد.)عبد الفتاح،أثناء التدريس وتعطيهم فرصة لتقييم أ أذهانهم 

 مرحلة ما بعد التعلم: .3

المرحلة  هة بهذ وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بتمرين التالميذ على أساليب التساؤل الذاتي المتعلق
 ومن هذه األسئلة:  ،

كل ما أردت معرفته في هذا الموضوع ؟بغرض مراجعة   عنما الذي تعلمته؟ وهل أجبت  ▪
 عرف من قبل، ومعرفة مدى تحقق أهدافه .ما تعلمته، ومقارنته بما كان يُ 

ألخرى؟ بغرض االهتمام بالتطبيق في  اكيف أستخدم هذه المعلومات في جوانب حياتيا  ▪
 أخرى لربط الخبرات الجديدة بالخبرات بعيدة المدى .مواقف 
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ميل نحو هذا  إيجاد ما شعوري تجاه الموضوع من حيث أهميته بالنسبة لي؟ بغرض  ▪
 .الموضوع 

 خر. آهل أحتاج لبذل جهد جديد؟ بغرض متابعة ما إذا كان هناك حاجة إلجراء  ▪

ثم  ،سئلة تساعد التالميذ على تناول وتحليل المعلومات التي توصل إليهاإجابة هذه األ و
 .  (19 م:2000تكاملها ،وكيفية االستفادة منها)شهاب ،

،وأن يقوموا بتصحيح ما لديهم من  وبذلك يستطيع التالميذ أن يكتشفوا الجوانب الغامضة لديهم 
، ويحدث بناء للمعني كنتيجة للتفاعل بين المعرفة والخبرة الجديدة،  غير صحيحةمفاهيم 

وبذلك يستطيعون نقل معارفهم وخبراتهم المكتسبة إلى مواقف مشابهه ، وبذلك تتحقق نتائج  
 ( 193  م:2004ل ،)بهلو  إيجابية في تنمية الدافعية والشعور بالمسؤولية لدى المتعلم

بحيث يدركون التعلم   ؛كما أن هذه األسئلة تساعد التالميذ على التحكم في عمليات التفكير
كوحدة ذات مفاهيم مرتبطة ببعضها البعض، وليس كمجموعة من المعلومات المتناثرة، فتكوين  

 ( 28  م:2003بناء واضح محدد للتعلم.)الخطيب ،

 :K.W.Lاستراتيجية  .2

تعلم؟ ماذا تعلمت؟( من استراتيجيات ما وراء أن أريد أعرف؟ ماذا أ ماذا K.W.L (استراتيجية
الذي استمد هذه  م1980( عام Graham Dettrich) لى جراهام ديتريكإالمعرفة، وترجع 

ثم جعلها ماسون   ،وسماها استراتيجية تكوين المعرفم ، 1964االستراتيجية من أفكار بياجية 
 ( 195  م:2008لحل المشكالت)حافظ ،  هجزءا من نموذج1982

  في الكلية الوطنية للتعليم في )إيفانستون(  م 1986( عام Donna Ogleوغل )أوقامت دونا 
ووضعتها في ، بأمريكا ضمن برنامج  التخرج للقراءة وفنون اللغة بتطوير تلك االستراتيجية 

ن ،ويندرج ضمن هذا النموذج تطوير القراءة النشطة  ليها اآل صورتها النهائية التي هي ع
رة والشارحة ،لمساعدة المتعلمين في تفعيل وتطبيق معرفتهم السابقة من أجل للنصوص المفس  

فهم النص وتوظيفه بشكل ينسجم مع البناء المعرفي للمتعلم ، وهي إحدى استراتيجيات 
 . (80 م:2007بوجاد ونوفل ،أاالستيعاب القرائي )
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 :K.W.Lتعريف استراتيجية 

نذكر بعض من   ،دب التربوي في األK.W.L هناك العديد من التعريفات التي تناولت استراتيجية 
 على النحو التالي: هذه التعريفات 

حيث يسجل  ، بأنها "إحدى استراتيجيات التعلم البنائي  ( 59 م:2008، عطية وصالح)فها عر  
ويسجل ما يحتاجه في ضوء ما يطرحه   من معلومات سابقة عن الموضوع ، ه التلميذ كل ما لدي

بالفعل ، ثم يسجل أهم التطبيقات على ما   هالمعلم من معلومات، وبعد ذلك يسجل ما تعلم
، ويمكن أن يتم ذلك بشكل فردي أو في مجموعات ينظمها المعلم حسب ما يتطلبة   هتعلم

 الموقف.

ستراتيجية تعليم لمساعدة الطالب على تنشيط  اإلى أنها "م 1995( عام Ncrelنكريل ) وأشار
حيث هو نموذج م ، 1986ة من قبل دونا أوغل ي ، وقد طورت هذه االستراتيجةالمعرفة السابق
 ويمكن شرح داللة حروفها على النحو التالي: ر أثناء القراءة  لتنشيط التفكي

▪ K) ) .مساعدة الطالب بتذكر ما يعرفونه حول الموضوع 
▪ (w) هتعلمريدون مساعدة الطالب كي يقرروا ما ي. 
▪ L) ).مساعدة الطالب كي يميزوا الذي يتعلمون كما قرأوا 
▪ H) ) حيث من الممكن أن توجد معلومات ، كثر من مصادر أخرى أ ن تتعلم  أ كيف يمكن

 (  92 م: 2008إضافية.)البركاتي ،

،  واسعة ومتعددة االستخداموهي حدى استراتيجيات ما وراء المعرفة إنها أفها الباحثة  بوتعر  
لى تنشيط الذاكرة للمتعلم وجعل المعرفة السابقة نقطة ارتكاز لربطها بالمعرفة إتهدف  وهي

 ة .الجديد 

 :K.W.Lخطوات استراتيجية  

خاللها يتم تنفيذ   من( والتي K.W.L(خطوات استراتيجية ) 254 م:2009 ،عطية)د حد  
 الدرس، بالخطوات التالية:
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على   ه ويكتب ،إذ يذكر المعلم عنوان الدرس أبعاده العامة:بمرحلة اإلعالن عن الموضوع   ▪
 طرة العامة. أ السبورة مع نبذة موجزه عن 

وُيذكر الطلبة  ،حيث يقوم المعلم برسم جدول على السبورة مرحلة عرض جدول العمل:  ▪
 بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجية ، وكيفية التعامل مع كل من حقول الجدول.

فإذا اختار   ،الكليسلوب ويفضل أسلوب المجموعات على األ تحديد أسلوب الدراسة :  ▪
 ن يسمي أفراد كل المجموعة.أالمدرس أن يوزع الطلبة على مجموعات يجب 

الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  من الجدول يطلب المعلم من الطلبة ملء الحقل األول  ▪
ن يكون لدى كل طالب ، أو مجموعة جدول على  أ األول )ماذا نعرف؟(، وهذا يتطلب 

 المدرس على السبورة. غرار الجدول الذي رسمة 
ن يذكر  الطلبة ما يعرفونه عن الموضوع، ينتقلون  أوبعد  :همرحلة تحديد ما يريد تعلم  ▪

، وذلك بكتابة األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها بعد دراسة ه إلى تحديد ما يريدون تعلم
 الموضوع أو في أثناء دراستهم للموضوع. 

معارف وخبرات حول  مند  الطلبة ما لديهم بعد أن يحد  ق.دراسة الموضوع بشكل معم    ▪
الموضوع واألسئلة التي يريدون اإلجابة عنها في أثناء دراسة الموضوع أو بعد االنتهاء من 

يقومون بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة كأساس ينطلقون منة،  ثم دراسته، 
هم ودراستهم ، بوصفها أهدافًا لمسار تفكير  هن اإلجابة عنها كموجو ومن األسئلة التي يريد 
 يسعون إلى تحقيقها . 

بعد دراسة الموضوع يطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من  :هتدوين ما تم تعلم  ▪
جابة عن  اإلوما اكتسبوه من خبرات في الحقل الثالث من الجدول الخاص ب ، معارف

 السؤال الثالث)ماذا تعلمت؟(.
حيث يجري الطلبة تقويمًا لما تعلموه ، من خالل موازنة مفردات الحقل  مرحلة التقويم :  ▪

مع   هأي مقارنة ما تعلموه فعالً بما كانوا يرغبون في تعلم، الثالث بمفردات الحقل الثاني 
ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها، ثم موازنة ما تعلموا بما كانوا يعرفونه ،  

  غير الصحيحة ي تحقق وتعديل بعض المعتقدات أو األفكار ولمعرفة مستوى النجاح الذ 
 لديهم قبل التعلم الجديد . 

 في هذه المرحلة يطلب المعلم من الطلبة:  مرحلة تأكيد التعلم: ▪
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 تلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع. -
 .االستفادة مما تعلموه مجاالت تحديد  -
 . تقديم عرض شفوي لما تعلموه -

 :K.W.L  استراتيجيةدور المعلم في 

بحيث يتوقف نجاح االستراتيجية على   ، (K.W.Lفي استراتيجية ) ب دور المعلم دورًا رئيساً عيل
 المعلم تجاه طالبه.  هالدور الذي يقوم ب

ن  أ -بأسلوبة التربوي -والمرشد الذي يستطيع  هفدور المعلم في هذه االستراتيجية هو دور الموج
للطالب من خالل أن يستثير أفكارهم ومعلوماتهم مع قيامة بتسجيل  سئلة يوجه مجموعة من األ

من أبرزها قبول جميع األفكار    ولعل   ، جميع األفكار مراعيًا في ذلك معايير العصف الذهني
ن يجعل طالبه وحدة واحدة في صفهم أالمتعلقة بالموضوع  وعدم إغفالها، وعلى المعلم 

ات صغيرة ويوجزون معرفتهم السابقة عن الموضوع ، ثم  و يقوم بتقسيمه إلى مجموعأالدراسي، 
أو يجعل الطالب هم الذين يقومون   ،( K.W.Lيقوم هو بكتابة جميع  ما ذكروه في جدول) 

 .  (55  م:2009،بكتابها )الجليدي

 يلي: ( دور المعلم كما98 م:2008 ،البركاتي)د وقد حد  

)ماذا أعرف : توجيه المتعلمين نحو قراءة الموضوع، ومن ثم سؤال أنفسهم السؤال التالي  ▪
مع  على توليد أكبر قدر من األسئلة ،المتعلمين مع ضرورة مساعدة  عن الموضوع؟(

 م في استخدام االستراتيجية. التقد  
متابعة زيادة األسئلة، وذلك بحسب الوقت المالئم  لمقدار تنمية طالقة المتعلمين، فكلما   ▪

يضعها كل متعلم، مع تقدم الوقت في زمن قصير، كلما أعطت   التيسئلة زاد عدد األ
 االستراتيجية فعالية أكثر. 

لة مع  ال تتكرر األسئ بحيث ثناء استجاباتهم ، أ رورة تكرار األسئلة مع المتعلمينض  ▪
 خرين.آمتعلمين 

كتابة األفكار في العمود  األول، مع ضرورة قبول أي فكرة لها عالقة بالموضوع ، وإن   ▪
 كانت خطأ. 
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تريدون معرفته عن الموضوع؟(   يذ ال ن يسأل المتعلمين )ماأ قبل القراءة على المعلم   ▪
 و ستة أفكار ويكتب األسئلة حولها .أ ةويحصل على خمس

في مرحلة القراءة وبعد أن يضع المتعلمين سؤال )ماذا أريد أن أعرفه عن النص؟( هنا    ▪
وضرورة البدء بصياغة    ،ن  بوضع الهدف ألنفسهم  من القراءة و يبدأ المعلم بتوجيه المتعلم

 األسئلة بصيغة العموم. 
 يتم وضع عالمة"*" بقرب الفكرة التي أكدها النص أثناء القراءة.  ▪
رأ المتعلمون يق ثم تيح المعلم الفرصة للطالب ما بين ثالث إلى خمس دقائق ، بعد ذلك ي  ▪

الثالث من الجدول)ما الذي تعلمت عن الموضوع؟( ويمكن   د العمو  النص، ويقومون بملء
 عملة كنشاط منزلي. 

يدرب الطالب على األسلوب العلمي في التفكير ،  ،متأمالً  اً يجب أن يكون المعلم مفكر 
ثارة األسئلة واالتصال إتقان مهارات إعلى  اً على البذل والعطاء ، قادر  اً يجدد ويبتكر ، قادر 
تيسير  و  رشادهم ،إوتوجيههم و  لحاجات الطالب ، وخصائص نموهم ، اً مع المتعلمين، مهتم

 .  التعلم لهم

 : K.W.Lدور الطالب في استراتيجية 

الطالب  ى( أن التعلم بهذه االستراتيجية يقتضي توزيع جدول عل 251 م:2009 ،عطية)ص لخ  
 :وهو كالتالي ،يتضمن عدة حقول ، كل حقل يخصص لمرحلة من المراحل السابق ذكرها

 

عن   هأعرف ما
 الموضوع

ما أريد أن أعرفه عن  
 الموضوع

الحصول على المزيد  بالفعل  هما تعلم
 المعلومات من 

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

 :  لطالب ملء الجدول السابق كما يليويطلب من ا

 يملؤون الحقل األول بما يعرفونه عن الموضوع .  ▪
 يملؤون الحقل الثاني بما يريدون معرفته عن الموضوع.   ▪
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بعد دراسة الموضوع يملؤون العمود الثالث  بما تعلموه  مع ذكر األشياء التي يريدون    ▪
 . ولكن ال يريدون معرفتها حالياً  ،معرفتها

 يقارنون ما تعلموه بما أرادوا أن يتعلموه.   ▪
يدخلون  ، جدوا خطأ فيما اعتقدوا سابقاً فإن و  ، يقارنون ما تعلموه بما كانوا يعتقدون   ▪

 في الحقل األول. هالتعديالت الالزمة علي

 ( دور الطالب في هذه االستراتيجية باآلتي:25  م:2011وتحدد) الزهراني ،

 يقرأ ويشاهد ويستمع للموضوع ويستوعب األفكار المطروحة.  ▪
 السابقة.  يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته  ▪
 يمارس التفكير المستقل في القضايا و األفكار التي يدور حولها الموضوع.  ▪
 ف األفكار الواردة في الموضوع إلى محاور أساسية وفرعية. يصن    ▪
 ب على ممارسة التفكير التعاوني مع أفراد مجموعته. يتدر    ▪
 يناقش ويحاور في الصف.   ▪
 .غير صحيحةب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق  يصو    ▪

 :K.W.Lمميزات استراتيجية:

 ستراتيجية تتمثل في: أن من مميزات هذه اال  ( 252 م:2009،عطية )ورد أ

 واالعتماد على النفس.، تجعل الطالب محور العملية التعليمية وتؤكد مبدأ التعلم الذاتي   ▪
 ن المتعلم من تحقيق تقدم كبير في بنية التعلم. تمك    ▪
، وموازنة هطلبة في بداية العام الدراسي  لتحديد ما يريدون تعلملل ن استخدامها معاً يمك    ▪

 ذلك بما تعلموة في نهاية الدراسة.
نهم من تعلم الموضوعات وتمك   ،وتثير فضول الطلبة في التفكير ،يط المعرفة السابقة تنش   ▪

 الدراسية مهما كانت درجة صعوبتها . 
 ن استخدامها في جميع المراحل الدراسية ومواد التعلم.يمك    ▪
 وقيادة أنفسهم في عملية التعلم.  هن الطلبة من تقرير ماتعلمونتمك    ▪

 تتميز بالنقاط التالية: K.W.L( أن استراتيجية 45  م:2007،علي )وأضافت 
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 والمعارف التي يمتلكها ويحتاجها.  هتساعد على وعي المتعلم بذات  ▪
 تساعد على استيعاب المادة الدراسية.  ▪
تؤكد على مهارات التفكير فيما وراء المعرفة  المتمثلة في التخطيط والمراقبة الذاتية،   ▪

 والتقييم الذاتي. 
 لبحث عن معلومات جديدة وباستمرار.تهدف إلى ا  ▪

 
 استراتيجية العصف الذهني .3

 تعريف استراتيجية العصف الذهني.

العصف الذهني استراتيجية إلنتاج أفكار كثيرة في وقت قصير، يمكن أن يلجأ إليها المعلم لتقديم     
من الدرس. وتعتبر استراتيجية إلنتاج أفكار جديدة ، ويمكن استخدام   اً الدرس كاماًل أو جزء

فينظم المعلم  ، العصف الذهني حين يحتاج الصف إلى أفكار جديدة حول موضوع ما أو مشكلة ما 
وقد يكون   ،جلسة قصيرة بهدف الحصول على أفكار ،وقد يكون العصف الذهني شفوياً 

 .(138 م:2010كتابيًا.)عبيدات والسميد، 

أسلوب تعليمي يمكن استخدامه مع الطالب ، : ف البكري العصف الذهني في التعليم بأنه ويعر     
بحثا عن أكبر عدد  ،و مشكلة ماألة أحيث يقوم بإطالق العنان في التفكير بحرية تامة في مس

فتتدفق األفكار من الطالب بغزارة ودون كبح، ألن بقاء الفكرة في الذهن   ،ممكن من الحلول الممكنة
التي تم  المطروحة فكار يمنع غيرها من األفكار في الظهور ، ثم البحث من بين مجموعة من األ

فكار، ويقوم هذا األسلوب على توليدها عن أفضل فكرة دون الحاجة إلى النقد أو تخطئة بقية األ
 . ( 120 م:2007ية من أجل تقييم األفكار فيما بعد ) البكري ، أساس التفكير بحر 

 
" أسلوب يعتمد على نوع من التفكير الجماعي والمناقشة  : نه هوأفانه بيعر  و حسين وفخرو  أما   

بين مجموعات صغيرة، بهدف إثارة األفكار وتنوعها، وبالتالي توليد قائمة من األفكار التي يمكن  
هم األفكار المتبادلة بين من اجتمعوا في توليد  لة مدار البحث، حيث تسى حل للمشكأن تؤدي إل

 (  78 م:2000أفكار جديدة )حسين و فخرو،
  .نتاج األفكار ومرحلة معالجة األفكارإستراتيجية تنقسم إلى مرحلتين مرحلة إبأنها وتعرفها الباحثة  
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 هداف استراتيجية العصف الذهني : أ

فيعمل الدماغ  ة،م تباعديأكانت تقاربية أسئلة سابرة سواء أالدماغ من خالل طرح تنشيط  .1
 لمواجهة المواقف . فكاراً أكله لالستجابة للمثيرات التعليمية وينتج 

كار  فوكذلك انتقاء األ ،تعمل على مساعدة المتعلمين على فهم وتلخيص وتركيب افكار معقدة

وتعزز التفكير غير النمطي وبالتالي تهدف   ،واضحةالغير ة والتفاصيل الجزئية والعالقات مهمال

   (238 م:2008،) عفانة ، والجيش  لى تفعيل الدماغ كله ) بجانبيه االيمن وااليسر (إ

 في اآلتي :  (271: م2007، عبد العزيز)ها كما يحدد  مراحل جلسة العصف الذهني  
 ومناقشة الموقف المشكل .. تحديد 1
 ق مختلفة (. ائ. إعادة صياغة الموضوع ) تحديد أبعاد وجوانب الموضوع بطر 2
 . تهيئة جو اإلبداع . 3
 . تدوين السؤال المراد مناقشته على السبورة . 4
 . تحديد أغرب فكرة عندما ينتهي المشاركون من طرح أفكارهم 5

 الذهني. دور المعلم في استراتيجية العصف 

  :  م2008يؤكد عفانة و الجيش على دور المعلم في هذه االستراتيجية : ) عفانة و الجيش ، 
 على النحو التالي :  (239

 . و موقف معينأسئلة سابرة تتعلق بموضوع تعليمي أيصيغ  .1
 جابات .ن اإل منظم للبيئة الصفية ويدير المناقشات ويدو   .2
 لنتاجات الدماغ .معدل لتحركات المتعلمين الصفية و  .3
 حاطتها بالموضوع .إفكار ويقيس مستوى عمقها و يحاكم األ .4
 و المشكلة .أ م النتائج والحلول المتعلقة بالموضوع يعم   .5
 .خرآدمغة المتعلمين كمنطق إلمطار الدماغ في موضوع  أيستعين باألفكار المتوالدة من  .6

 قواعد العصف  الذهني.  
 توفير األدوات.تهيئة الجلسة : مريحة هادئة ،  .1
 تحديد مدة  الجلسة. .2



- 41  - 
 

 التشجيع والترحيب بكل األفكار والمقترحات. .3
 عدم نقد أي مقترح أو السخرية منه. .4
بحيث يأتي المقترح الجديد انطالقًا من المقترح  ،ومحاولة البناء عليه ،االستماع لكل مقترح .5

 ( 139 :2010السابق. )عبيدات والسميد، 

 :ت الثالثتيجيا مبررات اختيار االسترا

 . تساعد الطلبة في توضيح عمليات التفكير وتحسينهاقد ن استراتيجية التساؤل الذاتي إ -1
تساعد في  ثارة الدافعية والميول للموضوع الجديد و إعلى  قد تعمل   kwlن استراتيجية إ -2

 الكشف عن المعلومات السابقة لدى الطالب.
فهي تساعد على  ، استراتيجية العصف الذهني استراتيجية مناسبة لجميع المراحل الدراسية  -3

  فهي استراتيجيات تكمل بعضها البعض. ،وتوجيهها وتأكيدها فكار ومعالجتهانتاج األإ

وبعد عرض اإلطار النظري للبحث تنتقل الباحثة للحديث عن البحوث والدراسات السابقة ذات 
 البحث. العالقة بمتغيري 

  :  : الدراسات السابقة  ثانياا

ذات العالقة بموضوع البحث الحـالي؛  تم تصنيف الدراسات السابقة إلى ثالث محاور رئيسة 
 وذلك إلظهار أوجه االختالف واالتفاق فيما بينهما، ومدى االستفادة منها في البحث الحالي.

   األول : دراسات تناولت مادة الحديث المحور

 الثاني : دراسات تناولت استراتيجيات ما وراء المعرفة  المحور

 :التفكير التأمليالمحور الثالث : دراسات تناولت 
 دراسات تناولت مادة الحديث -األول  المحور  : 

 : (2008) دراسة األكلبي -1

فعالية استراتيجية التعلم التعاوني في التحصيل الدراسي في جميع   إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 
سالمية لدى  المستويات حسب تصنيف بلوم ، ومهارات التفكير الناقد في مادة الحديث والثقافة اإل

ل في تحليل  المحتوى ، قت الدراسة المنهج الوصفي المتمث  طالب الصف األول الثانوي، وقد طب  
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  اً ( طالب24وعددها) حداهما ضابطةإ وفق تصميم مجموعتين  شبة التجريبيباإلضافة إلى المنهج 
نتائج الدراسة وجود فعالية الستراتيجية التعلم   وأظهرت ، اً ( طالب24وعددها)  خرى تجريبيةواأل

في   (0.05)ى التعاوني بمستوى متوسط من حيث حجم القيمة العملية للداللة اإلحصائية عند مستو 
جميع مستويات األهداف المعرفية السلوكية في اختبار التحصيل الدراسي ، وجميع مهارات التفكير  

 . الناقد ، لصالح المجموعة التجريبية

 :  (1430) دراسة الشرفي -2

ثم تدريس مادة الحديث للصف   ،ن الكريمآاستنباط  مهارات التفكير الناقد من القر اسة إلى هدفت الدر 
تم وقد لمعرفة أثرها على تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي،  ،الثالث المتوسط بهذه المهارات 

ن مجتمع  استخدام منهجين للدراسة وهما المنهج االستنباطي ، والمنهج شبة التجريبي، وقد تكو  
قت الدراسة على الدراسة من جميع طالب الصف الثالث المتوسط بالعاصمة المقدسة ، وقد طب  

( طالبًا ،  27مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها)إلى  تم تقسيمهم ( طالباً 55عينة بلغ حجمها)
( طالبًا، وقد استخدم الباحث اختبار تحصيلي ،كما استخدم الباحث  28واألخرى ضابطة  وعددها ) 

وجود فرق ذات داللة إحصائية عند   عنسفرت نتائج الدارسة وقد أمقياسًا مقننًا  للتفكير الناقد ، 
توسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ( بين م0.05مستوى) 

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وكذلك اقد لصالح المجموعة التجريبية ، لمكونات التفكير الن
( بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 0.05مستوى) 

 جميع المستويات المعرفية الستة، لصالح المجموعة التجريبية. لالختبار التحصيلي عند 

 :  (1434) دراسة السلمي -3

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام مهارات برنامج الكورت في تحسين التحصيل  
الدراسي وتنمية التفكير اإلبداعي في مادة الحديث لتالميذ الصف السادس االبتدائي، وتحقيقًا لهدف 

تجريبي، وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف  ال شبه  منهجالة استخدم الباحث الدراس
حداهما تجريبية  إ( ، وتم تقسيمها إلى مجموعتين 56السادس االبتدائي في مدينة جدة ، بلغ حجمها)

عينة الدراسة الختبار التفكير اإلبداعي لتورانس ،   اخرى ضابطة، وقد أخضعت مجموعتواأل
،   هوثبات هوالتأكد من صدق ضبطهيث تم تطبيقه بعد من قبل الباحث ، ح واختبار التحصيل المعد  
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نتائج الدراسة أن طالب المجموعة التجريبية تفوقوا على نظرائهم في المجموعة الضابطة   وأظهرت 
 تحصيل الدراسي البعدي.  لامتوسط درجات التفكير اإلبداعي و في 

 : (1435) دراسة مشعبي -4

أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التحصيل   إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 
الدراسي وبعض المهارات االجتماعية في مادة الحديث والثقافة اإلسالمية لدى طالب المرحلة 

لهدف  وتحقيقاً  قت الدراسة على عينة من تالميذ المرحلة الثانوية في محافظة الطائف، الثانوية، وطب  
  حداهما ضابطة إلى مجموعتين الطالب إم وتم تقسيم  التجريبي هالدراسة استخدم الباحث المنهج شب

  اً واختبار  اً تحصيلي  اً وقد استخدم الباحث اختبار  ،اً ( طالب37،وعددها)  خرى تجريبيةواأل ،(36وعددها)
إحصائية عند   في بعض المهارات االجتماعية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة

( بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة ،  0.0 1مستوى )
في القياس البعدي لالختبار التحصيلي واختبار المهارات االجتماعية ككل ، لصالح المجموعة  

 التجريبية. 

 دراسات تناولت استراتيجيات ما وراء المعرفة -الثاني  المحور : 

 :  (2008)  دراسة قشطة -5

ثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة على تنمية المفاهيم العلمية  أهدفت الدراسة إلى معرفة 
(  74ها)ساسي بلغ عدد العلوم على عينة من طالب الصف الخامس األفي والمهارات الحياتية 

تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وقد اتبعت الدارسة المنهج الوصفي التجريبي ،  طالباً 
وكذلك  ،عداد قائمة بالمهارات الحياتية واختبار للمفاهيم العلميةإ ولتحقيق أغراض الدراسة  تم 

ق  وبعد التحقق من صدق األدوات وثباتها تم تطبي  ،للمعلم اختبار للمهارات الحياتية ودليالً 
االختبارين قبليا وبعديا على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، واستخدمت الدراسة معامل 

ت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  شار أارتباط بيرسون واختبار "كأساليب إحصائية ،و 
بين متوسط درجات  الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات اقرانهم في المجموعة 

حصائيا بين  إلضابطة في اختبار المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية ، ووجود فروق دالة ا
قرانهم في المجموعة الضابطة  أمتوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 

م  وصت الدراسة بضرورة االهتما أفي اختبار المهارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية، وقد 
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راء المعرفة ، وعقد ورش عمل للمعلمين لتدريبهم عل  ب لالستراتيجيات المختلفة لما و بممارسة الطال
ثناء الخدمة حتى يمكنهم من استخدامها  أ أماستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة سواء قبل الخدمة 

 .في التدريس 

 :  (2009دراسة الجليدي) -6

في تنمية   (K-W-Lدى استراتيجيات ما وراء المعرفة) "حإمعرفة فاعلية  إلىهدفت هذه الدارسة 
يلة، واألفكار والمعاني، والعاطفة، والصور واألخ دبي "المتعلقة باأللفاظ،مهارات التذوق األ

في  ( طالباً 66" لدى طالب الصف الثاني الثانوي ، وتكونت عينة الدراسة من)االموسيقو 
استخدام الباحث قد و  ،التجريبي  هوقد اتبعت الدراسة المنهج شب ،المجموعتين الضابطة والتجريبية

دبي لقياس مهارات التذوق األ اً تحصيلي اً دبي ، وكذلك اختبار في دراسته قائمة لمهارات التذوق األ
أساليب إحصائية ،  يتا كإبحيث يتم تطبيقه قبليا وبعدينا ، واستخدمت الدراسة اختبار"ت" ومربع 

حصائية لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل إلى وجود فروق ذات داللة إت النتائج شار أو 
في تنمية  "K-W-L"دبي ،كما توصلت إلى ارتفاع فاعلية استراتيجية البعدي لمهارات التذوق األ

ائمين على  وصت الدراسة القأدبي لدى طالب الصف الثاني الثانوي، وقد مهارات التذوق األ
دبي واضحا الختيار النصوص األدبية التي تستثير  ن يكون التذوق األأتخطيط مناهج اللغة العربية 

 اإلحساس بالجمال. 

 : (2010) دراسة سعيد والقرن  -7

يل طلبة الصف األول فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحص معرفةهدفت الدراسة إلى 
  (طالباً 192الرياضيات مقارنة بالطريقة المعتادة ،وقد تكونت عينة الدراسة من)ة ثانوي في ماد 

  ، (م2009-م 2008ام الدراسي)عألول ثانوي بمدينة الحديدة في الاوطالبة من طلبة الصف 
من متعدد  اختيار ولتحقيق هدف الدراسة تم جمع البيانات باستخدام اختبار تحصيلي من نوع

لتطبيق ،وقد لاالت المعرفة والفهم ،والمهارات العقلية والمهارات القابلة (فقرة موزعة على مج30من)
(وعند  0,86حيث بلغ معامل الثبات ) ،تم التأكد من أن االختبار يمتاز بصدق وثبات جيدين

  ، spss.v.16حصائية االنتهاء من جمع البيانات تم معالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الحزم اإل
لمعرفة داللة الفروق بين المجموعات ومربع ايتا لتحديد   ( AnovaTwayباين )مستخدما تحليل الت

يل طلبة  لوجود فروق ذات داللة احصائية بين تحعن حجم األثر وقد أسفرت نتائج التحليل 
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  عن سفرت النتائج التحليل أكما  المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية ،
لى  إلمتغير النوع كما أشارت النتائج  ى اللة إحصائية بين المجموعتين تعز عدم وجود فروق ذات د 

 ة التدريس والنوع ،حصائية بين المجموعتين تعزى للتفاعل بين طريقإعدم وجود فروق ذات داللة 
يس هذه النتائج إلى فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة  في تدر  نرجع الباحثاأو 

 الرياضيات. 

 :  (م1012حمدي)دراسة األ  -8

وراء المعرفة في تنمية مهارات   لى معرفة فاعلية استخدام بعض استراتيجيات ماإتهدف الدراسة 
التجريبي   هنهج شبقت الدراسة الموقد طب   وأثر ذلك على التفكير فوق المعرفي ، ،القراءة اإلبداعية

ولتحقيق   ( طالبة،25( طالبة، ومجموعة ضابطة ) 25)  حداهما تجريبيةإوفق تصميم مجموعتين 
هذا الهدف قامت الدارسة بإعداد قائمة بمهارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالبات المرحلة 

الطالبات   ر علىالمتوسطة ، وتصميم دليل المعلمة  لتدريس بعض دروس القراءة من  الكتاب المقر  
ن الطالبات من مهارات القراءة وراء المعرفة ، وإعداد اختبار لقياس تمك   باستخدام استراتيجيات ما

تم  استخدامه في التطبيق القبلي والبعدي . وقد توصلت  بداعية والتفكير فوق المعرفي وقد اإل
 لنتائج التالية: إلى االدراسة 

   اإلبداعية طالبات في التطبيق البعدي لمهارات القراءة جات الجد فروق ذات داللة إحصائية في در تو 
كما توجد فروق ذات داللة  ،لدى طالبات المجموعة التجريبية  ومستوى التفكير فوق المعرفي

إحصائية بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في مهارات القراءة  
 ة. يلح المجموعة التجريب اإلبداعية ومستوى التفكير فوق المعرفي لصا

 بعنوان :  Nelson , Laura Lynn(2012) دراسة نيلسون , لورا الين -9

على  تحصيل ومهارات حل المشكالت الرياضية   وتأثيرهافاعلية االستراتيجيات ما وراء المعرفية 
باستخدام ذا كان  التدريس إلى تحديد فيما إهدفت هذه الدراسة ، لدى طالب الصف الثامن 

لى  إيضا أات ما وراء المعرفة يؤثر على تحصيل طالب المرحلة المتوسطة  , وهدفت ي استراتيج
 استكشاف  العالقة بين ما وراء المعرفة وبين التحصيل .
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استخدمت الدراسة المنهج النوعي والكمي ) المنهج المختلط (  , وتكونت عينة الدراسة من معلم  و 
و  أوالمالحظة )  مقابلةلادوات أمن طالب المرحلة المتوسطة , واستخدمت  طالباً  (60)واحد و 

المشاهدات (  للحصول على وجهات نظر المعلمين المتعلقة باستخدامهم  الستراتيجية ما وراء 
 عرفة التدريسية . مالمعرفة في تدريسهم لمادة الرياضيات  قبل وبعد تطبيق استراتيجية ما وراء ال

جمع بيانات الدراسة   لداة مسحية ألى إ باإلضافةختبار القبلي واالختبار البعدي وتم استخدام اال
بعد تطبيق   ب وبين تنظيم العمليات المعرفيةعرفة الطالذا كان هنالك عالقة بين مإفيما  لتحديد و 

على    تأثيرذا كان لهذه االستراتيجية إولتحديد فيما  ،استراتيجات ما وراء المعرفة  في التدريس
 تحصيل طالب المرحلة المتوسطة .

على  طالب  اً ثير أن الستراتيجية ما وراء المعرفة في التدريس  تأظهرت نتائج هذه الدراسة أو 
يجابية بين معرفة الطالب وبين تنظيم  إهنالك عالقة  ن أيضا أظهرت النتائج أالمرحلة المتوسطة , و 

 ة ما وراء المعرفة في التدريس  .فية   بعد تطبيق استراتيجيالعمليات المعر 

 المحور الثالث : دراسات تناولت التفكير التأملي: 
 : ( 2005دراسة عبد الوهاب) -10

معرفة فاعلية استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تحصيل الفيزياء   إلىهدفت هذه الدراسة 
  ؛نحوها  وتنمية مهارات التفكير التأملي عند طالب الصف الحادي عشر األزهري  واالتجاه

( طالبًا،  45من) حداهما ضابطة مكونة إن من مجموعتين واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي المكو  
( طالبًا ، وكانت عينة الدراسة مكونة من طلبة الصف الحادي 45كونة من ) م يبية والمجموعة التجر 

فاعلية   إلىحتى تتعرف ، واقتصرت على الفصل الدراسي الثاني كامالً  ،عشر األزهري البنين
وكانت أدوات  ،االستراتيجية في تنمية مهارات التفكير التأملي واتجاهات الطالب واستخدامها

اختبار التفكير التأملي ومقياس االتجاه نحو استخدام استراتيجية ما  و الدراسة هي اختبار تحصيلي 
وكان   ،ها من المعاهد األزهريةلم توزيع موضوعات الوحدتين وفق الزمن المحدد توقد  ،وراء المعرفة

ة إحصائيا بين متوسطات  من أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها الدراسة هي وجود فروق دال
درجات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي 

 .  وفي اختبار مهارات التفكير التأملي في التطبيق البعدي
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 :  (2005دراسة كشكو ) -11

لى تنمية  معرفة أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي بالقرآن عإلى هدفت الدراسة 
ولتحقيق هدف هذه الدراسة  ،األساسي بغزةفي العلوم لدى طلبة الصف الثامن التفكير التأملي 

التجريبي  (  (77والمنهج  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى الوحدة المختارة
ة ،والمنهج البنائي  جل تجريب البرنامج التقني باإلعجاز العلمي للقرآن على المجموعة التجريبيأمن 

واختار المدرسة بطريقة   ،و طالبة طالباً  (70)لبناء وإبداع البرنامج التقني. وكانت عينة الدراسة 
من طالب الصف السابع   اً (طالب78أما عينة الدراسة فكانت بطريقة عشوائية عددها) ،قصدية

، أداة تحليل محتوى الوحدة المختارة  :واستخدم الختبار فروض الدراسة ثالث أدوات وهي ،األساسي
وبناء برنامج تقني باإلعجاز العلمي بالقرآن الكريم وأثره على  ، وبناء اختبار التفكير التأملي 

لت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب التفكير. وتوص  
ة التجريبية الذين يدرسون بالبرنامج التقني في ضوء اإلعجاز العلمي وطالب المجموعة المجموع
الذين يدرسون بالطريقة التقليدية لصالح المجموعة التجريبية. وتوصلت إلى أن هناك   ،الضابطة

وتوصلت إلى أن   . للمجموعة التجريبية على الضابطة يعزى لمتغير الجنس لصالح الطالبات  اً تفوق
  .للمجموعة التجريبية على الضابطة يعزى لمتغير )التطبيق( لصالح التطبيق البعدي اً تفوق  هناك

 :( Brady&Holly،2007دراسة براولي وهولي) - 12

لى استقصاء دور المجالت التربوية الدورية األسبوعية المساعدة للمناهج الدراسية بنوعيها  إهدفت 
االلكتروني، في تحصيل مادة طرق التدريس، وتنمية التفكير  الورقي واإللكتروني عن طريق البريد 

عتمد المنهج التجريبي على مجموعتين، وقد ا  ،في التعلم الزراعي المعلم(/التأملي لدى )الطالب 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم  ،،واختبار التفكير التأملي اً تحصيلي اً وكانت أداة الدراسة اختبار 

بار التفكير التأملي بين الطلبة  (بين متوسط اخت 0,05ائية عند مستوى)وجود فروق ذات داللة إحص
 المعلمين 

 :(  Taa، 2007)  دراسة تي -13

في عملية   التأمليمدى استخدام مدرسي الرياضيات لمهارات التفكير  معرفةلى إ الدراسة هدفت 
التعليم والتعلم في المرحلة الثانوية في ماليزيا ، وتحديد العالقة بين أداء المدرسين حول مدى  
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المنهج الوصفي  الباحث واستخدم  استخدامهم مهارات التفكير التأملي وعالقته ببعض المتغيرات ، 
استخدام مدرسي  من خالل المالحظة المباشرة داخل غرفة الدراسة ، وكشفت نتائج الدراسة أن

قل من  أفقد كان مستوى استخدامهم ؛ الرياضيات لمهارات التفكير التأملي كان بشكل متوسط 
 . (%80المستوى المقبول تربويا)

 :( Phan ،2009دراسة فان) -14

لى استكشاف ممارسات الطالب في التفكير التأملي، واستراتيجيات المعالجة العميقة  إهدفت الدراسة 
هداف أ الختبار استراتيجيات المعالجة العميقة، والجهد ، و  نظرياً  شملت الدراسة نموذجاً والجهد، وقد 

ثار  داء المهام والتأمل ، والتفكير الناقد ،كما استخدم الباحث المنهج السببي الكتشاف اآل أإتقان 
شملت  المباشرة لهذة التوجهات النظرية على تحقيق الطالب لألهداف األكاديمية والتعليمية، كما

واستعان   ،(347كملوا السنة الثانية والثالثة وبلغت )أالدراسة عينة من الطالب الجامعيين الذين 
ثار مباشرة  آالتفكير التأملي، وأظهرت النتائج وجود  ة انجمع البيانات بقوائم الجرد واستبالباحث في 

داء المهام واإلتقان  أهداف أ ن  من كالًّ أو  والتفكير الناقد على التحصيل الدراسي والتعلم ،، للتأمل 
  األهداف في حين تأثرت استراتيجيات المعالجة العميقة بإتقان  ،وكان لهما أثار مباشرة على التأمل

ظهر الدراسة فروقا بينما كان التأمل والجهد وسيطين قويين في تجربة الدراسة، كما لم تُ ، والجهد 
 دالة إحصائيا بين البنين والبنات .

 : (م2010) Denton, David W دنتون , ديفيددراسة  -15

كاديمي لطالب المرحلة المتوسطة  وتصوراتهم  للممارسات ثار التفكير التأملي على  التحصيل األآ
ذا كانت  إاختبرت هذه الدراسة فيما ، حيث ساليب التدريسية المرتبطة  به : دراسة مختلطة األ

الممارسات التدريسية , التي تتميز بالتفكير التأملي ,  كانت قد ساعدت في التوفيق بين المناهج  
 . الدراسية  والتدريس  والتقييم على المستوى الصفي 

  ة وطالب طالباً  (259)واستخدمت الدراسة المنهج المختلط الكمي والنوعي  , وشارك في هذه الدراسة 
  10صفوف للدراسات االجتماعية )  ة(  تم اختيارهم من عشر  طالباً  133, و  ةطالب 126) 

ربع مجموعات ,  ألى إفراد عينة الدراسة أصفوف تدرس مادة الدراسات االجتماعية ( . وتم تقسيم 
بين   فروق ظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود أمجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين . و 
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ظهرت أكاديمي يعزى الى التفكير التاملي , و بطة في التحصيل األالمجموعات التجريبية والضا
ن هذه أكد الطالب على أمة و همنها أب للتغذية الراجعه للمعلم ن تصورات الطالأنتائج الدراسة 
ن  أ ظهرت نتائج الدراسة أملي  . و أوتشجع على التفكير  الت ، تساعد على التعلم   ة التغذية الراجع

و سلبي على   أيجابي إثير أ ي تأالتي تتميز بالتفكير التاملي  لم يكن لها الممارسات التدريسية 
ضافية ال يزيد من  إنشطة أو أملي أنشطة التفكير التأشراك الطالب في إن أتحصيل الطالب , و 

 كاديمي . تحصيلهم األ

 :  (2011) دراسة الحارثي -16

باألسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي في  لى معرفة أثر المناقشة المعززة إهدفت هذه الدراسة 
ثر المناقشة  أمعرفة و ول المتوسط في مدينة مكة المكرمة مقرر العلوم لدى طالبات الصف األ

أثر األسئلة السابرة في تمية  و  المعززة باألسئلة السابرة في التحصيل الدراسي في مقرر العلوم ،
د من صحة فرضيات الدراسة تم  أك  ت  لول ،الدراسي في مقرر العلوم التفكير التأملي والتحصيل 

  (59استخدام المنهج التجريبي على عينة قصدية من طالبات الصف األول المتوسط عددهن )
هما لقياس التحصيل  ين أحد عدت الباحثة لذلك اختبار أ طبقت عليهن تجربة الدراسة، و  ،طالبة

صفية للتأكد من صدق هذين  ن ،كما استخدمت التجزئة ال التأملي خر لقياس التفكير آلاالدراسي و 
االختبارين  وثباتهما قبل التطبيق القبلي لهما على مجموعة الدراسة ،فيما أعيد تطبيقها على  
المجموعتين بعد االنتهاء من تطبيق التجربة ،فيما تم استخدام اختبار)ت(كأسلوب إحصائي  

المجموعتين ومعامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين   لمعالجة النتائج ومعرفة داللة الفروق بين
وجود فروق دالة إحصائيا بين   :سفرت الدراسة عن النتائج التاليةأالمتغيرين التابعين للدراسة، وقد 

متوسط درجات االختبار البعدي للمجموعتين في التحصيل الدراسي ككل وعند مستويات )التذكر ،  
حصائيا بين متوسط  إفروق دالة  وكذلك وجود الح المجموعة التجريبية، الفهم، التطبيق، التحليل(لص 

درجات االختبار البعدي للمجموعتين في مستوى مهارات التفكير التأملي لصالح المجموعة  
حصائيا بين درجات التلميذات في اختبار التحصيل الدراسي  إوجود فروق دالة و  التجريبية ،

 ملي.ودرجاتهن في اختبار التفكير التأ

 :  (2013دراسة العز وهيالت)  -17
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هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية استراتيجية حل المشكالت في تنمية التفكير التأملي لدى 
وطالبة،   (طالباً 181ت الدراسة على عينة مكونة من )طلبة الصف العاشر في مبحث التاريخ، طبق  

وطالبة   (طالباً 89تكونت المجموعة التجريبية من) و (شعب اختيرت عشوائيا ، 4موزعين على )
وطالبة درسوا  (طالباً 92باستخدام استراتيجية حل المشكالت ،والمجموعة الضابطة من)  ادارسو 

سة وجود اظهرت نتائج الدرا استخدم الباحث اختبار للتفكير التأملي ،و بالطريقة االعتيادية ،وقد 
(بين طلبة المجموعات التجريبية والضابطة على  a=0،05)  ى فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 

الستخدام استراتيجية حل ذلك ويعزى  ،اختبار التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية 
 المشكالت.

 الدراسات السابقة: محاور على ليقالتع

اهتمام الكثير من الفالسفة والعلماء في علم النفس مثل جون  استحوذ التفكير التأملي على 
( وغيرهم، ويمكن أن يحدث التأمل في الغرفة الصفية من خالل  Benet( وبينية)Dewyديوي)

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تهدف إلى تعليم الطالب كيف يفكرون وفيما يفكرون،  
 أم كتابيًا أم رسمَا فهو مفتاح للتعلم ، لذلك يوجد العديد من وسواء كان التفكير التأملي . شفهياً 

األبحاث والدراسات العلمية أهتمت باستراتيجيات ما وراء المعرفة والتفكير التأملي في المواد 
يتضح من خالل استعراض بعض هذه البحوث والدراسات السابقة   والمراحل الدراسية المختلفة، و

 ط األتية ما يلي:عدة أمور تتلخص في النقا

استراتيجيات ما وراء المعرفة من جوانب عديدة، ومراحل دراسية   ةتناولت الدراسات السابق -
بداعية  أكدت على فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة  في تنمية مهارات القراءة اإلو مختلفة ، 

(، م2009 ،ديدبي في دراسة )الجلي(، وتنمية مهارات التذوق األم 2012 ،حمديكدراسة )األ
(، وتنمية المفاهيم  م2012،)ونيلسون ولوراالين (،م2010،)سعيد والقرن  والتحصيل كدراسة

(، وتنمية بعض المهارات م2008،العلمية والمهارات الحياتية  في العلوم كدراسة)قشطة
استراتيجيات ما وراء مة ء( ، وهذا يشير إلى مالم2010،ة)محمد الجغرافية في الجغرافيا كدراس

 المعرفة  في تحقيق األهداف الموضوعة، للمراحل الدراسية المختلفة وإمكانية استخدامها معهم.
 . كافة مما يعني أن استراتيجيات ما وراء المعرفة تنمي جوانب المتعلم
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ير مهارات التفك تباينت البحوث والدراسات السابقة  في المتغير المستقل الذي يهدف إلى تنمية -
براولي  ودراسة (، م2005،)كشكو (، ودراسةم2005،كدراسة)عبدالوهاب  التأملي
 ،( ودراسة )العز وهيالت م2011 ،ودراسة )الحارثي ( ،Brady&Holly،2007وهولي)
على إمكانية  أكدت جميعها   ، حيث  (م2005،()كشكوم2005 ،ودراسة)عبد الوهاب  (م2013

الطلبة عن طريق التعليم المنظم ، واستراتيجيات هادفة وليس تنمية مهارات التفكير التأملي لدى 
عن طريق نمو عشوائي ، حيث أشارت جميع الدراسات التجريبية إلى أن المجموعة التجريبية  

 قت في مهارات التفكير التأملي، االمر الذي طمئن الباحثة للقيام بمثل هذه الدراسة.تفو  
تشابهت البحوث والدراسات السابقة مع البحث الحالي في المادة الدراسية المستهدفه كدراسة  -

  تنوعت في  االانها (1435(، )مشعبي 1434( ،)السلمي 1430(، )الشرفي2008)األكلبي 
 .  موضوعاتها ومراحلها الدراسية المختلفة

عشوائية من الطالب والطالبات في أجريت جميع البحوث والدارسات السابقة على عينات  -
نما تتفق الدراسة الحالية  يمراحل التعليم المتوسط والثانوي والجامعي،  والمعلمين والمعلمات ، ب

جريت على عينة عشوائية من طالب الصف السادس أ فقد ، ( ه 1434مع دراسة السلمي) 
 االبتدائي. 

يتفق مع البحث الحالي  التجريبي وهو ما  هاستخدمت البحوث والدارسات السابقة المنهج  شب -
  (Phan2009و دراسة فان) استخدمت المنهج الوصفي، التي( 2007Taaدراسة تي) عدا 
التي استخدمت  ((Nelson , Laura Lynn2012ودراسة ، ،استخدمت المنهج السببي التي

 . المنهج النوعي الكمي
خدمة لجمع البيانات من عينة الدراسة بعض الدراسات السابقة في نوعية األدوات المست ت اختلف -

،  كلبيفقد استخدمت االختبار التحصيلي كأداة من أدوات الدراسة كما في دراسة )األ
 ،( )سعيد والقرن ه1435 ،(،)مشعبيه1430،(،)الشرفيه 1434،(،)السلميم2008
دراسة  ( وبطاقة المالحظة كما في م2005، (،)عبد الوهاب م2011 ،،) الحارثي(، م2010

 ،Denton, David W , واداة استبيان كما في دراسة دنتون ديفيد)( Taaم 2007تي)
والتفكير فوق المعرفي كما في ،بداعية مهارات القراءة اإل( ،و اختبار لقياس 2010

 ،دراسة)قشطة ( ،واختبار المفاهيم الحياتية والمهارات الحياتية فيم2012 ،حمديدراسة)األ
التفكير التأملي  اختبار  ى مع الدراسة الحالية في استخداماألخر  الدراسات (، وتتفق م2008
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، ،)كشكو (م 2011 ،( ،) الحارثيBrady&Holly،2007) براولي وهوليكدراسة 
 .(م2005، ( ،)عبد الوهاب م2013، هيالت و  (،)العزم2005

فعلى المستوى العالمي هناك دراسات أجريت في  ، في بيئات مختلفة ةت الدراسات السابقتم    -
 ،وعلى المستوى اإلقليمي هناك دراسات أجريت في اليمن وغزة ومصر، ماليزيا ، وأمريكيا 

ويتفق البحث الحالي مع دراسة  ، جريت في مكة وبيشة وجدة والطائفأومحليا هناك دراسات 
 . السعودية جريت في تبوك في المملكة العربيةأ التي(، 2010حمدي)األ

 :ما اختلفت به الدارسة الحالية عن الدارسات السابقة

 تدريس مادة الحديث والسيرة  وراء المعرفة في لم تجر أية دراسات استخدمت استراتيجيات ما -
عربية  في المملكة ال تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف السادس االبتدائيل

 في حدود ما اطلعت علية الباحثة.  السعودية
والوحدة الدراسية ، وحجم العينة ، قت عليها الدراسة التي طب   تختلف في المادة الدراسية  -

 .والفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة ،المختارة

 من خالل العرض السابق يمكن تحديد النقاط المستفادة من الدراسات السابقة في اآلتي:

 الدراسة الحالية بناء على نتائج الدراسات السابقة. صياغة فروض  -
 االستفادة من األطر النظرية والدراسات السابقة التي تضمنتها الدراسات السابقة.  -
 دوات الدراسات السابقة في إعداد أدوات الدراسة الحالية. أاالستفادة من  -
 الفرضيات وتحليل البيانات.تحديد المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في اختبار   -
 اختيار منهجية البحث المناسبة وهي التصميم التجريبي. -
 تحديد مهارات التفكير التأملي. -
 المساعدة في تفسير النتائج تفسيرًا علميًا وموضوعيًا.  -
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 المقدمة. -

 البحثمنهج  -

 مجتمع البحث -
 عينة البحث -

 متغيرات البحث -
  هوموادالبحث أدوات إعداد  -
 إجراءات التطبيق الميداني لتجربة البحث -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث إجراءات الفصل:    
 البحث
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 الفصل الثالث: إجراءات البحث 

 المقدمة :
عرضًا ألدوات الدراسة و إجراءاتها ، فيبدأ  وعينته،  و  منهج البحث ومجتمعه يتناول هذا الفصل 

ختبار لقياس مهارات التفكير التأملي ،  االبقائمة مهارات التفكير التأملي ، ثم يعرض خطوات إعداد 
 الذي يستخدم لتنمية هذه المهارات. ةالمعلمو أخيرًا إعداد دليل 

س الهدف من إعدادها ، وتحديد المصادر التي تم االعتماد  تم تناول هذه األدوات على أسا قد و 
عليها ، و اإلجراءات التي اتبعت في تعديلها حتى وصلت إلى صورتها النهائية ، ويمكن عرض  

 ذلك تفصيال كما يلي : 
 

:منهج البحث  -أوالً   

التصميم شبة   يذ لطبيعة البحث الحالي ، وأهدافه، ومتغيراته، تم استخدام المنهج التجريبي  
ير التابع " مهارات التفكير التأملي " لمجموعتين  غالقبلي والبعدي للمت لقياسا القائم على التجريبي 

األنسب للكشف عن فاعلية استراتيجيات ما وراء   وهو، ألخرى ضابطةاو    تجريبيةمتكافئتين إحداهما  
وذلك من خالل المقارنة بين النتائج التي يتم الحصول    ،ليفي تنمية مهارات التفكير التأمالمعرفة 

تجريبي   هشبوالشكل التالي يوضح التصميم عليها من تطبيق اختبار التفكير التأملي قبليًا وبعديًا،  
 .للبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 التجريبي للبحث شبه التصميم يوضح  (1شكل رقم)

المجموعة  

 يةالتجريب 

المجموعة  

التدريس بالطريقة   الضابط 

 المعتادة

دام  التدريس باستخ

استراتيجيات ما وراء  

   المعرفة 

 

 التطبيق البعدي 

اختبار مهارات  

 التفكير التأملي

   

 

 التطبيق القبلي 

اختبار مهارات  

 التفكير التأملي
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:مجتمع البحث  -ثانياً    
( " جميع األفراد، أو األشخاص، أو  94 م:2007، عبيدات )ويقصد بمجتمع الدراسة كما ذكر    

على جميع   الحالي بحث اشتمل مجتمع ال نون موضوع مشكلة البحث" وقد األشياء ، الذين يكو  
 \1437)تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة تبوك في الفصل الدارسي الثاني للعام الدراسي

رة التربية  ( حسب البيانات التي حصلت عليها الباحثة من إدا27377والبالغ عددهم ) ه( 1438
زة للنمو  لممي، ويعزى اختيار طالبات الصف السادس االبتدائي للخصائص اوالتعليم بمدينة تبوك

م على المعلمات االهتمام باألنشطة التي تثير عقول الطالبات ، مما يحت  السن،  هالعقلي في هذ 
ويكون ، تأثير جماعة الرفاق بنجد  يزداد فالنمو النفسي و  وتحرض تفكيرهن. أما النمو االجتماعي

ويستغرق   ، ، ويشوبه التعاون  والتنافس والوالء والتماسك هالتفاعل االجتماعي مع األقران على أشد 
العمل الجماعي والنشاط االجتماعي ، معظم وقت الطفل ، "ويفتخر الطفل بعضويته في جماعة  

،  (76،  1994يساير" قائدها)عوض، ة وقبولها نجدهالرفاق، ولكي يحصل على رضا الجماع
وردها أكما تلميذات  في هذه المرحلة العمرية االجتماعي لل وهم مظاهر النمأ ويمكن  تحديد 

ظهور أنماط السلوك الذي يتصف و  ،( الميل للمشاركة الجماعية172 :1992، الهاشمي)
إنشاء عدد من العالقات تنشئها التلميذة  ، و بالمعاملة الحسنة للغير مثل التعاون، ومساعدة اآلخرين

والشك أن هذه الخصائص، وهذه المظاهر لها   ،واالستقالليةتحمل المسؤولية و ، بينها وبين زميالتها
ن  ن تجد كل تلميذة ما يالئمها م أأثر في تعلم التالميذ، ألنه يخضع لتكوينه االجتماعي، لذلك البد 

 المناشط ويتفق مع نموها العقلي. 
 

:بحث لعينة ا -ثالثاً   

الباحث بأساليب مختلفة, وتضم عددًا  فها عبيدات بأنها " جزء من المجتمع األصلي, يختارها عر  
 األصلي"من األفراد من المجتمع 

 : من مجتمع البحث وفق الخطوات التالية ةتم اختيار عينة عشوائي  ▪
( مدرسة وفقًا إلحصائية  98االبتدائية للبنات بتبوك وعددها )صر مدارس التعليم العام ح -أ

مدينة تبوك التي تعدها إدارة تقنية المعلومات بإدارة التعليم بتبوك ،  في أعداد مدارس 
بيق  االبتدائية الثانية والخمسون لتطالمدرسة  بطريقة عشوائية وهي  مدرستين واختيار 
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تجربة البحث بمدينة  السادسة والعشرون  لتطبيق  المدرسة االبتدائيةو  ،التجربة االستطالعية
  تبوك .

لتطبيق تجربة البحث والبالغ عددها فصلين  السادس االبتدائي بالمدرسة حصر عدد فصول  -ب 
بلغ  وقد ب( \6) لوهو فص ةالتجريبي المجموعةهما تمثل ،أحد عشوائية  ةتم تصنيفهما بطريق 

أ( بلغ عدد  \6)لوهو فص( طالبة ،واالخرى تمثل المجموعة الضابطة 26)ات طالبالعدد 
  ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث في المدرسة.1، والجدول رقم)ة( طالب26)الطالبات 

 
 

 (1جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة البحث في المدرسة يوضح  

 عدد التلميذات الفصل المدرسة  المجموعة 

 30 /ج 6 52ب  االستطالعية 

 26 /ب 6 26ب  التجريبية 

 26 /أ6 26ب  الضابطة 

 82 المجموع

 

 رابعاً : متغيرات البحث 
 : المتغير المستقل -1

( بأنه: "المتغير الذي يتحكم فيه الباحث عن قصد في البحث 176 م:2009،عطية)فه عر     
وفيما  بطريقة التدريس  الشبه التجريبي"، وهو ما يسمى بالمتغير التجريبي، ويتمثل في هذا البحث 

 :يلي توضيح لذلك

 وراء المعرفة  للمجموعة التجريبية. التدريس باستخدام استراتيجيات ما -
 التدريس بالطريقة االعتيادية؛ للمجموعة الضابطة. -

 
 المتغير التابع:  -2
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المتغير  ( بأنه: "المتغير الذي يحدث فيه التغيير، أو األثر جراء 176 :2009 ،عطية)فه عر     
 المستقل".

 ويتمثل في هذا البحث في:
تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي في مادة الحديث والسيرة   -

  في الفصل الدراسي الثاني. 
 
  :إعداد أدوات البحث ومواده  -خامساً 

 :التالية ، والمواد دوات عداد واألإ ولتحقيق أهداف البحث تم 
 
 قائمة مهارات التفكير التأملي:  -

الهدف من إعداد هذه القائمة هو تحديد مهارات التفكير التأملي المناسبة لطالبات الصف السادس   
في المناهج وطرق التدريس والمشرفين والمعلمين ، وذلك  المتخصصين االبتدائي من خالل آراء

 المعرفة المقترحة .  ءما ورابهدف تنميتها من خالل استراتيجيات 
 

 هذه المهارات من : وقد تم اشتقاق
  مهاراتهوالتي عنيت بتحديد  ؛األدب التربوي والدراسات السابقة في مجال التفكير التأملي -

 . ( 2013حميد  ؛ 2011الحارثي  ؛2010 بو نحلأو  ؛2010بو بشير  أوتنميتها. كدراسة )
 

 ضبط القائمة وعرضها على المحكمين :  -

من خالل المصادر السابقة ، تم التوصل إلى العديد من مهارات التفكير التأملي ، وضعت هذه 
عرضـه  من خاللا , وذلك مدى صدقه إلى؛ للتعرف  ((4ملحق رقم ))المهارات في صورة قائمة  

على عــــــدد مــن المختصين والخبراء في تخصص المناهج وطـــرق التدريس ، وبعض الُمَعلِ مين  
وبعد معالجة استجابات ,  ((2ملحق رقم ))( محكمين 10والمشرفين التربويين , وبلغ عددهم )

كرارات والنسب  بين الت( ي2والجدول ) ،المحكمين إحصائيا , تبين أن المحكمين وافقوا على المهارات 
 . راء المحكمين على كل مهارة فرعيةالمئوية آل 
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 ( 2جدول )

المحكمين على كل مهارة فرعية من مهارات اختبار التفكير  آلراءالتكرارات والنسب المئوية يوضح 
 التأملي

 رأي المحكم  المهارات الفرعية  المهارة الرئيسة 
عدد المحكمين  

 الموافقين 
النسبة  
 المئوية 

 % 100 10 إعطاء مدلوالت كتابية  الرؤية البصرية
 % 100 10 توضيح مدلوالت الصور 

الكشف عن 
 المغالطات

تحديد العالقة غير الصحيحة في 
 الموضوعات 

10 100 % 

غير تعديل بعض التصورات  
 الصحيحة 

10 100 % 

 
التوصل إلى 

 استنتاجات

 % 100 10 التوصل إلى نتائج واضحة 
 % 100 10 االنتقال من العام إلى الخاص 

 % 100 10 تقديم دليل على صحة االستنتاج 
توظيف الخبرات السابقة للتوصل 

 إلى استنتاجات 
10 100 % 

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة 

 % 100 10 تفسير المراد بالحديث 
 % 100 10 إعطاء تفسيرات مقنعة للموقف

 % 100 10 تفسير معاني الحديث 
 % 100 10 تفسيرات ذات بعد إسالميإعطاء 

 وضع حلول مقترحة 

 % 100 10 التوصل إلى حلول مقنعة للموقف
اقتراح أكبر عدد من الحلول 

 واألفكار
10 100 % 

 % 100 10 مناقشة األفكار المطروحة 
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من المحكمين ,   %100ن لنا من نتائج التحكيم أن المهارات الفرعية حظيت بموافقة بنسبة يتبي  
 . فرعيةمهارة ( 15)وبلغت 

:اختبار لقياس مهارات التفكير التأملي  -سادساً   
 إعداد اختبار التفكير التأملي بعدة خطوات هي :  مر  
 تحديد الهدف من االختبار :  -

الحديث والسيرة من خالل   ةتختص في تنمية مها رات التفكير التأملي في ماد  لكون الدراسة  نظراً 
قياس المهارات التي تم   استراتيجيات ما وراء المعرفة المقترحة ، فإن الهدف من االختبار هو

  ، وهذه المهارات هي التي ((4ملحق رقم))التوصل إليها من خالل قائمة مهارات التفكير التأملي 
اعليتها  وف ، لبيان مدى نجاح استراتيجيات ما وراء المعرفة تضمنتها استراتيجيات ما وراء المعرفة

 في تنمية هذه المهارات . 
 
 ختبار : مصادر بناء األ -
 على مجموعة من المصادر منها :   -في بناء اختبار البحث الحالي-االعتماد  تم

 دروس الحديث والسيرة المختارة .  ▪
 الدراسات واألبحاث السابقة .  ▪
 والمتخصصين . آراء الخبراء  ▪

 
 االختبارات التي تقيس التفكير التأملي:  -

استعانت الباحثة ببعض االختبارات التي تقيس القدرة على التفكير التأملي ، ومهاراته ، مما  
  ؛سالمية وغيرها ، مما وقع تحت يدي الباحثةية اإل بحاث السابقة  في التربتضمنته  الدراسات واأل 

  ، 2012ابو بشير  ،2011الحارثي  ، 2010ابو النحل  ، 2014فالتة ) ومن هذه االختبارات:
 ( 2010القطراوي  

 
 

 صياغة فقرات االختبار: -



- 60  - 
 

تم اختيار نمط االختيار من متعدد لصياغة أسئلة االختبار الذي يعتبر أنسبها وأكثرها استخداما ،  
ولهذا وقع اختيار الباحثة على هذا النمط من األسئلة لما يتميز به هذا النمط من تغطيته لعينة  

رتفاع معاملي  كبيرة من محتوى المادة الدراسية ، وسهولة تصحيحه ، وخلوه من ذاتية التصحيح ، وا
 ( 312-310 ، 2008) عطية ،  صدقه وثباته 

 
 ولقد راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار ما يلي :

 . مناسبتها للمستوى الزمني والعقلي للطلبة .1
 الدقة العلمية واللغوية .  وافر. ت2
 . أن يتناول السؤال الواحد فكرة واحدة رئيسة .3
 بحيث ال تحتمل التأويل . ؛السؤال. الوضوح في عبارة 4
 ت المستهدفة وبنسب قياسها . ار . أن تغطي األسئلة جميع المها5
 . التوازن بين البدائل من حيث الطول والتركيب اللغوي .6
 . توزيع اإلجابة الصحيحة بطريقة غير منتظمة لتقليل فرص التخمين . 7
 
 كتابة تعليمات االختبار :  -

لكل اختبار تعليمات تساعد المفحوصين على اإلجابة الدقيقة ، وتمهد الظروف لهم ليكونوا 
وتعتبر تعليمات االختبار ذات أهمية كبيرة في تحقيق نتائج  ؛ مستعدين للموقف االختباري القائم 

أفضل ، إذا كانت مصاغة بطريقة واضحة بسيطة ، وتشير إلى الهدف مباشرة ، حيث إن نتائج  
 ( 103:2000) نشوان ،  تبارات تتأثر بمدى الدقة التي تصاغ بها التعليمات المصاحبة لهاالخ

ولقد قامت الباحثة بكتابة تعليمات االختبار على صفحة مستقلة ، أوضحت فيها للطالبات أن  
،   سؤاالً  (24) ، وأنه مكون من  نبعض مهارات التفكير التأملي لديهاالختبار يقيس مدى توفر 

جميعها ، كما تم التوضيح بأن االختبار ال عالقة له بالنتائج المدرسية ،  عنن يجيبوا عليهم أ و 
 حيث ال يؤثر على النجاح أو الرسوب .

في صورته   اً وبعد االنتهاء من صياغة أسئلة االختبار ، وكتابة تعليماته أصبح االختبار جاهز 
 األولية. 

 
 المحكمين :الصورة األولية لالختبار وعرضها على  -
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سؤااًل من نوع االختيار من متعدد . ولقد تم عرضه على   (24)تضمن االختبار في صورته األولية 
 مجموعة من المحكمين  ، وطلب منهم إبداء الرأي في النقاط التالية : 

 له. مدى مالءمة االختبار لقياس ما أعد   -
 مدى وضوح الصياغة وصحة اللغة.  -
 التأملي.مدى قياسه لمهارات التفكير   -
 مدى اتساق البدائل.   -
 مدى وضوح تعليمات االختبار. -

 
 التجربة االستطالعية لالختبار : -

 وكان الهدف من التجربة األولية لالختبار ما يلي: 
 التعرف إلى مدى صالحية التعليمات ووضوحها .  -
 التعرف إلى مدى وضوح أسئلة االختبار .   -
 تحديد صدق االختبار .   -
 تحديد ثبات االختبار .   -
 تحديد الزمن الالزم لالختبار . -

 وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية اتضح اآلتي:
 تعليمات االختبار:  ▪

تبين أن تعليمات االختبار كانت واضحة, ولم تجد الباحثة أي غموض أو إشكال أثناء تطبيق  
 االختبار على العينة االستطالعية. 

 مفردات االختبار:  ▪
عينة البالنسبة للتلميذات, وعدم وجود أي لبس في المفردات لدى مفردات االختبار وضوح 

قبل   ؛ وذلك كنتيجة لجهود التحكيم التي استفادت الباحثة منها في تعديل الفقرات يةاالستطالع
 تطبيقها. 

 حساب زمن االختبار:  ▪

دقيقة(  15تــم تحديد زمن االختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لزمن انتهاء أول طالبة ) 
 دقيقة( , وذلك كما يلي:  23,وزمن انتهاء آخر طالبة )
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            15+23  

 دقيقة 19 =            
                   2         

 دقيقة.  19التأملي يساوي = تفكير وبالتالي يصبح زمن اختبار مهارات ال
 
 ً :تصحيح فقرات االختبار  -سابعا  

قامت الباحثة بناًء على نوع االختبار المختار بالتعبير عن قيمة اإلجابة الصحيحة عن السؤال 
( والتعبير عن اإلجابة الخاطئة بالدرجة ).(, وبناء عليه تم إعداد مفتاح  1عطائها درجة ) إ و 

 .اإلجابة الصحيحة (
 
:حساب الصدق  -ثامناً   

وتختلف االختبارات في مستويات صدقها تبعًا   ،الذي يقيس ما وضع لقياسه و االختبار الصادق ه
( . وقد قامت 400 : م2008القترابها أو ابتعادها من تقدير الصفة التي تهدف لقياسها )السيد ,
 كالتالي: الباحثة بحساب صدق االختبار باستخدام أكثر من طريقة , وكانت 

 صدق المحكمين:  -

ــــــدد مــن , وذلك عن طريق عرضـه على ع مدى صدقه إلىتم تحكيم االختبار ؛ للتعرف      
في تخصص المناهج وطـــرق التدريس , ، وبعض الُمَعلِ مين والمشرفين   المختصين والخبراء

استعراض آراء المحكمين  ومن خالل ,  ((2ملحق رقم ))( محكمين 10التربويين , وبلغ عددهم ) 
وتحليلها ، أجمع المحكمون على مناسبة أسئلة االختبار، وأنها تصلح لقياس ما وضعت لقياسه ، 
وأنها مناسبة لمستوى طلبة الصف السادس االبتدائي، وذلك بعد إجراء بعض التعديالت التي 

بعين  -ت هذه األمور اقترحها بعض المحكمين فيما يتعلق بإعادة صياغة بعض البدائل. ولقد أخذ 
 (.(5ملحق رقم ))عند إعداد الصورة النهائية لالختبار   -االعتبار 

 
 صدق االتساق الداخلي:  -
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 (SPSS) المتوفر ضمن برنامج الرزم اإلحصائية تم حساب صدق االتساق الداخلي      
طالبة لهن  ( 30لمفردات اختبار التفكير التأملي بعد تطبيقه على عينة استطالعية تتكون من )

إليجاد صدق االتساق الداخلي , وداللته اإلْحَصائيَّة بين كل    وذلك,  هانفس خصائص عينة البحث 
 : ( التالي3ويتضح ذلك في جدول ) ،مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكلية لالختبار 

 (3جدول )

 لالختبارصدق االتساق الداخلي بين كل مفردة والدرجة الكلية يوضح 

 الداللة معامل االرتباط  رقم العبارة 
 ( 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.406 1
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.406  2
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) **   0.558 3
 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) ** 0.493 4
 ( 0.01إحصائيا عند مستوى داللة )دالة   ** 0.599 5
 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) ** 0.617 6
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.383 7
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.456 8
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.431 9

 ( 0.05مستوى داللة )دالة  إحصائيا عند  * 0.380 10
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) *   0.446 11
 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) **   0.640 12
 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) ** 0.580 13
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.426 14
 ( 0.05داللة )دالة  إحصائيا عند مستوى  * 0.390 15
 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) ** 0.539 16
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.436 17
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.428 18
 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) ** 0.572 19
 ( 0.01)دالة  إحصائيا عند مستوى داللة  ** 0.557 20
 ( 0.05دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) * 0.428  21



- 64  - 
 

االختبار مرتبطة بالدرجة الكلية ارتباًطا ذا داللة  ( أن جميع درجات مفردات 3ويتضح من الجدول )
(, ؛ ولذلك فإنَّ مفردات اختبار التفكير التأملي تتمتع  0,05( و)0,01إْحَصائيَّة عند مستوى داللة )

 بدرجة مقبولة إْحَصائيًّا من الصدق.

والمهارة الرئيسة , كما تم حساب صدق االتساق الداخلي , وداللته اإلحصائية بين كل مهارة فرعية 
 ( التالي: 4وكانت النتائج كما في جدول )

 
 (4جدول )

 ةل مهارة فرعية والمهارة الرئيسك مفرداتصدق االتساق الداخلي بين يوضح 

مهارة الروية 
 البصرية

مهارة الكشف عن 
 المغالطات

مهارة الوصول إلى 
 استنتاجات

مهارة إعطاء 
 تفسيرات مقنعه

مهارة وضع حلول 
 مقترحة

المهارة 
 الفرعية

معامل  
االرتباط 
بالمهارة 

 ة الرئيس

المهارة 
 الفرعية

معامل  
االرتباط 
بالمهارة 

 ة الرئيس

المهارة 
 الفرعية

معامل  
االرتباط 
بالمهارة 

 ة الرئيس

المهارة 
الفرعي

 ة

معامل  
االرتباط 
بالمهارة 

 ة الرئيس

المهارة 
الفرعي

 ة

معامل  
االرتباط 
بالمهارة 

 ة الرئيس
1 
 

0.622 1 
 

0.781 
 

1 0.452* 1 0487 ** 1 0.660 ** 
2 0.612 ** 2 0.686 ** 2 0.620 ** 

2 
0.515 

2 
 

0.586 
3 0.454* 3 0.456* 

3 
0462 * 

4 0.418* 4 0.516 ** 

معامل  
االرتباط 

 العام

0.77** 
 

معامل  
االرتباط 

 العام
0.557 ** 

معامل  
االرتباط 

 العام

0.420* 

 

معامل  
االرتبا

 ط العام
0.726 ** 

معامل  
االرتبا

 ط العام
0.645 ** 

 

 فأقل. 0.01) ** ( تعني االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة  

 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) ** 0.519 22
 ( 0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) * 0.431 23
 ( 0.01دالة  إحصائيا عند مستوى داللة ) ** 0.557 24
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 فأقل 0.05) * ( تعني االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة   

هذا يعني أن  و ( نالحظ أن جميع معامالت االرتباطات كانت ذات داللة إحصائيا، 4من الجدول )
 ة . لفرعية  مرتبطة بالمهارات الرئيسجميع المهارات ا

 الصدق الذاتي:  -

( .  85 : م2006يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار )عيد ,    
وبأخذ الجذر التربيعي لمعامل الثبات وجد أن معامل الصدق الذاتي الختبار مهارات التفكير  

 . وهي درجة عالية تؤكد على صدق االختبار. 0,91التأملي بصفه عامة = 
 
ً ت :حساب معامل ثبات االختبار  - اسعا  

ق أكثر من مرة في االختبار الثابت هو: " الذي يعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفسها إذا طب     
(، وقد قامت الباحثة بحساب الثبات 156 :م2010ظروف متماثلة")عبيدات, عبدالحق, عدس,

 قة  معامل ألفا كرونباخ كما يلي: باستخدام طري

 : Alphaالثبات بطريقة ألفا كرونباخ  -

، وكانت النتائج  (SPSS)المتوفر ضمن برنامج الرزم اإلحصائية  تم حساب معامل ألفا كرونباخ
 ( التالي: 5كما في جدول )

 

 (5جدول )

 لمقياس الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخيوضح 

 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات
24 0.825    =0.83 
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( أن معامل ثبات اختبار التفكير التأملي على وجه العموم قد أتى بدرجة 5ويتضح من الجدول )   
 ( , وهذا ما يجعل االختبار ثابًتا إلى حدٍ  كبير.0,83كبيرة )

 

 

 

: حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار -عاشراً    

 
 حساب معامالت السهولة:  -

( إلى أن معامالت السهولة والصعوبة والتمييز  217-216: ص ص 2002يشير مراد وسليمان )  
 حسب بالقوانين التالية:للمفردة التي تعطى إجابتها واحـًدا أو صفًرا تُ 

 

                                          

 

 

 1 –= معامل السهولة  معامل الصعوبة         

 

 

     

                                      

 

 حيث مج ص ع = عدد اإلجابات الصحية للفئة العليا. 

=    
 معامل السهولة              

 ن  2       

مج ص ع + مج ص  
 د 

=    
 معامل التمييز               

 ن         

 مج ص د  -مج ص ع      
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 مج ص د = عدد اإلجابات الصحية للفئة الدنيا. 

 ن  =  العدد الكلي للطالب الذين أجابوا عن السؤال في الفئتين. 2

 

 

 (6جدول )
 اختبار مهارات التفكير التأملي: معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات يوضح 

رقم  
 المفردة 

معامل  
 السهولة 

معامل  
 الصعوبة

معامل  
 التمييز 

رقم  
 المفردة 

معامل  
 السهولة 

معامل  
 الصعوبة

معامل  
 التمييز 

1 0.50 0.50 0.75 13 0.69 0.31 0.38 
2 0.50 0.50 0.75 14 0.50 0.50 0.50 
3 0.63 0.38 0.75 15 0.63 0.38 0.50 
4 0.63 0.38 0.25 16 0.69 0.31 0.62 
5 0.63 0.38 0.50 17 0.44 0.56 0.63 
6 0.50 0.50 0.75 18 0.63 0.38 0.50 
7 0.63 0.38 0.50 19 0.69 0.31 0.38 
8 0.50 0.50 0.50 20 0.50 0.50 0.50 
9 0.50 0.50 0.75 21 0.56 0.43 0.88 

10 0.63 0.38 0.50 22 0.69 0.31 0.62 
11 0.611 0.39 0.38 23 0.63 0.38 0.50 
12 0.38 0.63 0.25 24 0.69 0.31 0.62 
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( أن معامالت السهولة لمفردات اختبار مهارات التفكير التأملي تراوحت ما  6يتضح من الجدول ) 
 وتعد  ؛ ( 0.69 -0.31(, أما معامالت الصعوبة فقد تراوحت ما بين ) 0.69 -0.38بين )

معامالت السهولة والصعوبة مقبولة لجميع مفردات االختبار, أما معامالت التمييز فقد تراوحت ما 
 يضا تعد مقبولة لجميع مفردات االختبار.وأ؛ ( 0.88 -0.25بين )

 تطبيق االختبار في صورته النهائية: 

بإعداد الصورة النهائية لالختبار مراعية   -بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية -قامت الباحثة 
االختبار  وقد تم اعتماد  ن,و ستطالعية, وما أشار إليه المحكمفيها ما تمت مالحظته في التجربة اال

( فقرة, تم  24عدد فقرات تساوي )و  كما ظهر في التجربة االستطالعية من نوع االختيار من متعدد 
تطبيقه بعد ذلك كاختبار قبلي على عينة الدراسة من قبل دراسة التلميذات لموضوعات الدراسة  

بار مهارات ( مواصفات اخت7، والجدول رقم)ر بعدي بعد تطبيق تجربة الدراسة الحالية, وكاختبا
 .  التوزيع النهائي لمفردات اختبار مهارات التفكير التأملي ( 8التفكير التأملي  والجدول رقم )

 
 ( 7جدول )

  مواصفات اختبار مهارات التفكير التأملييوضح 

عدد  مهارات التفكير التأملي الوحدة
 المفردات

الوزن 
الرؤية   النسبي

 البصرية
الكشف 

عن 
 المغالطات

التوصل إلى 
 استنتاجات

إعطاء 
تفسيرات  

 مقنعة

وضع 
حلول 
 مقترحة

موضوعات 
الوحدة 
 األولى

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
8 
 

 
33.33

% 
موضوعات 

الوحدة 
 الثانية

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2 

 
8 

 
33.33

% 
 

موضوعات 
الوحدة 
 الثالثة

 
1 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
8 

 
33.33

% 
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عدد 

المفردات 
 لكل مهارة

3 3 6 8 4 24 100% 

الوزن 
 النسبي

12.5% 12.5% 25% 33.33% 16.67% 100% 

  

 

 ( التوزيع النهائي لمفردات اختبار مهارات التفكير التأملي كما يلي:8ويوضح جدول ) 
 

 (8جدول )

 التوزيع النهائي لمفردات اختبار التفكير التأملي يوضح

 
 المجموع المفردات  المهارة الفرعية المهارة الرئيسة 
 1 17 إعطاء مدلوالت كتابية  الرؤية البصرية

 2 1-15  توضيح مدلوالت الصور 
 1 10 تحديد العالقة غير الصحيحة في الموضوعات  الكشف عن المغالطات

 2 8-18 تعديل بعض التصورات الخاطئة 
 
 التوصل إلى استنتاجات

 1 20 التوصل إلى نتائج واضحة 
 2 22-23 االنتقال من العام إلى الخاص 

 2    5-16 تقديم دليل على صحة االستنتاج 
 1 2 توظيف الخبرات السابقة للتوصل إلى استنتاجات 

 2 6-12 تفسير المراد بالحديث  إعطاء تفسيرات مقنعة 
 2 9-11 إعطاء تفسيرات مقنعة للمواقف

 2   7-21 تفسير معاني الحديث 
 2 4-24 إعطاء تفسيرات ذات بعد إسالمي

 2 13-19 التوصل إلى حلول مقنعة للموقف وضع حلول مقترحة 
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 1 14 اقتراح أكبر عدد من الحلول واألفكار
 1 3 مناقشة األفكار المطروحة 

  24 24 15 المجموع
 

 

 

 

 

:دليل المعلمة  -حادي عشر ال   
ب يرجــع إليـه المعـلم ويسـترشد به فـي التدريـس ، وقد قامـت الباحثة بإعداد هذا الدليل  وهو كتي  

من خالل توظيف  ات المختارة علم في تدريسه لموضوعات الوحد ، ليسترشد به الم ((6)ملحق رقم )
 " استراتيجيات ما وراء المعرفة 

،  2012حمدياأل)ومن هذه المراجع  ،عداد هذا الدليلإ وقد استعانت الباحثة ببعض المراجع عند  
 (2009(،عبيدات والسميد  2009، عطية  2014فالتة 

 : وقد تضمن هذا الدليل العناصر التالية
 الدليل:هدف 

إن الهدف العام من هذا الدليل هو مساعدة المعلمة عند تدريس الحديث باستخدام استراتيجية  
k.w.l   والتساؤل الذاتي والعصف الذهني  في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف

 : السادس االبتدائي، ويسعى هذا الدليل إلى تحقيق األهداف التالية

 تحسين تدريسها لموضوعات مقرر الحديث والسيرة.مساعدة المعلمة في  -
، والتساؤال الذاتي، k.w.lتعريف المعلمة باإلجراءات الالزمة للتدريس باستخدام استراتيجية  -

 والعصف الذهني.
 مساعدة المعلمة في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطالبات . -
 في العملية التعليمية :تعريف المعلمة بالدور التربوي واإلرشادي والتوجيهي  -
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 . صحيحاً  تربوياً   مساعدة المعلمة في تقويم الطالبة تقويماً  -
 

 . جرائية لدليلاالهداف اإل

 . مدلوالت كتابية إعطاءن تستطيع الطالبة أ -
 .توضيح مدلوالت الصورأن تستطيع الطالبة   -
 .العالقة غير الصحيحة في الموضوعات الطالبة  تحدد أن  -
 . غير الصحيحةبعض التصورات الطالبة  تعدل أن  -
 التوصل إلى نتائج واضحة.أن تستطيع الطالبة  -
 . االنتقال من العام إلى الخاص أن تستطيع الطالبة  -
 . على صحة االستنتاج  دليالً أن تقدم  الطالبة  -
 .الخبرات السابقة للتوصل إلى استنتاجات أن توظف الطالبة  -
 . تفسير المراد بالحديث أن   -
 .في الحديث  ةد الوار تفسيرات مقنعة للموقف   الطالبةي عطأن ت -
 .معاني الحديث  الطالبة رأن تفس -
 .تفسيرات ذات بعد إسالمي  أن تعطي الطالبة  -
 .إلى حلول مقنعة للموقف أن تتوصل الطالبة -
 .أكبر عدد من الحلول واألفكار أن تقترح الطالبة -
 . األفكار المطروحة أن تناقش الطالبة -

 النسبية لموضوعات الوحدات الثالثاألوزان 

 
 (9جدول )

 : األوزان النسبية لموضوعات الوحدات الثالثيوضح 

الوزن  عدد الحصص الموضوع الوحدة
 النسبي 

   1تكثير الماء بين يدي النبي   األولى 
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 % 33.33 حصتان  وسلم  هصلى هللا علي
 1 وقف الماء في سبيل هللا 

يدي النبي تكثير الطعام بين  الثانية  
 ه صلى هللا علي

1  
 حصتان 

 
33.33 % 

 1 الجود بالطعام 
 هحفظ هللا لنبيه صلى هللا علي  الثالثة 

 وسلم
1  

 حصتان 
 

33.33 % 
 1 أسباب حفظ هللا لعبده 

 % 100 6 المجموع
 

 

 استراتيجيات التدريس المتبعة عند تدريس الوحدة: 

 التساؤل الذاتي. -
 العصف الذهني.  -
- K.w.l 

 :  الوسائل التعليمية

 الكتاب المدرسي.  -
 الحاسب اآللي.  -
 جهاز العرض داتاشو.   -
 بطاقات يكتب فيها أسئلة النشاط.   -
 أوراق عمل لمخطط جدول االستراتيجية.   -
 أوراق عمل تتضمن قائمة باألسئلة الذاتية.   -

 : ساليب التقويمأ

 تطبيق اختبار التفكير التأملي على المجموعة الضابطة  والتجريبية. ل في: مث  تالتقويم القبلي  وي  -1
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 تي: يتمثل التقويم التكويني في اآل -2
 تدريبات وأنشطة ختامية تعقب كل درس. ▪
 مالحظة أداء الطالبات في الحصة. ▪
 نشطة  والمناقشات حول الحديث.مشاركة الطالبات في الموقف التعليمي في األ  ▪

ي : االختبار البعدي في ختام تدريس الوحدات لقياس  مهارات يتمثل التقويم الختامي ف  -3
 التفكير التأملي لدى الطالبات.

 

 .الميداني لتجربةتطبيق الإجراءات 

 جراءات اإلدارية التي تتضمن :  مواد البحث وأدواته، وإتمام اإل بعد االنتهاء من إعداد 

واآلداب بجامعة تبوك لتوجيهه إلى حصول الباحثة على خطاب من عميد كلية التربية  -1
التجريبية   للسماح بتطبيق الدراسة  ؛سعادة مدير عام التربية والتعليم بمدينة تبوك للبنات 

 (. (7)ملحق رقم ) .االستطالعية على الطالبات و 
مدير وحدة التخطيط والتطوير التربوي إلى مديرات  الموافقة من حصول الباحثة على  -2

 (. (7لحق رقم ))معينة البحث.  المدارس التي شملتها

 ما قبل إجراء التجربة:  -أوالً 

ق  تطبيق الدارسة االستطالعية على التلميذات باختيار عينة عشوائية من خارج الدراسة طب   -أ
 ه. 1437 \5  \ 20االثنين بتاريخ   عليها اختبار التفكير التأملي يوم 

لتسهيل مهمة الباحثة حيث   1437/   5/   6االلتقاء بإدارة المدرسة في يوم األثنين  -ب 
 :ما يليونت إدارة المدرسة مع الباحثة فيتعا

تزويد الباحثة  بحصتين إضافيتين ،إحداهما لتطبيق اختبار التفكير التأملي القبلي ، واألخرى   -
 لتطبيق اختبار التفكير التأملي البعدي. 

الحديث والسيرة المخصصة في   اليكون حصت ،التنسيق مع وكيلة المدرسة ومعلمة المادة  -
 وذلك في الدرس الذي يتطلب ذلك.، سبوع متتاليتين األ

 تيار مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة ( عشوائيًا.اخ -
 والتنسيق معها بتدريس الوحدات المختارة .االلتقاء بمعلمة الحديث بالمدرسة  -
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بداء إلالطالع و  ؛من دليل المعلمة وأوراق عمل الطالبات ويد معلمة الحديث والسيرة بنسخة تز  -
 الرأي .

 أثناء إجراء التجربة:  -ثانياً  

 \  11تطبيق اختبار التفكير التأملي القبلي  على المجموعتين الضابطة والتجريبية يوم االثنين  -
 0ه. 1437 \6

التجريبية    المجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث درست المجموعةتطبيق تجربة البحث على  -
والمجموعة الضابطة باستخدام الطريقة   ،استراتيجيات ما وراء المعرفة الوحدات المختارة باستخدام 
 لقاء.المعتادة التي تعتمد على اإل

 :تم تدريس المجموعة التجريبية وفقًا للخطوات التالية ▪
 منها خمس طالبات.   تضم كال ً توزيع الطالبات في مجموعات غير متجانسة  ▪
 وتوجيههن الستخدامها.على الطالبات  سئلة الذاتية ورقة العمل الخاصة بقائمة األ توزيع ▪
( وتوجيههن الستخدامها في الوقت  (k,w,lتوزيع  أوراق عمل لمخطط جدول استراتيجية  ▪

 المناسب.
استراتيجية العصف الذهني على الطالبات في كل مجموعة   توزيع األدوار التي تتطلبها ▪

 لتؤديه بدقة أثناء تعلمها . 
 جابة.هن اإل ا حد إأوراق عمل التقويم وتستعرض  عنتجيب الطالبات  ▪
 .نشطة على حسب النشاط المحدد )فردي/ جماعي( أوراق عمل األ عنتجيب الطالبات  ▪
وتقديم دعم مساند عند   ،المعرفة ما وراءمراقبة سير التعلم باستخدام استراتيجيات  ▪

 الضرورة.
االنتهاء من كل  أثناء وبعد سئلة الذاتية من صحة استخدام الطالبات لقائمة األ التأكد  ▪

 درس.
 أثناء وبعد  (  (k,w,lالتأكد من صحة استخدام الطالبات لمخطط جدول استراتيجية  ▪

 االنتهاء من كل درس.

 .ضبط المتغيرات -
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ولى، والثانية، والثالثة من مقرر الحديث تدريس موضوعات الوحدة األتم  المحتوى العلمي:
  ، سادس االبتدائي من الفصل الدراسي الثاني للمجموعتين التجريبية والضابطةلوالسيرة للصف ا

ولكن طريقة معالجة المحتوى اختلفت بين المجموعتين ، حيث تم تدريس طالبات المجموعة 
س طالبات المجموعة  التجريبية باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة المقترحة ، بينما تم تدري

 ق المعتادة. ائالضابطة بالطر 
قًا لعدد الحصص رسميًا تم تدريس المجموعتين التجريبية والضابطة وفزمن تطبيق التجربة :

 ( حصص ،بواقع حصتين لكل وحدة.6وهو)

ن اختيار المجموعتين الضابطة والتجريبية من  إ: البيئة المادية والمكانية والنفسية للمدرسة
 . ذاتها لظروف المادية والمكانية والنفسيةليجعلهما تتعرضان  هلنفس المدرسة

.تم تطبيق اختبار التفكير التأملي على المجموعتين التجريبية والضابطة  اختبار التفكير التأملي 
   .جراء التجربةإلحساب تكافؤهما قبل 

من خالل   والضابطة ، التجريبية تم ضبط العمر الزمني لطالبات المجموعتين العمر الزمني:  
 من السجالت الرسمية في المدرسة .  عمار الطالبات أ من  التأكد 

 : جراء التجربة إما بعد  -ثالثاً 

تطبيق اختبار التفكير التأملي البعدي على المجموعتين الضابطة والتجريبية يوم الثالثاء   -
 ه.1437  \6  \ 27

 جابة ، ومن ثم القيام بالتحليل اإلحصائي للنتائج. تصحيح االختبار وفق نموذج اإل -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات. 

 . حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل االرتباط ليبيرسون  .1
 .   Cronbach Alphaعن طريق معامل ألفا كرونباخ  حساب ثبات أداة االختبار .2
المجموعتين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحساب الفروق بين متوسطي أداء  .3

 التجريبية والضابطة  في التطبيقين القبلي و البعدي.
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المتوفر ضمن برنامج   T-test  Independent Samplesاختبار)ت( للعينات المستقلة  .4
؛ لدراسة الفرق بين متوسطي أداء المجموعتين التجريبية  (SPSS) الرزم اإلحصائية 

 والضابطة  في التطبيقين القبلي و البعدي. 
 .ل للكسب المعد    Blackلفاعلية بمعادلة بيليك  ا حساب  .5

 وبعد عرض إجراءات البحث تنتقل الباحثة لعرض نتائج هذه االجراءات ومناقشتها وتفسيرها. 
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 بالسؤال األولالنتائج المتعلقة  -

 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -
 
 نتائج التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكير التأملي -أوالً  -
 
 نتائج التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي -ثانياَ  -
 
 تفسير النتائج ومناقشتها -ثالثاً  -

 
 

 

 

 

 

 

نتائج : الرابع الفصل   
 البحث وتفسيرها ومناقشتها
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 الفصل الرابع 

 وتفسريها ومناقشتها نتائج البحث  

 

تعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أداة البحث ؛      

للتأكد من تحقق أهدافه ، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل  

 اإلجابة عن أسئلة البحث.

 
 نتائج المتعلقة بالسؤال األولال 

البتدائي  ول هو: ما مهارات التفكير التأملي المناسبة لطالبات الصف السادس انص السؤال األكان 
 ؟ في مادة الحديث والسيرة

 جابة عن هذا السؤال بالتفصيل  في فصل إجراءات البحث.ولقد تمت اإل

نتائج المتعلقة بالسؤال الثانيال  
 لإلجابة عن سؤال البحث التالي:

مادة الحديث باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير  ما فاعلية تدريس 
 التأملي  لدى المرحلة االبتدائية في مدينة تبوك ؟ 

درجات   متوسطي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تم اختبار صحة الفرض والذي نصه " 
بعدي لصالح المجموعة التجريبية  طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس ال

 " في مهارات التفكير التأملي

 : ع الخطوات التاليةا تبإتم  ،لإلجابة عن هذا السؤال
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 :  مهارات التفكير التأملي  نتائج التطبيق القبلي الختبار  -أوالً 

االختبار  تستخدم نتائج التطبيق القبلي للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث عن طريق تحليل نتائج 
حيث تم تطبيق اختبار مهارات التفكير التأملي قبليًّا على مجموعتي   القبلي لمهارات التفكير التأملي؛

البحث التجريبية والضابطة , وبعد تطبيق االختبار وتقدير الدرجات، تم استخدام البرنامج  
حرافات المعيارية وذلك بحساب المتوسطات الحسابية , واالن ،لمعالجة البيانات  SPSSاإلحصائي 

وكانت النتائج كما يوضحها   ،لدراسة الفروق بين المتوسطات الحسابية t-test, واختبار )ت( 
 ( التالي:  10جدول )

 

 ( 10جدول )

 في التطبيق القبلي على االختبار  التجريبية والضابطة مجموعة اللداللة الفرق بين متوسطي درجات  نتائج اختبار )ت( يوضع 

المتوسط  العدد التطبيق المهارة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة 
 ت

 درجة
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

 الرؤية البصرية 
 431. 1.88 26 ضابطة  

1.063 
50 
  0.293 

 599. 2.04 26 تجريبية 

الكشف عن  
 المغالطات

 1.102 1.42 26 ضابطة  
0.994 

50 0.325 

 834. 1.15 26 تجريبية 
الوصول إلى 

 استنتاجات
 1.562 2.96 26 ضابطة  

1.193 
50 0.239 

 1.206 3.42 26 تجريبية 

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

 2.163 2.96 26 ضابطة  
0.323 

50 0.748 

 2.130 3.15 26 تجريبية 

وضع حلول 
 مقترحة

 925. 2.15 26 ضابطة  
1.984 

50 0.053 

 892. 2.65 26 تجريبية 

 االختبار ككل
 4.560 13.92 26 ضابطة  

0.034 
50 0.973 

 3.400 13.96 26 تجريبية 

 2.01( =  0.05( عند مستوى داللة )50قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية ) 
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( ، 1.063) البصريةحصائي "ت" على مهارة الروية تضح من نتائج الجدول السابق أن قيمة اإل ي
حصائي  بلغت قيمة اإلحيث ( ، α=0,05) (، وهي أكبر من مستوى الداللة0.293وبمستوى داللة)

، وهي أكبر من   (0.325)  ( ، وبمستوى داللة0.994) الكشف عن المغالطات"ت" على مهارة 
  اجات الوصول إلى استنت حصائي "ت" على مهارة بلغت قيمة اإلوقد ( ، α =0,05مستوى الداللة)

بلغت قيمة وقد ( ، α =0,05) (، وهي أكبر من مستوى الداللة0.239( ، وبمستوى داللة)1.193)
(، وهي  0.748) ( ، وبمستوى داللة0.323) إعطاء تفسيرات مقنعةحصائي "ت" على مهارة اإل

وضع حلول حصائي "ت" على مهارة بلغت قيمة اإلوقد ( ، α=0,05)  أكبر من مستوى الداللة
(، وبلغت α =0,05) (، وهي أكبر من مستوى الداللة0.053) ( ، وبمستوى داللة 1.984) مقترحة 

  ( وهي أكبر من مستوى الداللة0.973) (، وبمستوى داللة0.034) قيمة "ت" على االختبار ككل
(α=0,05 وبالتالي عدم وجود فرق ذ )داللة إْحَصائيَّة بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين   ي

وفي المهارات كل  ،التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكير التأملي ككل
 على حدة، وبناء على هذه النتيجة تم الحكم بتكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة . 

 

 :نتائج التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي  -ثانياً 

( بين متوسطي درجات  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  يوللتحقق من وجود فرق ذ 
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي تم استخدام  

الناتج   الفرق  داللة عن للكشف T-test  Independent Samples اختبار )ت( لعينتين مستقلتين
اْستراتيجيَّات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير التأملي , وكانت النتائج كما في    فاعليَّة عن 

 الجدول التالي :
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 ( 11الجدول )

التجريبية والضابطة  في التطبيق القبلي على نتائج اختبار )ت(  لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة  يوضح 
 االختبار

المتوسط  العدد التطبيق المهارة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة 
 ت

 درجة
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

 الرؤية البصرية 
 648. 1.50 26 ضابطة  

11.802 
50 
  

0.000  
 001. 3.00 26 تجريبية 

الكشف عن  
 المغالطات

 895. 81. 26 ضابطة  
7.635 

50 0.000 

 647. 2.46 26 تجريبية 
الوصول إلى  

 استنتاجات
 1.789 3.19 26 ضابطة  

6.932 
50 0.000 

 533. 5.73 26 تجريبية 

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

 1.536 4.04 26 ضابطة  
7.831 

50 0.00 

 1.166 7.00 26 تجريبية 

وضع حلول  
 مقترحة

 1.102 2.42 26 ضابطة  
4.729 50 

  
0.000 

 578. 3.58 26 تجريبية   

 االختبار ككل
 5.091 14.08 26 ضابطة  

8.199 
50 0.000 

 1.334 22.54 26 تجريبية 

 2.01( =  0.05( عند مستوى داللة )50قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية ) 

 
 مهارة الرؤية البصرية: 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين  11يبين الجدول رقم )
الرؤية   مهارة "التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي في 

بينما المتوسط   ؛ (1.50" , حيث كان  المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي ) البصرية 
( , وللكشف عن داللة هذا الفرق وجد أن قيمة "ت" 3الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي )

وهي أقل من مستوى الداللة   ؛(0.000بمستوى داللة ) ( و 11.828المحسوبة تساوي )
(α=0.05  وهذا يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في ، )

 " ولصالح المجموعة التجريبية.  الرؤية البصرية مهارة "
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 مهارة الكشف عن المغالطات:

المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 11يبين الجدول رقم )
الكشف عن التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي في مهارة "

بينما المتوسط   ؛ (0.81" , حيث كان  المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي )المغالطات
داللة هذا الفرق وجد أن قيمة "ت" ( , وللكشف عن 2.6الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي )

(  α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة )؛ ( 0.000بمستوى داللة )( و 7.635المحسوبة تساوي )
 ، وهذا يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة "

 " ولصالح المجموعة التجريبية.  الكشف عن المغالطات

 الوصول إلى استنتاجات:مهارة 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين  11يبين الجدول رقم )
الوصول إلى التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي في مهارة "

بينما المتوسط   ؛(3.19وي )" , حيث كان  المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يسااستنتاجات
( , وللكشف عن داللة هذا الفرق وجد أن قيمة "ت" 5.73الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي )

(  α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة )؛ ( 0.000بمستوى داللة )( و 6.932المحسوبة تساوي )
التجريبية والضابطة في مهارة  ، وهذا يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين 

 " ولصالح المجموعة التجريبية. الوصول إلى استنتاجات"

 مهارة إعطاء تفسيرات مقنعة:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين  11يبين الجدول رقم )
إعطاء تفسيرات ملي في مهارة "التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأ

بينما المتوسط   ؛(4.04" , حيث كان  المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي ) مقنعه
( , وللكشف عن داللة هذا الفرق وجد أن قيمة "ت" 7الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي )

( ،  α=0.05الداللة )( وهي أقل من مستوى 0.000بمستوى داللة )( و 7.831المحسوبة تساوي )
 وهذا يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة "

 " ولصالح المجموعة التجريبية.  إعطاء تفسيرات مقنعه
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 مهارة وضع حلول مقترحة: 

ين  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعت11يبين الجدول رقم )
وضع حلول التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي في مهارة "

بينما المتوسط  ؛ ( 2.42" , حيث كان  المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي )مقترحه
"ت" ( , وللكشف عن داللة هذا الفرق وجد أن قيمة 3.58الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي )

وهي أقل من مستوى الداللة ؛ ( 0.000بمستوى داللة ) ( و 4.729المحسوبة تساوي )
(α=0.05 وهذا يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في ،)

  " ولصالح المجموعة التجريبية.  وضع حلول مقترحه  مهارة "

   االختبار ككل:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين  ( 11يبين الجدول رقم )
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي ككل , حيث كان   

بينما المتوسط الحسابي للمجموعة   ؛ (14.08المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي )
لكشف عن داللة هذا الفرق وجد أن قيمة "ت" المحسوبة تساوي (, ول22.54التجريبية يساوي )

(، وهذا يدل على α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة )، ( 0.000بمستوى داللة )( و 8.199)
وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير  

 التأملي ككل ولصالح المجموعة التجريبية.

 :   حساب الفاعلية

ولحساب فاعلية تدريس مادة الحديث باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات  
 ل لبيلك التالية: لة الكسب المعد  تم استخدام معاد ،  بتدائيةلدى طالبات المرحلة اإلالتفكير التأملي 

 

 =                             +           Blackلبيلك الكسب المعدل 

 

 (118: ص  2012)حمدان, 

 س  –ص 

 

 س  –ص 

 س     –د  د 



- 84  - 
 

 حيث : ص = متوسط درجة االختبار البعدي , و س = متوسط درجة االختبار القبلي,

 .(2( و ) 1,2المدى الذي حدده بليك للفاعلية يقع بين ) و د = الدرجة الكلية لالختبار. و 

 

 (12جدول )

 نسبة الكسب المعدل لبيليك  يوضح 

نسبة الكسب   المتوسط الحسابي  المحور
 البعدي القبلي المعدل لبالك

 1.33 3 2 الرؤية البصرية
 1.29 2.6 1.1 الكشف عن المغالطات

 1.28 5.73 3.42 الوصول إلى استنتاجات
 1.27 7 3.15 إعطاء تفسيرات مقنعة 
 1.41 3.58 2.65 وضع حلول مقترحة 

 1.20 22.54 13.85 االختبار ككل 
 

(, 1,41( و )1.20بين ) ما ل لبليك تراوحت ( أن نسبة الكسب المعد  12يتضح من الجدول )
(, وهذا يدل 1,2وجميعها أعلى من الحد األدنى لمستوى الفاعلية الذي حدده بليك والذي يساوي )

 البحث.  أفراد عينةلدى  على فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير التأملي

 : تفسير النتائج ومناقشتها -ثالثاً 

 K-W-L ) استراتيجيات ما وراء المعرفة )العصف الذهني والتساؤل الذاتي و لية فاعأظهرت النتائج    
االبتدائي, حيث  في تدريس مادة الحديث على تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف السادس 

( بين متوسطي درجات أفراد العينة في  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يأظهرت وجود فرق ذ 
 اختبار مهارات التفكير التأملي البعدي و لصالح المجموعة التجريبية .
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وتعزو الباحثة تفوق المجموعة التجريبية التي درست الوحدات الثالث المختارة باستخدام استراتيجيات ما 
استخدام  عة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي إلى وراء المعرفة على المجمو 

الصور والوسائل المختلفة, وإثراء ذلك باألحاديث النبوية الشريفة واآليات القرآنية التي أمرت بالتأمل  
سها أثناء جمع  والتفكر , وكذلك استخدام الطالبة الستراتيجية التساؤل الذاتي في التعلم وتوجيه األسئلة لنف

قد ينمي   -بدوره–وهذا  ،جعلها أكثر تأماًل و انتباهًا في العملية التعليميةو ومعالجة البيانات التي الحظتها 
( أن قدرة االنتباه والتأمل تزداد لدى  168: م2003( . وقد ذكر حمام ومصطفى ))الرؤية البصريةمهارة 

تحول من قصور القدرة في مدى االنتباه إلى التركيز وي  ،سنة(12-9الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة ) 
مما يساعد الطفل في هذه  ؛في مجموعة من األفكار أو األحداث المشاهدة أو المقرؤة أو المسموعة

 المرحلة على االرتقاء بإدراكاته الحسية. 

على التحاور المواقف التعليمية المستخدمة في استراتيجيات ما وراء المعرفة ساعدت الطالبات كما أن 
ستراتيجية العصف الذهني  اباإلضافة إلى و معرفته ,  عرض ما يعرفنة وما يردنفي مجموعات تعاونية و 

، فهي تعطي أكبر قدر من الحرية للطالبات لعرض أفكارهن ، وما تتضمنه من حرية في التفكير 
لديهن وقدراتهن على تحديد العالقات غير الصحيحة   غير الصحيحةوبالتالي تكشف عن التصورات 

ستراتيجية العصف  ا( , كما أن الكشف عن المغالطاتوهذا بدوره قد ينمي مهارة ) ،وغير المنطقية
الذهني تسمح للطالبات بطرح أكبر قدر من األفكار والحلول بغض النظر عن نوعها حتى توفر لهن  

( . وهذا يتفق  وضع حلول مقترحةهذا بدوره قد ينمي مهارة )و  ،فرصًا أفضل للوصول إلى الحل األمثل
ستراتيجية العصف الذهني تساعد على تعميق األفكار  ا( من أن 187: م2009مع ما ذكره عطية )

والحلول عن طريق إشراك المتعلمين في تطوير أفكار زمالئهم وأفكارهم للوصول إلى حلول أكثر فاعلية  
 فكار ودمجها والكشف عن المغالطات.عن طريق المقارنة بين تلك األ

 وما يردن، ة ما يعرفنه عن الموضوع تكتب الطالبات في مجموعات تعاونيK-W-L وفي إستراتيجية 
تعلمه ,ومن ثم تدوين وتلخيص ما تعلمنه مع تحديد مجاالت اإلفادة مما تعلمن , وبالتالي يتمكن من  

وهذا  ،تنظيم المعلومات و تحليلها وربطها بعالقات منطقية للوصول إلى االستنتاجات وتفسيرها وتقويمها
وهذا يتفق مع ما ذكره  ( .إعطاء تفسيرات مقنعة( و )التوصل إلى استنتاجاتبدوره قد ينمي مهارتي )

تؤكد على نشاط المتعلم في بناء واستنتاج   K-W-L إستراتيجية ( من أن 121:  م2012خليل )
 وتفسير المعنى . 
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في تنمية التفكير  ماً هم توفير البيئية التعليمية  الثرية بكل األدوات والوسائل المختلفة لعب دورًا كما أن  
تيجيات التدريس المستخدمة وما تتضمنه من أنشطة تعليمية وتقويمية  كذلك تنوع استرا ،التأملي ومهاراته

وما يتخللها من التشجيع والتعزيز والتغذية الراجعة ساعد في تحقيق األهداف   ،محفزة للتفكير والتأمل
( في أن قدرة الفرد البالغ على اإلنصات 149:  م 2010وهذا يتفق مع ما ذكره الخليفة )  المرجوة.

وتقل هذه الدقائق عند األطفال بدرجة كبيرة ؛ لذلك ينبغي على   ،س ال تزيد عن عشر دقائقومتابعة الدر 
المعلم أن ينوع في استراتيجيات التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية فيتكلم هو بعض الوقت , ويتناقش 
مع تالميذه بعض الوقت , ويترك لهم المجال إلبداء اآلراء وحرية التعبير , وقد يسمح لهم موضوع  

ة والعمل اليدوي ؛ فكلما تنوعت الحواس التي يستخدمها التلميذ في التعلم أدى ذلك إلى  الدرس بالحرك
( أن من مطالب النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة  169: 203تعلم أفضل. وقد ذكر حمام ومصطفى )

اءة والتي تسمح للطفل بإظهار  سنة( أن توفر بيئة الصف األنشطة والمجاالت التعاونية البن  9-12)
مواهبه , واستنفاذ طاقته الحركية في أعمال جماعية تسهم في صقل تفكيره وشخصيته . وهذا ما يتفق مع  

 ما تتضمنه إجراءات تنفيذ استراتيجيات ما وراء المعرفة.

( التي أثبتت فاعلية استخدام استراتيجية ما  م2005دراسة عبد الوهاب )وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج 
ومدى استخدامها عند طالب الصف  ،وتنمية مهارات التفكير التأملي ،ي تحصيل الفيزياءوراء المعرفة ف

كما تتفق نتائج هذا البحث مع نتائج العديد من الدراسات السابقة، التي أثبت   الحادي عشر األزهري ,
مية في  تنمية  في العملية التعلي يجابية المتعلم إاألثر اإليجابي لالستراتيجيات الحديثة التي تركز على 

( التي أثبتت  فاعلية استراتيجية حل  م2013مهارات التفكير التأملي مثل :  دراسة العز وهيالت )
المشكالت في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التاريخ , ودراسة 

لة السابرة في تنمية التفكير التأملي  زة باألسئيجابي للمناقشة المعز  ( التي أثبتت األثر اإل م2010الحارثي )
في مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة , وكذلك دراسة كشكو  

يجابي لبرنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي بالقرآن على تنمية  ( التي أثبتت األثر اإلم2005)
 من باألساسي بغزة .التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف الثا
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 مقترحات البحث -ثالثاً  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص  :الخامس الفصل   
نتائج البحث وتوصياته 

  ومقترحاته
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 الفصل اخلامس:  

 وتوصياته ومقرتحاته ملخص نتائج البحث  
 

الباحث فـي يعرض هذا الفصل ملخًصا للبحث متضمًنا عرًضا ألبرز النتائج التي توصل لها 

ة علــى نتــائج البحــث, وعــدد مــن المقترحــات ذات الصــلة هــذا البحــث, مــع عــدد مــن التوصــيات المبنيــ  

 .بها

 
 :ملخص نتائج البحث  -اوالً 

 وتحليلها في الفصل الرابع ما يلي:اتضح من خالل استعراض النتائج 

وجــود فــرق بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي اختبــار مهــارات التفكيــر  -
 التأملي ككل ولصالح المجموعة التجريبية.

 

 : توصيات البحث -ثانياً 

 في ضوء النتائج يوصي البحث الحالي بما يلي:

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فقد أظهرت نتائج البحث فاعليتها في إكساب ضرورة  .1
 الطالبات مهارات التفكير التأملي. 

ســــالمية فــــي مختلــــف المســــتويات الدراســــية حــــول عقــــد دورات تدريبيــــة لمعلمــــات التربيــــة اإل .2
 التدريس باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير التأملي.

وذلـك لتحسـين  ،خـرى عقد برامج  للطلبة لتنمية مهارات التفكير التـأملي ومهـارات التفكيـر األ .3
 مستواهم الفكري.

تفكيـر بمجموعـة مـن مهـارات ال هسالمية قبـل الخدمـة و تزويـد زيادة االهتمام بمعلم التربية اإل .4
 .وكيفية تنميتها ، وتدريسها
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 ً  :مقترحات البحث  - ثالثا

فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية  ت على البحث الحالي الذي دل  في ضوء نتائج 
لة لموضوع البحث، البحث. يقترح البحث إجراء دراسات مكم   أفراد عينةلدى   مهارات التفكير التأملي

 ومنها:

فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة لزيادة التحصيل في مادة الحديث والثقافة اإلسالمية   -1
 المرحلة الثانوية.  لدى

لدى  حديث في مادة ال ناقد ة  لتنمية مهارات التفكير الفاعلية استراتيجيات ما وراء المعرف -2
 المرحلة المتوسطة .

بداعي في مادة الحديث والثقافة  فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية التفكير اإل   -3
   سالمية لدى المرحلة االبتدائية.اإل
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 العربية راجعوالم صادرالم -أواًل  -
 
 المراجع األجنبية -ثانياً  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجعقائمة 
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 قائمة املصادر واملراجع

 المصادر.

 القران الكريم.  -
 الناشر، مكتبة التربية العربي ،الترمذي (.صحيح سنن 1408محمد ناصر الدين.) األلباني، -
صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي : كتاب األذان    (  1422)  سماعيل،إالبخاري ، بن  -

 751، حديث رقم  هيتم ركوع الذي ال -  باب أمر النيي

 :العربية والمراجع المصادر:  أوالً 

 -مهاراته -طبيعتة–(.التفكير من منظور تربوي تعريفة  2005،مجدي عزيز.)إبراهيم  -
 .القاهر: عالم الكتب.  تنميته

وراء المعرفة في تنمية بعض مهارات  (. فاعلية استخدام استراتيجيات مام2012) .األحمدي، مريم -
  المجلة الدولية  .المتوسطةالقراءة اإلبداعية وأثرة على التفكير فوق المعرفي لدى طالبات المرحلة 

 152-122(،32) ، مارات العربية المتحدةجامعة اإل  التربوية لألبحاث
 صادر. (. لسان العرب. بيروت: دارم1999ابن منظور، محمد بن كرم.)  -
وراء المعرفة في نمية مهارات   ما استراتيجيات (.أثر استخدام م2012بشير ،أسماء عاطف.)  بوأ -

التفكير التاملي في منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى: رسالة 
 غزة. زهر,غير منشورة، كلية التربية، .جامعة األ ماجستير

 .(. تعليم التفكير النظرية والتطبيق .عمان : دار المسيرةم2007أبو جادو، صالح ونوفل، محمد.) -
(، أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسائل م2009بو عجوة، حسام صالح،)أ -

سالمية ،  الكيميائية لدى طالب الصف الحادي عشر: رسالة ماجستير، كلية التربية ، الجامعة اإل
 غزة.  

ادة الحديث ( . فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس مم2008األكلبي ، مفلح دخيل .) -
والثقافة اإلسالمية في التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي: 

 م القرى , مكة المكرمة.أ رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ، جامعة 
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تنمية التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوها لدى طلبة الصف  ( .م2002محمد.) أبو ملوح، -
الثامن األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخلي فان هايل ومخططات المفاهيم: رسالة ماجستير  

 غزة . غير منشورة، كلية التربية ، جامعة،
(. مهارات التفكير التأملي في محتوى منهاج التربية  م2010أبو نحل ، جمال عبد الناصر.) -

تير غير منشورة، كلية التربية  ساسي ومدى اكتساب الطلبة لها: رسالة ماجسشر األاللصف الع
 سالمية غزة. الجامعة اإل

(. تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسي . الرياض: مكتبة   م 2007البكري ، رشيدي النووي.)  -
 الرشيد .

وراء المعرفة في تعليم القراءة ،  (. اتجاهات حديثة في استراتيجيات مام2004براهيم .)إبهلول ،  -
 .  (30القراءة والمعرفة العدد)مجلة 

 ( .استراتيجيات التدريس والتعلم.القاهرة: دار الفكر العربي.م1999جابر، عبد الحميد .) -
(. أثر توظيف دورة التعليم فوق المعرفية على تنمية المفاهيم ومهارات 2010جبر ،يحي سعيد.) -

ة ماجستير غير منشورة كلية  التفكير البصري في العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي:  رسال
 سالمية، غزة. التربية ، الجامعة اإل

وراء المعرفة في تنمية مهارات   حدى استراتيجيات ماإ(.فاعلية م2009براهيم.)إالجليدي، حسن  -
التذوق االدبي لدى طالب الصف الثاني الثانوي: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية  

 .،جامعة أم القرى، مكة المكرمة
وراء المعرفة في تحصيل العلوم   فعالية استخدام ما .(م2001).الجندي ، أمينة وصادق،منير -

بتكاري لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ذو السعات العقلية المختلفة المؤتمر  وتنمية التفكير اإل 
ة للتربية  ( الجمعية المصري1غسطس المجلد)أ  1يوليو   29العلمي الخامس التربية العلمية للمواطنة 

 العلمية ، كلية التربية ، جامعة عين شمس. 
(. العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خالل عمليتـي الـتعلم م2001الجمل، مها محمد. ) -

 .والتعليم.العين: دار الكتاب الجامعي 
 (. تعليم التفكير. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية ه1420الحارثي، إبراهيم أحمد.) -
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ثر األسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحصيل  أ(. م2011الحارثي ، حصة حسن.) -
ول المتوسط في مدينة مكة المكرمة : كلية التربية  الدراسي في مقرر العلوم لدى طالبات الصف األ

 م القرى، مكة المكرمة.أجامعة 
تعاوني الجمعي واستراتيجية  ستراتيجية التعلم ال افاعلية استخدام (. م 2009حافظ ، وحيد .)  -

(KWLفي تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبت  ) دائي بالمملكة العربية
 228-153( ، ص 74)  ،مجلة القراءة والمعرفة .السعودية

ر"  مهارة في التفكي 100( . دليل مهارات التفكير"  م2002حسين، ثائر وفخرو، عبد الناصر. )  -
 .عمان: جهينة للنشر والتوزيع.

(.تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة . القاهرة :  م2003حسن ، حسين زيتون. )  -
 عالم الكتب. 

الزهراء : . دار  ( . علم نفس النموم2003حمام , فادية كامل و مصطفى , علي أحمد . ) -
 الرياض.

فاعلية برنامج محوسب لتنمية مهارات كتابة المعادالت  ( . م2012حمدان , غادة محمد . )  -
 :  الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة واتجاهاتهن نحو الكيمياء

 . رسالة ماجستـير غير منشورة، جامعة األزهر , كلية التربية , غزة, فلسطين
. السعودية: دار 6. طه(. أصول الحديث وعلومة ومصطلحم1994الخطيب، محمد عجاج.) -

 المنار للنشر والتوزيع.
(. تأثير استراتيجيات ماوراء المعرفة لتعلم العلوم في التحصيل والتفكير  م2003الخطيب ،منى.) -

ة البنات جامعة  بتدائي:  رسالة ماجستير غير منشورة،  كليالناقد لدى تالميذ الصف الخامس اإل
 عين شمس،القاهرة.  

مفهومه ,أسسه, مكوناته ,   –(. المنهج المدرسي المعاصر م2010الخليفة , حسن جعفر . )  -
 الرياض:مكتبة الرشد ناشرون . تنظيماته , تقويمه , تطويره .

بتدائي  إسالمية  تربية اإل ال(. فصول في تدريس م2010الخليفه،حسن جعفر، وهاشم،كمال الدين. )  -
 .  الرياض : مكتبة . 6ثانويى.ط–متوسط  –

( . اتجاهات معاصرة في تدريس العلوم. الرياض : دار م2012خليل , محمد أبو الفتوح حامد . ) -
 تربية الغد للنشر والتوزيع. 
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سالمية. القاهرة  ساليب تدريس التربية اإل أ(. م2003الدليمي، طة حسين والشمري، زينب حسن.)  -
 :دار الشروق 

في مقرر   الدراسيعلى التحصيل  KWLثر استخدام استراتيجية أ(. م2011راني، غيداء.)الزه -
غير  نجليزية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة  المكرمة : رسالة ماجستير اللغة اإل

 لقرى، مكة المكرمة. ام أمنشور، كلية التربية، جامعة 
سالمية . عمان: دار وائل ليمية للتربية اإل(. األساليب التعم2005، سعدون محمد.) الساموك -

 . للنشر
( .أثر استخدام استراتيجية  التعلم القائم على االستبطان على تنمية مهارات  م2002).مينأسعيد ،  -

ول الثانوي من خالل مادة الفيزياء، المؤتمر العلمي السادس ألوراء المعرفة لدى طالب الصف ا ما
( 1يوليو ، المجلد) 31-28العلمية ، تمع ،  الجمعية المصرية للتربية وثقافة المج ، التربية العلمية 

 اإلسماعيلية. 
(. فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في م2010علي حسن.) سعيد، ردمان محمد والقرن، -

كلية التربية المجلة   ،تحصيل طلبة الصف األول الثانوي في الرياضيات في الجمهورية اليمنية
 416-388(. 1)6 ،علميةال

( . علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري . القاهرة : دار الفكر م2008السيد, فؤاد البهي . ) -
 العربي.

لتنمية   (. فاعلية استخدام بعض مهارات برنامج الكورت ه1434السلمي ، عبد العزيز جابر.) -
التفكير على التحصيل الدراسي والتفكير االبداعي في مادة الحديث لتالميذ الصف السادس 

 م القرى، مكة المكرمة.أغير منشورة، كلية التربية ، جامعة   بتدائي:  رسالة ماجستيراإل
( .أثر التدريس باستخدام  مهارات التفكير الناقد ه1430الشرفي ، عبد الرحمن محمد .) -

ن الكريم على تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مادة الحديث لدى آبطة من القر المستن
طالب الصف  الثالث المتوسط  بالعاصمة المقدسة: رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
شط في تدريس التربية اإلسالمية  (. تطبيق ثالثة أساليب للتعلم النم2010الشمري، عبد هللا نعمة.) -

بداعي: رسالة ماجستير غير  لطالب الصف التاسع بدولة الكويت وأثرها في تحصيلهم وتفكيرهم اإل 
 وسط للدارسات العليا ،كلية العلوم والتربية، عمان. األمنشورة ، جامعة الشرق 
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العلوم وتنمية مهارات في تحصيل  وراء المعرفة أثر استراتيجيات ما.(م2000).شهاب ، منى  -
  مجلة التربية  .دى تالميذ الصف الثالث اإلعداديعمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري ل

 .(3) 3،العلمية المجلد
 . (. تيسير مصطلح الحديث. الرياض: مكتبة المعارف للنشره1417الطحان، محمود.) -
(. البحث العلمي مفهومه  م2010الرحمن . )عبيدات , ذوقان و عبد الحق, كايد و عدس, عبد  -

 وأدواته وأساليبه .  عمان : دار الفكر.
 ( .تعليم التفكير ومهاراته . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع .  م2007عبد العزيز ، سعيد. )  -
 .القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 3(. اللغة والتفكير. طم2003عبد الفتاح ،أحمد حسن.) -
بتكار وتنمية لدى أطفالنا سلسلة العلوم االجتماعية، القاهرة:  ( .اإلم2005سماعيل. )إاح ، عبد الفت -

 مكتبة األسرة. 
بتدائية في المملكة العربية السعودية.  (. المدرسة اإلم2006العجمي ، محمد والحارثي ، سعادة.) -

 الرياض: مكتبة الرشد.
في تعديل التصورات البديلة    KWL استراتيجية(.أثر توظيف م2013ماني محمد. )أالعفيفي،  -

غير منشورة، كلية   للمفاهيم التكنولوجية لدى طالبات الصف السابع األساسي: رسالة ماجستير
 زهر، بغزة.التربية، جامعة األ

التدريس في القرن الحادي  (.إستراتيجيات م2010عبيدات، ذوقان والسميد، سهيلة.) -
 .عمان:دار الفكر3والعشرين.ط

( . تربية التفكير مقدمة عربية في  م2005حمد.)أ خليفة وأنور، والسويدي، شاكر عبد الحميد، -
 مهارات التفكير . دبي: دار القلم للنشر والتوزيع.

معرفة  في وراء ال ( فعالية استخدام بعض استراتيجيات مام2005عبد الوهاب ، فاطمة محمد) -
لثاني الثانوي  تجاة نحو استخدامها لدى طالب الصف اتحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملي وال

 .212-159ص ص .( 4) 8، مجلة التربية العلمية .األزهري 
بيروت: مكتبة الفالح لنشر   ( .التفكير والمنهاج المدرسي.م2003عبيد ،وليم وعفانة, غزو.)  -

 والتوزيع. 
عمان : دار المسيرة للنشر   ( .علم النفس المعرفي بين النظرية والتطبيق،م2004العتوم، عدنان.) -

 والتوزيع. 
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في اكتساب المفاهيم ومهارات    k.w.l))ة ( .أثر استخدام استراتيجي م2012عرام، ميرفت سليمان.) -
غير منشورة،    رساسي:  رسالة ماجستيالتفكير الناقد في العلوم  لدى طالبات الصف السابع األ

 سالمية، غزة. ية ،الجامعة اإلبكلية التر 
وراء المعرفة في تحصيل الفلسفة لدى   فاعلية استخدام استراتيجيات ما .(م2003). عربان، سميرة -

  مجلة القراءة .اتجاههم نحو التفكير التأملي الفلسفي ىول الثانوي وأثر ذلك علطالب الصف األ
 129.-113ص .( 20، ) والمعرفة

وفكر زاوج شارك في تدريس   KWL(.فعالية استراتيجية م2008براهيم وصالح، محمد.)إعطية ،  -
  مجلة كلية بتدائية.  بداع الرياضي لدى تالميذ المرحلة اإلالرياضيات على تنمية التواصل واإل

 85-50(. 76)18،التربية 
دار  . األردن :  مانع . الفعال التدريس في  الحديثة االستراتيجيات  (. م2008محسن.) ، عطية -

 . والتوزيع للنشر الصفاء
  ( .  البحث العلمي في التربية مناهجه أدواته وسائله اإلحصائية. م2009عطية , محسن علي . )  -

 عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع. 
(. استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء. عمان:  دار المناهج  م2009عطية، محسن.) -

 والتوزيع. للنشر 
ثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية التفكير  أ( م2013صالح) و هيالت، خالد  العزى، -

   (.1) 29، كلية التربية المجلة العلمية  .التاملي لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التاريخ

(. التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين .   م2008عفانة، عزو إسماعيل و الجيش، يوسف .)  -
 غزة: مكتبة آفاق. 

(. التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة . غزة: أفاق  م2004نائلة .) ، الخزندار عزو و  عفانة، -
 للنشر والتوزيع. 

مستوى مهارات التفكير التأملي في مشكالت التدريس  (.م2002) عفانة، عزو واللولو ، فتيحة. -
 سالمية، غزة.سالمية: كلية التربية ،الجامعة اإلطلبة كلية التربية اإل الميداني لدى

القياس.  –االستراتيجيات -المهارات –النظريات –التفكير ،مفهومه  (.م2006جمال محمد .) علي، -
 الرياض: مكتبة الرشد.
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مقترحة قائمة على خرائط التفكير في تدريس الكيمياء  استراتيجية(. م2012علي، حسين عباس.) -
لتنمية مهارات التفكير التأملي ومهارات التفكير عالي الرتبة لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة  

 64-1.(4)15.مجلة التربية العلميةالسعودية،  العربية
المعرفة في تنمية التحصيل  (. فاعلية استراتيجية مقترحة لما وراء م2007علي ،هنية عبد الصمد.) -

المعرفي والتفكير الناقد واالتجاه نحو مادة التاريخ لدى طالب المرحلة الثانوية:  رسالة دكتوراة غير  
 منشورة، كلية البنات ،جامعة عين شمس، مصر. 

(. أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في التفكير التأملي  م2005عمايرة، أحمد عبد الكريم.) -
والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر في التربية الوطنية والمدنية: رسالة دكتوراه غير منشورة ،  

 كلية التربية، جامعة اليرموك ، األردن.
(. المدخل إلى علم النفس النمو الطفولة والمراهقة والشيخوخة .  م1994عوض، عباس محمود.) -

 سكندرية: دار المعرفة .اإل
. الكويت :  SPSS( .القياس والتقويم التربوي مع تطبيقات برنامج م 2006عيد , غادة خالد .) -

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
 االنجلو. مكتبة : القاهرة . والتربوي  النفسي والقياس (.التقويمم1981رمزية.) ، الغريب  -
تنمية (.فاعلية استراتيجيتي التساؤل الذاتي والتدريس التبادلي في م2014فالتة، رقية حسين.)  -

م  أ سالمية بجامعة التحصيل الدراسي والتفكير التأملي لدى طالبات مقرر طرق تدريس التربية اإل
 م القرى، مكة المكرمة. أ غير منشورة، كلية التربية ،جامعة   دكتوراه القرى: رسالة 

. المنصورة : 6النبوية معالم وضوابط. ط (. كيف نتعامل مع السنة م 1993القرضاوي، يوسف.) -
 .وفاءدار ال

وراء المعرفة في تنمية المفاهيم العلمية   (.أثر توظيف استراتيجيات مام2008قشطة، أحمد عودة.) -
غير منشورة   والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة :رسالة ماجستير 

 سالمية، غزة.، كلية التربية ،الجامعة اإل
 . . لبنان: مؤسسة الرسالة10سالمي. ط تاريخ التشريع اإل(. م1992القطان، مناع خليل.) -
(. أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في  م2010 ،عبد العزيز جميل عبد الوهاب.) القطراوي  -

رسالة  تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدي طلبة الصف الثامن األساسي:
 سالمية، غزة . غير منشورة، الجامعة اإل ماجستير
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التساؤل الذاتي في تحصيل مادة   استراتيجيةأثر   .(م2011) .الكبيسي، ياسر عبد الواحد  -
م نبار للعلو مجلة جامعة األ  .دبيالجغرافية والتفكير التأملي لدى طالب الصف الخامس األ

 .297-269 . (2)  نسانيةاإل
اإلعجاز العلمي لتنمية التفكير التأملي  في  (. برنامج تقني مقترح في ضوء م2005عماد.) كشكو، -

العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينة غزة: رسالة ماجستير غير منشورة، ،كلية التربية، 
 سالمية، غزة. الجامعة اإل

دار النهضة  :  (. التفكير التأملي طريقة للتربية والتعلم. القاهرةم1993محمد، سليمان خضير.) -
 ة والنشر. العربية للطباع

(.فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية بعض  م2010محمد، نهى.) -
، كلية التربية  غير منشورة  دكتوراه المهارات الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوي: رسالة 

 القاهرة.  جامعة عين شمس،
 هت  وأثر وراء المعرفة في تعليم الرياضيا ما استراتيجيات استخدام  .(م2012).محمود، أشرف راشد  -

   كلية التربية  .عداديةوراء المعرفي وبقاء أثر التعلم لدى المرحلة اإل في التفكير التقويمي والوعي ما
 . 246  -191  (.1)8،  المجلة العلمية

(. أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية  ه1435مشعبي، عبدالرحمن سالم.) -
االجتماعية في مادة الحديث والثقافة اإلسالمية لدى طالب  التحصيل الدراسي وبعض المهارات 

 م القرى ، مكة المكرمة.أ غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة   المرحلة الثانوية: رسالة ماجستير
( . االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية م2002مراد, صالح أحمد و سليمان, أمين علي . ) -

 .صائصها . القاهرة : دار الكتاب الحديث والتربوية خطوات إعدادها وخ
  بتدائي تطورة واتجاهاتة العالمية المعاصرة (. التعليم اإل م1981مصطفى ، صالح عبد الحميد.) -

 يت: مكتبة الفالح . و :الك
 .والنشر للطباعة الثقافة دار ،القاهرة :التربوي  النفس (. علمم1981الفتاح.) عبد  فاروق  موسى، -
(. االتجاهات الحديثة في  طرائق تدريس التربية الدينية  م2002اسماعيل.)موسى، مصطفى  -

 اإلسالمية. العين: دار الكتاب الجامعي.
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(. أثر برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة وبعض استراتيجيات تجهيز  م2007حسني زكريا.)  النجار ، -
جستير ، كلية التربية ،  األولى من التعليم األساسي : رسالة ما الحلقةالمعلومات لدى تالميذ 

 جامعة كفر الشيخ, مصر. 
لطالب  العلوم مناهج خالل من البيئية التربية  في مقترح برنامج (.م2000تيسير.) ، نشوان -

عين   جامعة ، التربية كلية  ، منشورة غير ، دكتوراه  رسالة : غزة بمحافظات  العليا األساسية المرحلة
 شمس، القاهرة. 

أثر استخدام حقيبة تعليمية قائمة على استراتيجية التساؤل  .(م2011).سرحانالنمري ، حنان  -
الذاتي وأساليب التقويم األصيل في تنمية مهارات التذوق األدبي والتفكير التأملي لدى تلميذات 

 229  -137  (.146)3  , زهرمجلة كلية التربية جامعة األ .ول الثانوي الصف األ
المؤتمر العلمي الرابع إلعداد المعلم : أدوار ومستويات المعلم في التعليم العالي والذي عقد  -

 .  (م2011م القرى) أ بجامعة 

 : األجنبية المراجع: ثانياً 
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 المـملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم      
 جامعة تبوك     

 كلية التربية واآلداب   
 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 

 

 1ملحق 

سالمية بتبوك  الشخصية مع معلمات الرتبية ال استمارة املقابلة 
 أهم السرتاتيجيات املستخدمة أثناء احلصة إىلللتعرف 

 

 إعداد الطالبة :

 نجاح سالم الغنامي

 

 إشراف

 أ.د/ مريم محمد عايد األحمدي

 أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 جامعة تبوك  -كلية التربية واآلداب 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                     

 

 ،، وبعد  ،   وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 سالمية..............................................المحترمةعزيزتي معلمة التربية اإل

 

رة باستخدام استراتيجيات ما  "فاعلية تدريس مادة الحديث والسي : تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
االبتدائية بتبوك "، ولذلك أعدت استمارة  المرحلةوراء في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات 

حصة  بأهم االستراتيجيات التي تستخدمها المعلمة أثناء  المقابلة الشخصية وتتضمن أسئلة تتعلق 
نها تضع بين أيديكم استمارة المقابلة  إر، فالتفكي  ةبهدف تنميالحديث للصف السادس االبتدائي، 

    أسئلتها.  عنالشخصية ، راجية إجابتكم  

 

 والتقدير واالحترام  شكرولكم ال

 

 :الباحثة                                                                             

 نجاح سالم الغنامي

 مناهج وطرق تدريس 

 جامعة تبوك                                                                        
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 المعلومات األولية: 

 اسم المعلمة:......................................................... -
 ...................العلمي:....................................المؤهل  -
 ...................سنوات الخبرة في التعليم:.......................... -

 

خدمين استراتيجيات تدريس لربط الموضوع الحالي بالموضوعات التي سبق ستهل ست -1
 ؟دراستها وجعلها نقطة ارتكاز للمعرفة الجديدة

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

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

 

خدمين استراتيجيات تدريس لتنمية التفكير وتحسينه لدى الطالبة وجعلها تبني  ستهل ست -2
 ؟  معنى لما تعلمته

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

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

 ؟ فكار ومعالجتها  نتاج األإهل تستخدمين استراتيجيات تدريس تقوم على التعاون و  -3
.......................................................................................
.......................................................................................

....................................................................................... 
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 حددي هذه االستراتيجيات. (نعمـ )جابتك بإذا كانت إ -4
.......................................................................................

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

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

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

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

 ؟ فكير التي تمارسها الطالبة خالل حصة الحديث باستمرارهل هناك مهارات للت -5
.......................................................................................
....................................................................................... 

 
 حددي هذه المهارات. (نعمـ )جابتك بإكانت  ذاإ -6

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

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

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

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

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

....................................................................................... 
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 المـملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم       
 جامعة تبوك       

 كلية التربية واآلداب    
 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 

 

 

 2ملحق 

 قائمة بأمساء السادة احملكمني

 دوات البحثأملواد و
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 أسمـــاء السادة المحكمين:

 جهة العمل  الدرجة العلمية  سم المحكما م

 عبدالرحيم فتحي محمد  1
المناهج وطرق  مدرس 

التدريس اللغة العربية 
 والدراسات االسالمية

جامعة   ،كلية التربية
 سيوطأ

 م صابر عالم عثمان عال   2
مدرس مساعد بقسم المناهج 

 وطرق التدريس
جامعة   ،كلية التربية

 سيوطأ

 حمد السمان أشحاتة  0د  3
مناهج وطرق   دكتوراه 

التدريس اللغة العربية 
 سالميةوالدراسات اإل

جامعة   ،كلية التربية
 سيوطأ

 أحمد محمد رشوانأ.د. 4
مناهج وطرق تدريس استاذ ال

اللغة العربية والدراسات 
 سالمية اإل

جامعة   ،كلية التربية
 سيوطأ

 عبد الرازق مختار محمود أ.د. 5
مناهج وطرق تدريس استاذ ال

العربية والدراسات اللغة 
 سالمية اإل

جامعة   ،كلية التربية
 سيوطأ

 د.عبد الوهاب هاشم سيد  6
مناهج وطرق استاذ مساعد 

اللغة العربية التدريس 
 سالميةوالدراسات اإل

جامعة   ،كلية التربية
 سيوطأ

 د.عقيلي محمد أحمد  7
استاذ مساعد مناهج وطرق 

تدريس اللغة العربية  
 سالميةوالدراسات اإل

جامعة   ،كلية التربية
 سيوطأ

 بوضيف مختار محمود أد. 8
دكتوارة مناهج وطرق تدريس 

اللغة العربية والدراسات 
  سالمية  اإل

جامعة   ،كلية التربية
 سيوطأ
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 جهة العمل  الدرجة العلمية  اسم المحكم م
أ.د. مجدي خير الدين  9

 كامل

أستاذ المناهج وطرق 
 الجغرافياتدريس 

 جامعة تبوك

كلية التربية واآلداب 
 للتعليم المستمر

 رقية المولد 10

دراسات بكالوريوس 
 اسالمية

التربية معلمة 
في إدارة  االسالمية

التربية والتعليم 
 بمنطقة تبوك

 فايزه الغنامي 11

 

 

 

دراسات بكالوريوس 
 اسالمية

تربية معلمة 
في إدارة  االسالمية

التربية والتعليم 
 بمنطقة تبوك
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 المـملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم       
 جامعة تبوك      

 كلية التربية واآلداب    
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 
 
 
 

 

 3ملحق 

قائمة باألسئلة الذاتية التي تصدر عن املتعلم أثناء 
 التعلم
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 متى يحدث؟  المعلومات التي تثيرها السؤال
إيجاد نقطة للتركيز تساعد   ماذا أفعل؟  -1

 الذاكرة قصيرة المدى.
 
 
 

 تتم قبل عملية التعلم.
لماذا أفعل   -2

 هذا؟
 إيجاد هدف.

لماذا يعد هذا   -3
 مهمًا؟ 

 إيجاد سبب للقيام بالمهمة. 

كيف يرتبط   -4
 هذا بما أعرفه؟ 

العالقة بين   إلىالتعرف 
المعرفة الحديثة والمعرفة 

 السابقة. 
ما األسئلة التي   -5

أحتاج إلى  
توضيحها في  

 هذا الموقف؟

اكتشاف الجوانب غير  
 المعلومة

 
 

 تتم أثناء عملية التعلم 

هل أحتاج إلى   -6
خطة معينة  

لفهم  الموقف 
 وتعلمة؟ 

 تصميم طريقة للتعلم. 

كيف أستخدم   -7
هذه المعلومات 

في جوانب 
 أخرى؟ 

تطبيق المعلومات في مواقف 
أخرى بهدف ربط المعلومات 

الجديدة في خبرات بعيدة 
 المدى.

 
 
 

 تتم بعد عملية التعلم.
ما مدى  -8

كفاءتي في هذا 
 الموقف؟

 تقييم التقدم في التعلم. 

هل أحتاج إلى   -9
 جهد جديد؟

تحديد مدى الحاجة إلجراء  
 آخر.

                               

 



- 111 - 
 

 المـملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم       
 جامعة تبوك      
 كلية التربية واآلداب    

 قسم المناهج وطرق التدريس
 

 

 

 4ملحق رقم 

على مناسبتها    مجع احملكمون أ قائمة املهارات التي  
 لطالبات الصف السادس البتدائي 
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 على مناسبتها لطالبات الصف السادس االبتدائي  جمع المحكمون أقائمة المهارات التي 

 

المهارة 
 الرئيسة 

مدى مناسبة   المهارة الفرعية
المهارة لطالبات 

 الصف والمادة

مدى صحة الصياغة 
 اللغوية

 مدى انتماء
المهارة الفرعية 

 ةللمهارة الرئيس
غير  مناسبه

 مناسبة
غير  صحيحة

 صحيحة
غير  منتمية 

 منتمية 
 

 
الرؤية  
 البصرية.

إعطاء مدلوالت  -1
 كتابية

      

توضيح مدلوالت  -2
 الصور.

 

      

 
 

الكشف عن  
 المغالطات.

تحديد العالقة غير  -3
الصحيحة في 
 الموضوعات.

      

تعديل بعض  -4
 التصورات الخاطئة.

      

 
 
 

التوصل إلى 
 استنتاجات

التوصل إلى نتائج  -5
 واضحة.

 

      

االنتقال من العام  -6
 إلى الخاص.

 

      

تقديم دليل على  -7
 صحة االستنتاج. 

      

توظيف الخبرات  -8
السابقة للتوصل 
 إلى استنتاجات.
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المهارة 
 الرئيسة 

مدى مناسبة المهارة  المهارة الفرعية
 لطالبات الصف والمادة

مدى صحة الصياغة 
 اللغوية

مدى انتماء المهارة 
الفرعية للمهارة 

 ة الرئيس
غير  صحيحة غير مناسبة مناسبه

 صحيحة
غير  منتمية 

 منتمية 
 
 
 
 

إعطاء 
تفسيرات  

 مقنعة

تفسير المراد  -9
 بالحديث.

 

      

إعطاء  -10
تفسيرات مقنعة 
للموقف الوارة 

 في الحديث.

      

تفسير معاني  -11
 الحديث.

 

      

إعطاء  -12
تفسيرات ذات 
 بعد إسالمي.

      

تفسير معاني  -13
 الحديث.

 

      

 
 
 

وضع حلول 
 مقترحة

إعطاء  -14
تفسيرات ذات 
 بعد إسالمي.

      

التوصل إلى  -15
حلول مقنعة 

 للموقف.

      

اقتراح أكبر  -16
عدد من 
الحلول 
 واألفكار.

      

 
مناقشة األفكار  -17

 المطروحة
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 السعوديةالمـملكة العربية 

 وزارة التعليم       
 جامعة تبوك       
 كلية التربية واآلداب    

 قسم المناهج وطرق التدريس
 
 
 
 
 

 5ملحق 

 اختبار مهارات التفكري التأملي
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 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم     

 جامعة تبوك                                                                        

 كلية التربية واآلداب  

 قسم المناهج وطرق التدريس                                                              

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

                                                                                                                    ...........................................الدكتور/ة: ..................

   ما وراءفاعلية تدريس مادة الحديث باستخدام استراتيجيات " بعنوان : هاتقوم الباحثة بدراسة موضوع 
للحصول على   " ،المعرفة في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي

 بجامعة تبوك.  قسم المناهج وطرق التدريس –درجة الماجستير في التربية  

رف عن سعادتكم من آراء  وبناء على ما عُ  راء الخبراء والمختصين،آوإيمانًا من الباحثة بأخذ 
فإنها تأمل من سعادتكم التكرم   ، سديدة، وتوجيهات حكيمة ولخبرتكم الواسعة في هذا المجال

 تعديل(  في ضوء ما يلي. –ضافة  إ –بتحكيم هذا االختبار)حذف  

 مدى مالءمة االختبار لقياس ما أعد له.  -1
 مدى وضوح الصياغة وصحة اللغة.  -2
 مدى قياسه لمهارات التفكير التأملي. -3
 مدى اتساق البدائل.   -4
 مدى وضوح تعليمات االختبار. -5
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 اختبار مهارات التفكير التأملي

 عزيزتي الطالبة : 

يهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات التفكير التأملي لديك  بمادة الحديث والسيرة والمهارات هي:   
الرؤية البصرية، الكشف عن المغالطات، الوصول إلى االستنتاجات إعطاء تفسيرات مقنعة، وضع  
حلول مقترحة. والباحثة تؤكد  أن هذا االختبار ليس له أي عالقة بدرجاتك في المدرسة، وإنما 

 لغرض البحث العلمي فقط.

 تعليمات االختبار: 

 األسئلة من نوع االختيار من متعدد. -1
 ( فقرة.24بار من)يتكون االخت -2
 يرجى قراءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة.  -3
 لكل سؤال إجابة واحدة صواب، لذلك يجب أال تختار أكثر من إجابة للسؤال.  -4
 ضعي دائرة حول رمز البديل الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.  -5

 

 

 

                  

 الباحثة                                                                             

 نجاح سالم الغنامي 
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 اختبار لقياس مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي في مادة الحديث والسيرة

نوع  م
 المهارة

 البدائل السؤال

 
 

   تأملي الصور السابقة وأجيبي عن األسئلة التالية.
الرؤية   1

 البصرية 
العنوان المناسب للظاهرة 
 والذي تعبر عنه الصورة؟

 اإلسراف في الماء.  -أ
 االقتصاد في الماء.  -ب
 االهتمام باألسنان. -ج
 أهمية الماء.  -د

التوصل   2
إلى  

 استنتاجات

تؤثر هذه الظاهرة سلبا 
 :على

 المجتمع -أ
 البيئة. -ب
 االقتصاد. -ج
 جميع ما سبق.-د

وضع  3
حلول  
 مقترحة

يمكن التغلب على هذه 
 الظاهرة عن طريق.

 نشر الوعي في المدارس والمجتمع. -أ
 قطع المياه بشكل نهائي -ب
 انتظار نتائج الظاهرة. -ج
 تفريش االسنان  -د

أبو عمر صاحب حقل ذي آبار عذبة ،استنجد به ذات يوم أهل القرية لطلب الماء العذب ورفض ذلك 
 وأن ذلك سوف يؤدي الى نقص المياه في حقله.بحجة خوفه على حقلة 

  تأملي القصة ثم أجيبي عن األسئلة التالية:
إعطاء  4

تفسيرات 
 مقنعة

هل ترين ما قام به عمر  
صحيحا ام خطئًاً فسري 

 ؟جابتكإ
 

 صحيح، ألنه من مالة .  -أ
 خطأ ،ألنه منع الماء. -ب
 صحيح، ألن ذلك يؤدي إلى نقص الماء في حقله.  -ج
 صحيح ، ألن له حق التصرف فيه.   -د
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5 

التوصل  
إلى  

 استنتاجات 

استنتجي الحديث الذي 
 يوافق معنى القصة.

ثالث ال يكلمهم  هللا  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا صلى هللا  -أ
رجل منع فضل ماء فيقول هللا:   ،يوم القيامة وال ينظر إليهم

 كما منعت فضل مالم تعمل يداك "  ،اليوم أمنعك فضلي
" أطفئوا المصابيح إذا رقدتم  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -ب 
قوا األبواب وأوكوا األسقية وخمروا الطعام والشراب " وغل  

 صحيح البخاري.
عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال" أتى النبي   -ج

بقدح فشرب منه وعن يمينه غالم   صلى هللا عليه وسلم 
أصغر القوم وألشياخ عن يسارة فقال يا غالم أتأذن لي أن  
أعطية األشياخ فقال ما كنت ألوثر بفضلي منك أحدا يا  

 رسول هللا فأعطاه إياه"
 " أفضل الصدقة سقيا الماء"     ملسو هيلع هللا ىلص قال رسو هللا  -د
 
 
 

صلى هللا عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أن رسول هللا 
يستعذب غير بئر رومة فقال" من يشتري بئر رومة ، فيجعل دلوه مع دالء المسلمين  بخير له منها  في  

 .الجنة؟" فاشتريتها من صلب مالي
 تأملي الحديث السابق ثم أجيبي عن األسئلة التالية: 
 
إعطاء  6

تفسيرات 
 مقنعة .

 أهمية شراء اآلبار. -أ المراد بالحديث.
 أهمية الماء. -ب
 فضل وقف الماء. -ج
 أهمية حفر اآلبار. -د

إعطاء  7
تفسيرات 
 مقنعة .

تفسير قوله ماء  
 يستعذب.....

 ماء صالح للشرب. -أ
 صالح للشرب. ماء غير  -ب
 ماء طهور. -ج
 ماء نجس. -د

الكشف  8
عن  

 المغالطات

"أنواع الوقف وأمثلته 
كثيرة منها توزيع المياه 

إطعام ،و كسوة الفقراء  
المساكين" هذه العبارة 

 ...ألن خطأ

 الوقف يختص بالماء فقط. -أ
 الوقف يختص في اطعام المساكين فقط .  -ب
 المساجد فقط.الوقف يختص ببناء  -ج
 الوقف  هو تحبيس األصل وتسبيل المنفعة. -د
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في نحر  –صلى هللا عليه وسلم  -في غزوة تبوك أخذ الجوع من الصحابة كل مأخذ ، فاستأذنوا النبي 
 ، فدعا فيه بالبركة، ثم قال -أي ما بقي من أطعمتهم  –، فطلب منهم أن يأتوه بفضل أزوادهم  رواحلهم

، فأخذوا في أوعيتهم ، حتى ما تركوا في العسكر وعاًء إال ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا ،  خذوا في أوعيتكم
 مسلم وحملوا ما بقي ، متفق عليه، وهذا لفظ

 التالية.تأملي الحديث وأجيبي عن األسئلة 
 
إعطاء  9

تفسيرات 
 مقنعة.

هذه المعجزة تكررت من  
النبي صلى هللا عليه  

وسلم في مواطن ومشاهد 
 عدة وهذا يدل على:

 صدق نبوءته. -أ
 كثرة بركته. -ب
 وفرة معجزاته. -ج
 جميع ما سبق. -د

الكشف  10
عن  

المغالطات
. 

جميع ما يلي من  
 معجزات النبي ماعدا.

 

 بين يديه.تكثير الماء  -أ
 تكثير الطعام بين يديه. -ب
 حنين جذع النخل.  -ج
 نبع ماء زمزم. -د

إعطاء  11
تفسيرات 

 مقنعة.

قصة المجاعة التي  
أصابت  الصحابة في 

غزوة تبوك فيها كثير من 
 العبر والفوائد....؟

 يمان به.. تقدير قيمة الطعام و محبة النبي واإل -أ
 تقدير قيمة العمل. -ب
 الغزوات في نقص الطعام..أثر  -ج
 أهمية المال لزيادة الطعام.  -د

 الواحد طعام : يقول -صلى هللا عليه وسلم  -قال : سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه  - جابر عن
  "الثمانية يكفي األربعة وطعام األربعة، يكفي االثنين وطعام ، االثنين يكفي

 تأملي الحديث السابق  ثم أجيبي عن االسئلة التالية.
 

إعطاء  12
تفسيرات 

 مقنعة
 

 الحصر في الطعام .  -أ المراد بالحديث........
 الحض على المكارم.  -ب
 األثرة وهو حب النفس. -ج
 الشح.  -د
 
 

وضع  13
حلول   
 مقترحة.

حضر زميلك إلى 
حضار إالمدرسة ونسي 

وجبة الطعام ، ما 
لتصرف المناسب في  ا

 ؟هذه الحالة

 تجاهله.  -أ
 اإلفطار معي. أدعوه لتناول  -ب
 أطلب من غيري مساعدته.  -ج
 أطلب منه الذهاب إلى المقصف المدرسي لالستدانة.  -د
 
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=8321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=8321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=8321#docu
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وضع  14
حلول  
 مقترحة.

أقام  خالد وليمة تكفي 
أربعة أشخاص ، فطلب 
منه  أخوه محمد دعوة 
اثنين من أبناء الجيران  

فرفض خالد  بحجة أن  
الطعام ال يكفي. كيف 

إقناع يستطيع محمد 
 .أخيه خالد

 تذكيره ببركة االجتماع على الطعام. -أ
 تذكيره بأهمية حقوق الجار. -ب
 دعوتهم دون علمة.  -ج
 أ، ب معاً  -د

 
 

 :  تأملي الصورة السابقة وأجيبي عن األسئلة التالية
الرؤية   15

 البصرية. 
ما العنوان المناسب 

للظاهرة والتي تعبر عنها 
 الصورة؟

 إعداد الطعام. ضرورة  -أ
 ضرورة إكرام الضيف. -ب
 أهمية الجود بالطعام.  -ج
 اإلسراف في إعداد الطعام. -د

 
التوصل   16

إلى   
 استنتاجات

تأملي الصورة واستنتجي 
 اآلية التي تعبر عنها.

 19"لطور اَواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلون ُكُلوا " -أ
َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ  َواْشَرُبوا "َوُكُلوا -ب 

 31األعراف  " اْلُمْسِرِفينَ 
   46المرسالت   مُّْجِرُموَن" ِإنَُّكم َقِلياًل  َوَتَمتَُّعوا ُكُلوا" -ج
-د

اأْلَ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  اأْلَْبَيُض  اْلَخْيطُ  َلُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّىَٰ  َواْشَرُبوا َوُكُلوا
   187البقرة  اْلَفْجر"ِ   ِمنَ  ْسَودِ 

 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=52
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=7
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=77
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=2
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كان أبو الطيب الشافعي  قد جاوز مئة سنة ويتمتع بقوته وعقله،  فوثب يومًا وثبة شديدة، فقيل له ، 
كيف تفعل ذلك وأنت شيخ كبير؟ فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر ، فحفظها هللا علينا 

 في الكبر. 
 

الرؤية   17
 البصرية. 

تأملي الفقرة السابقة، ثم 
اختاري العبارة التي 

 توضح فكرتها. 

 توقير الكبير                      -أ
 أهمية الصحة  -ب
        صيانة الجوارح.  -ج
 ارتكاب المعاصي   -د 
 
 

الكشف  18
عن  
 تالمغالطا

"أن تمارس الرياضة كل  
يوم وتتناول األكل 

الصحي كي تزيد قوتك 
وحدها تكفي لتحفظ  

نفسك من أي خطر يحل 
بك" هذه العبارة خاطئة 

 ألن .

 ألنه البد من النوم مبكرا.     -أ
 ألن التدريب وحدة ال يكفي فالحافظ هللا.   -ب
 ألن الرياضة تتطلب جهدا بدنيا  -ج
 ألن االكل الصحي يتطلب جهدا نفسًا .  -د
 
 
 
 
 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما َفَقاَل "َيا ُغاَلُم  عن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه قال: كنت خلف َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ َيْحَفْظَك  َ َتِجْدُه ُتَجاَهكَ ، ِإنِ ي ُأَعلِ ُمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ َّللاَّ َ  ،اْحَفْظ َّللاَّ َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ، ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْل َّللاَّ

َوَلْو  ،  َلكَ َواْعَلْم َأنَّ اأْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه َّللاَُّ  ،ِباّللَِّ 
وكَ  ُ َعَلْيَك اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّ وَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه َّللاَّ ُحفُ ،  ِبَشْيٍء َلْم َيُضرُّ ْت الصُّ  "ُرِفَعْت اأْلَْقاَلُم َوَجفَّ

 تأملي الحديث وأجيبي عن األسئلة التالية. 
 

وضع  19
حلول  
 مقترحة.

دعاك أحد زمالئك لحفل 
نجاحه وعلمت بوجود 
منكر في الحفل، ما 

المناسب في  التصرف 
 هذه الحالة؟

 أنكر علية ذلك وأنصحه.      -أ
 أجامله وأبقى.  -ب
 حاول قبول وجود المنكر.   أ -ج
 أعتذر وأذهب وال أنكر عليه.  -د
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التوصل   20
إلى  

 استنتاجات

تأملي العبارة "الجزاء من 
جنس العمل" ثم استنتجي   

من أي جمل الحديث 
 ؟استفدنا هذه القاعدة

 هللا يحفظك.احفظ  -أ
 سأل هللا. الت فأ إذا س -ب
 إذا استعنت فاستعن باهلل. -ج
لو اجتمعت األمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك  -د

 إال بشيء قد كتبه هللا لك.  
إعطاء  21

تفسيرات 
 مقنعة.

تفسير قولة " رفعت 
 قالم وجفت الصحف".األ

 كتبت المقادير كلها. -أ
 أمورك.اعتمد على هللا في كل  -ب
 مر بالمعروف والنهي عن المنكر.األ -ج
 التوكل على هللا.     -د 

التوصل   22
إلى  

 استنتاجات

حفظ هللا للمؤمن يكون 
في بدنه وصحته ومالة  
وأعظم من ذلك يكون 

 الحفظ في.

 رزقه.  -أ
 ولده.   -ب
 اهله.  -ج
 دينه.    -د

 
التوصل   23

إلى  
 استنتاجات

تأملي الحديث واستنتجي 
اإليمان بالقضاء حكم 

 والقدر.
 
 
 
 

 مستحب. -أ
 مكروه. -ب
 محرم. -ج
 واجب.   -د
 
 
 

إعطاء  24
تفسيرات 
 مقنعة .

أحمد يستعين باألولياء 
والصالحين واألموات  

لجلب المنافع ودفع 
حمد  أضار. ما قام به الم

فسري   طأصحيح أم خ
 إجابتك.

 صحيح ألن ذلك من التعاون.  -أ
 الناس يفعلون ذلك. صحيح الن بعض  -ب
 خطأ ألنه طلب االستعانة  من غير هللا.  -ج
صحيح ألن األموات والصالحين  قادرين على دفع   -د

 المضار. 
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 التأملي التفكير اختبار راتفق على الصحيحة اإلجابة نموذج

 

 

 جابةاإل رقم السؤال جابةاإل رقم السؤال

 ب 13 أ 1

 د 14 ب 2

 د 15 أ 3

 ب 16 ب 4

 ج 17 أ 5

 ب 18 ج 6

 أ 19 أ 7

 أ 20 د 8

 أ 21 د 9

 د 22 د 10

 د 23 أ 11

 ج 24 ب 12
 . 
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 المـملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم      
 جامعة تبوك     

 كلية التربية واآلداب    
 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 

 

 6ملحق

وىل لتدريس الوحدة األدليل املعلمة وكراسة النشاط 
 باستخدام اسرتاتيجيات  والثانية والثالثة 

 ما وراء املعرفة
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 دليل المعلمة 

 مقدمة الدليل. 1
 

 الهدف العام من الدليل. 2
 

  المحتوى   3
 

 أساليب التقويم المتبعة في الوحدة .  4
 

 مهارات التفكير التأملي.  5
 

 .k.w.lنبذة عن استراتيجية  6
 

 نبذة عن استراتيجية التساؤل الذاتي. 7
 

 قائمة باألسئلة الذاتية.  8
 

 نبذة عن استراتيجية العصف الذهني. 9
 

 دور المعلمة عند تدريس الوحدة. 10
 

 دور الطالبة عند دراسة الوحدة. 11
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 المقدمة: 

والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد  صلى هللا  الحمد هلل رب العالمين  والصالة 
 وعليه وسلم . 

إن مقررات الحديث والسيرة ليست مقررات دراسية تتصل بالدين اإلسالمي وشرائعه وأخالقه فحسب، 
وإنما هي علم تربوي متكامل يهدف إلى بناء وتربية اإلنسان المسلم وتطويره وتهذيبه في ضوء مثل  

سامية وأحكام ربانية ، فهي بذلك ليست جانبًا علميًا فقط بل هي مناط التطبيق العملي، عليا وقيم 
فمقررات الحديث تشتمل على عدد من  األحاديث التي تدعو إلى التفكر والتفكير، التي يكون لها  

فمن المهم أن ينعكس ما تعلمته   ؛ أثر في حياة الطالبة وفي أسرتها وفي مجتمعها وفي أمتها
، وال يتم ذلك إال من خالل استخدام  هااتها وسلوكها داخل المدرسة وخارجلبة على حي الطا

استراتيجيات تدريسه تساعد على فهم مهارات التفكير والسعي لتحقيقها من خالل  مشاركة الطالبة  
 في العملية التعليمية وتجعل منها مشاركًا نشطًا في عملية التعلم. 

شادات والتوجيهات في تدريس بعض األحاديث المقررة على طالبات  لذلك يقدم لك هذا الدليل اإلر 
هذه األحاديث باستخدام  ، الصف السادس االبتدائي التي تساعد على تسهيل عملك أثناء تدريس 

،والتساؤل الذاتي، والعصف الذهني ، وتسهم هذه االستراتيجيات في تدعيم   K.W.Lاستراتيجية 
لتأثير في مخرجات العملية التعليمية ،و إكساب مهارات التفكير  عملية التعلم لدى الطالبات ، وا

وربط ذلك بحياتها وواقعها ، وتقوية  ؛ التأملي،  بهدف تعميق ما تدرسه الطالبة من معارف وخبرات 
 ة مهارات التعلم والتفكير لديها. ثقتها بنفسها ، وتنمي 

 الهدف العام من الدليل:

عند تدريس الحديث باستخدام   -عزيزتي المعلمة-إن الهدف العام من هذا الدليل هو مساعدتك 
والتساؤل الذاتي والعصف الذهني  في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات   k.w.lاستراتيجية 

 :  الصف السادس االبتدائي، ويسعى هذا الدليل إلى تحقيق األهداف التالية

 في تحسين تدريسها لموضوعات مقرر الحديث والسيرة. مساعدة المعلمة -
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ل الذاتي، ، والتساؤ k.w.lتعريف المعلمة باإلجراءات الالزمة للتدريس باستخدام استراتيجية  -
 والعصف الذهني.

 مساعدة المعلمة في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطالبات . -
 .تعريف المعلمة بالدور التربوي واإلرشادي والتوجيهي في العملية التعليمية  -
 . صحيحاً  تربوياً   مساعدة المعلمة في تقويم الطالبة تقويماً  -

 المحتوى:     

 

 عدد الحصص الموضوع الوحدة
  1 تكثير الماء بين يدي النبي صلى هللا علية وسلم  األولى 

 1 هللا وقف الماء في سبيل  ن ا حصت
  1 تكثير الطعام بين يدي النبي صلى هللا علية  الثانية  

 1 الجود بالطعام  ن ا حصت
  1 حفظ هللا لنبيه صلى هللا علية وسلم  الثالثة 

 1 أسباب حفظ هللا لعبده  ن ا حصت
 6 المجموع

 

  أساليب التقويم المتبعة عند تدريس الوحدة:

تطبيق اختبار التفكير التأملي على المجموعة الضابطة   التقويم القبلي  ويمثل في:  .1
 والتجريبية. 

 تي: يتمثل التقويم التكويني في اآل .2
 تدريبات وأنشطة ختامية تعقب كل درس. -أ

 مالحظة أداء الطالبات في الحصة. -ب 
 نشطة  والمناقشات حول الحديث.مشاركة الطالبات في الموقف التعليمي في األ  -ج

الختامي في : االختبار البعدي في ختام تدريس الوحدات لقياس  مهارات يتمثل التقويم  .3
 التفكير التأملي لدى الطالبات.
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 مهارات التفكير التأملي: 

يقصد بذلك النسبة المئوية لمتوسط الدرجة التي يحصل عليها الطالب  في اختبار مهارات التفكير  
 وهي:  ،التأملي  التأملي الذي يشتمل عل خمس مهارا ت أساسية للتفكير

مكوناته سواء  إلىوهي القدرة على عرض جوانب الموضوع ،والتعرف  الرؤية البصرية: ▪
شكل يبين مكوناته، بحيث يمكن   مإعطاء رسم أ مكان ذلك من خالل طبيعة الموضوع أأ

 اكتشاف العالقات الموجودة بصريا. 
وهي القدرة على تحديد الفجوات في الموضوع ، وذلك من خالل  الكشف عن المغالطات: ▪

تحديد العالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو تحديد بعض التصورات الخاطئة أو  
 البديلة في إنجاز المهام بصريا.

وهي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل  لى استنتاجات:إالتوصل  ▪
 والتوصل إلى نتائج مناسبة. ،  رؤية مضمون الموضوع

،  طقي للنتائج أو العالقات الرابطةوهي القدرة على إعطاء معنى من إعطاء تفسيرات مقنعة: ▪
وقد يكون هذا المعنى  معتمدا على  معلومات سابقة أو على طبيعة الموضوع  

 وخصائصه.
،  : وهي القدرة على وضع خطوات  منطقية لحل الموضوع المطروح  وضع حلول مقترحة  ▪

 وتقوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للموضوع المطروح. 
 

 س:يطريقة التدر 

 : K.W.L  نبذة عن استراتيجية 

ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أتعلم؟ ماذا تعلمت؟( من استراتيجيات ما وراء K.W.L (استراتيجية
الذي استمد هذه   م1980( عام Graham Dettrichالمعرفة، وترجع إلى جراهام ديتريك)

وسماها استراتيجية تكوين المعرفة ثم جعلها ماسون  ، م 1964االستراتيجية من أفكار بياجيه 
 (195: م2008كالت)حافظ ، من نموذجه لحل المش جزءاً م 1982
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بأنها "إحدى استراتيجيات التعلم البنائي، حيث يسجل التلميذ  (59: م2008فها عطية وصالح) عر  
من معلومات سابقة عن الموضوع ،ويسجل ما يحتاجه في ضوء ما يطرحه المعلم من   هكل ما لدي

، ويمكن أن  هبالفعل ، ثم يسجل أهم التطبيقات على ما تعلم  همعلومات، وبعد ذلك يسجل ما تعلم
 يتم ذلك بشكل فردي أو في مجموعات ينظمها المعلم حسب ما يتطلبه الموقف.

ستراتيجية تعليم لمساعدة الطالب على تنشيط  اإلى أنها "م( 1995)( عام Ncrelنكريل ) وأشار
حيث هو نموذج  م( ، 1986)المعرفة السابقة، وقد طورت هذه االستراتيجة من قبل دونا أوغل 

 وتدل الحروف األولى من اإلستراتيجية على مايلي: ، لتنشيط التفكير أثناء القراءة  

▪ K)) وضوع. مساعدة الطالب بتذكر ما يعرفونه حول الم 
▪ W) ) .مساعدة الطالب كي يقرروا ما يريدون التعلم 
▪ L) ).مساعدة الطالب كي يميزوا الذي يتعلمون كما قرأوا 
▪ H) ) كثر من مصادر أخرى حيث من الممكن أن توجد معلومات أن تتعلم  أكيف يمكن

 (  92  :2008،إضافية.)البركاتي 

 :K.W.Lخطوات استراتيجية  

( والتي من خاللها يتم تنفيذ الدرس، K.W.L(خطوات استراتيجية )254 :2009 ،د )عطيةحد  
 بالخطوات التالية: 

إذ يذكر المعلم عنوان الدرس ويكتبه  على   أبعاده العامة:و مرحلة اإلعالن عن الموضوع  ▪
 السبورة مع نبذة موجزة عن أطره العامة. 

حيث يقوم المعلم برسم جدول على السبورة وُيذكر الطالب  مرحلة عرض جدول العمل: ▪
 بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجية ، وكيفية التعامل مع كل من حقول الجدول.

فإذا اختار   ؛ ضل أسلوب المجموعات على األسلوب الكليويف تحديد أسلوب الدراسة : ▪
 المدرس أن يوزع الطالب على مجموعات يجب أن يسمي أفراد كل المجموعة.

الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  يطلب المعلم من الطالب ملء الحقل األول من الجدول ▪
جدول على  األول )ماذا نعرف؟(، وهذا يتطلب أن يكون لدى كل طالب ، أو مجموعة 

 غرار الجدول الذي رسمة المدرس على السبورة. 
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ن يذكر  الطالب ما يعرفونه عن الموضوع، ينتقلون  أوبعد  :ه مرحلة تحديد ما يريد تعلم  ▪
، وذلك بكتابة األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها بعد دراسة ه إلى تحديد ما يريدون تعلم

 الموضوع أو في أثناء دراستهم للموضوع. 
بعد أن يحدد  الطالب ما لديهم من معارف وخبرات حول  لموضوع بشكل متعمق.دراسة ا ▪

الموضوع واألسئلة التي يريدون اإلجابة عنها في أثناء دراسة الموضوع أو بعد االنتهاء من 
دراسته، ويقومون بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة كأساس ينطلقون منه، 

جابة عنها كموجه لمسار تفكيرهم ودراستهم ، بوصفها أهدافًا ومن األسئلة التي يريدون اإل
 يسعون إلى تحقيقها . 

بعد دراسة الموضوع يطلب المعلم من الطالب تدوين ما تعلموه من  :هتدوين ما تم تعلم ▪
اإلجابة عن السؤال بمعارف وما اكتسبوه من خبرات في الحقل الثالث من الجدول الخاص 

 تعلمت؟(.الثالث)ماذا 
حيث يجري الطالب تقويمًا لما تعلموه ، من خالل موازنة مفردات الحقل  مرحلة التقويم : ▪

الثالث بمفردات الحقل الثاني أي مقارنة ما تعلموه فعالً بما كانوا يرغبون في تعلمه، مع 
ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها، ثم موازنة ما تعلموا بما كانوا يعرفونه ،  

  غير الصحيحة ولمعرفة مستوى النجاح الذي تحقق وتعديل بعض المعتقدات أو األفكار 
 لديهم قبل التعلم الجديد . 

 في هذه المرحلة يطلب المعلم من الطالب: مرحلة تأكيد التعلم: ▪
 تلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع. -
 تحديد مجاالت اإلفادة مما تعلموه -
 تقديم عرض شفوي لما تعلموه. -

 
 استراتيجية التساؤل الذاتي 

تقوم على وضع مجموعة من األسئلة يمكن للطالب أن يسألها لنفسة أثناء معالجة المعلومات  
والتعامل معها. وهذه األسئلة يمكن تقسيمها إلى عدة مراحل تبعًا لمكان استخدامها في التعلم) قبل 

ندي وأثناء وبعد التعلم( وهي بذلك تساعد على زيادة الوعي بعمليات التفكير لدى الطلبة)الج
 .  (379:  2001وصادق ،
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والغرض األول من هذه األسئلة التي يوجهها التلميذ لنفسة هو تشجيعه  على وضع أهداف خاصة  
تستثيره وتحفزه للقيام بالعمل واألنشطة المطلوبة منه، إلى استخدام مهارات مثل جمع المعلومات أو 

 .  (102: 2005البيانات )عبد الفتاح ،
من معرفة سابقة حول موضوع الدرس وإثارة اهتمامه، حيث   هما لدي إلىف والغرض اآلخر هو التعر 

إن المعرفة المسبقة أو التصورات القبلية تقاوم االختفاء إذا ما استخدمت معها استراتيجيات التدريس  
هذه التصورات القبلية يساعد المعلم في تحديد تشكيل خبرات التعلم ،  إلىالتقليدية ، والتعرف 

 ( 279:  2001لتالميذ على الوصول إلى المفهوم المقبول علميا.)الجندي وصادق ،ومساعدة ا

 

 قائمة باألسئلة الذاتية التي تصدر عن المتعلم أثناء التعلم                

 متى يحدث؟ المعلومات التي تثيرها السؤال
إيجاد نقطة للتركيز تساعد الذاكرة  ماذا أفعل؟

 قصيرة المدى.
 
 
 

 عملية التعلم.تتم قبل 
 إيجاد هدف. لماذا أفعل هذا؟

 إيجاد سبب للقيام بالمهمة.  لماذا يعد هذا مهمًا؟ 
العالقة بين المعرفة   إلىالتعرف  كيف يرتبط هذا بما أعرفه؟ 

 الحديثة والمعرفة السابقة.
ما األسئلة التي أحتاج إلى  
 توضيحها في هذا الموقف؟ 

  المعلومةاكتشاف الجوانب غير 
 

هل أحتاج إلى خطة معينة لفهم   تتم أثناء عملية التعلم
 الموقف وتعلمة؟ 

 تصميم طريقة للتعلم.

كيف أستخدم هذه المعلومات 
 في جوانب أخرى؟

تطبيق المعلومات في مواقف أخرى 
بهدف ربط المعلومات الجديدة في  

 خبرات بعيدة المدى.

 
 
 

كفاءتي في هذا ما مدى  تتم بعد عملية التعلم.
 الموقف؟ 

 تقييم التقدم في التعلم.

هل أحتاج إلى جهد 
 جديد؟

 تحديد مدى الحاجة إلجراء آخر.

 

 استراتيجية العصف الذهني: 



- 132 - 
 

العصف الذهني استراتيجية إلنتاج أفكار كثيرة في وقت قصير، يمكن أن يلجأ إليها المعلم لتقديم  
من الدرس. وتعتبر استراتيجية إلنتاج أفكار جديدة ، ويمكن استخدام   اً الدرس كاماًل أو جزء

فينظم المعلم   ؛العصف الذهني حين يحتاج الصف إلى أفكار جديدة حول موضوع ما أو مشكلة ما 
جلسة قصيرة بهدف الحصول على أفكار ،وقد يكون العصف الذهني شفويًا وقد يكون 

 ( 138،  2010كتابيًا.)عبيدات والسميد، 
 واعد العصف  الذهني. ق

 تهيئة الجلسة : مريحة هادئة ، توفير األدوات. -
 تحديد مدة  الجلسة. -
 التشجيع والترحيب بكل األفكار والمقترحات. -
 عدم نقد أي مقترح أو السخرية منه. -
االستماع لكل مقترح ومحاولة البناء عليه بحيث يأتي المقترح الجديد انطالقًا من المقترح   -

 .  (139: 2010والسميد،  السابق. )عبيدات 
 دور المعلمة عند تدريس الوحدة:

، والعصف k.w.lعند التدريس باستخدام استراتيجيات التساؤل الذاتي و: عزيزتي المعلمة     
 الذهني فإن دورك هو الموجه والمرشد للطالبات .

  k.w.lالتساؤل الذاتي و إعداد البيئة التعليمية واألنشطة المالئمة لهن الخاصة باستراتيجية  -
 والعصف الذهني لتنمية مهارات التفكير التأملي. 

إعداد الوسائل التعليمية الحديثة والمختلفة والتي تساعد الطالبات على الوصول إلى  -
 المعلومات المختلفة بأنفسهن .

،  والعصف الذهني  k.w.lتدريب الطالبات على خطوات استراتيجية  التساؤل الذاتي، و -
 ة  مهارات التفكير التأملي.لتنمي 

، والعصف k.w.lدور الطالبة عند دراسة الوحدة باستخدام استراتيجيات  التساؤل الذاتي، 
 الذهني:

،و العصف الذهني، دور إيجابي   k.w.lدور الطالبة عند تطبيق استراتيجيات التساؤل الذاتي، و
قادرة على استخدام مهارات عقلية   نشط ، فهي تتفاعل  مع المعلومات والخبرات السابقة لديها ،

عليا ، وعند انتهائها من دراسة الحديث ،يكون لديها القدرة على توظيف المعاني ، والحكم 
 المستخلصة من الحديث في حياتها العامة والواقعية.
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 : الوحدة األوىل

 

 موضوعات الوحدة .

 . ملسو هيلع هللا ىلصتكثير الماء بين يدي النبي   -1
" من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه  ملسو هيلع هللا ىلصوقف الماء في سبيل هللا من خالل قول النبي  -2

 مع دالء المسلمين بخير له منها في الجنة..." 

 

 هداف اإلجرائية في الوحدة:األ

 للحديث. اً مناسب اً أن تعطي الطالبة عنوان  -

 نبياء موسى وعيسى وإبراهيم. أن  تحدد الطالبة معجزات األ  -

 هللا.  ان يجريهستنتج الطالبة المعجزة وعلى يد مأن  ت  -

 أن تفسر الطالبة كيف تدل هذه القصص على فضل النبي ورحمته بأمته.  -

 أن تفسر الطالبة معاني الحديث. -

 ان تعطي الطالبة تفسيرًا مقنعًا لتكرار قصة نبع الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم . -

 ي الحديث.عجاز فستنتج الطالبة وجه اإل تأن  -

 لوقف.من ااالنتفاع   عنأن تعطي الطالبة أمثلة  -

 ؟ج الطالبة لماذا يعتبر وقف الماء أفضل األوقافتأن تستن  -

 أن تستنتج الطالبه أول وقف في اإلسالم .  -

 أن تستنتج الطالبة أول وقف في اإلسالم يروي الحجاج.  -

 الفرق بين الوقف والصدقة . إلىأن تتعرف الطالبة  -
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 البة إلى حكم الوقف.أن تتوصل الط -

 همية الوقف من وجهة نظرها.أ أن توضح الطالبة   -

 يجابية للوقف.ثار اإلان توضح الطالبة اآل -

 أن توضح الطالبة هل الوقف يختص بالماء فقط.  -

 ج الطالبة من الحديث عقوبة منع الماء. تنتس تأن  -

 لإلسهام في الوقف والمساجد. أن تقترح الطالبة حلوالً  -

 لإلسهام في الوقف والمدارس. الطالبة حلوالً أن تقترح  -

 لإلسهام في الوقف والمجال الصحي. أن تقترح الطالبة حلوالً  -

فيما يتعلق باإلسراف في  غير الصحيحةأن تجمع الطالبة أكبر قدر ممكن من التصرفات  -

 الماء.

 أن توضح الطالبة موقف اإلسالم من  التصرفات  المتعلقة باإلسراف في الماء.  -

 سراف في الماء.ؤدي إليها اإل ين  أتوضح الطالبة األضرار التي يمكن أن  -

 سراف في الماء.ن تحد من اإلأألفكار التي يمكن ال و تقترح الطالبة أكبر عدد من الحلو أن  -

 أن توضح الطالبة أفضل الحلول التي اقترحتها.  -

 .سراف في الماءأن تدلل الطالبة على موقف اإلسالم من اإل -

 استراتيجيات التدريس المتبعة في الوحدة.

 التساؤل الذاتي.  -1

 العصف الذهني.  -2

3- k.w .l . 
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 الدرس األول: 

 تكثري املاء بني يدي النبي صلى اهلل علية وسلم 

 

 ( دقيقة. 45عدد الحصص المتوقعة في عرض الحديث حصة واحدة )

 ( دقائق.15دقيقة، والتقويم) ( 25( دقائق، والعرض )5الوقت المقترح للدرس: التمهيد )

 هداف السلوكية: األ

 تعرف معنى المعجزة.  -
 .  ملسو هيلع هللا ىلص .و تعدد ثالثًا من معجزات الرسول-عليهم السالم   –تعدد ثالثًا من معجزات األنبياء  -
 . ملسو هيلع هللا ىلصتستنتج أن من معجزاته صلى هللا عليه وسلم تكثير الماء بين يديه   -
 .ملسو هيلع هللا ىلصتأتي بمثال لنبع الماء بين يديه   -
 . ملسو هيلع هللا ىلصتوضح الحكمة من تكثير الماء بين يديه  -

 الوسائل التعليمية: 

 الكتاب المدرسي. -

 الحاسب اآللي.  -

 جهاز العرض داتاشو.   -

 بطاقات يكتب فيها أسئلة النشاط. -

 أوراق عمل لمخطط جدول االستراتيجية.  -

 . يةأوراق عمل تتضمن قائمة باألسئلة الذات -
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 التمهيد: 

كل مجموعة مكونة   ،تبدأ المعلمة بتحديد أسلوب المجموعات وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات 
 ومتحدثة رسمية للجلسة. ةطالبات وتعيين قائدة ومقرر  6-5من 

مع المرأة التي جاءت  تطلب الماء  ملسو هيلع هللا ىلصتبدأ المعلمة بعرض التمهيد بواسطة قصة النبي محمد  
 وقصتها مع قومها عندما رجعت إليهم. ولم تجده ، 

 ثم استثارة أذهانهم بطرح األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس.

هنا توزع المعلمة على الطالبات ورقة عمل تحتوي على األسئلة الذاتية التي ينبغي أن تطرحها  
الجة جميع  وتؤكد على استخدامها في مع؛ الطالبة على نفسها قبل البدء وأثناء وبعد عملية التعلم 

 الفقرات. 

تقوم المعلمة بتوزيع جدول العمل على الطالبات وتدريب الطالبات على كيفية استخدام الجدول 
وكيفية التعامل مع  حقول الجدول ،   ،ر الطالبات بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجيةوتذك  

 والذي يتضمن. 

 

ماذا أعرف عن  
 الموضوع؟ 

ماذا أريد أن  أعرفه 
 الموضوع؟ عن 

الحصول على المزيد  ماذا تعلمت؟
من المعلومات)كيف 

 ؟ طبق الحديث(أ
.................. .................... .................... .................... 

 

تقسيم  لطالبات و تقوم المعلمة في هذا الوقت برسم جدول على السبورة على غرار الجدول الذي مع ا
و تعمل المعلمة على تنشيط   ماذا أعرف ؟ : أقسام ،القسم األول تحت عنوان  ة السبورة إلى أربع

ولى من  المعرفة السابقة باستدعاء أي معلومة أو فكرة سابقة مرتبطة بالدرس ،وهذه هي الخطوة األ
المعلومات  ن المعلمة جميع إجابات الطالبات وجميع ( ، وفي هذا القسم تدو  K-W-Lاستراتيجية )

وذلك ، نبياء عليهم السالم واأل  صلى هللا عليه وسلم التي تعرفها الطالبة حول معجزات النبي
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لحصر ما تعرفة الطالبات حول الموضوع تناقش المعلمة مع طالباتها حول ما سجلته من معلومات 
 ول من الجدول.األ د سابقه في العمو 

) ماذا أريد أن  (، وهي خطوة(K-W-L ثانية منوبعد هذه الخطوة تبدأ المعلمة في الخطوة ال 
 أعرفه ؟( وفي هذه الخطوة تبدأ بطرح السؤال المفتوح على الطالبات .

 نبياء عليهم السالم. ومعجزات األ ملسو هيلع هللا ىلصماذا تودين معرفته عن معجزات النبي محمد 

مستفيدين من   ماذا أريد أن أعرفه؟ : ن األسئلة في القسم الثاني  من السبورة والذي عنوانه وتدو  
لمسار تفكيرهم ودراستهم بوصفها أهدافًا يسعون إلى   ه خبراتهم السابقة كأساس ينطلقون منه ،وكموج

 تحقيقها . 

(،) ماذا تعلمت؟( ، وتؤكد المعلمة على   (K-W-L وبعد ذلك نبدأ الخطوة الثالثة من خطوات 
تطرحها الطالبة على نفسها أثناء  استخدام القسم الثاني من قائمة باألسئلة الذاتية التي يجب أن 

ممارسة األنشطة التعليمية داخل الحصة . ثم يتم تكليف الطالبات بقراءة الحديث قراءة واعية  
 متأملة  مع اإلجابة عن األسئلة التالية.

 معنى ركوة. ي ر فس   -1
 ما األفكار الفرعية في الحديث؟  -2
 للحديث.   اً ضعي عنوان -3
 ما معنى المعجزة؟  -4
 نبياء عليهم السالم؟ ت األما فوائد معجزا -5
 ؟   صلى هللا عليه وسلم ما أعظم معجزات النبي محمد  -6

ومحاولة تسجيل   ،ف المعلمة المجموعات بممارسة النشاط مع التركيز على كمية المعلومات ثم تكل   
أي معلومة وتأجيل الحكم على المعلومات وتقييمها حتى نهاية الجلسة وتعطي خمس دقائق لهذا 

 النشاط.

وبعد انتهاء الوقت تبدأ المعلمة بسماع إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات أنفسهن ، 
ت؟(، ثم تذكر المعلمة الطالبات  وتدوين أي معلومة جديدة في القسم الثالث من السبورة )ماذا تعلم
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باستخدام القسم الثاني من قائمة األسئلة الذاتية والخاصة باألسئلة التي تطرحها الطالبة على نفسها  
 بعد عملية التعلم. 

ف المعلمة المجموعات بالعمل على ممارسة  بعد مناقشة المعلمة للطالبات بشكل جماعي تكل  
 قرة التالية :                        النشاط التاي لإلجابة عن أسئلة الف

في مواطن عدة في مشاهد عظيمة ،  ه)قصص نبع الماء بين يدي النبي محمد تكررت من -1

ري فس   ؟ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا محمد( على ماذا يدل ذلك

 جابتك.. إ

إلى أن يشاء هللا   هو باقٍ ما حصل وانتهى ، ومنها ما منها  ملسو هيلع هللا ىلصمعجزات النبي محمد -2

 جابتك. إري تعالي. فس  

موسى علية   هتأملي قصة نبع الماء بين أصابعه  و نبع الماء من الحجر حيث ضرب  -3

 بلغ في المعجزة فسري إجابتك.أالسالم بالعصا فتفجرت منة المياه ، أيهما 

 .ري اجابتكفس  ، ورحمته بأمته  ملسو هيلع هللا ىلص كيف تدل هذه  القصص  على فضل النبي محمد   -1

، وألنه شاع في  ملسو هيلع هللا ىلص أبرز اآليات وأعظمها يكون من جنس ما شاع في عصر الرسول -2

عصر النبي محمد فن البالغة والفصاحة ، وصار البيان والفصاحة معترك الفخر والسيادة 

ن الكريم ، أمامك مجموعة من اآليات القرآنية ،  تأملي تلك اآليات آ كانت معجزة النبي القر 

 ى يد من يجريها هللا.  استنتجي المعجزة وعل و 

ُكْم )﴿ - ِ ما ال َيْنَفُعُكْم َشْيًئا َوال َيُضرُّ ( ُأفٍ  َلُكْم َوِلما َتْعُبُدوَن ِمْن  66"قاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ َأَفال َتْعِقُلوَن ) ُقوُه َواْنُصُروا آِلَهَتُكْم ِإْن ُكْنُتْم   )67ُدوِن َّللاَّ ( ُقْلنا يا ناُر  68فاِعِليَن )قاُلوا َحرِ 

 ( ﴾ االنبياء 70( َوَأراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلناُهُم األخسرين )69ُكوِني َبْرًدا َوَسالًما َعلى إبراهيم )
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ُأ َعَلْيَها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِليَ  (17﴿َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى ) - ِفيَها   َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

 ه ( ﴾ ط20َفَأْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحيَّة  َتْسَعى) (18َمآِرُب ُأْخَرى َقاَل َأْلِقَها َيا ُموَسى )

دقائق لممارسة النشاط واإلجابة عن األسئلة مؤكدة على االلتزام   (10تعطي المعلمة للطالبات )

سئلة الذاتية ، وبعد بالتعليمات الخاصة بكيفية عمل المجموعات ، وضرورة االطالع على األ

تتم مناقشة إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات  ، لنشاط لانتهاء الوقت المحدد 

 أنفسهن ، ثم يتم تسجل األفكار الجديدة في الجزء المخصص لخطوة )ماذا تعلمت؟(

االنتقال إلى )كيف ن تقوم الطالبات باالنتهاء من ملء الحقل الثالث )ماذا تعلمت؟( يتم أبعد 

لطالباتها ، فتطرح عليهن   هأطبق الحديث؟(  تقوم المعلمة في هذه المرحلة بدور المرشد والموج

سئلة تساعدهن على توجيه تعلمهن ، وتنمية التفكير التأملي لديهن من خالل األحاديث أ

من   هى إليالمقررة عليها من حصة الدرس إلى مواقف الحياة ، وهذا الهدف األسمى الذي تسع 

   :التالية ات ، بعد ذلك تقوم المعلمة بالخطو يث والسيرةخالل تدريس مقرر الحد 

 بما كانوا  يرغبون في تعلمه . إجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعالً  -

 ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها.  -

 مستوى النجاح الذي تحقق. إلىرف حيث يتم التع، موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه  -
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 اساس اا

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سئلة التقويمأ                                     

في سفرة ، فقل  ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع النبي   ): عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنة قال
" اطلبوا فضلة من ماء" فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في اإلناء  :الماء فقال

،ثم قال" حي على الطهور المبارك ، والبركة من هللا" فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
 (أصابع رسول هللا 

 ر عنه:تأملي الحديث واختاري العنوان المناسب الذي يعب   -1

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

 فجاءوا بإناء. : تفسير قولة -2

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

 وجه اإلعجاز في الحديث. -3

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

 لعبارة واختاري البديل غير الصحيح .تأملي ا -4

 البشر( -الرسل -المعجزة الشيء الخارق للعادة يجريه هللا على يد )األبياء

جميع ما يلي من معجزات األنبياء موسى وعيسى وإبراهيم ماعدا)معجزة  -5
 حنين جذع النخل( -نجاته من النار -معجزة إبراء األعمى واألبرص -العصا
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 وقف املاء يف سبيل اهلل. 

 

 ( دقيقة. 45عدد الحصص المتوقعة في عرض الحديث حصة واحدة )

 ( دقيقة. 15( دقيقة، والتقويم) 25( دقائق، والعرض )5الوقت المقترح للدرس: التمهيد )

 السلوكية: األهداف 

 تبين المراد ببر رومة.  -
 تبين حكم الوقف في سبيل هللا .  -
 تأتي على وقف ينتفع الناس به.   -
 تستنتج اثنين من فوائد الحديث .  -
 تعدد صفات راوي الحديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه.   -

 الوسائل التعليمية: 

 الكتاب المدرسي. -

 الحاسب اآللي.  -

 جهاز العرض داتاشو.  -

 سئلة النشاط. أبطاقات يكتب فيها  -أوراق عمل لمخطط جدول االستراتيجية  -

 التمهيد. 

تبدأ المعلمة بتحديد أسلوب المجموعات وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات كل مجموعة مكونة  
 ومتحدثة رسمية للجلسة.  ةوتعيين قائدة ومقرر ، طالبات  (6-5)من 
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لمملكة وجمعيات  ا نت ، وذلك بعرض جهود ربويعرض بو لمة بعرض التمهيد بواسطة تبدأ المع 
وعرض نماذج وتقارير  ، سالمية الفقيرة وسقاية الناس في جميع البالد اإل ،اإلغاثة في حفر اآلبار

 . مصورة عن ذلك 

 ثم استثارة أذهانهم بطرح األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس.

هنا توزع المعلمة على الطالبات ورقة عمل تحتوي على األسئلة الذاتية التي ينبغي أن تطرحها  
وتؤكد على استخدامها في معالجة جميع  ، الطالبة على نفسها قبل البدء وأثناء وبعد عملية التعلم 

 الفقرات. 

، ة استخدام الجدول وتدريب الطالبات على كيفي، تقوم المعلمة بتوزيع جدول العمل على الطالبات 
وتذكر الطالبات بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجية وكيفية التعامل مع  حقول الجدول ،  

 والذي يتضمن. 

 

ماذا أعرف عن  
 الموضوع؟ 

ماذا أريد أن  أعرفه 
 عن الموضوع؟ 

الحصول على المزيد  ماذا تعلمت؟
من المعلومات)كيف 

 ؟ طبق الحديث(أ
.................. .................... .................... .................... 

 

ماذا أعرف  : أقسام ،القسم األول تحت عنوان ةتقوم المعلمة في هذا الوقت بتقسيم السبورة إلى أربع
ومة أو فكرة سابقة مرتبطة  تنشيط المعرفة السابقة باستدعاء أي معلو تعمل المعلمة على  ؟

ن المعلمة  ( ، وفي هذا القسم تدو  K-W-Lولى من استراتيجية )وهذه هي الخطوة األ ،؟بالدرس
الطالبة حول  فضل الوقف في سبيل هللا   المعلومات التي تعرفها  جميع إجابات الطالبات وجميع

تناقش المعلمة مع ثم وذلك لحصر ما تعرفة الطالبات حول الموضوع  ،وقف الماء  ةخاصيو 
 ول من الجدول.األ د طالباتها حول ما سجلته من معلومات سابقه في العمو 
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أريد أن  ) ماذا (، وهي خطوة(K-W-L وبعد هذه الخطوة تبدأ المعلمة في الخطوة الثانية من 
 أعرفه ؟(. وفي هذه الخطوة تبدأ بطرح السؤال المفتوح على الطالبات .

 ماذا تودين معرفته عن  فضل وقف الماء في سبيل هللا؟ 

ماذا أريد أن أعرفه؟ مستفيدين من   : ن األسئلة في القسم الثاني  من السبورة والذي عنوانهوتدو  
لمسار تفكيرهم ودراستهم بوصفها أهدافًا يسعون إلى   ه خبراتهم السابقة كأساس ينطلقون منه ،وكموج

 تحقيقها . 

(،) ماذا تعلمت؟( ،وتؤكد المعلمة على (K-W-L وبعد ذلك نبدأ الخطوة الثالثة من خطوات 
استخدام القسم الثاني من   قائمة األسئلة الذاتية التي يجب أن تطرحها الطالبة على نفسها أثناء 

 . هخل الحصممارسة األنشطة التعليمية دا

 : ثم يتم تكليف الطالبات بقراءة الحديث قراءة واعية متأملة  مع االجابة عن األسئلة التالية 

 بئر رومة. هفسري قول -1
 فيجعل دلوه مع دالء المسلمين  هفسري قول -2
 للحديث.  اً مناسب  اً ضعي عنوان -3

ومحاولة تسجيل   ثم تكلف المعلمة المجموعات بممارسة النشاط مع التركيز على كمية المعلومات 
وتعطي خمس دقائق   ، وتقييمها حتى نهاية الجلسة ، وتأجيل الحكم على المعلومات  ، أي معلومة

 لهذا النشاط.

وبعد انتهاء الوقت تبدأ المعلمة بسماع إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات أنفسهن ، 
ا تعلمت؟(، ثم تذكر المعلمة الطالبات  وتدوين أي معلومة جديدة في القسم الثالث من السبورة )ماذ 

باستخدام القسم الثاني من قائمة األسئلة الذاتية والخاصة باألسئلة التي تطرحها الطالبة على نفسها  
 بعد عملية التعلم. 

ف المعلمة المجموعات بالعمل على ممارسة  بعد مناقشة المعلمة للطالبات بشكل جماعي تكل  
 أسئلة الفقرة التالية .النشاط التاي لإلجابة عن 

 مثلة يمكن أن ينتفع الناس بها. أأعطي  -1
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 لماذا يعتبر وقف الماء من أعظم االوقاف. -2

 ول وقف إسالمي يروي الحجاج.أ -3

 سالم.ول وقف في اإلأ -3

 هل هناك فرق بين الوقف والصدقة الجارية والصدقة .   - 6

مؤكدة على  ، واإلجابة عن األسئلة( دقائق لممارسة النشاط 10تعطي المعلمة للطالبات )
سئلة الذاتية ، االلتزام بالتعليمات الخاصة بكيفية عمل المجموعات ، وضرورة االطالع على األ

تتم مناقشة إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات ، لنشاط لوبعد انتهاء الوقت المحدد 
 خصص لخطوة )ماذا تعلمت؟(أنفسهن ، ثم يتم تسجل األفكار الجديدة في الجزء الم

ن تقوم الطالبات باالنتهاء من ملء الحقل الثالث )ماذا تعلمت؟( يتم االنتقال إلى )كيف أبعد  
لطالباتها ، فتطرح عليهن   هأطبق الحديث؟(  تقوم المعلمة في هذه المرحلة بدور المرشد والموج

ديهن من خالل األحاديث سئلة تساعدهن على توجيه تعلمهن ، وتنمية التفكير التأملي لأ
   :التالية وبعد ذلك تقوم المعلمة بالخطوات المقررة عليها من حصة الدرس إلى مواقف الحياة 

 إجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما كانوا  يرغبون في تعلمه . -

 ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها.  -

 مستوى النجاح الذي تحقق.  إلىموازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف  -

 ر الحديث والسيرة.وهذا الهدف األسمى الذي نسعى إلية من خالل تدريس مقر 
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 سئلة التقويم:أ

وهو ُكلُّ ما يمكن االنتفاع  -األوقاف جمع كلمة َوقف، وتعني امتالك أصل الشيء
ة المسلمين من االنتفاع به  -به من منازل وأراٍض وبساتين وغيرها ماح لعام  والس 

اتج ثماًرا أو ماال أو منفعًة من َسكٍن واستخداٍم مع بقاء صاحب أسواًء  كان النَّ
تحب  وهو قُربة  من هللا عز  وجل. قال جابر الَوقف مالًكا له. الوقف اإلسال مي  مس 

َف   ."رضي هللا عنه: "لم يكن أحد  من أصحاب رسول هللا ذو مقدرٍة إال َوقَ

 ؟ماحكم الوقف -1

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

 ؟مية الوقفأهمن وجهة نظرك ماهي  -2

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

 ؟هل يختص الوقف بالماء فقط  -4

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

 ؟يجابية للوقفثار اإلمن وجهة نظرك ماهي اآل -5

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

ثالث ال يكلمهم  هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا صلى هللا  -
كما منعت فضل مالم تعمل  ،رجل منع فضل ماء فيقول هللا: اليوم أمنعك فضلي، 

 يداك "

 تأملي الحديث واستنتجي العقوبة وسببها.  -6
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 الوحدة الثانية 

 

 

 موضوعات الوحدة .

 تكثير الطعام يدي النبي صلى هللا عليه وسلم.  -1

 الجود بالطعام.  -2

 

 جرائية في الوحدة:األهداف اإل

 للحديث. اً مناسب اً أن تعطي الطالبة عنوان  -

 هللا.   ان يجريهستنتج الطالبة المعجزة وعلى يد مأن  ت -

 هذه القصص على فضل النبي ورحمته بأمته. أن تفسر الطالبة كيف تدل  -

 أن تفسر الطالبة معاني الحديث. -

 ان تعطي الطالبة تفسيرًا مقنعًا لتكرار قصة تكثير الطعام بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم .  -

 عجاز في الحديث.ستنتج الطالبة وجه اإل تأن  -

يمان واليقين في  عليه وسلم في زيادة اإلأن توضح الطالبة أثر تكثير الطعام بين يدي صلى هللا  -

 قلوب أصحابه.
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 ن اآليات التي توافق معنى الحديث.آ أن تستنج الطالبة من القر  -

 مناسبة للمواقف التالية. أن تقترح الطالبة حلوالً  -

ال وجبة  إ  قنه لم يبأفأخبركم البائع  ،وقفت أنت وزميلك عند المقصف لشراء وجبة اإلفطار  -أ

 .واحدة

 ت قائدة المدرسة عمل طبق خيري في المدرسة وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين. أراد  -ب 

 كم أن يشتركوا في إطعام الفقراء.أرادت جماعة المسجد  في حي   -ج

 إلعادة استخدام بقايا الطعام.  أن تقترح الطالبة  حلوالً  -

وليمة لكل شخص قومون بإعداد شخاص الذين ي أن توضح الطالبة رأيها في تصرفات بعض األ -

 الجود والكرم. ى بدعو 

 سالم من هذه التصرفات.أن توضح الطالبة موقف اإل  -

 ثار السلبية لمثل هذه التصرفات.أن توضح الطالبة اآل -

 استراتيجيات التدريس المتبعة في الوحدة.

 التساؤل الذاتي.  -1

 العصف الذهني.  -2

3- k.w .l  
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 الدرس الثالث: 

 النبي صلى اهلل عليه وسلمتكثري الطعام بني يدي 

 

 ( دقيقة. 45عدد الحصص المتوقعة في عرض الحديث حصة واحدة )

 ( دقيقة. 15( دقيقة، والتقويم) 25( دقائق، والعرض )5الوقت المقترح للدرس: التمهيد )

 األهداف السلوكية: 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصتذكر معجزات النبي   -
 للطعام.  ملسو هيلع هللا ىلصبقصة على تكثيره  تستحضر -
 . ملسو هيلع هللا ىلص  هالطعام بين يديتستنبط داللة تكثير  -
 .  ملسو هيلع هللا ىلص  هاإلعجاز في تكثير الطعام بين يدي هتبين وج -
 في إيمان الصحابة رضوان هللا عليهم.  ملسو هيلع هللا ىلص هتوضح أثر تكثير الطعام بين يدي  -

 الوسائل التعليمية: 

 الكتاب المدرسي -

 لي الحاسب اآل -

 جهاز العرض داتاشو.  -

 سئلة النشاط أبطاقات يكتب فيها  -أوراق عمل لمخطط جدول االستراتيجية  -

 : التمهيد

كل مجموعة مكونة  ، تبدأ المعلمة بتحديد أسلوب المجموعات وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات 
 ومتحدثة رسمية للجلسة. ةوتعيين قائدة ومقرر ، طالبات  6-5من 
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  ة نت ، وذلك بعرض  مجموعة من الصور التاليبوي بواسطة عرض بور تبدأ المعلمة بعرض التمهيد 
 تتحدث عن إطعام الطعام. 

 ثم استثارة أذهانهم بطرح األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس.

هنا توزع المعلمة على الطالبات ورقة عمل تحتوي على األسئلة الذاتية التي ينبغي أن تطرحها  
وتؤكد على استخدامها في معالجة جميع  ؛ وبعد عملية التعلم  الطالبة على نفسها قبل البدء وأثناء

 الفقرات. 

تقوم المعلمة بتوزيع جدول العمل على الطالبات وتدريب الطالبات على كيفية استخدام الجدول 
وكيفية التعامل مع  حقول الجدول ،   ،ر الطالبات بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجيةوتذك  

 : والذي يتضمن

اذا أعرف عن  م
 الموضوع؟ 

ماذا أريد أن  أعرفه 
 عن الموضوع؟ 

الحصول على المزيد  ماذا تعلمت؟
من المعلومات)كيف 

 ؟ اطبق الحديث(
.................. .................... .................... .................... 

 

  أقسام ،القسم األول تحت عنوان ماذا أعرف ؟  ةتقوم المعلمة في هذا الوقت بتقسيم السبورة إلى أربع
و تعمل المعلمة على تنشيط المعرفة السابقة باستدعاء أي معلومة أو فكرة سابقة مرتبطة بالدرس 

ن المعلمة جميع إجابات  ( ، وفي هذا القسم تدو  K-W-Lولى من استراتيجية )،وهذه هي الخطوة األ
معجزات النبي صلى هللا علية وسلم وذلك لحصر ما  عن بات وجميع المعلومات التي تعرفهاالطال
تناقش المعلمة مع طالباتها ما سجلته من معلومات سابقه في ثم  ،الطالبات حول الموضوع هتعرف

 ول من الجدول.األ د العمو 

(، وهي خطوة) ماذا أريد أن أعرفه (K-W-L وبعد هذه الخطوة تبدأ المعلمة في الخطوة الثانية من
 هذه الخطوة تبدأ بطرح السؤال المفتوح على الطالبات .؟(. وفي 

 النبي في تكثير الطعام بين يدية ؟  ت ماذا تودين معرفته عن معجزا
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ماذا أريد أن أعرفه؟ مستفيدين من   : ن األسئلة في القسم الثاني  من السبورة والذي عنوانهوتدو  
م ودراستهم بوصفها أهدافًا يسعون إلى  لمسار تفكيره  ه خبراتهم السابقة كأساس ينطلقون منه ،وكموج

 تحقيقها .  

(،) ماذا تعلمت؟( ، وتؤكد المعلمة على  (K-W-L وبعد ذلك نبدأ الخطوة الثالثة من خطوات 
استخدام القسم الثاني من   قائمة األسئلة الذاتية التي يجب أن تطرحها الطالبة على نفسها أثناء 

  ممارسة األنشطة التعليمية داخل الحصة .

 : جابة عن األسئلة التاليةثم يتم تكليف الطالبات بقراءة الحديث قراءة واعية متأملة  مع اإل

 ؟ لمراد بالحديث اما  -1

 ؟ ما المعاني غير الواضحة في الحديث  -2

 للحديث.   اً ضعي عنوان  -3

ثم تكلف المعلمة المجموعات بممارسة النشاط مع التركيز على كمية المعلومات ومحاولة تسجيل  
وتعطي خمس دقائق لهذا ، أي معلومة وتأجيل الحكم على المعلومات وتقييمها حتى نهاية الجلسة 

 النشاط.

ات أنفسهن ، وبعد انتهاء الوقت تبدأ المعلمة بسماع إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالب
ر المعلمة الطالبات  وتدوين أي معلومة جديدة في القسم الثالث من السبورة )ماذا تعلمت؟(، ثم تذك  

باستخدام القسم الثاني من قائمة األسئلة الذاتية والخاصة باألسئلة التي تطرحها الطالبة على نفسها  
 بعد عملية التعلم. 

ف المعلمة المجموعات بالعمل على ممارسة  ل  بعد مناقشة المعلمة للطالبات بشكل جماعي تك
 :النشاط التاي لإلجابة عن أسئلة الفقرة التالية 

 عجاز. وبيني وجه اإل  ملسو هيلع هللا ىلصتأملي قصة تكثير الطعام بين يدي النبي    -4

 ؟ يمان في قلوب أصحابهفي زيادة اإل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أثر تكثير الطعام بين يدي  ما -6   
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  ؟ما دالئل تكثير الطعام بين يدية  -7   

 ه؟ بأمت  تهكيف تدل هذه القصص على فضل النبي ورحم  -8  

مؤكدة على ، ( دقائق لممارسة النشاط واإلجابة عن األسئلة 10تعطي المعلمة للطالبات )

 سئلة الذاتية ، االلتزام بالتعليمات الخاصة بكيفية عمل المجموعات ، وضرورة االطالع على األ

تتم مناقشة إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات ، لنشاط اوبعد انتهاء الوقت المحدد 

 أنفسهن ، ثم يتم تسجل األفكار الجديدة في الجزء المخصص لخطوة )ماذا تعلمت؟(

ن تقوم الطالبات باالنتهاء من ملء الحقل الثالث )ماذا تعلمت؟( يتم االنتقال الى )كيف أبعد  

لطالباتها ، فتطرح عليهن   هأطبق الحديث؟(  تقوم المعلمة في هذه المرحلة بدور المرشد والموج

األحاديث  سئلة تساعدهن على توجيه تعلمهن ، وتنمية التفكير التأملي لديهن من خاللأ

من  همن حصة الدرس إلى مواقف الحياة ، وهذا الهدف األسمى الذي نسعى إلي نالمقررة عليه 

   :التالية ات بعد ذلك تقوم المعلمة بالخطو  يس مقرر الحديث والسيرة.خالل تدر 

 إجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما كانوا  يرغبون في تعلمه . -

 ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها.  -

 الذي تحقق. مستوى النجاح إلىحيث يتم التعرف  ، موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه -
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 سئلة التقويم. أ

سئلة  في تكثير الطعام في غزوة تبوك وأجيبي عن األ ملسو هيلع هللا ىلص  تأملي معجزة النبي 

 التالية: 

 ما قام به النبي صلى هللا علية وسلم يدل على.  -1

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

 في أوعيتكم.  ا خذو ه فسري قول

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

 .    النبي من دالئل تكثير الطعام بين يدي -2

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

 عجاز. تأملي الحديث واستنتجي وجه ال  -3

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

ختاري البديل غير الصحيح، ما أثر تكثير  او ، تأملي العبارة التالية  -4

 ؟ في زيادة اليمان واليقين في قلوب أصحابه الطعام بين يدي النبي

 صدق نبوته .  -أ

 وفرة معجزاته.  -ب 

 كثرة بركته.    -ج

 تقدير الطعام.  -د 
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 الدرس الرابع 

 اجلود بالطعام 

 

 ( دقيقة. 45عدد الحصص المتوقعة في عرض الحديث حصة واحدة )

 (  15( دقيقة، والتقويم) 25( دقائق، والعرض )5الوقت المقترح للدرس: التمهيد )

 االهداف السلوكية: 

 تبين المراد من كلمة )طعام الواحد(. -
 تستنبط صور إطعام الطعام.  -
 توضح حكم االجتماع على الطعام.  -
 "وطعام األربعة يكفي الثمانية"  صل هللا عليه وسلمتشرح قولة  -
 ثالثًا من فوائد الحديث.تستنتج  -
 تعدد فضائل راوي الحديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.  -

 الوسائل التعليمية: 

 الكتاب المدرسي -

 الحاسب االلي  -

 جهاز العرض داتاشو.   -

 سئلة النشاط.أبطاقات يكتب فيها  -

 أوراق عمل لمخطط جدول االستراتيجية.  - 

 الذاتية.  أوراق عمل تتضمن قائمة باألسئلة -
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 التمهيد. 

كل مجموعة مكونة  ؛ تبدأ المعلمة بتحديد أسلوب المجموعات وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات 
 ومتحدثة رسمية للجلسة. ةطالبات وتعيين قائدة ومقرر  (6-5)من 

تبدأ المعلمة بعرض التمهيد بواسطة مقطع فيديو يصور اجتماع المسلمين في اإلفطار في شهر  
رمضان وقت األعياد، ثم استثارة أذهانهم بطرح األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس . وربط  ذلك  

 بالحديث الشريف.

 ثم استثارة أذهانهم بطرح األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس.

هنا توزع المعلمة على الطالبات ورقة عمل تحتوي على األسئلة الذاتية التي ينبغي أن تطرحها  
وتؤكد على استخدامها في معالجة جميع  ؛ الطالبة على نفسها قبل البدء وأثناء وبعد عملية التعلم 

 الفقرات. 

ة استخدام الجدول وتدريب الطالبات على كيفي ، تقوم المعلمة بتوزيع جدول العمل على الطالبات 
وتذكر الطالبات بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجية وكيفية التعامل مع  حقول الجدول ،  

 : والذي يتضمن

 

ماذا أعرف عن  
 الموضوع؟ 

ماذا أريد أن  أعرفه 
 عن الموضوع؟ 

الحصول على المزيد  ماذا تعلمت؟
من المعلومات)كيف 

 ؟ اطبق الحديث(
.................. .................... .................... .................... 

 

  أقسام ،القسم األول تحت عنوان ماذا أعرف ؟  ةتقوم المعلمة في هذا الوقت بتقسيم السبورة إلى أربع
و تعمل المعلمة على تنشيط المعرفة السابقة باستدعاء أي معلومة أو فكرة سابقة مرتبطة بالدرس 
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ن المعلمة جميع إجابات  ( ، وفي هذا القسم تدو  K-W-Lولى من استراتيجية )،وهذه هي الخطوة األ
 . الطالبات وجميع المعلومات التي تعرفها

تناقش المعلمة مع ثم لبات حول الموضوع فضل الجود بالطعام  وذلك لحصر ما تعرفة الطا
 ول من الجدول.األ د في العمو  ةطالباتها حول ما سجلته من معلومات سابق

) ماذا أريد أن  (، وهي خطوة(K-W-L وبعد هذه الخطوة تبدأ المعلمة في الخطوة الثانية من 
 الطالبات .أعرفه ؟(. وفي هذه الخطوة تبدأ بطرح السؤال المفتوح على 

 ماذا تودين معرفته عن الجود بالطعام؟ 

ماذا أريد أن أعرفه؟ مستفيدين من  : وتدون األسئلة في القسم الثاني  من السبورة والذي عنوانه 
لمسار تفكيرهم ودراستهم بوصفها أهدافًا يسعون   هوكموج خبراتهم السابقة كأساس ينطلقون منه ،

 إلى تحقيقها .  

(،) ماذا تعلمت؟( ،وتؤكد المعلمة على (K-W-L وة الثالثة من خطوات وبعد ذلك نبدأ الخط
استخدام القسم الثاني من   قائمة األسئلة الذاتية التي يجب أن تطرحها الطالبة على نفسها أثناء 
ممارسة األنشطة التعليمية داخل الحصة . ثم يتم تكليف الطالبات بقراءة الحديث قراءة واعية  

 ة عن األسئلة التالية.جابمتأملة  مع اإل

 ؟ لمراد بالحديث اما  -1

 ؟ ما المعاني  غير الواضحة في الحديث  -2

 للحديث.   اً ضعي عنوان  -3

ثم تكلف المعلمة المجموعات بممارسة النشاط مع التركيز على كمية المعلومات ومحاولة تسجيل  
وتعطي خمس دقائق لهذا   ،الجلسةأي معلومة وتأجيل الحكم على المعلومات وتقييمها حتى نهاية 

 النشاط.

وبعد انتهاء الوقت تبدأ المعلمة بسماع إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات أنفسهن ، 
ر المعلمة الطالبات  وتدوين أي معلومة جديدة في القسم الثالث من السبورة )ماذا تعلمت؟(، ثم تذك  
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الذاتية والخاصة باألسئلة التي تطرحها الطالبة على نفسها  باستخدام القسم الثاني من قائمة األسئلة 
 بعد عملية التعلم. 

ف المعلمة المجموعات بالعمل على ممارسة  بعد مناقشة المعلمة للطالبات بشكل جماعي تكل  
 :ي لإلجابة عن أسئلة الفقرة التالية لالنشاط التا

 طعام الطعام.إمن صور  -4

 عام. من أسباب حصول البركة في الط -5

 من ثمرات إطعام الطعام في الدنيا. -6

 من ثمرات إطعام الطعام في اآلخرة.  -7

 ؟ مواسم الدينية مثل)رمضان _ عرفة(كيف تطبق هذا الحديث في ال -8

  غير صيحيحة هذه العبارة صحيحة ام ، ذا حصلت المواساة في الطعام حصلت  فيه البركة إ -9
  ؟ولماذا

مؤكدة على ، ( دقائق لممارسة النشاط واإلجابة عن األسئلة 10للطالبات )تعطي المعلمة 
سئلة الذاتية ، االلتزام بالتعليمات الخاصة بكيفية عمل المجموعات ، وضرورة االطالع على األ

لنشاط تتم مناقشة إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات  لوبعد انتهاء الوقت المحدد 
 تسجل األفكار الجديدة في الجزء المخصص لخطوة )ماذا تعلمت؟(أنفسهن ، ثم يتم 

ن تقوم الطالبات باالنتهاء من ملء الحقل الثالث )ماذا تعلمت؟( يتم االنتقال الى )كيف أبعد  
لطالباتها ، فتطرح عليهن   هأطبق الحديث؟(  تقوم المعلمة في هذه المرحلة بدور المرشد والموج

من خالل األحاديث  تعلمهن ، وتنمية التفكير التأملي لديهنسئلة تساعدهن على توجيه أ
من  همن حصة الدرس إلى مواقف الحياة ، وهذا الهدف األسمى الذي نسعى إلي نالمقررة عليه 

   :التالية بعد ذلك تقوم المعلمة بالخطوات  خالل تدريس مقرر الحديث والسيرة.

 تعلموه فعال بما كانوا  يرغبون في تعلمه .إجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما   -
 ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها.  -
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 مستوى النجاح الذي تحقق. إلىحيث يتم التعرف  ، موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه -

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

                       

 

 

 

 

 سئلة التقويم.أ

 ؟لتصرف المناسب في الحاالت التاليةاما  -1

أنه وقفت أنت وزميلك عند المقصف لشراء وجبة الفطار فأخبركم البائع  -

 ال وجبة واحدة .إ لم يبق

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

أرادت قائدة المدرسة عمل طبق خيري في المدرسة وتوزيعه على الفقراء  -

 والمحتاجين.

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

 كم أن يشتركوا في إطعام الفقراء.أرادت جماعة المسجد  في حي   -

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

واستنتجي  المائدة( -ال عمران –البقرة بالرجوع إلى المصحف سورة ) -2

 ثالث آيات توافق معنى الحديث.

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

إطعام  -. هاالجتماع علي -جميع ما يلي من صور إطعام الطعام ماعدا )  -3

 طعام منفرداً(تناول ال -إطعام المساكين.  -الفقراء. 

ن النعمة زائلة ، البد أن نستفيد من بقايا الطعام الزائد ، أانطالقاً من مبدأ  -4

 فهناك العديد من األفكار الجميلة للتعامل مع بقايا الطعام الزائد.

 كيف تعدين استخدام بقايا الطعام؟.-

 ماذا نفعل ببقايا الطعام؟.-
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 الوحدة الثالثة: 

 موضوعات الوحدة .

 . صل هللا عليه وسلمحفظ هللا لنبيه  -1
 .هأسباب حفظ هللا لعبد  -2

 .:للوحدة هداف اإلجرائيةاأل

 للحديث. اً مناسب اً أن تعطي الطالبة عنوان  -
  صل هللا عليه وسلمأن تفسر الطالبة محاولة قريش قتل النبي   -
 صل هللا عليه وسلم أن تفسر الطالبة محاولة المرأة اليهودية قتل النبي  -
 أن تفسر الطالبة معاني الحديث. -
 .هيدل على حفظ هللا لعبد  ن دليالً آ ستنتج الطالبة من القر تأن  -
 لوط ونوح. أن توضح الطالبة كيف حفظ هللا أنبياءه موسى و  -
 أن تستنج الطالبة أسباب حفظ هللا لعبده. -
 س وما وعى. أأن توضح الطالبة كيف يكون حفظ الر  -
 أن توضح الطالبة كيف يكون حفظ البطن وما حوى.  -
 يمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم.توضح الطالبة أثر اإل  نأ -
 . حةأن توضح الطالبة الفرق بين االستعانة المحرمة واالستعانة المبا -
 :مناسبة للمواقف التالية أن تقترح الطالبة حلوالً  -

 أردت دخول االختبار ولم تتمكن من االستذكار الجيد. -أ

 بالحكمة .  همن أحد زمالئك فأردت التنبيه علي أً وأنت في المدرسة رأيت خط -ب 
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 استراتيجيات التدريس المتبعة في الوحدة.

 التساؤل الذاتي.  -4
 العصف الذهني.  -5
6- k.w .l . 

 الدرس اخلامس: 

 . صل اهلل عليه وسلم حفظ اهلل لنبيه  

 ( دقيقة. 45عدد الحصص المتوقعة في عرض الحديث حصة واحدة )

 ( دقائق.15( دقيقة، والتقويم) 25( دقائق، والعرض )5الوقت المقترح للدرس: التمهيد )

 األهداف السلوكية: 

 لنبيه.حفظ هللا لتذكر صورًا   -
 تستنتج الحكمة من حفظ هللا عزو جل لنبيه قبل وبعد الهجرة.  -
 جل لنبيه قبل وبعد الهجرة. و  تأتي بمثال لحفظ هللا عز -
 قراءة األذكار في حفظ هللا للعبد.  هتبين أثر  -

 الوسائل التعليمية: 

 الكتاب المدرسي. -

 الحاسب اآللي.  -

 جهاز العرض داتاشو.   -

 النشاط.  بطاقات يكتب فيها أسئلة -

 أوراق عمل لمخطط جدول االستراتيجية.  -

 أوراق عمل تتضمن قائمة باألسئلة الذاتية.  -
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 استراتيجيات التدريس المتبعة في الوحدة.

 التساؤل الذاتي.  -1
 العصف الذهني.  -2
3- k.w .l . 

 

 التمهيد: 

وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات كل مجموعة مكونة   ، تبدأ المعلمة بتحديد أسلوب المجموعات 
ومتحدثة رسمية للجلسة.   تبدأ المعلمة بعرض التمهيد   ةوتعيين قائدة ومقرر  ، طالبات ( 6-5)من 

بطرح أمثلة، وقصص ألناس حفظوا هللا في جوارحهم و مناقشة الطالبات، ثم استثارة أذهانهم بطرح 
 األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس. 

 ثم استثارة أذهانهم بطرح األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس.

ت ورقة عمل تحتوي على األسئلة الذاتية التي ينبغي أن تطرحها  هنا توزع المعلمة على الطالبا
وتؤكد على استخدامها في معالجة جميع  ؛  البدء وأثناء وبعد عملية التعلم الطالبة على نفسها قبل

 الفقرات. 

تقوم المعلمة بتوزيع جدول العمل على الطالبات وتدريب الطالبات على كيفية استخدام الجدول 
مع  حقول الجدول ،   وكيفية التعامل  ، ت بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجيةوتذكر الطالبا
 : والذي يتضمن

 

ماذا أعرف عن  
 الموضوع؟ 

ماذا أريد أن  أعرفه 
 عن الموضوع؟ 

الحصول على المزيد  ماذا تعلمت؟
من المعلومات)كيف 

 ؟ طبق الحديث(أ
.................. .................... .................... .................... 
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ماذا  : أقسام ،القسم األول تحت عنوان ةتقوم المعلمة في هذا الوقت بتقسيم السبورة إلى أربع 
و تعمل المعلمة على تنشيط المعرفة السابقة باستدعاء أي معلومة أو فكرة سابقة مرتبطة   ؟أعرف

ن المعلمة ( ، وفي هذا القسم تدو  K-W-Lولى من استراتيجية )هي الخطوة األوهذه  بالدرس ،
  ، نبياء عليهم السالمألعن حفظ هللا لنبيه ول بات وجميع المعلومات التي تعرفهاجميع إجابات الطال

تناقش المعلمة مع طالباتها حول ما سجلته   ، ثم وذلك لحصر ما تعرفة الطالبات حول الموضوع
 ول من الجدول.في العمود األ ةمن معلومات سابق

(، وهي خطوة) ماذا أريد أن أعرفه (K-W-L وبعد هذه الخطوة تبدأ المعلمة في الخطوة الثانية من
 ؟( وفي هذه الخطوة تبدأ بطرح السؤال المفتوح على الطالبات .

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه  ماذا تودين معرفته عن حفظ هللا

ماذا أريد أن أعرفه؟  مستفيدين من  : وتدون األسئلة في القسم الثاني  من السبورة والذي عنوانه 
لمسار تفكيرهم ودراستهم بوصفها أهدافًا يسعون إلى   ه لسابقة كأساس ينطلقون منه ،وكموجخبراتهم ا

 تحقيقها .  

ا تعلمت؟( ، وتؤكد المعلمة على  (،) ماذ (K-W-L بدأ الخطوة الثالثة من خطوات ت وبعد ذلك
استخدام القسم الثاني من قائمة باألسئلة الذاتية التي يجب أن تطرحها الطالبة على نفسها أثناء  
ممارسة األنشطة التعليمية داخل الحصة . ثم يتم تكليف الطالبات بقراءة الحديث قراءة واعية  

 :متأملة  مع اإلجابة عن األسئلة التالية

 ؟ الحديث لمراد باما  -1
 للحديث.  اً ضعي عنوان -2
 هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم. : فسري قولة  -3

ثم تكلف المعلمة المجموعات بممارسة النشاط مع التركيز على كمية المعلومات ومحاولة تسجيل  
وتعطي خمس دقائق لهذا   ،أي معلومة وتأجيل الحكم على المعلومات وتقييمها حتى نهاية الجلسة

 النشاط.
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هاء الوقت تبدأ المعلمة بسماع إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات أنفسهن ، وبعد انت
ر المعلمة الطالبات  وتدوين أي معلومة جديدة في القسم الثالث من السبورة )ماذا تعلمت؟(، ثم تذك  

على نفسها  باستخدام القسم الثاني من قائمة األسئلة الذاتية والخاصة باألسئلة التي تطرحها الطالبة 
 بعد عملية التعلم. 

ف المعلمة المجموعات بالعمل على ممارسة  بعد مناقشة المعلمة للطالبات بشكل جماعي تكل  
 ي لإلجابة عن أسئلة الفقرة التالية :                        لالنشاط التا

 . الهجرة أثناء ملسو هيلع هللا ىلصمحاولة قريش قتل النبي   -1
 .له السم بوضع  ملسو هيلع هللا ىلصمحاولة المرأة اليهودية قتل النبي   -2
 ؟ذلك يدل ماذا على  عدة مواطن في منه تكررت   ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه محمد حفظ هللا -3
 استنتجي دليالً ( 267ص ) وسورة الحجر( 119ص )بالرجوع إلى القرآن الكريم سورة المائدة  -4

 يدل على حفظ هللا لنبيه.

مؤكدة على ، دقائق لممارسة النشاط واإلجابة عن األسئلة  (10تعطي المعلمة للطالبات )
الذاتية   ،سئلةااللتزام بالتعليمات الخاصة بكيفية عمل المجموعات ، وضرورة االطالع على األ

تتم مناقشة إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة ، لنشاط ل، وبعد انتهاء الوقت المحدد 
 ر الجديدة في الجزء المخصص لخطوة )ماذا تعلمت؟(الطالبات أنفسهن ، ثم يتم تسجل األفكا

ن تقوم الطالبات باالنتهاء من ملء الحقل الثالث )ماذا تعلمت؟( يتم االنتقال إلى )كيف أبعد 
لطالباتها ، فتطرح عليهن   هأطبق الحديث؟(  تقوم المعلمة في هذه المرحلة بدور المرشد والموج

ن من خالل األحاديث مية التفكير التأملي لديهسئلة تساعدهن على توجيه تعلمهن ، وتنأ
من  همن حصة الدرس إلى مواقف الحياة ، وهذا الهدف األسمى الذي تسعى إلي نالمقررة عليه 

   :التالية ات بعد ذلك تقوم المعلمة بالخطو  خالل تدريس مقرر الحديث والسيرة.

 كانوا  يرغبون في تعلمه .إجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  -
 ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها.  -
 مستوى النجاح الذي تحقق. إلىحيث يتم التعرف  ، موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه -
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 سئلة التقويم.أ

باألنبياء والمرسلين فهو شامل لكل عباد هللا  اً "حفظ هللا ليس خاص -1-
ة الصالحين فال يشترط لذلك أن يكون العبد واقفًا عند حدود هللا" هذه العبار

 :صحيحة ماعدا 
......................................................................... 

عليهم السالم في استنتجي كيف حفظ هللا أنبياءه  ،بالرجوع إلى القرآن الكريم  -2
 :المواضع التالية

 ه.عندما أرسل هللا الطوفان على قومنوح علية السالم -
......................................................................... 

 لوط علية السالم عندما أتاه قومه يريدون االعتداء على ضيوفه.-
.........................................................................

 . 
 موسى عليه السالم عندما تبعة فرعون والبحر أمامه. -

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

 لمؤمن.ده ااستنتجي مما سبق سببين  من أسباب حفظ هللا لعب -3
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 : سادس الدرس ال 

 . أسباب حفظ اهلل لعبدة 

 ( دقيقة. 45عدد الحصص المتوقعة في عرض الحديث حصة واحدة )

 ( دقائق.15( دقيقة، والتقويم) 25والعرض )( دقائق، 5الوقت المقترح للدرس: التمهيد )

 األهداف السلوكية: 

 رضي هللا عنهما.  –تذكر صفات راوي الحديث عبدهللا بن العباس   -
 توضح كيف يكون حفظ هللا للعبد. -
 تستنتج عالقة اإليمان بالقدر بحفظ هللا للعبد. -
 تستخرج ثالثًا من فوائد الحديث. -

 الوسائل التعليمية: 

 .الكتاب المدرسي -

 الحاسب اآللي.  -

 جهاز العرض داتاشو.   -

 بطاقات يكتب فيها أسئلة النشاط. -

 أوراق عمل لمخطط جدول االستراتيجية.  -
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 أوراق عمل تتضمن قائمة باألسئلة الذاتية.  -

 استراتيجيات التدريس المتبعة في الوحدة.

 التساؤل الذاتي.  -4
 العصف الذهني.  -5
6- k.w .l . 

 

 التمهيد:  

كل مجموعة ، وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات ، تبدأ المعلمة بتحديد أسلوب المجموعات 
 ومتحدثة رسمية للجلسة. ةطالبات وتعيين قائدة ومقرر  (6-5) مكونة من 

الصالحين في الدنيا له صور وأن   هألوليائه وعباد  ى تبدأ المعلمة بعرض التمهيد أن حفظ هللا تعال   
 .   ملسو هيلع هللا ىلصكيف حفظ هللا نبيه   طرح سؤاالً تنواع الحفظ حفظ هللا للعبد في دينة وإيمانه، ثم أمن أعظم 

 ثم استثارة أذهانهم بطرح األسئلة للتوصل إلى موضوع الدرس.

تطرحها   هنا توزع المعلمة على الطالبات ورقة عمل تحتوي على األسئلة الذاتية التي ينبغي أن
وتؤكد على استخدامها في معالجة جميع  ، الطالبة على نفسها قبل البدء وأثناء وبعد عملية التعلم 

 الفقرات. 

تقوم المعلمة بتوزيع جدول العمل على الطالبات وتدريب الطالبات على كيفية استخدام الجدول 
التعامل مع  حقول الجدول ،   وكيفية ،ر الطالبات بالعمليات التي تقتضيها هذه االستراتيجيةوتذك  

 : والذي يتضمن

ماذا أعرف عن  
 الموضوع؟ 

ماذا أريد أن  أعرفه 
 عن الموضوع؟ 

الحصول على المزيد  ماذا تعلمت؟
من المعلومات)كيف 

 اطبق الحديث(
.................. .................... .................... .................... 
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  أقسام ،القسم األول تحت عنوان ماذا أعرف ؟  ةتقوم المعلمة في هذا الوقت بتقسيم السبورة إلى أربع
و تعمل المعلمة على تنشيط المعرفة السابقة باستدعاء أي معلومة أو فكرة سابقة مرتبطة بالدرس 

هذا القسم تدون المعلمة جميع إجابات  ( ، وفي K-W-Lولى من استراتيجية )،وهذه هي الخطوة األ
وذلك لحصر ما تعرفة ،  هسباب حفظ هللا لعبد أعن  بات وجميع المعلومات التي تعرفهاالطال

في   ةتناقش المعلمة مع طالباتها حول ما سجلته من معلومات سابقثم الطالبات حول الموضوع 
 ول من الجدول.األ د العمو 

(، وهي خطوة) ماذا أريد أن أعرفه (K-W-L الخطوة الثانية منوبعد هذه الخطوة تبدأ المعلمة في 
 ؟( وفي هذه الخطوة تبدأ بطرح السؤال المفتوح على الطالبات .

 ؟  هماذا تودين معرفته عن أسباب حفظ هللا لعبد 

ماذا أريد أن أعرفه؟  مستفيدين من  : ن األسئلة في القسم الثاني  من السبورة والذي عنوانه وتدو  
لمسار تفكيرهم ودراستهم بوصفها أهدافًا يسعون إلى   ه السابقة كأساس ينطلقون منه ،وكموج خبراتهم

 تحقيقها . 

(،) ماذا تعلمت؟( ، وتؤكد المعلمة على  (K-W-L وبعد ذلك نبدأ الخطوة الثالثة من خطوات 
أثناء  استخدام القسم الثاني من قائمة األسئلة الذاتية التي يجب أن تطرحها الطالبة على نفسها

ممارسة األنشطة التعليمية داخل الحصة . ثم يتم تكليف الطالبات بقراءة الحديث قراءة واعية  
 : متأملة  مع اإلجابة عن األسئلة التالية

 ؟ لمراد بالحديث اما  -1

 للحديث.  اً ضعي عنوان  -2

 ستعن باهلل.اف ه :فسري قول -3

ومحاولة تسجيل   ، التركيز على كمية المعلومات ثم تكلف المعلمة المجموعات بممارسة النشاط مع 
وتعطي خمس دقائق لهذا ، أي معلومة وتأجيل الحكم على المعلومات وتقييمها حتى نهاية الجلسة 

 النشاط.
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وبعد انتهاء الوقت تبدأ المعلمة بسماع إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات أنفسهن ، 
م الثالث من السبورة )ماذا تعلمت؟(، ثم تذكر المعلمة الطالبات  وتدوين أي معلومة جديدة في القس

باستخدام القسم الثاني من قائمة األسئلة الذاتية والخاصة باألسئلة التي تطرحها الطالبة على نفسها  
 بعد عملية التعلم. 

ف المعلمة المجموعات بالعمل على ممارسة  بعد مناقشة المعلمة للطالبات بشكل جماعي تكل  
 ي لإلجابة عن أسئلة الفقرة التالية :لشاط التاالن

أوتي الرسول صلى هللا علية وسلم جوامع الكالم فكلماته اليسيرة تحمل معاني عظيمة ،  -4
 ومن ذلك هذا الحديث .كيف يكون حفظ هللا للعبد؟ 

             الحديث على وجوب اإليمان بالقضاء والقدر ، ما أثر ذلك في حياة المسلم؟              دل   -5
-  ِ ِ َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " اْسَتْحُيوا ِمْن ّللاَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل ّللاَّ َحقَّ اْلَحَياِء,  َعْن َعْبِد ّللاَّ

ِ, َقاَل: َلْيَس َذاَك, وَ  ِ, ِإنَّا َنْسَتْحِيي َواْلَحْمُد هللَّ ِ َحقَّ  َقاَل: ُقْلَنا: َيا َرُسوَل ّللاَّ َلِكنَّ ااِلْسِتْحَياَء ِمْن ّللاَّ
آْلِخَرَة  اْلَحَياِء: َأْن َتْحَفَظ الرَّْأَس َوَما َوَعى, َواْلَبْطَن َوَما َحَوى, َوْلَتْذُكْر اْلَمْوَت َواْلِبَلى, َوَمْن َأَراَد ا

ْنَيا, َفَمْن َفَعَل َذِلَك, َفَقْد اْسَتْحَيا ِمْن ّللاَِّ     ه. َحقَّ اْلَحَياء" أخرجه الترمذي في سننَتَرَك ِزيَنَة الدُّ

 حفظ الرأس وما وعى؟ : فسري قولة  -6

 كيف يكون حفظ الرأس وما وعى؟   -7   

 كيف يكون حفظ البطن وما حوى؟  -8   

مؤكدة على ، واإلجابة عن األسئلة  ، دقائق لممارسة النشاط (10تعطي المعلمة للطالبات )
سئلة الذاتية ، بالتعليمات الخاصة بكيفية عمل المجموعات ، وضرورة االطالع على األااللتزام 

لنشاط تتم مناقشة إجابات المجموعات وتقويمها بمشاركة الطالبات  اوبعد انتهاء الوقت المحدد 
 أنفسهن ، ثم يتم تسجل األفكار الجديدة في الجزء المخصص لخطوة )ماذا تعلمت؟(

يتم االنتقال إلى )كيف  ،  ت باالنتهاء من ملء الحقل الثالث )ماذا تعلمت؟(ن تقوم الطالباأبعد 
لطالباتها ، فتطرح عليهن   هأطبق الحديث؟(  تقوم المعلمة في هذه المرحلة بدور المرشد والموج

سئلة تساعدهن على توجيه تعلمهن ، وتنمية التفكير التأملي لديهن من خالل األحاديث أ
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من  هالدرس إلى مواقف الحياة ، وهذا الهدف األسمى الذي تسعى إلي من حصة نة عليه المقرر 
   :التالية ات بعد ذلك تقوم المعلمة بالخطو  خالل تدريس مقرر الحديث والسيرة.

 إجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما كانوا  يرغبون في تعلمه . -
 . ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة لها -
 مستوى النجاح الذي تحقق.  إلى حيث يتم التعرف  ،موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة التقويم:

 ؟لتصرف المناسب في الحالة التالية اما  -1

 أردت دخول االختبار ولم تتمكن من االستذكار الجيد. -
 .................................................................................. 

 من أحد زمالئك فأردت التنبيه علية بالحكمة . أً وأنت في المدرسة رأيت خط -
 .................................................................................. 

 اآليات القرآنية استنتجي اآلية التي توافق معنى الحديث.أمامك مجموعة من   -2

( سورة 107") ِلَفْضِلهِ  َرادَّ  َفاَل  ِبَخْيرٍ  ُيِرْدكَ  َوِإنْ  ۖ  "َوِإْن َيْمَسْسَك ّللاَُّ ِبُضرٍ  َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو  -
 يونس

 ( سورة البقرة6)َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن""ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواء  َعَلْيِهْم  -
َذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِ  َأوَّاٍب َحِفيظٍ  - َن ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيبٍ (32)"هََٰ  سورة (33)" َمْن َخِشَي الرَّْحمََٰ

 ق
 ما لتصرف الخطأ ولماذا؟ -3

بأركان اإلسالم ،ويستعين باألولياء والصالحين لجلب المنافع ودفع رجل يصلي ويصوم ويأتي  -
 المضار.

 رجل يصلي ويصوم ويأتي بأركان اإلسالم وأستعان بأحد أقاربه لزوال ضرر يقدر عليه. -
 ............................................................................. 

  مذلة " واستنتجي من أي جمل الحديث استفدنا هذه القاعدة؟تأملي العبارة "الشكوى لغير هللا -4

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

ولم يستطع االجابة عن أحد األسئلة فطلب االستعانة من احد زمالئه    علي طالب مجتهد دخل اإلمتحان -5     
 السؤال . ما قام به علي صحيح ام خطأ فسري  إجابتك؟   لإلجابة عن
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 : مراجع الدليل

المعرفة في تنمية بعض مهارات  ( فاعلية استخدام استراتيجيات ماوراءم2012األحمدي، مريم) -
القراءة اإلبداعية وأثرة على التفكير فوق المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة  المجلة 

 .32مارات العربية المتحدة العدد بحاث التربوية جامعة اإلالدولية لأل
ي تنمية  (.فاعلية استراتيجيتي التساؤل الذاتي والتدريس التبادلي ف2014فالتة، رقية حسين.) -

سالمية بجامعة  التحصيل الدراسي والتفكير التأملي لدى طالبات مقرر طرق تدريس التربية اإل
 م القرى، مكة المكرمة.أم القرى: رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية ،جامعة أ
وفكر زاوج شارك في تدريس   KWL(.فعالية استراتيجية 2008براهيم وصالح، محمد.)إ عطية ،  -

بداع الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.  مجلة كلية  ضيات على تنمية التواصل واإلالريا
 85-50(. 76) 18التربية ، 

في تنمية مهارات استخدام  kwl(.فاعلية استخدم استراتيجية 2013آالء حميد.) الصاعدي،  -
سالة استيعاب الحديث الشريف لدى طالبات الصف األول المتوسط بالعاصمة المقدسة: ر 

 م القرى، مكة المكرمة.أماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة 
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 : كراسة النشاط 

 
 فردي  (1نشاط )

بعاد دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية غطت سائر أوجه الحياة أللوقف  -
بو هريرة رضي هللا عنه قال  أحاديث نبوية كثيرة منها ما رواة أل تهاالجتماعية ، ويستند شرعي

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم : " ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا 
إن مما يلحق المؤمن من عمله  " ملسو هيلع هللا ىلص كذلك قول النبي  "ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو وحسناته بعد موته: علمًا نشره أو ولًدا صالحًا 
بيتا البن السبيل بناه أو نهرًا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد  

  ."موته

 : وقاف  التاليةلإلسهام في األ تأملي الفقرة السابقة واقترحي  حلوالً  

 الوقف و المساجد. -
......................................................................... 

 الوقف والجهاد في سبيل هللا.  -
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......................................................................... 
 الوقف والمواسم الدينية.  -

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

 الوقف والمدارس. -
.......................................................................... 

 الوقف و المجال الصحي. -
........................................................................... 

 
 
 
 

 : ( جماعي2نشاط )

ان من ظيمة ،وله أهمية كبرى في حياة اإلنسان والحيوان والنبات ،ولذا كالماء من نعم هللا الع
 ال  إنسان الملحة للماء ،بار وسقاية الناس، وعلى الرغم من حاجة اإلأعظم األوقاف نفعًا حفر اآل

والشك ان تصرفات البشر من سوء استخدام   ،أنه على الرغم من ذلك لم يحسن التعامل مع الماء
 المياه واإلسراف فيها وتلويثها قد يكون سببا لندرة المياه، وإهدار هذه النعمة الربانية.

 : سئلة التاليةجيبي عن األأتعاون مع أفراد مجموعتك الب

ء ما نشاهد داخل المدرسة وخارجها سلوكيات غير مقبولة فيما يتعلق باستخدام  الما اً كثير 
 .غير الصحيحةكبر قدر ممكن من تللك التصرفات أاجمعي 

 .............................................................................................
 ؟سالم من تلك التصرفات ما موقف اإل -

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

 سالم من تلك التصرفات.ن أو الحديث يدل على موقف اإلآمن القر  هاتي دليالً  -
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........................................................................................... 

 ؟لى تلك التصرفات إدت أألسباب التي اما  -

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

 ؟ها هذه التصرفات ن تؤدي إليأألضرار التي يمكن اما  -

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

 ن تحد من تللك التصرفات .أاقترحي أكبر عدد من الحلول واألفكار التي يمكن  -

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

 يها.تمثل من الحلول التي اقترححل األما هو ال -

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

 لها.  اً مناسب اً تأملي الفقرة السابقة وضعي عنوان -

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

 : جماعي (3نشاط )

من المقاطع  ن بعض الظواهر المنتشرة في مواقع التواصل االجتماعي ي  يب عرض مقطع فيديو 
 .الجود بالطعام  ى دعو بلكل شخص على حدة  شخص يعد وليمة من  المصورة 

 : بالتعاون مع أفراد مجموعتك أجيبي عن األسئلة التالية

 ؟ما رأيك بهذه التصرفات  -

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

شخاص مع حديث النبي صلى هللا علية وسلم"طعام الواحد هل تتفق هذه التصرفات من تلك األ -
 ؟يكفي االثنين......"
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 ؟لتصرفات لحلول المقترحة لحل مثل تلك ااما  غير صحيحةإذا كانت مثل تلك التصرفات  -

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

 ؟ ل التي اقترحتيهاما أفضل الحلو  -

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

   ؟ثار السلبية لمثل تلك التصرفات ما اآل -

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

 
 .لمثل تلك التصرفات  اً مناسب  اً ضعي عنوان -

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

 
 : ( جماعي4نشاط )

 

 :جيبي عن األسئلة التاليةأجموعتك تعاون مع أفراد مالب
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 ؟الصورة هماهو العنوان المناسب والذي تعبر عن -

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

 :إليجابية والتي تعبر عنها الصورةثار اآلامن  -

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

 ي اآلية التي تعبر عنها.  تأملي الصورة واستنتج  -

 (39 : سبأ)   " َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقينَ  ُيْخِلُفهُ  َفُهوَ  َشْيءٍ  مِ ن "َوَما َأنَفْقُتم -
ُموا َوَما" - -  ( 110 : البقرة (  " َبِصير   َتْعَمُلونَ  ِبَما َّللاََّ  ِإنَّ  َّللاَِّ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  مِ نْ  ألَنُفِسُكم ُتَقدِ 
اَلةَ  َفَأِقيُموا" - ُ َخِبير   َّللاََّ  َوَأِطيُعوا الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّ  ( 31: المجادلة (   َتْعَمُلوَن" ِبَما َوَرُسوَلُه َوَّللاَّ
ِ ُهَو َمْوالُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلٰى َوِنْعَم النَِّصيُر" -  (78 : الحج ("َواْعَتِصُموا ِباّللَّ
 ( 40: فصلت( "َبِصير   َتْعَمُلونَ  ِبَما "اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَّهُ  -

 مثلة للجود.أللجود أعطي  ةمثلة كثير أفهناك  ،الجود ليس محصورا في بذل المال والطعام -

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

 : ( فردي5نشاط )

وكان يعيش في قرية، وفي يوم جاء شيخ من   ،كان هناك فتى ذكي وسريع البديهة اسمه )أحمد(
غربي المدينة ليسأل عنه، فسأل أحد الرجال عنه: الشيخ: هل يعيش في هذه القرية فتى اسمه  
أحمد؟ الرجل: نعم، يا سيدي. الشيخ: وأين هو اآلن؟ الرجل: ال بد  أنه في الكتاب وسوف يمر  من 

كن لماذا تسأل عنه؟ ولماذا جلبت معك هؤالء  هنا. الشيخ: ومتى سوف يرجع؟ الرجل: ال أعرف، ول
فتيان من غربي المدينة وأربع  ةالفتيان؟ الشيخ: سوف ترى قريبًا. كان الشيخ قد أحضر معه ثالث

تفاحات، فالشيخ يريد أن يختبر ذكاء أحمد، ومر ت دقائق ومر  أحمد من أمام الشيخ. الشيخ: يا  
هل انتهيت من الدرس؟ أحمد: نعم، ولكن لماذا تسأل أحمد يا أحمد. أحمد: نعم يا سيدي. الشيخ: 
وقم بأكل التفاحة.  ، بحث عن مكان ال يراك فيه أحد ايا سيدي؟ الشيخ: خذ هذه التفاحة واذهب و 

ة دقائق رجع الفتيان ولم يكن أحمد بينهم،   ،قام الشيخ بتوزيع باقي التفاح على الفتيان، وبعد عد 
كلتم التفاح؟ قال الثالثة معًا: نعم، يا سيدي الشيخ: حسنا،  فجرى الحوار التالي: الشيخ: هل أ

أخبروني أين أكلتم التفاح؟ األول: أنا أكلتها في الصحراء. الثاني: أنا أكلتها على سطح بيتنا. 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=34
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=2
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=58
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=22
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=41
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الثالث: أنا أكلتها في غرفتي. مر ت دقائق وسأل الشيخ نفسه: أين هو أحمد يا ترى؟ أما زال يبحث 
ال   حمد وفي يده التفاحة؟ الشيخ: لماذا لم تأكل التفاحة؟ أحمد: لم أجد مكاناً عن مكان؟ فجأه رجع أ

يراني فيه أحد؟ الشيخ: ولماذا؟ أحمد: ألن هللا يراني أينما أذهب. ربت الشيخ على كتف أحمد وهو  
 .معجب بذكائه

 .هلعبد من أسباب حفظ هللا  اً استنتجي مما سبق سبب -1

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

 على ذلك. . الصالحين هاتي دليالً  ه ختص لألنبياء والرسل فقط بل عبادحفظ هللا  ال ي -2

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

 قال رسول هللا " ياغالم ......"   ،حديث عبد هللا بن عباس قالبالرجوع إلى   -3

 استنتجي من الحديث الجملة التي توافق معنى القصة. 

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

 المـملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم      
 جامعة تبوك     

 كلية التربية واآلداب   
 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 

 

 

 

 7ملحق 
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 اخلطابات والنماذج املتعلقة بالبحث
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